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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA 
DIRETORIA EXECUTIVA 2018 E 2019.

A Diretoria Executiva da UNIDAS, em exercício 
no triênio 2018/2021, vem apresentar o 

Relatório de suas atividades em 2018. 

Somos mais fortes com nossas alianças.

Os membros da Diretoria Executiva colocam-se à 
disposição dos associados para fornecer 

esclarecimentos e novas informações que sejam 
necessários.



A UNIDASPREV é uma sociedade de dirigentes de 
outras associações e tem que ter algo a oferecer às 

suas associadas em seus os objetivos comuns. 

- Aspectos Previdenciários e de Planos de Saúde;

- Atração ou recuperação de associados afastados e
boa gestão dos recursos: da UNIDASPREV e das
associadas;

- Manutenção do poder de compra dos participantes
das associadas;

- Acompanhamento ativo do ambiente legal e
legislativo;

- Saúde física e mental dos associados: tirar as
pessoas de casa, cursos, coral, viagens, passeios etc.



Compartilhamento de Atividades e uso 
compartilhado do espaço físico

Trabalho em comum em TI, Informação e
Comunicação, Assistência Social,
Assessoramento Legislativo, Jurídico,
Coworking, etc.)

Uso de sala de outras associações, internet,
gráfica, secretaria, visando reduzir custo fixo
dessas associações.



ATIVIDADES EM CURSO

- Curso de Cuidadores de Idosos ou de Pessoas
com Necessidades Especiais

A UNIDASPREV disponibilizou 5 (cinco) vagas
para atender às associadas no curso iniciado
em maio;

- Coral – as associadas podem indicar
interessados em participar dos Corais co-
patrocinados (APÓS FURNAS). Previsão de um
Encontro de Corais;



ATIVIDADES EM CURSO

-Caderno literário: a partir do exemplo da APA,
já em sua segunda edição;

- Trabalhos de voluntariado, ligados a
assistência social.

-Participação em exposições de arte, pintura e
fotografia, como as que ocorreram em 2018 e
2019.

- Bailes de dança de salão, como o oferecido
pelo GUIA neste mês de maio.



ATIVIDADES EM CURSO

Encontro com a Diretoria do SICOOB –
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS
COOPERATIVAS DO SICOOB, visando oferecer
serviços financeiros de cooperativa às nossas
associadas, que não os possuem.



ATIVIDADES DE CONGRAÇAMENTO

FEIJOADA NA AAFBB promovida em sua
sede campestre, localizada em Xerém, RJ.

ALMOÇOS MENSAIS da UNIDASPREV e em
várias associadas, como o Guia (IRB) em sua
sede no Centro.

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE
ANO DA APA FAPES/BNDES, realizado no dia
13 de dezembro de 2018, no Clube Costa
Brava, no Joá.



Próximas viagens

Jalapão / TO - 19 a 25 de Maio

Festa Julina no Hotel Fazenda Jatahy / Paraíba
do Sul - Opcional de Rafting no Rio Paraibuna! -
19 a 21 e Julho

Na Rota do Blues, Jazz e Country Music/ EUA -
New Orleans, Memphis, Nashville, St Louis &
Chicago - 18 de Agosto a 01 Setembro



Próximas viagens

Socorro/SP - Visitas a Holambra
(EXPOFLORA), Atibaia (Festa do Morango),
Monte Sião e Aguas de Lindoia ou Opcional
Esportivo com Trilhas a Lindas Cachoeiras e
Rafting Rio do Peixe - 11 a 15 de Setembro

Festival de Samba, Jazz e Bossa Nova em
Penedo - 26 a 29 de setembro



Próximas viagens

Egito, Jordânia e Líbano - 09 a 31 de
Outubro – Com Cruzeiro no Nilo, Resort no
Mar Morto e Noite no Deserto da Jordânia

Cruzeiro de Luxo no Rio Paraguai, Bonito,
Corumbá e Bolívia - 14 a 20 de Novembro

Praia do Rosa, Guarda do Embaú e Magia de
Natal Blumenau - 01 a 08 de Dezembro



By Nights

Frequentes saídas com transporte de casa
para as casas de espetáculos para musicais e
peças são agendados para os nossos
associados. Por exemplo:

70 Decada do Divino Maravilhoso -
Documentario Musical



Compartilhamento de Atividades e uso 
compartilhado do espaço físico

28 de junho de 2018 – Seminário Nacional em
Defesa dos Planos de Saúde de Autogestão das
Estatais Federais, realizado em Brasília e
promovido pela FENAE (Federação Nacional das
Associações do Pessoal da Caixa Econômica
Federal), pela UNIDASPREV e suas associadas,
do sistema BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal, de Furnas e da Petrobrás.



Compartilhamento de Atividades e uso 
compartilhado do espaço físico

23 de julho de 2018 – Impactos da Resolução
CGPAR 23 sobre os Planos de Saúde das
Empresas Estatais Federais. O evento
realizado no auditório do BNDES promovido
pela UNIDASPREV e suas associadas, do
sistema BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal, de Furnas e da Petrobrás.



Compartilhamento de Atividades e uso 
compartilhado do espaço físico

05 e 06 de setembro de 2018 – II Simpósio
sobre Fundos de Previdência Complementar
Fechada e Planos de Saúde de Autogestão,
evento, organizado pela AAPBB (Associação
de Aposentados, Funcionários e Pensionistas
do Banco do Brasil), realizado na AABB –
Lagoa, RJ.



Compartilhamento de Atividades e uso 
compartilhado do espaço físico

Seminários ou Oficinas, patrocinados pela
UNIDASPREV sobre as Resoluções CGPAR 22
e 23, bem como agora a 25, para estudo e
troca de informações, realizados também
pela APA e APÓS FURNAS.

Incluindo estudos comparativos sobre os
Planos de Saúde, que atendem nossas
associadas.



Compartilhamento de Atividades e uso 
compartilhado do espaço físico

Diversos encontros, co-patrocinados pela
UNIDASPREV sobre temas diversos, como a
Reforma da Previdência ou uma
Apresentação do setor do BNDES responsável
pelo estudo da Saúde no Brasil, alertando
para a necessidade de uma mudança de foco
para a prevenção.



Conclusão e Prioridade

Neste momento, nossa prioridade deve ser
receber as novas associadas para
promovermos a modernização de nosso
estatuto e o preenchimento de cargos
vacantes em nossa Diretoria e Conselhos.

OBRIGADO A TODOS


