Reunião do dia 08 de setembro de 2016

Presentes: Renato Alves Pereira, Thaísa Gapski Pereira Galicioli, José Humberto Lira Ponte, Antônio
Carlos Carneiro de Miranda, Ilma Mundim Faleiros, Oswaldo Firmino Júnior, Maria de Lourdes Faria
Firmino, Denise Maria Flores Diniz, Antônio Ariza Gonçalves Júnior, Clóvis de Albuquerque Rosa,
Eduardo Araújo, Valda Barreiro (voluntária Brinquedoteca), Eurípedes Rodrigues Barra, Maria Luiza
Lomônaco, Zaida Afonso Guinato, Evelin Boletti, Agnaldo Fernandes Cunha, 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: Ana Beatriz Loes Cicci de Castro, Maria Letícia Rocha de Souza, José
Vicente Lino de Souza, Rogério Agenor Araújo, Fernando Antônio Ferreira, Sérgio Luiz Mendes
Torga, 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.
. O Sr. Valder Stefano, candidato a reitor, foi recebido pela equipe de profissionais do Hospital do
Câncer (correção do último resumo).
. Show de Vítor e Léo acontecerá no dia 04 de outubro no Center Convention. 120 mesas foram
disponibilizadas para venda a um valor de R$10.000,00, com 8 lugares. Parte da receita será destinada
para a criação de um trabalho institucional da dupla e outra parte será revertida para a construção do
Centro de Cuidados Paliativos da Unidade II.
. Após testes, Marcelo e equipe definiram modelo de compra do citômetro para o laboratório. Valor é
de 50.000 dólares, e esta aquisição mais os reagentes deverá ficar em torno de R$190.000,00. Valor da
importação é de 7.000 dólares. Com o atestado da Abimo (Associação Brasileira da Indústria de
Artigos e Equipamentos Médicos, odontológicos, hospitalares e de laboratórios), o produto estará
isento de ICMS. O atestado comprova a inexistência de produção nacional.
. O Colégio Nossa Senhora realizou gincana entre seus alunos. Foram arrecadados para o Hospital do
Câncer: 1.346 achocolatados, 266 caixas de água de coco e 388 pacotes de fraldas. Nilza, responsável
por este contato, e Zaida receberam as mercadorias.
. Dr. Barra informa que, às vezes, a falta de medicamentos se dá, não por falha da Universidade ou da
Faepu, mas por estar em falta no Sus.
. Hospital do Câncer está com problemas de energia com quedas frequentes. Algumas medidas serão
tomadas, como: racionalização do uso do tomógrafo. Setor de Oncologia fará uso na parte da manhã;
à tarde será feito corte de atendimento e a Universidade utilizará à noite ou fins de semana.
. Recursos disponibilizados pela emenda parlamentar do Sr. Welington Prado estão em andamento.

. Antônio Ariza ministrou estudo sobre braquiterapia para os voluntários da Equipe de Cuidados
Paliativos.
. Projeto da casamata está em andamento e sem nenhuma alteração.
. Três representantes do grupo “Damas da Acácia do Triângulo” foram ao Hospital do Câncer para
uma visita e doaram R$1.000,00.
. Uma médica quer fazer ação “Outubro Rosa” com coleta de lenços e leite para pacientes do Hospital
do Câncer. Pedido aprovado.
. A empresa de alimentos BRF quer montar e distribuir lanche especial para pacientes do Hospital do
Câncer. Evelin vai verificar ação com Sérgio.
. Denise comunicou que Hospital do Câncer conta com três novos jovens aprendizes. Com o número
de funcionários contratados pelo Grupo, admissão de jovens pode chegar a oito.
. Antônio Carlos questionou sobre a comercialização dos imóveis recebidos pelo Grupo. Foi explicado
a ele que há procura, mas a oferta tem sido muito baixa em relação ao valor real deles.
. Sérgio justifica sua ausência e pede para informar que bazar teve receita em torno de R$24.000,00.

