Reunião do dia 06 de outubro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, Clóvis de Albuquerque Rosa, Evelin Boletti, Thaísa Gapski Pereira
Galicioli, Denise Maria Flores Diniz, Cláudia Helena Tavares, Antônio Ariza Gonçalves Júnior,
Fernando Antônio Ferreira, Eduardo Araújo, Marcelo José Barbosa Silva, Agnaldo Fernandes Cunha,
Ilma Mundim Faleiros, Sérgio Luiz Mendes Torga, Valda Barreiro (voluntária Brinquedoteca), Zaida
Afonso Guinato, 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:, José Humberto Lira Ponte, Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Oswaldo
Firmino Júnior, Maria de Lourdes Faria Firmino, Rafael Matias Antonioli, Maria Letícia Rocha de
Souza, José Vicente Lino de Souza, Rogério Agenor Araújo, Maria Luiza Lomônaco, Eurípedes
Rodrigues Barra, Antônio Carlos Carneiro de Miranda, 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.
. O Show “ Léo - 40 anos”, organizado pela dupla Vítor e Léo, teve receita em torno de
R$1.200.000,00, que será dividida para a instituição da dupla e para a construção da Unidade II. O
Resultado foi muito positivo, pois o público alcançado foi de empresários. Eventos como este revelam
a grandeza e seriedade do trabalho do Grupo Luta Pela Vida.
. Zaida e Sérgio visitaram o Sr. Vinicius, que está com a saúde bem debilitada. Ele deverá passar por
alguns procedimentos e será acompanhado pela Dra. Natássia.
. Projeto de despedida para o paciente que receber a alta no Hospital do Câncer será coordenado pela
voluntária Keiláh.
. O próximo bazar, realizado pelo Núcleo de Voluntários, acontecerá no dia 11 de outubro.
. Deverá ser feita a compra de manteiga para o lanche dos pacientes em tratamento no Hospital do
Câncer. Se houver necessidade, escritório fará a aquisição para a equipe do lanche.
. Marcelo está montando projeto para ser enviado para Pronon e está estimado em R$297.000,00.
. Foi enviado ofício para Reitoria comunicando sobre a disponibilização dos recursos parlamentares
(cerca de 6 milhões), incorporados ao orçamento da Universidade, com destinação específica para a
construção do Centro Cirúrgico. Também foram informados que o Grupo assumirá compromisso de
concluir a obra, com o valor de 4,5 milhões. Foi solicitado que a Universidade agilize processo
licitatório. Fernando também conversou com o Sr. Luiz Roberto, responsável por Compras e
Licitações da Universidade.
. Antônio Ariza recebeu a visita do Professor Turíbio no Hospital do Câncer.
. Hoje, a equipe de apoio às cidades vizinhas recebeu a visita de voluntários de cinco cidades. Ouviram
palestra com Mônica Cunha e visitaram Unidade II com a presença de Renato Pereira.

. Leilão de Cascalho Rico acontecerá no dia 27 de novembro.
. O Senhor Beto Rutes está gravando CD e doará parte da venda de 1.000 cópias para o Grupo. Ele fará
uma rifa para arrecadar fundos para a gravação.
. O Sr. Tiago Freitas, pianista, e a Sra. Carol, soprano, farão apresentação no Teatro Rondon Pacheco e
o ingresso será 1 litro de leite ou água de coco, que serão destinados para o Hospital do Câncer.
. Na próxima terça-feira, dia 11 de outubro, a partir de 20:00 horas, acontecerá jantar no “Terra
Brasilis”. Cerca de 100 convites foram vendidos, a R$50,00 cada. Todos estão convidados para
participar, para que seja um evento de confraternização do Grupo.
. No dia 15 de outubro, a partir das 08:00 horas, no Parque do Sabiá, acontecerá o “Mova-se contra o
câncer”. Além da caminhada, evento contará com várias atividades.
. Responsável pela loja Colcci propõe, pelo terceiro ano, parceria com o Grupo para arrecadação de
calças jeans. Na compra acima de R$200,00, uma calça usada será doada para o Hospital do Câncer,
que poderá repassá-las para o bazar Puro Doar. Proposta aprovada.
. O escritório está treinando seis agentes de captação para trabalharem nas ruas. Treinamento inicial
será na praça Tubal Vilela. Será feita a distribuição de folhetos da Unidade II e cadastro do nome e
telefone para posterior contato.

