Reunião do dia 27 de outubro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, José Humberto Lira Ponte, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Maria
Luiza Lomônaco, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, Cláudia Helena Tavares, Rogério Agenor
Araújo, Ilma Mundim Faleiros, Maria Letícia Rocha de Souza, José Vicente Lino de Souza, Valda
Barreiro (voluntária Brinquedoteca), Zaida Afonso Guinato, Eduardo Araújo, Antônio Ariza
Gonçalves Júnior, Mirna Morais Puga 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: Oswaldo Firmino Júnior, Maria de Lourdes Faria Firmino, Sérgio Luiz
Mendes Torga, Clóvis de Albuquerque Rosa, Eurípedes Rodrigues Barra, Evelin Boletti, Fernando
Antônio Ferreira, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Marcelo José Barbosa Silva, Denise Maria Flores
Diniz, Rafael Matias Antonioli, Agnaldo Fernandes Cunha, Fabiana Hubaide Nascimento, Mônica
Cunha, Osmar Alves Mundim, Donizete Vieira de Paula, Nilza Aparecida Lima Freitas e Maria
Cristina Campello Scotti.
Pauta:
1. Usina Fotovotaica - UFV
2. Relatório de atividades do GLPV
3. Assuntos de interesse da Associação.

. Profissionais da Alsol, energias renováveis, estiveram no Hospital do Câncer. Após avaliação,
enviaram proposta para instalação da usina Fotovotaica. O valor, que inicialmente era de
R$240.000,00, caiu para R$168.000,00. Profissionais da Biogenharia disseram que valor está bem
abaixo do mercado. Após discussão e considerações, Grupo aprovou a execução do serviço. Condição
de pagamento será negociado com fornecedor.
. Renato apresentou relatório anual confeccionado pelo GRAAC-SP para ser apreciado e avaliado. Foi
colocada a necessidade de termos nosso relatório, no mesmo modelo, como meio de prestação de
contas aos parceiros, empresas, mídias e formadores de opinião. Eduardo ressaltou a importância da
transparência e que este tipo de investimento sensibiliza a sociedade. Após discussão, foi aprovada a
elaboração do documento que será feito pela equipe de Comunicação e Marketing e Secretaria. Grupo
buscará apoio financeiro para este trabalho.
. Foi bem organizada e elogiada a festa Halloween realizada para os pacientes do Hospital do Câncer.
Interessados podem ver as fotos no site do Grupo.
. Maria Letícia, Simony (coordenadora do bazar) e Renata estão realizando trabalho para resgatar a
história do bazar. Hoje, equipe conta com 32 integrantes, faixa etária de 64 anos e somente dois
voluntários do sexo masculino, mas não muito presentes. Elas trabalham pesado e precisam de
profissionais para ajuda-las no transporte de doações (terça e quinta-feira à tarde). Será solicitado ao
engenheiro Roque a disponibilização de um profissional.

. Alunos da Liga farão palestra na Usina Volta Grande (a caminho de Uberaba).
. Uma nova equipe de voluntários será treinada por Dr. Rogério para apresentação de palestras, quando
necessário. As aulas acontecerão a cada 15 dias e serão no Hospital do Câncer.
. A pedido da Professora Lilian de Sá, secretária da Administração, Dr. Rogério ministrou palestra para
os profissionais do PSF (Programa de Saúde da Família).
. Dr. Rogério assumiu cargo de docente na disciplina Farmacologia.
. Dra. Cláudia participou do Simpósio de Cuidados Paliativos e agradeceu ao Grupo pelo apoio.
. Para a filantropia do Grupo Luta Pela Vida, um conjunto de ações tem sido tomadas: aprovado
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES); assinado Termo de Cooperação entre o
Grupo e Universidade; e assinada Declaração do Secretário Municipal de Saúde reconhecendo nosso
trabalho gratuito na promoção da saúde.
. No dia 27 de outubro foi publicado no Jornal Correio processo de licitação para construção do Centro
Cirúrgico e transplante de medula óssea do Hospital do Câncer (terceiro e quarto andares). Reunião
para abertura de propostas acontecerá no dia 23 de novembro. Renato estará presente.
. Dirigentes do Camaru discutiram com Virgína a possibilidade realizar leilão no mês de março de
2017, na Feira do Agronegócio Mineiro - Femec. Assunto será levado para a diretoria da instituição.

