Reunião 28 de setembro de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Renato Alves Pereira,
Sérgio Luiz Mendes Torga, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Clóvis de Albuquerque
Rosa, Fernando Antônio Ferreira, Jerônima Maria de Sousa Costa, Ilma Mundim
Faleiros, Lúcia Helena Cunha Santos, Zaida Afonso Guinato, Agnaldo Fernandes Cunha,
Eduardo Edson de Araújo, Donizete Vieira de Paula, Marcelo Bailoni, Rafael Matias
Antonioli, Charles Luciano Alves, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Ariza Gonçalves Júnior,
Marcelo José Barbosa, Osmar Alves Mundim, Carlos Alexandre de Almeida, Rogério
Agenor Araújo, Joelma Mara Pinheiro, Ana Beatriz Cicci Castro, Maria Letícia Rocha de
Souza, José Vicente Lino Souza, Florença Neves Copati.

. Material do Outubro Rosa começou a ser produzido para ser enviado para as empresas.
Eduarda (Nupppec) e Dra. Florença participaram da gravação do vídeo.
. Dr. Rogério recebeu a elaboração do projeto Pronon e foi repassado para diretoria para
leitura e avaliação.
. Thaísa participou da entrevista do Triangulo da Sorte e reforçou o pedido de lanche para
os pacientes em tratamento. A apresentadora Suzi anunciou a parceria com o Hospital
Hélio Angotti de Uberaba.
. Thaísa pede que todos os diretores se empenhem na venda dos “Bilhete Premiado”.
. Lúcia fará reunião com todos os coordenadores dos voluntários para reforçar sobre a
venda dos bilhetes da rifa.
. Marcelo Bailoni apoiou a funcionária Lilian em relação aos contatos a serem realizados
junto às empresas para divulgar o imposto de renda.
. Ilma disse que alguns conhecidos têm questionado sobre a seriedade da realização da
rifa. Renato informou sobre todo o processo para a aprovação, desde o recebimento da
doação dos prêmios até a liberação do sorteio pela Secretaria de Avaliação de Políticas
Públicas, Planejamento, Energia e Loteria – SECAP do Ministério da Economia. Charles
reforça que devemos passar esta credibilidade para as pessoas.
. Ilma disse que acontecerá a festa dos Cuidados Paliativos em outubro e que cada
paciente receberá um kit com álcool gel e máscara personalizada. Não haverá
comemoração física. A ideia é divulgar informações de paliativos através do Marketing
com lives, faixas e redes sociais.
. Renato reforça sobre a venda do bilhete e explica que o acesso é bem simples pela
plataforma “bilhetepremiado.org”, com o cadastro e opção de pagamento (cartão crédito,
débito e boleto bancário). A partir de hoje já estão disponíveis os bilhetes físicos para
venda. As operadoras estão oferecendo pelo telefone e os mensageiros farão a entrega e

recebimento. Renato fala sobre a importância de atingirmos a meta mínima de 100.000
bilhetes vendidos.
. Jerônima foi questionada sobre a comissão que será paga aos voluntários pela venda de
bilhetes. Ela disse que alguns não concordam e que não indicarão seus nomes para ser
incluído na plataforma. Renato explica que é direito que cada um tem de receber, pois faz
parte da regra, mas que cada um pode fazer a adesão ou não. Ele reforça que para algumas
pessoas, principalmente nesta fase de pandemia, a comissão é importante.
. Antônio Carlos fez a leitura do projeto Pronon e tem algumas colocações que passará
para Dr. Rogério e/ou Marcelo José.
. Charles explica que hoje o recebimento dos cofrinhos está sendo realizado pelos
mensageiros, que além de receber a doação, fazer a reativação com novos cadastros,
coloca os cofrinhos em novos estabelecimentos e faz a coleta quando necessário.
. Agnaldo informa que Unidade 1 teve problema na tubulação de esgoto e que foi sanado
com a ajuda do Sr. Paulo Sérgio, diretor do Dmae.
. Dr. Barra e Antônio Ariza justificam suas ausências, pois estão recebendo os
profissionais do CNEN (Comissão Nuclear de Energia Nuclear).

