Reunião 29 de junho de 2020 - ONLINE

Presentes: Thaísa Gapski P. Galicioli, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Agnaldo
Fernandes Cunha, Fernando Antônio Ferreira, Ilma Mundim Faleiros, Denise Maria
Flores, Rafael Matias Antonioli, Renato Alves Pereira, Rogério Agenor Araújo, Sérgio
Luiz Mendes Torga, Eurípedes Rodrigues Barra, Zaida Afonso Guinato, Lúcia Helena
Cunha Santos, Eduardo Edson de Araújo, Marcelo José Silva Barbosa, Maria Letícia
Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Donizete Vieira de Paula, Ana Beatriz Cicci
Castro, Carlos Alexandre de Almeida, Charles Luciano Alves, Joelma Mara Pinheiro e
Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
. Justificam suas ausências: Florença Neves Copati, Jerônima Maria de Sousa Costa, José
Humberto Lira Pontes.
. Dr. Barra informa que Antônio Ariza continua com o quadro estável na UTI. A técnica
de radioterapia testou positivo e está afastada das atividades.
. Thaísa assinou contrato da CTBC para liberação do link de internet para a instalação do
escritório no terceiro pavimento da Unidade 2.
. Agnaldo e Zaida receberão a Sra. Luciana, funcionária da Prefeitura, que passará
orientações para liberação do Habite-se da Unidade 2.
. Dr. Barra pede para Donizete avaliar se os equipamentos do Centro Cirúrgico podem
ficar armazenados, pois fica inviável a entrega no Hospital do Câncer em função da
pandemia.
. Familiares de um paciente em tratamento oncológico precisou de medicamento em torno
de 11.000,00. Pedido foi feito ao Grupo, mas em seguida a família agradeceu, pois tinham
arrecadado o dinheiro através da “Vaquinha online”.
. Dr. Fernando, profissional do Hospital do Câncer, está se desligando pois está indo para
a cidade de Catalão.
. Na sexta-feira, Dr. Rogério participou do programa da Mônica Cunha.
. Maria Letícia enfatiza a importância de aproveitarmos este momento para nos
interiorizarmos e olhar em volta e ver quantas pessoas estão na linha de frente e não
podem estar em casa.
. Estacionamento da Unidade 2 está sendo finalizado para maior comodidade dos veículos
dos funcionários.
. Ministério da Saúde pediu uma auditoria da conta do Pronon, que deverá ser enviada
pelo Correio. Marcelo irá ao escritório para acompanhar processo.
. Ilma disse que algumas proprietárias de Brechó têm ido no Hospital do Câncer para
comprar as roupas em lote. Fernanda e Lúcia estão estudando a possibilidade de realizar
vendas online. Será avaliada a possibilidade de alugar um container para depósito das
mercadorias recebidas em doação.

. Charles comenta que um mensageiro está com Covid e ficará 15 dias afastado, e como
ele teve contato com o mesmo, preferiu trabalhar home office.
. O mês não encerrou e equipe de mensageiros já passou o percentual de 90% de doações
recebidas.
. Denise informa que em relação aos equipamentos do centro cirúrgico, será feito reunião
com “Mineirinho” da Bioengenharia para avaliar possibilidade de guardá-los em outro
local. Dr. Barra disse que posição deles é que os equipamentos já sejam instalados, mas
também podem ficar no depósito que o Hospital do Câncer tem na Floriano Peixoto.
. Em relação aos avisos prévios, Denise pede que Departamento Pessoal encaminhe os
documentos para que sejam assinados.
. Em relação ao leilão online que está sendo realizado pelo Sr. Glener Brasil, a caixa de
música de ferro, doação feita através da voluntária Maria Luiza Lomônaco, foi
disponibilizada para ser leiloada. Fernando lembra que irmão do Antônio Ariza tem um
antiquário em Uberlândia e é importante fazer contato com ele.
. Em relação aos afastamentos no Hospital do Câncer, alguns voltaram, pois os exames
deram negativo para covid-19.
. Drogalíder, através do proprietário Senhor Davi, fez a doação de 130 máscaras de tecido
e acetato para o Grupo Luta Pela Vida.
. Para finalizar, Fernando pede que todos ouçam a música feita por Mário Palmério que
fala de saudade.

