Relatório anual
Atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas
propostas com os resultados alcançados:
No período de 02 de Janeiro a 28 de dezembro servimos 71.576 cafés da
manhã, 12.606 crianças e 320.886 adultos no almoço no total de 405.068 refeições
servidas.
A área interna do restaurante possui 252m², com capacidade para 200 pessoas
sentadas;
No mês de fevereiro realizamos o almoço especial de carnaval.
No mês de março em parceria com a UBS Jd. Valquíria participamos da
campanha de vacinação contra a febre amarela (estamos em uma área de risco), e
vários atendidos que ainda não haviam sido vacinados tomaram a vacina aqui em
nossa unidade. No dia 08, dia da mulher fizemos um almoço especial e demos como
lembrancinha um mini kit manicure para todas as mulheres que almoçaram na
unidade. No dia 23 desse mês comemoramos o 12º aniversário da unidade com um
almoço especial, decoramos o salão, servimos um cardápio diferenciado com bolo de
sobremesa, tivemos pinturas de rosto e esculturas de balões para as crianças e
distribuímos algodão doce a vontade. E no dia 29 realizamos o almoço especial de
páscoa com o cardápio típico.
Em maio o mês das mães, fizemos um almoço especial para elas, no dia 11 e
demos como lembrancinha um coração com doces dentro para todas as mães que
almoçaram na unidade.
Em junho e início de julho teve a copa do mundo e entramos no clima,
decoramos o salão todo em verde e amarelo e em dias de jogos da seleção brasileira
dávamos preferencia por legumes e verduras verdes e amarelos e enfeitávamos os
pratos com alimentos dessas cores além de colocarmos adereços como chapéus e
camisetas das seleção. Em 22 de junho fizemos o almoço especial de festa junina
com comidas típicas dessa época.

Em julho fechamos uma parceria com o setor odontológico do hospital
adventista e a dentista e alguns auxiliares vieram até a unidade para falar sobre
saúde bucal e distribuir kits com escova de dente, creme dental e fio dental grátis para
quem estivesse almoçando na unidade e quisesse.
Em agosto o mês dos pais, fizemos um almoço especial para eles, no dia 10 e
demos como lembrancinha uma caneta para todos as pais que almoçaram na
unidade.
Em outubro mês das crianças fizemos um almoço especial para elas, no dia 11
tinha um cama elástica para as crianças brincarem a vontade, algodão doce para
todos e lembrancinha com chocolates, balas e pirulitos para todas as crianças que
almoçaram na unidade.
Nos dias 21 e 28 de dezembro realizamos os almoços especiais de Natal e
Réveillon respectivamente, nestas datas servimos comidas tipicas dessas festas.
Estes almoços especiais e parcerias ajudam a aumentar o vínculo com a
comunidade localizada em nosso território, além de ser considerado uma melhora em
nossos serviços e esses fatores faz com que os resultados sejam alcançado. Nossos
comensais aumentam cada vez mais, claro que alguns fatos como mau tempo, chuva,
período de férias entre outras coisas diminui o movimento, mas isso já é esperado
todos os anos.

