Reunião ONLINE do dia 29 de março de 2021
Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Renato Alves Pereira, Sérgio Luiz Mendes Torga,
Ilma Mundim Faleiros, Rogério Agenor Araújo, Osmar Alves Mundim, Lúcia Helena Cunha Santos,
Denise Maria Flores Diniz, Rafael Matias Antonioli, Eurípedes Rodrigues Barra, Charles Luciano
Alves, Zaida Afonso Guinato, Agnaldo Fernandes Cunha, Eduardo Edson de Araújo, Donizete Vieira
de Paula, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Carlos Alexandre de Almeida, Maria Letícia Rocha
de Souza, José Vicente Lino Souza, Marcelo José Barbosa, Nívia Gomes, Jane Figueiredo Arruda
Soares, Joelma Mara Pinheiro, Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Fernando Antônio Ferreira, Clóvis de Albuquerque Rosa, Ana Beatriz
Cicci Castro, Marcelo Bailoni, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Jerônima Maria de Sousa Costa,
Lilian Machado de Sá, Florença Neves Copati.
. Thaisa informa que Joelma pediu ajuda a ela para fazer a assinatura digital do mailing que ela está
adquirindo para o Telemarketing. Ela também irá no escritório para liberar Itoken do Banco Itaú com
Erick.
. Elevador do Hospital do Câncer está travando e deve ser adquirido um sensor no valor de R$1.000,00
para que não aconteça estes problemas novamente.
. Ilma levou a dona de brechó no escritório que fez a aquisição de mercadorias em torno de R$800,00.
Ela vendeu 30 bonés da campanha, o que resultou em R$900,00 e recebeu a doação de R$200,00 para
o Grupo.
. Charles informa que sua equipe já recebeu mais de 88% dos recibos produzidos. Deve ultrapassar
os 90%. Seus funcionários estão fazendo o uso devido da máscara e do álcool gel.
. Renato informa que o Centro de Cuidados Paliativos teve dificuldade em relação ao Habite-se e em
seguida ao Alvará de funcionamento que foi liberado em cima do projeto que existe hoje.
. Renato comunica que estará ausente de sua liderança por estar muito ocupado em uma atividade
complexa, com seu filho, no sítio. Ele continuará participando das reuniões de segunda-feira.
. Joelma está com quatro funcionárias com Covid, mas estão bem.
. Joelma conseguiu fechar contrato de compra de mailing com orientação de Dr. Gustavo (advogado).
. Lúcia, junto à sua equipe, está pedindo para reforçar a divulgação do imposto de renda.
. Auditores externos fizeram a entrega do Balanço 2021. Donizete pede que setor de Marketing
disponibilize o documento no portal.
. Marketing fará filmagem da entrega dos ovos de páscoa para as crianças e a entrega das doações
para pacientes.
. Marcelo Bailoni conseguiu a doação de mais de 20 caixas de leite e fez a entrega no Hospital para
Denise.
. Denise está muito satisfeita com o trabalho do Heverton que é muito proativo e disponível.
. Dr. Rogério informa que está feliz com encaminhamento do desenrolar da Unidade 2. Ele agradece
a ajuda de todos os envolvidos. Na semana passada, Dr. Rogerio foi acionado pela chefe de
enfermagem Célia solicitando a demissão de uma técnica e fosse contratada uma outra que no passado
foi demitida pelo Grupo. Pedido não será aceito, pois serão demitidos só quando direção da Ebserh
repor o quadro.

. Eduardo conseguiu mailing muito grande, em torno de 35 giga, e encaminhará para o Telemarketing.
. Thaisa e Zaida participaram da entrega da campanha promovida pela Provanza Start com a
arrecadação em torno de R$32.000,00.
. Marcelo está com projeto do Pronon escrito que não foi submetido, em torno de 5 milhões. Se
alguém souber de parceiro que queira patrociná-lo, deve entrar em contato.
. Eduardo coloca que o vídeo do passo-a-passo do imposto de renda ficou muito bom e que ele não
teve dificuldade de fazer a declaração dele.

