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Ata
Sérgio fez contato com a família do voluntário Vinícius e no momento não precisam de ajuda. Dr. Barra esteve
no Triângulo da Sorte neste último domingo. Informa que o residente da radioterapia, Lucas, não estava
tendo bom desempenho na residência, fato já observado pelos preceptores e o mesmo solicitou desligamento
da residência. Dr. Barra participou de reunião com Direção do HC e técnicos da Prefeitura sobre consultas,
falta de medicamentos e cirurgia para pacientes com câncer. Solicitam que o HCa/Grupo assuma uma sala
cirúrgica. Os diretores questionam critérios e quais custos estão envolvidos nessa sala cirúrgica e concordam
que é pertinente aguardar a nova gestão da UFU. Medicamento Herceptin, até então era conseguido
judicialmente, será fornecido pelo Estado e regularização do fornecimento depende do responsável técnico
da farmácia do HCU. Dr. Barra levará proposta de R$1.500,00 por mais duas aulas para pessoa que ministrou
curso de capacitação para radioterapia. Equipamento ventilador pulmonar, usado na nossa enfermaria, tem
orçamento de R$9.000,00 para troca de peças danificadas e segundo relatório feito pela bioengenharia é
viável o conserto do equipamento. Os diretores aprovam. Geisa da secretaria de saúde de Paracatu solicita
cnpj do HCa para pleitear verba para o ano de 2017. Ela informa que canalizavam recursos para o Hospital
do Câncer de Barretos mas como tem muitos pacientes de Paracatu sendo atendidos no HCa de Uberlândia
querem tentar verba para cá. Foi explicado e fornecido cnpj do Grupo. Matéria sobre falta de medicamento
no HCa, veiculada na TV Integração, não foi comunicada a ninguém do HCa ou do Grupo. Como se trata de
medicação de alto custo e fornecida exclusivamente pelo Estado é sugerido acompanharmos o assunto e
assessoria de comunicação do Grupo fará contatos com pessoas do meio para esclarecimentos. Evelin foi
procurada por aluno da Liga de estudantes da odontologia que estão organizando um Simpósio e solicitam
uso da nossa marca para poder cobrar entrada com produtos para o HCa (todinho, água de coco). Os
diretores aprovam e Evelin dará as orientações necessárias. Roque informa sobre as folgas que os
motoristas estão tendo em função do evento do Camaru. Dr. Rogério recebeu memorial do Zied para análise.
Solicita saldo atualizado das verbas de patrocínio dos Simpósios anteriores. Evelin fará o levantamento.
Clóvis fará contato com Kaufman para procurar arquiteto Zied por conta da Unidade II. Rafael não está tendo
sucesso em contatar Fernanda da PMU para dar seguimento sobre o CNES para o Grupo. Passará o assunto
para o Gustavo que conhece pessoa que pode ajudar avançar o assunto.
Presentes: Dr. Barra, Denise, Evelin, Roque, Ariza, Renato, Dr. Rogério, Sérgio, Clóvis, Antônio Carlos,
Rafael.
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