Reunião do dia 29 de setembro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, José Humberto Lira Ponte, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Clóvis
de Albuquerque Rosa, Valda Barreiro (voluntária Brinquedoteca), Zaida Afonso Guinato, Agnaldo
Fernandes Cunha, Sérgio Luiz Mendes Torga, Cláudia Helena Tavares, Antônio Ariza Gonçalves
Júnior, Oswaldo Firmino Júnior, Maria de Lourdes Faria Firmino, Fernando Antônio Ferreira, Rafael
Matias Antonioli, 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: Evelin Boletti, Eduardo Araújo, Maria Letícia Rocha de Souza, José
Vicente Lino de Souza, Marcelo José Barbosa Silva, Rogério Agenor Araújo, Ilma Mundim Faleiros,
Denise Maria Flores Diniz, Maria Luiza Lomônaco, Eurípedes Rodrigues Barra, Antônio Carlos
Carneiro de Miranda, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, Fabiana Hubaide Nascimento, Mônica Cunha,
Osmar Alves Mundim, Donizete Vieira de Paula, Nilza Aparecida Lima Freitas e Maria Cristina
Campello Scotti.
Pauta:
1. Assuntos de interesse da Associação.
. A Sra. Giovana, assistente social, e equipe de Cuidados Paliativos conseguiram doação completa para
a festa em comemoração ao dia de Cuidados Paliativos. Evento será no próximo dia 05 de outubro, às
09:00 horas, na área externa do Hospital do Câncer.
. Bazar do Núcleo de Voluntários, realizado no dia 27 de setembro, teve renda em torno de
R$14.000,00.
. Dra. Cláudia Helena recebeu contato de visita do cantor Léo (dupla Vitor e Léo). Estratégia para
percorrer todo o Hospital foi montada com ajuda de Denise e Rafael. Equipe do cantor montou vídeo e
enviou para avaliação do Grupo, que aprovou com restrição à presença das crianças da pediatria.
Alteração será feita e vídeo será veiculado nas mídias da dupla.
. Para o jantar do dia 11 de outubro, foi apresentada e aprovada a proposta de se realizar a
confraternização dos integrantes do Grupo Luta Pela Vida. Ingressos estão à venda no escritório.
. Antônio Ariza teve o trabalho reconhecido por ter conseguido aprovação do projeto da casamata.
. Agnaldo comentou que seu contador trabalha com 400 empresas e que os proprietários têm interesse
em participar da lei de incentivo do Projeto Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon).

. Antônio Ariza tem cobrado uma posição da empresa Termo System sobre manutenção do ar
condicionado do tomógrafo.
. Renato esteve reunido com equipe da Proplad para falar do andamento da potência elétrica do
Hospital do Câncer. Será feito um estudo técnico pela equipe da Alsol para viabilizar investimento.
Este assunto poderá ser um bom apelo para os jovens empresários que querem realizar trabalho virtual
com arrecadação em benefício do Hospital.
. Para a aprovação do CNES, equipe de profissionais deve ir ao Hospital do Câncer para uma visita e
vistoria técnica.
. O tomógrafo continua funcionando parcialmente, sem afetar atendimento dos pacientes oncológicos.
. Triângulo da Sorte já fez o repasse de R$1.176.000,00 para o Hospital do Câncer. Renato fará reunião
com nosso contador (Donizete) e o advogado Dr. Gustavo para tratar sobre parceria.
. Já foi feito investimento em torno de R$1.500.000,00 na Unidade II.
. Foi feita reunião com profissionais da farmácia do Hospital do Câncer, que continua com problemas
de espaço, mas será resolvido em pouco tempo.
. Medicamentos têm chegado aos poucos no Hospital. A aquisição tem atendido todos os pacientes.
. Ainda não foi publicado solicitação de compra para a aquisição de mais um acelerador linear para o
Hospital.
. Evelin e Virgínia Silva estão participando de um curso de captação de recursos, realizado pela
ABCR, em São Paulo. A base de captação do Grupo Luta Pela Vida será ampliada. Doação pelo
sistema Algar está crescendo. Projeto enviado para Cemig (Sedese) está em análise, Dmae está
aguardando projeto de lei ser aprovado na Câmara e outras formas de doação estão sendo viabilizadas
via site.
. Construção da casamata vai demandar um alto investimento.
. Roque e equipe da bioengenharia vão estudar projeto complementar da ampliação da Quimioterapia.
. Para a construção do Centro Cirúrgico será necessário investimento em torno de cinco milhões.
. Projeto de prevenção e diagnóstico da Unidade II já está na Vigilância Sanitária Municipal.

