
A parceria entre o Instituto Acqua e 
o Imasf (Instituto Municipal de Assistên-
cia à Saúde do Funcionalismo), de São 
Bernardo do Campo, conseguiu superar 
metas importantes ao longo de 2013. A 
atuação do Acqua teve média de 89,34% 
de efetivação das consultas agendadas 
e diminuiu em quatro minutos o tempo 
de espera do paciente para atendimento 
médico, entre outras ações.

Por meio do Ambulatório de Espe-
cialidades, o Instituto Acqua realiza con-
sultas ambulatoriais, procedimentos ci-

rúrgicos de pequeno porte e exames aos 
beneficiários do Imasf em diversas espe-
cialidades. O Instituto ainda faz acompa-
nhamento e auditoria dos atendimentos 
e internações realizados por clínicas e 
hospitais conveniados, além de revisão e 
liberação de pagamento de contas médi-
cas apresentados pelos credenciados.

Outro destaque no atendimento é 
o programa Imasf em Casa, que atende 

Agilidade no atendimento garantiu pouco tempo de espera a pacientes

Instituto Acqua 
supera metas de 
atendimento em 
parceria realizada 
no Imasf

Efetivação de atendimentos 
agendados e diminuição do tempo 

de espera para atendimento médico 
estão entre metas cumpridas

Os colaboradores do Instituto Acqua 
que atuam na Craisa (Companhia Regional de 
Abastecimento Integrado de Santo André) ti-
veram, em 24 de janeiro, um curso de qualifi-
cação com informações sobre manipulação de 
alimentos, regulamentos e normas de segu-
rança do trabalho e higienização dos locais e 
equipamentos, entre outras informações. 

Logo após a qualificação, em 27 de ja-
neiro, os cerca de 60 profissionais, entre co-
zinheiros e auxiliares de cozinha, já iniciaram 
as atividades nas escolas municipais de Santo 
André.

No encontro, os trabalhadores tiveram 
informações sobre os cuidados no manuseio 
de eletrodomésticos, por exemplo, e a forma 
correta de utilizar os equipamentos de prote-
ção individual que receberam para poder tra-
balhar em segurança. Ainda foram repassados 
aos colaboradores, informações do Departa-
mento de Recursos Humanos sobre a conduta 
no dia a dia profissional e os direitos e deveres 
de cada um.

Ao final da integração e qualificação, re-

Colaboradores passaram por qualificação e já estão 
atuando em escolas

Profissionais receberam uniformes

Acqua inicia atividades de alimentação nas escolas de 
Santo André

alizada na cozinha central da Craisa, os cola-
boradores receberam novos uniformes e equi-
pamentos de proteção individual.

em domicílio beneficiários acamados, e 
que aumentou de 296 pessoas em abril 
para 356 pacientes em dezembro.

Para 2014, o Instituto Acqua conti-
nua o trabalho para superar ainda mais as 
metas e investe em ações como as pales-
tras de nutrição e com o programa Saúde 
com Movimento, que oferece ginástica e 
pilates com o intuito de promover a saú-
de da população atendida.
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Atividades no Parque Ibirapuera aproximaram Acqua da UMAPAZ

O Instituto Acqua e a Secretaria 
de Educação de Santo André realizaram, 
durante as férias de janeiro, atividades 
artísticas e recreativas gratuitas para 
crianças e jovens nas dez unidades dos 
Cesas (Centros Educacionais de Santo 
André). O Projeto Férias faz parte da par-
ceria iniciada em dezembro e, em 12 dias 
de programação, atendeu 7.267 crianças 
com atividades de arte-educação, espor-
tes, recreação e educação.

A medida faz parte de parceria fei-
ta entre Instituto e Secretaria para pro-
mover ações de formação continuada 
nos centros educacionais com foco em 
melhorar o desempenho escolar. Neste 

O Clube da Jardinagem de Ribeirão Pires realizou duas pa-
lestras em 31 de janeiro tendo como temas: “Piscinas, um ele-
mento da paisagem: Projetos e manutenção” e “Plantas interes-
santes para projetos com piscinas”. 

A primeira aula foi ministrada por Maria Joana Leite, espe-
cialista em projetos de piscinas e aluna formada no Comunidade 
Viva, curso de jardinagem e paisagismo realizado pelo Instituto 
Acqua com patrocínio da Petrobras. A segunda palestra teve aula 
da arquiteta Carmen Bosso, professora do Comunidade Viva.

Os dois temas trabalhados trataram da relação entre os 
ambientes com piscinas e as plantas. O objetivo era orientar os 
participantes a utilizarem nesses locais as espécies mais adequa-
das, de forma a harmonizar e embelezar ainda mais essas áreas, 
tanto em residências quanto em condomínios. As palestras são 
realizadas sempre na última sexta-feira do mês, são gratuitas e 
abertas ao público. Mais informações, pelo telefone 4823-1800.

O Instituto Acqua foi 
convidado a fazer parte do 
Conselho Consultivo da UMA-
PAZ (Universidade Aberta do 
Meio Ambiente e da Cultura 
de Paz), do Departamento de 
Educação Ambiental da Se-
cretaria Municipal do Verde e 
do Meio Ambiente da Prefei-
tura de São Paulo. Mariza La-
brada e Carolina Schers agora 
representam o Instituto Ac-
qua no conselho, empossado 
em 27 de janeiro, na sede do 
UMAPAZ, no Parque Ibira-
puera, em São Paulo.

O objetivo é difundir a 
educação socioambiental em 
São Paulo visando promover 
conhecimento sobre a situa-

Acqua e Secretaria de Educação de Santo André 
atendem 7,2 mil crianças nos Cesas durante as férias

Clube da Jardinagem deu dicas sobre o uso de piscinas

Parceria com a Secretaria de Educação realizou atividades para 
crianças e jovens nos dez centros educacionais da cidade

mês de fevereiro, os Cesas continuam 
com atividades de dança, ginástica artís-
tica, circo, capoeira, teatro e xadrez, en-
tre outras ações, sempre no contraturno 
escolar.

A intenção é oferecer mais ensino 
e qualidade de vida para as comunidades 
do entorno dos centros educacionais. Os 
Cesas fi cam nos bairros Cata Preta, Jar-
dim Santo André, Jardim Santo Alberto, 
Parque Erasmo Assunção, Parque Novo 
Oratório, Vila Floresta, Vila Humaitá, 
Vila Linda, Vila Palmares e Vila Sá.

Os interessados em participar das 
atividades devem procurar a administra-
ção de cada unidade.

Os dez Cesas da cidade tiveram atividade 
durante as férias escolares

Ex-aluna do Comunidade Viva ministrou uma das palestras

ção e perspectivas socioam-
bientais a integrantes de di-
ferentes setores da sociedade 
para que incorporem novos 
hábitos compatíveis com a 
sustentabilidade da vida na 
cidade e no planeta.

A participação do Ins-
tituto na UMAPAZ segue po-
lítica da instituição de repre-
sentar a sociedade civil em 
diferentes conselhos. Atual-
mente, o Instituto toma parte 
em discussões de instâncias e 
fóruns regionais, sendo Vice-
-Presidente do Sub-Comitê 
de Bacias Billings Tamandu-
ateí; Membro do Comitê de 
Bacias do Alto Tietê; Mem-
bro Titular do COMUGESAM 

(Conselho de Gestão e Sane-
amento Ambiental de Santo 
André); Membro Titular do 
COMDEMA (Conselho Mu-
nicipal de Meio Ambiente de 
Ribeirão Pires); Membro Ti-
tular do Conselho de Cultura 
de Ribeirão Pires; Membro 

do Conselho Municipal de Ur-
banismo e Habitação de Ri-
beirão Pires; Representante 
da Sociedade Civil no Conse-
lho Consultivo do Consórcio 
Intermunicipal do ABC e da 
Região Metropolitana de São 
Paulo.


