
 
 
 
 

PLANO DE TRABALHO PARA 2019 
 

• Implantar o código de barras nas carteirinhas. 

• Implantar aquecimento solar da piscina de hidroginástica. 

• Reformar a portaria para uso do código de barra. 

• Implantar na unidade assistencial o “Projeto de Combate a 
Incêndio e Pânico”. 

• Introduzir definitivamente a adesão dos idosos que ainda não se 
aposentaram como sócios da entidade. 

• Adquirir equipamentos para as atividades do “Programa 
Andanças”. 

• Ampliar o rol de parcerias na área de atendimento aos idosos, 
(advogados, médicos, psicólogos, nutricionistas e outros afins). 

• Realizar o “Seminário de Saúde” com envolvimento da 
comunidade. 

• Realizar a tradicional “Vivência de Natal”, no ginásio coberto, 
com a participação da comunidade. 

  



PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017/18 
 

 Depois de longa negociação, foram concluídas parcerias, primeiro com o 
Hospital Márcio Cunha e depois com o Hospital Vital Brazil, para 
atendimento aos sócios e dependentes adimplentes, em caráter eletivo, 
consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias e outros. 

 Feito convênios com o Dr. Douglas para a realização de exames de ultra-
som na nossa unidade assistencial, com excelentes descontos, de acordo 
com o exame. 

 Empreendemos grande melhoria no sistema de informática da 
Associação, com a introdução dos servidores em cada unidade, com isto 
cada unidade está todo o tempo online com a secretaria. 

 Modernizamos a secretaria, com troca por mais modernos de dez 
computadores e impressoras, agora a laser. 

 Reformulamos o programa de agendamento de consultas online e 
introduzimos o telefone PABX com quatro ramais, para facilitar a 
comunicação. 

 Foi reformulado o programa de cadastro de associados, introduzindo 
dados completos dos sócios e dependentes. 

 Foi realizada a terceirização da clínica e da cantina do grêmio recreativo, 
o que possibilitou grande redução no custo fixo da entidade. 

 Atualização de dados e recadastramento dos sócios vinculados. 

 Elaboração de projetos para aquecimento térmico da piscina de 
hidroginástica; para acesso na portaria com código de barras; para 
banheiro kids; para combate a incêndio e pânico da área assistencial; 
para melhoria da recepção da área assistencial. 

 Realizado o 24º Seminário da Saúde com o tema: BEM ESTAR 
EMOCIONAL “SER FELIZ FAZ BEM”. Houve a participação de mais de 300 
inscritos. 

 Realizamos também a VIVÊNCIA DE NATAL no ginásio coberto com o 
tema: SOU QUEM SOU, PORQUE SOMOS TODOS NÓS! Apresentação e 
encenação do nascimento do Menino Jesus. Houve grande participação 
da comunidade. 


