Reunião 27 de julho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros,
Denise Maria Flores Diniz, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério
Agenor Araújo, Sérgio Luiz Mendes Torga, Eduardo Edson de Araújo, Zaida Afonso
Guinato, Jerônima Maria de Sousa Costa, Lúcia Helena Cunha Santos, Antônio Carlos
Carneiro de Miranda, Ana Beatriz Cicci Castro, Eurípedes Rodrigues Barra, Marcelo José
Barbosa, Osmar Alves Mundim, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Charles Luciano
Alves, Joelma Mara Pinheiro e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Clóvis de Albuquerque Rosa, Marcelo Bailoni, Donizete
Vieira de Paula, Carlos Alexandre de Almeida, Agnaldo Fernandes Cunha, Maria Letícia
Rocha de Souza, José Vicente Lino Souza, Florença Neves Copati.
. O parceiro Triângulo da Sorte retornou com as atividades normais e doação espontânea
ao Grupo é de R$12.500,00 a cada domingo.
. Charles tem feito excelente trabalho com os mensageiros e eles conseguiram reativar
quase 500 novos doadores.
. Ilma deixará alguns quadros no escritório para avaliar se podem ser colocados no leilão.
. Catálogo dos itens do leilão foi revisado e será enviado para todos os diretores fazerem
as divulgações.
. A Sra. Célia, chefe da enfermagem, passou a lista para as próximas rescisões dos
técnicos de enfermagem, sendo que três cumprirão o aviso e três serão dispensados.
. Renato reforça que o catálogo está muito bom e com variedade muito grande de itens
para ser leiloados. O Grupo deve divulgar para amigos e familiares para que tenhamos
um número grande de participantes nos lances.
. Grupo continua com a ação do imposto de renda e o escritório deve fazer contatos com
contadores, pessoas físicas e jurídicas.
. Fernando lembra que o termo de doação deve ser feito à Universidade e ele tem dúvidas
se a Ebserh fará as devidas manutenções. Renato coloca que o contrato entre UFU e
Ebserh existe e que a manutenção será feita pela Bioengenharia através da Faepu.
. Eduardo passará contado do contador do escritório Plena para Joelma fazer o contato.
. Telemarketing tem uma operadora grávida e que contraiu o covid. Ela está afastada.
. Dr. Rogério informa que a Sra. Célia, chefe da enfermagem, passou todo o cronograma
da demissão dos profissionais. Ele lembra que a partir de agosto os prestadores de serviços
passarão a receber os 25% que foram reduzidos em função da pandemia. A partir de
agosto também o Dr. Fernando Maciel deixará seu trabalho no Hospital do Câncer.
. Hospital tem passado dificuldades na gestão, pois vários profissionais contraíram o
covid e foram afastados de suas atividades. A UTI, reservada para estes casos, está cheia,
mas a expectativa é que nos próximos dias diminua.

