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Ata
Dra. Cláudia informa que dr. Paulo ainda não enviou orçamento da sala cirúrgica e a farmácia do HC assumiu
a rotina dos medicamentos do Estado (Herceptin). Com as quedas de energia o motor da exaustão da cabine
de manipulação não está ligando no tempo necessário. Técnicos da bioengenharia estão avaliando o
problema. Renato terá reunião com Tito e discutirá alternativas sobre energia. Fernando propõe irem à Cemig
em BH para solicitar aumento de carga. Ariza informa que o projeto da casamata do AL3 está aprovado.
Ariza comenta sobre projeto que deve acontecer na UFU sobre diagnosticar queimaduras por fotos. Maria
Letícia informou a Giovana que o Grupo não assumirá os custos da festa dos cuidados paliativos. Existe a
possibilidade da equipe de voluntários fazerem um trabalho em comemoração aos cuidadores na casa dos
mesmos. Rafael aguarda publicação no Diário Oficial antes de consultar pessoa da UFU (Ferrão) sobre verba
para AL3. Rafael, dra. Cláudia e Renato terão reunião com Tito para discutir sobre pagamento de taxas
alfandegárias para assessórios da radioterapia que são importados. Assumindo a docência no curso de
medicina da disciplina de cancerologia que passa ser obrigatória, solicita de sala com 05 posições de
computador para os alunos do internato, pois não cabem na atual sala de prescrição, para ser usado a partir
de março de 2017. Sugere que seja usado o espaço da capela, irá conversar com a voluntária que coordena
o projeto religioso. Renato informa que o projeto do centro cirúrgico, após solicitação de algumas alterações,
acredita que o processo está caminhando.
Presentes: Dra. Cláudia, Denise, Ariza, Roque, Maria Letícia, Renato, Dr. Rogério, Clóvis,
Antônio Carlos, Fernando e Rafael.
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