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Ata
Dr. Roberto Regiane teve informação que a área da cirúrgica I está condenada pela Visa. Aprovada a compra
dos medicamentos oncológicos, estoque para 15 dias, em falta na FAEPU. CGU envia relatório para direção
do HCU e solicita várias informações, inclusive sobre metas e produtividade dos diversos serviços do HCU.
Dr. Barra solicita a possibilidade de contratação temporária de Assistente Social pois, estamos com duas
profissionais de licença médica sem perspectiva de retorno. Das outras duas profissionais que estão atuando
uma delas está com gravidez de risco. Os diretores aprovam e existe a possibilidade da Lilian colaborar
quando tivermos a nova contratada. Rafael apresenta solicitação de kits para extração de RNA para as
pesquisas do Nuppec no valor de 12 mil reais. Os diretores aprovam. Dr. Rogério solicita, para os próximos
anos, o Grupo pensar um plano de cargos e salários ou alguma forma de privilegiar profissionais dedicados.
Dr. Barra concorda e destaca a necessidade de metas e produtividade. Haverá Congresso Franco-Brasileiro
com a participação da dra. Florença e alguns residentes, apresentarão 04 posters patrocinados pelo Grupo.
Inicia nesta semana a 2ª turma de qualificação de voluntários sobre prevenção. A psicóloga do Grupo irá
participar. Dará palestra novembro azul no Arcom. Denise informa sobre recesso de uma semana, de 24 a
01/01/17, de final de ano. Com a formulação dos novos contratos para as empresas médicas que prestam
serviço no HCa haverá alteração das ausências de 22 dias úteis para 30dias corridos. Esse modelo foi
aprovado pelo dr. Rogério e dr. Barra e já temos duas empresas, do dr. Diego e da dra. Florença, que já
assinaram o mesmo. Fernando questiona sobre ausências para pessoa jurídica. Os diretores solicitam
marcarmos com Gustavo para avaliarmos o assunto. Está acontecendo a desocupação do 3º e 4º andar, a
sala de informática ocupará uma enfermaria desativada no 1º andar, o Nuppec ocupará a sala de reunião da
mesa azul, a psicologia ocupará alguns consultórios do térreo em diferentes horários e o apoio pedagógico
está se acomodando na brinquedoteca mas mantendo a funcionalidade. Ainda não tivemos resposta da
direção sobre ocupação do 8B. Roque destaca que o local inacabado não tem elevador, necessita de
comprarmos um guincho que transporte material e pessoas, mas é possível fazer contra-piso, montar uma
estrutura em madeira para acomodar os depósitos de arquivo e materiais e fazer um acesso ao local que
não utilize o térreo do prédio. Fernando justifica ausência e teve informação que o MEC bloqueou todas as
residências médicas. A situação deve ser revertida. Sérgio comenta o sucesso da Assembléia dos
Voluntários, informa sobre Bazar que acontece amanhã e agradece o apoio e participação dos diretores para
realização da Assembléia. Renato informa sobre a colocação da última laje e pilares da obra da Unidade II e
início da parte de alvenaria. Presentes: Dr. Barra, Denise, Adriana, Roque, Renato, dr. Rogério, Clóvis,
Sérgio, Fernando, Ariza, Antônio Carlos e Rafael.
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