Reunião ONLINE 27 de abril de 2020

Presentes: Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Clóvis de
Albuquerque Rosa, Maria Leticia Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Agnaldo
Fernandes Cunha, Donizete Vieira de Paula, Eduardo Edson de Araújo, Fernando
Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira,
Rogério Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Zaida Afonso Guinato, Charles
Luciano Alves, Marcelo José Barbosa Silva e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.

. Foi lido e aprovado o resumo da reunião anterior.
. Justificam suas ausências: Lúcia Helena Cunha Santos, Florença Neves Copati,
. Thaísa justificou sua ausência por estar em uma entrevista no Hospital do Câncer para
o programa da Mônica Cunha.
. Dr. Rogério fez contato com Dra. Aglai pelo WhatsApp. Ela disse que, se tudo correr
bem, a partir de julho deverá chamar os concursados, de forma gradativa. Grupo ainda
não tem um documento oficial sobre este processo. Será dado voto de confiança a ela e o
Grupo não dará o aviso prévio para a equipe técnica do Hospital do Câncer, devendo ser
adiada. Antônio lembra que o Grupo tomou algumas ações como preventiva para evitar
gastos. Para todos, o prazo é possível ser absorvido pelo Grupo.
. Dr. Rogério informou que Dra. Aglai enviou ofício para Thaisa solicitando ajuda do
Grupo para fornecimento de medicamento para três pacientes. Dr. Rogério explica que
com a progressão da doença (leucemia melóide crônica), o uso passa a ser contínuo e o
SUS não fornece. O custo é alto e deve ficar em torno de R$30.000,00 por mês. Frente às
crises, ele sugeriu à Thaisa não assumir a compra dos fármacos. Foi feito documento
resposta a Dra. Aglai informando que não tem como o Grupo assumir tal
responsabilidade.
. A farmácia de oncológicos está defasada com falta de 10 medicamentos básicos, pois a
Ebserh não está repondo os medicamentos.
. Ilma foi procurada por uma amiga que queria informação sobre os suprimentos
utilizados no Hospital, pois ela quer doar.
. Sérgio justifica a falta da Lúcia que está com problema de conexão. Ela pede para
informar que vândalos estão no viveiro e estão roubando plantas para venderem. Será
pedido para Roque ou equipe avaliar o que pode ser feito, podendo ser colocado cerca
elétrica ou concertina, se for o caso. Fernando lembra que o trabalho da Abigail é muito
intenso e que não pode ser perdido.
. Clóvis espera que a falta de recursos do Grupo não atrapalhe em nada o bom atendimento
no Hospital do Câncer.
. Charles informa que o recebimento pelos mensageiros passou de 80% neste mês.

. Agnaldo foi procurado pela Lara da Ubertubos que está participando do movimento
“Juntos por Uberlândia” e tem cestas básicas para fornecer. Ele continuará o contato e,
em seguida, destinará os alimentos para os pacientes do Hospital do Câncer.
. Agnaldo disse que estrutura hidráulica da ampliação da quimioterapia está sendo muito
bem feita.
. Renato reforça o entusiasmo de todos em relação à captação via mensageiros. Ele coloca
que em janeiro e fevereiro, o Grupo captou quase quatro milhões, e que hoje conta apenas
com doações pessoa física. Os recursos devem atender a demanda no Hospital do Câncer.
. Renato coloca que nossos pacientes precisam de cestas básicas e que hoje a necessidade
é de quase 200 unidades, pois conseguimos atender somente 60 famílias. Sérgio deve
fazer o contato com as pessoas para encaminhá-las.
. Ana Cláudia coloca que alguns funcionários estão voltando das férias. O Grupo de risco
continua com o trabalho em casa. O Telemarketing continuará home office para evitar
aglomeração no escritório. Os pedidos de compras estão sendo avaliados e alguns
contratos cancelados.
. Doadora efetivará doação da Brasília assim que lavá-la.
. Sérgio e Lúcia avaliaram e veem como positivo a venda online dos produtos do bazar e
loja. Coordenadores farão contato com o Marketing.

