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Recadinhos da Alegria
1. McDia feliz será dia 26/08, confirme sua disponibilidade para

participar do evento através do e-mail da Klínica.

2. O 2º dia da formação será no domingo 27/08, quem puder
contribuir com o café da manhã doando bolos, sucos, dinheiro, etc.
Será muito bem vindo!

3. E pessoal, nas visitas cheguem com 15 min de antecedência para
organizamos os grupos, estamos iniciando as visitas aquém do
combinado.

4. Dúvidas no dia do seu plantão? Consulte o Klínico responsável pelo
seu domingo! ; )



1º turma...

Vocês arrasaram!

MUITO OBRIGADA!



E a 2ª turma vem aí...

Hemocentro, dia 26/08 às 09:30h.



Josiane de Fátima 
Dra Pimentinha

Tauany Blanco 
Dra Filomena

Tiarim Gonçalves 
Dr Carriola



Você sabia? 

Funções: Presidente Funções: Vice Presidente

• Coordenar as reuniões com toda a 
diretoria.

• Gerir conflitos e problemas de 
comunicação.

• Coordenar comunicação/integração 
com possíveis grupos de trabalho 
e/ou projetos.

• Logística de apoio ao presidente.
• Coordenar comunicação com a mídia.
• Apoio ao presidente: Coordenar negociações 

estratégicas com empresas e órgãos públicos 
(brinquedos, jalecos, sede, propaganda, 
parcerias, patrocínio, etc.).

• Alternância de visitas.



Você sabia? 

Funções: 2º SecretárioFunções: 1º Secretário

• Coordenar toda a comunicação referente às 
formações, desde as inscrições (Facebook, e-mail, 
whatsapp) e observar prazos.

• Coordenar parabéns aos aniversariantes.
• Organização e "limpa” da caixa de e-mails da 

Klinica.

• Coordenar toda a comunicação referente a pelo menos 
3 eventos por ano, por exemplo, Arrecadação de Natal, 
Venda de camisetas e Festa Junina.

• Registros das atas, alterações de estatuto e 
documentações necessárias.

• Coordenar a Comissão dos Brinquedos.
• Reservar/agendar o espaço para reuniões, formações 

e assembleias.
• Controle das faltas.



Você sabia? 

Funções: 2º TesoureiroFunções: 1º Tesoureiro

• Controlar receitas e despesas.
• Encaminhar extrato mensal ao contador 

e copiar membros do Conselho Fiscal.
• Responsável pela assinatura no Banco.
• Negociar pagamentos. 

• Coordenar lançamento das doações (físicas e online).
• Controlar o pagamento das mensalidades (online).
• Compra de brinquedos, quando necessário.
• Prontuário da Alegria



Você sabia? 

• Definir calendário anual de atividades (preferencialmente na Assembleia).
• Definir toda a logística das formações (palestras, buffet, local, equipamentos e grupo de apoio).
• Definir a coordenação e orientação referente às avaliações dos aspiras. (Considerar sempre um 

limite de 50 pessoas em cada formação.

Funções gerais da comissão



Essa frase é para nos 
lembrar nesse 

momento de notícias 
absurdas, que o AMOR

pode salvar sempre!



Klínica da Alegria
Alegria por missão, amor por decisão!


