
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL – 2017 

 

Cadastro Nacional de pessoas jurídica de número:  

11.266.274/0001-43 

Aprovado pela Instituição Normativa RFB Nº 748, de 28 de junho de  2007 

 

 

 

 

 

Criciúma, maio de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO VIDA ATIVA SÃO JOSÉ 

A Associação Vida Ativa São José é uma entidade  não 

governamental,  relata as atividades realizada no ano de 2017 

Atualmente a associação conta com 110 associados cadastrados de 

TRM, vitimas de acidentes de moto, carro, quedas, mergulho, armas de 

fogo e outros. 

A associação presta serviços de fisioterapia e curativos 

especializados para a cicatrização de escaras e feridas,  também faz 

atendimento domiciliar e atendimento psicológico. 

A entidade mantem convênio com o curso de fisioterapia ( Alunos 

estagiários com orientação de professores com a UNESC). 

O objetivo da entidade é reabilitar essas pessoas proporcionando 

bem estar e uma melhor qualidade de vida, evitando sequelas preveníveis. 

 

FEVEREIRO  

• Reunião com a diretoria para organizar as metas de 2018 

• Inicio de atendimento da fisioterapia. 

• Atendimento domiciliar em Criciúma, . 

• Participação da Entidade no Estádio do Criciúma Esporte clube. 

Na forma de inclusão social em déficit  no brasil, com 

dificuldades de acessibilidade. 

   

 

             



      

      

 

                                                               MARÇO 

• Atendimento domiciliar em Araranguá. 

• Reunião mensal  

• Visitas à pacientes hospitalizados 

• Palestra com a psicóloga Daiani Villain: Tema Felicidade 

• Demonstração do aparelho UP Rose 

                     



                    

 

ABRIL 

• Reunião com a diretoria  

• Visitas domiciliar em Cocal do Sul 

• Reunião entres os associados para troca de experiências. 

• Fisioterapia domiciliar e  na sede da vida ativa. 

 

                          

                      

 

 

MAIO 



• Palestra com Dra. Cassiana Mazon Fraga: Tema: Infecção 

urinária e medidas de prevenção. 

• Visitas domiciliares em Morro da Fumaça e Criciúma  

• Edital de convocação para eleição da nova diretoria  

• Visitas à pacientes hospitalizados 

 

 

  
 

 

   

 

JUNHO 

• Visitas domiciliares em Içara e Forquilhinha 

• Reunião para troca de experiências  

• Reunião da diretoria  

• Festa de confraternização: Festa junina com associados, 

familiares e voluntários.   

 



                          

                         

                         

 

 

JULHO 

• Eleição e posse da nova diretoria  

• Visitas domiciliar em Criciúma 

• Edital para mudança do estatuto, com adição de funções  

• Reunião da diretoria com AMREC ( Associação dos municípios da 

Região Carbonífera ) 

• Palestra dos TRMS no supermercado Giassi  

 



              

                 

              

 

 

AGOSTO 

• Reunião da diretoria  

• Visitas à pacientes hospitalizados portadores de trauma 

raquimedular 

• Jantar dançante beneficente  

• Visitas domiciliares  em Cocal do Sul e Morro da Fumaça  

• Recebimento do troco solidário em prol da associação dado pelo 

supermercado Giassi. 

 



              

             

            

SETEMBRO 

• Participação no desfile cívico em Criciúma  

• Palestra com Dr. Francisco Marconato: 

Tema: A sexualidade no TRM  

• Reunião no Ministério Publico com Promotor Alex Cruz e Leonardo. 

• Visitas domiciliares em Arroio do Silva  

             



            

            

 

OUTUBRO 

• Reunião com os TRMS para troca de experiências  

• Visitas à pacientes hospitalizados  

• Palestras com os fisioterapeutas: Bruno Minotto Bom e Priscila 

Schacht Cardoso  

      Tema: Capacitismo: Tratamento de escaras 

            



            

      

          

NOVEMBRO 

• Visitas domiciliares em Criciúma e Orleans  

• Reunião com Promotor Alex Cruz no Ministério Publico  

• Reunião da diretoria  

 

             



             

 

DEZEMBRO 

• Confraternização  de encerramento da fisioterapia  

• Participação da entidade no futebol solidário organizado pela Cruz 

Vermelha 

• Atendimento psicológico à domicilio com Daiani Villain ( Psicóloga ) 

• Artigo sobre entidade na Revista Saúde. 

• Confraternização de final de ano com TRMS, voluntários e familiares  

• A entidade conseguiu realizar cirurgias de escaras com apoio do 

Ministério Publico, secretaria da Saúde do Estado e Município. 

                                         

  



   

  

 

 

 

 

 

 



  

Cirurgia de escara. 

  

Tratamento para cicatrização de escaras. 

  

Estágio de fisioterapia com orientação  do Professor do curso. 

 

 

 



O ano de 2017 foi um ano de conquistas e perdas. Queremos agradecer 

a nossa Ex. Presidente Maria Luiza Lessa Matos pelo grande trabalho 

realizado na Associação. 

E que 2018 seja de muito empenho e dedicação. 

 

 

  

               

Fernando Fols da Silva                                          Eliete Leopoldo de Oliveira 

           Presidente     Tesoureira 

      

 

 

 
 


