Reunião do dia 01 de setembro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Antônio
Ariza Gonçalves Júnior, Clóvis de Albuquerque Rosa, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Maria Letícia
Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Eduardo Araújo, Valda Barreiro (voluntária
Brinquedoteca), Zaida Afonso Guinato, Evelin Boletti e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
Afastamento por motivo de saúde: Vinicius Marcus de Novais Silveira, Marlene Bernardes Freitas
Goulart e Iolanda de Lima Freitas.
Justificam suas ausências: Rogério Agenor Araújo, Maria Luiza Lomônaco, Fernando Antônio
Ferreira, Eurípedes Rodrigues Barra, Sérgio Luiz Mendes Torga, José Humberto Lira Ponte, Antônio
Carlos Carneiro de Miranda, Ilma Mundim Faleiros, Oswaldo Firmino Júnior, Maria de Lourdes Faria
Firmino, Mirna Morais Puga, Agnaldo Fernandes Cunha, Marcelo José Barbosa Silva
Fabiana Hubaide Nascimento, Mônica Cunha, Rafael Matias Antonioli, Osmar Alves Mundim,
Donizete Vieira de Paula, Nilza Aparecida Lima Freitas e Maria Cristina Campello Scotti.
Pauta:
1. Assuntos de interesse da Associação.
. Escala da equipe de voluntários, que estão trabalhando no Camaru, foi alterada em função do bazar
que será realizado neste evento e divulgação dos folhetos de prevenção.
. Grupo realizou a compra de medicamentos em torno de R$130.000,00 para pacientes do Hospital.
. V Simpósio da Liga terá abertura nesta sexta-feira, às 18:00 horas, no bloco 8C. Clóvis representará o
Grupo Luta Pela Vida. Antônio Ariza justifica sua ausência.
. Antônio Ariza recebeu visita do professor Valder Stefano, candidato a reitor, no Hospital do Câncer.
. Eduardo agradece atenção dada à sua família no McDia Feliz e no estande do Camaru.
. Projeto do terceiro e quarto andar do Hospital do Câncer está na fila para análise na Anvisa. O
deputado, Sr. Arnaldo Silva, fará ofício solicitando atenção especial para esta necessidade.
. Thaísa colocou a importância da presença do Grupo em todos os eventos que são realizados, pois
podemos esclarecer dúvida, ganhar novos parceiros e estar juntos à comunidade divulgando nosso
trabalho.
. Eduardo ressalta a importância do débito automático no banco Bradesco e nas contas de água e
Cemig. Estes processos estão em tramitação.
. Profissionais da empresa Virtual Connection participaram de uma reunião na Unidade II e levaram
proposta para ampliação da captação de recursos com novos parceiros. Novas reuniões acontecerão.
. Em relação ao andamento da obra na Unidade II, será feita a concretagem dos pilares do outro lado
do bloco, e no dia 25 será feita a concretagem do restante da laje.
. Assessores dos cantores Vitor e Léo visitaram Hospital do Câncer e participaram da reunião dos
Cuidados Paliativos. Conheceram o trabalho desta equipe e testemunhos sobre a visita feita aos
pacientes fora de tratamento terapêutico.

. Ana Cláudia deu a última aula sobre o câncer para os voluntários dos Cuidados Paliativos e nas
próximas semanas terão aulas sobre a braquiterapia, radioterapia e quimioterapia, com a participação
do Antônio Ariza.
. Ainda sobre o trabalho dos voluntários dos Cuidados Paliativos, Maria Letícia externou sua
preocupação sobre o número de integrantes que compõem esta equipe, enfatizando que há necessidade
de formarmos mais líderes para ajudar neste trabalho, pois não existe distância entre o paciente e o
voluntário, que é uma relação mais amorosa do que a do profissional. Contatos serão feitos para
indicação de novos voluntários.

