Reunião do dia 20 de outubro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, José Humberto Lira Ponte, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eurípedes
Rodrigues Barra, Evelin Boletti, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Maria Luiza Lomônaco, Denise
Maria Flores Diniz, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Cláudia Helena Tavares, Marcelo José
Barbosa Silva, Agnaldo Fernandes Cunha, Ilma Mundim Faleiros, Sérgio Luiz Mendes Torga, Maria
Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Valda Barreiro (voluntária Brinquedoteca),
Zaida Afonso Guinato, Oswaldo Firmino Júnior, Maria de Lourdes Faria Firmino, Mirna Morais Puga
e Ana Cláudia Cardoso Pavarine.
Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Fernando Antônio Ferreira, Eduardo Araújo,
Afastamento por motivo de saúde: Vinicius Marcus de Novais Silveira, Marlene Bernardes Freitas
Goulart e Iolanda de Lima Freitas.
Justificam suas ausências: Fernando Antônio Ferreira, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Rafael
Matias Antonioli, Rogério Agenor Araújo, Fabiana Hubaide Nascimento, Mônica Cunha, Osmar Alves
Mundim, Donizete Vieira de Paula, Nilza Aparecida Lima Freitas e Maria Cristina Campello Scotti.
Pauta:
1.
2.
3.
4.

Confecção de calendários a partir das telas pintadas em 2014/2015;
Projeto Alfabetização de adultos;
Projeto na Secretaria de Cultura;
Assuntos de interesse da Associação.

. Leilão, coordenado pelo Sr. Ailto Vieira, acontecerá no dia 04 de dezembro, em Cascalho Rico.
. Clóvis pede que equipe responsável pelo projeto de despedida do paciente que recebeu alta crie um
nome sugestivo para este trabalho.
. Coordenadores do lanche farão ofício para fornecedores solicitando doação mensal de manteiga.
. Foi discutido e analisado sobre a confecção de calendários, a partir das telas pintadas pelos pacientes
do Hospital. Maria Letícia recebeu sugestão de montagem de um kit com o calendário mais o
“tijolinho” (chaveiro) para que seja vendido à comunidade a R$25,00, mas para ela é inviável. Ela
sugere a criação de painéis, a partir das telas, para que sejam expostos em congressos, leilões e outros
eventos como divulgação do trabalho das crianças. Proposta foi aprovada.
. Foi colocada a necessidade de um profissional pedagogo remunerado para viabilizar projeto de
alfabetização de adultos, pois rotatividade de voluntários é muito grande. Inicialmente, será feito
contato com proprietários de escolas particulares para apresentar proposta de parceria.
. Verba destinada para o projeto cultural poderá ser voltada para contratação de profissionais para
treinarem equipe.

. Maria Letícia coloca que foi convencida pela equipe de Cuidados Paliativos sobre a importância da
realização da festa para divulgação do trabalho, mas na realidade não houve este ato. Para ela, evento
não deve acontecer novamente.

. Foi realizada visita à casa de apoio da Abrace, realizada mesa redonda com coordenadoras do Cebas,
que reforçaram importância de adequação no balanço, cadastro no CNES e relatório detalhado das
atividades da instituição. Também aconteceu palestra com diretora executiva do Instituto Sabin.

. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Grupo foi aprovado esta semana. Foi
feito um aditivo com reitoria para complementar processo do Cebas. A ação principal do Grupo Luta
Pela Vida deve ser Promoção da saúde. Nossas ações devem ser oficializadas ao órgão do governo
para sustentar nossa regularização. Como exemplo, temos as ações da Classe Hospitalar e palestras
realizadas pelo Nuppec.

. Oswaldo interagiu com Rafael (administrador do Hospital) para conversar sobre projeto de energias
renováveis. Sua equipe de profissionais participou com visita ao local. Proposta teve valor de 30%
mais barato. Documento será avaliado.

. Marcelo está finalizando projeto Pronon para ser apresentado às empresas parceiras.

. Assembleia anual do Núcleo de Voluntários acontecerá no dia 05 de novembro, às 08:00 horas, no
espaço Villa Bella. Coordenadores terão gastos em torno de R$1.800,00. Renato pede que todos os
integrantes do Grupo participem também deste evento.

. Thaísa tem uma amiga que mora na cidade de Luz que fará um concurso com redações e desenhos
para crianças em comemoração ao “outubro Rosa” e “novembro Azul”. Ela digitalizará os trabalhos e
encaminhará para equipe do apoio pedagógico, Marketing e Comunicação para avaliarem e julgarem.
Impressos sobre prevenção e três exemplares do “Formas e Cores” serão enviados para ela presentear o
melhor trabalho.
. Núcleo de voluntários de Nova Ponte já tem nome: “Grupo Luta Pela Vida acolhendo a dor”.

. O Serviço Público Federal tem uma semana de recesso no final de ano. Com isto, o atendimento
ambulatorial do Hospital do Câncer será fechado neste período.

. Auditores da Controladoria Geral da União (CGU ) convocaram Dr. Barra para reunião no Hospital
do Câncer. Ele foi questionado sobre todas as atividades desenvolvidas internamente pela
Universidade e pelo Grupo Luta pela Vida. Este trabalho foi desenvolvido pela equipe em todo o
Complexo Hospitalar.

. Projeto arquitetônico do Centro Cirúrgico e Transplantes (terceiro e quarto andar), em análise
preliminar em Belo Horizonte, foi liberado. Considerações estão sendo feitas para devolução.

. Maria Luiza relatou que fez uma visita à Nida, assistente social do Hospital do Câncer, que está
afastada por problemas de saúde.

. Evelin agradeceu a participação e ajuda de todos na ação “Mova-se contra o câncer”.

. Biluca participou de reunião com equipe do projeto religioso que pede um ventilador para a capela.
Será feita a aquisição.

. O cronograma de construção da Unidade II está adiantado. Para finalizar a parte estrutural, nos
próximos dias será feita a laje de forro.

. Projeto do Centro de Pesquisa e Diagnóstico já está na Vigilância Sanitária. Arquiteto apresentará
maquete nos próximos dias.

. Em relação à construção do Centro Cirúrgico e Transplante de medula óssea (TMO), na próxima
semana, o Sr. José Roberto, responsável por compras e licitações da Universidade, fará divulgação
para dar andamento ao processo administrativo.

