Reunião do dia 22 de setembro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, José Humberto Lira Ponte, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Maria
Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Rogério Agenor Araújo, Ilma Mundim Faleiros,
Denise Maria Flores Diniz, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eduardo Araújo, Valda Barreiro (voluntária
Brinquedoteca), Zaida Afonso Guinato, Evelin Boletti, Agnaldo Fernandes Cunha, Sérgio Luiz
Mendes Torga, Cláudia Helena Tavares, Marcelo José Barbosa Silva 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: Maria Luiza Lomônaco, Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Ariza
Gonçalves Júnior, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Oswaldo Firmino Júnior, Maria de Lourdes
Faria Firmino, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Fernando Antônio Ferreira, Mirna Morais Puga,
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.
. Não foi aprovado o pedido da empresa de alimentos BRF, que queria montar e distribuir lanche
especial para pacientes do Hospital do Câncer, por se tratar de carne processada.
. Dr. Rogério recebeu os novos alunos da Liga de apoio aos pacientes com câncer.
. A Sra. Giovana, assistente social do Hospital do Câncer, entrou em contato com o escritório e enviou
oficio pedindo apoio para realizar festa para o dia de Cuidados Paliativos. Foi solicitado o valor de
R$3.000,00 para compra de frutas, confecção de 200 camisetas e duas tendas. O evento está
programado para acontecer no dia 05 de outubro, às 09:00 horas, na área externa do Hospital, ao lado
da garagem. Equipe terá ajuda de voluntários para ficarem no portão, mas não terão argumentos para
barrar o público de todo o Campus. Grupo pediu que Maria Letícia converse com a profissional para
definir uma homenagem voltada totalmente para o paciente fora de tratamento terapêutico.
. Agnaldo recebeu a doação de 100 sacos de cimentos para a Unidade II.
. Equipe de Cuidados Paliativos elogiou apresentação feita por Antônio Ariza. Profissionais da área de
saúde estão sendo agendados para as próximas apresentações (Dra. Cláudia, Dra. Florença e Natássia).
Renato participará falando sobre a construção da Unidade II. Novas ações serão desenvolvidas para
auxiliar no crescimento deste voluntariado. Como ajuda, Clóvis sugeriu que tenham uma cartilha
específica.

. Foi feita a compra no valor de R$198.000,00 em quimioterápicos. Para setembro, investimento será
de R$30.000,00.
. A empresa Cargill parou de doar uma caixa de óleo de canola, que era utilizado no tratamento
dermatológico do paciente. A aquisição será feita pelo Grupo Luta Pela Vida.
. No próximo sábado, a equipe de apoio às cidades vizinhas estará em Monte Carmelo para conhecer a
sede própria das voluntárias. Simony, coordenadora do nosso bazar, irá orientá-las na montagem do
bazar. A equipe do Nuppec poderá auxiliar com palestras.
. Próximo bazar do Núcleo de Voluntários acontecerá no dia 27 de setembro.
. No dia 29 de setembro será feita a concretagem dos pilares do segundo piso da Hospedaria.
. Elcivone, engenheira da Unidade II, disse que alvará foi liberado com o novo endereço ficando
alinhado com o endereço da Cemig.
. Renato reuniu com o Sr. Marco Antônio Felice Guerreiro que se dispôs ajudar o Grupo e será
parceiro “Amigo da Cura” com a doação mensal de R$150,00.
. Renato, Evelin e o voluntário Cleverson conversaram sobre a possibilidade de realizar leilão no
próximo ano. O Sr. Marco Antônio Felice também quer ajudar neste evento.
. Zaida e Sérgio visitaram Sr. Vinicius, que está com um semblante melhor, alimentando bem, mas
ainda precisa de cuidados especiais.

