Reunião ONLINE do dia 30 de março de 2020
Presentes: Rogério Agenor Araújo, Donizete Vieira de Paula, Thaísa Gapski Pereira Galicioli,
Eduardo Edson de Araújo, Agnaldo Fernandes Cunha, Fernando Antônio Ferreira, Renato Alves
Pereira, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Rafael Antonioli, Charles Luciano Alves (coordenador
de mensageiros), Denise Maria Flores e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
1.

Assuntos de interesse da Associação.

. Dr. Rogério, presidente do Conselho Deliberativo, deu início à reunião e informou que, enquanto
estivermos passando por este momento de isolamento social, em função do coronavírus, as reuniões
podem acontecer toda segunda-feira, às 08:30 ou excepcionalmente em outro dia da semana, conforme
necessidade.
Ele lembrou que o Grupo assumiu tudo que o SUS não oferecia ao tratamento oncológico, inclusive
folha de pagamento. Na atual situação, para proteger o patrimônio do Grupo, é importante reduzir
custos.
Antônio Carlos falou sobre as aplicações do Grupo e do altíssimo valor da folha de pagamento que está
próxima de um milhão e que os custos mensais fixos do Grupo também são muito altos.
. Dr. Rogério colocou sua preocupação em relação a uma provável extinção de nossas atividades.
Donizete reforça a transparência dos recursos aplicados pelo Grupo e sem risco algum que afete a
idoneidade dos diretores.
. Fernando acredita que, assim como o Governo já propôs várias medidas, ele poderá soltar novas
medidas que atendam as necessidades do terceiro setor.
. Renato coloca as ações administrativas tomadas com respaldo na Medida Provisória 927: teletrabalho,
férias, banco de horas e compensação de feriados antecipados. Após este período, o Grupo precisará
da presença dos funcionários. Ele sugeriu, como medida preventiva, a redução de salários que já está
acontecendo em várias empresas. Para ele, é importante avaliar a estrutura atual do Grupo.
. Dr. Rogério colocou que no Hospital do Câncer o atendimento aos pacientes em revisão foi suspenso,
e Denise informou que continua o agendamento e atendimento para novos pacientes e que há uma
quantidade considerável em tratamento na quimio e na radioterapia.
. Neste fim de semana passado, Dr Rogério conversou com Fernando e Renato e ele coloca que, em
algumas áreas, medidas devem ser tomadas em função da crise do Covid-19:
1. Enfermaria;
2. Prestadores de serviços com vínculo com a UFU;
3. Prestadores de serviços sem vínculo com a UFU;
4. Unidade 2.

1 – Enfermaria: o Grupo assumiu, desde 2004, a contratação e hoje assume a folha de pagamento de
mais de 22 técnicos em enfermagem. Ele sugere que seja feito um ofício para ser encaminhado para
Ebserh, Reitoria, Ministério Público Federal e para Dr. Barra. Renato pede para acompanharmos a
legislação, com as novas medidas que virão, para que não prejudiquemos nossos funcionários. Assunto
foi discutido e aprovado que será encaminhado ofício para as autoridades citadas, informando que os
colaboradores receberão o aviso prévio 30 dias após o recebimento do documento. Ana Cláudia fará o
ofício e encaminhará para as autoridades devidas.
2 – Sobre o trabalho dos prestadores de serviços que já têm vínculo com a Universidade/Ebserh: ficou
discutido e aprovado que todas as empresas (radioterapeutas e físicos) receberão um ofício informando
que, a partir de 30 dias, o Grupo Luta Pela Vida não fará mais o pagamento para as respectivas
empresas. Denise fará o documento, que não deverá ter caráter definitivo, mas em função da crise fará
a suspensão temporária.
3 – Sobre o trabalho dos prestadores de serviços que não têm vínculo com a Universidade e Faepu: Dr.
Rogério propõe que estes profissionais tenham o pagamento reduzido em 25%, enquanto durar a crise.
Denise fará levantamento de informações completas para não termos necessidade de elaborar um novo
documento. Foi sugerido e aprovado que todos os documentos sejam assinados pelo Presidente do
Conselho Deliberativo e Presidente do Grupo Luta Pela Vida.
4 – Unidade 2: o espaço está pronto para ser utilizado e esta semana deve ser liberado alvará pelo Corpo
de Bombeiros. Dr. Rogério sugere agilizar o uso para proteger nossos pacientes em baixa imunidade a
fim de sobrar leitos no Hospital do Câncer, Hospital de Clínicas e Hospital Municipal. Ele pede que
seja agilizada uma reunião online com Prefeito. Fernando duvida que alguém vá contra proposta do
Grupo. O objetivo é montar uma unidade com recursos da Prefeitura, pois há disponibilidade de 44
leitos. Renato fará contato com professor Gladstone (secretário da Saúde). Eduardo reforça que todas
as medidas são bem embasadas e necessárias.
Resumo enviado e aprovado por todos os presentes em 06/04/2020, via Whatsapp.

