
Ação Social 



Objetivo

� O objetivo das ações sociais é integração social de crianças, jovens, adultos e idosos em 
diversas atividades e para promoção da saúde, conhecimento e bem-estar. Para isso, a 
Clinmed busca firmar parcerias com as demais empresas, para que possamos ampliar 
ainda mais o alcance dessas ações.

� Queremos impulsionar o desenvolvimento da auto-estima e perspectiva de vida pessoal 
e profissional na região e incentivar a formação de valores e virtudes de todos os 
envolvidos no projeto.



Confira as principais atividades durante 
as Ações Social:

� Exames preventivos de saúde 

� Atividades esportivas e pedagógicas

� Feiras de saúde e alimentar

� Apresentações artísticas, jogos e brincadeiras

� Gincanas e oficinas

� Exibição de filmes

� Aulas de artesanato

� Palestras

� Entregas de alimentos e kits de higiene 



Confira os locais visitados recentemente 
para entrega de kits de higiene bucal:



Casa da Criança Feliz



Relatos do dia da visita

� Visitamos a Casa da Criança Feliz no período da tarde. Ao chegarmos elas estavam 
cantando músicas de Natal. Ficaram felizes e animadas com os presentes. Algumas 
crianças vieram nos abraçar. Elas ficaram muito amigas da Anne, uma de nossas 
funcionárias! Um grupo de meninos correram para o banheiro, foram escovar os dentes e 
vieram nos mostrar. E já perguntaram quando voltaremos lá!



Núcleo Vinde a Mim



Relatos da visita

� Fomos até o núcleo Vinde a Mim para distribuir os kits porém as crianças já haviam ido embora. 
Mas a visita mesmo assim foi muito proveitosa. Pudemos ouvir histórias tocantes de diversos casos 
de pobreza, abusos, violência e extrema carência de afeto e atenção. Mas também ouvimos 
histórias gratificantes, de superação e exemplo. Como o caso de uma menina do núcleo entrou 
na Dell, foi para Trinidade e Tobago estudar e aprender inglês, depois foi para Bosch em 
Campinas e agora está na Bosch da Alemanha e casada com um romeno. Também ouvimos 
sobre um garoto que desde muito novo gostava de armas e tinha fácil acesso a elas. Mas que 
com bom direcionamento foi para o Batalhão de Infantaria Leve em Campinas e depois para a 
Força de Manutenção de Paz das Nações Unidas e atuou no Haiti. Eles procuram pessoas para 
apadrinhar as crianças, mesmo que seja apenas com uma cartinha por mês pois já faz muita 
diferença! Mas sendo possível um envolvimento maior de afeto e recursos materiais ou 
financeiros serão sempre bem vindos. 

� Retornamos no dia seguinte e fizemos as entregas. Que privilégio poder contribuir com essas 
crianças. Receber cada sorriso, abraço e aperto de mão ! 



Faça parte deste projeto conosco!!!



Mais informações, entre em contato:

� Joyce Santos (seguranca@clinmedsaude.com.br) 

�         (19) 98782-5494

�         Instagram (clinmed.ocupacional)

�         Facebook (facebook.com/clinmedocupacional)

mailto:seguranca@clinmedsaude.com.br

