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Os ODS devem ser implementados por todos os países do mundo 

durante os próximos 15 anos, até 2030. 
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Por que as pessoas e as organizações devem se importar com os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? 

 

Trabalhar para alcançar os Objetivos Globais tornará o mundo melhor para as 

gerações futuras – o mundo que elas viverão. Devemos aproveitar essa oportunidade 

para mudar nosso mundo para melhor. Entendemos o que podemos e devemos fazer 

para erradicar a extrema pobreza, a fome e o sofrimento desnecessário, e podemos 

construir uma comunidade mundial que provê a todos os seus cidadãos o direito igual 

para viverem suas vidas em plenitude – tudo isso sem prejudicar o planeta. 

 

A  Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Santa Bárbara d´Oeste, 

colabora com os ODS por meio de ações que reduzem a desigualdade e 

que promovem a saúde e o bem estar  de portadores de câncer,  seus 

familiares e da comunidade, de forma geral. 
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1. IDENTIFICAÇÃO: 
 

Nome:  Rede Feminina de Combate ao Câncer   
Endereço: Rua Santa Cruz, n.º 420 
Vila Pires - Cep: 13.450-220 - Telefone:(19) 3455-2303  
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP 
E-mail:  direcao@redefemininasbo.org.br 

 
      Número do Termo de Fomento: 056/2022 
      Período:  Anual – 2022  
 

2. PÚBLICO ALVO: 
 

✓ Até 30 crianças, a partir de 4 anos, e adolescentes, portadores de neoplasia e 
seus familiares. 
 

✓ Até 30 crianças, a partir de 4 anos, e adolescentes, filhos ou irmãos de pessoas 
com câncer.  

 
2.1. Área de Atuação ou Serviço de Proteção Social: 

Atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, em apoio às 
pessoas portadoras de neoplasia e suas famílias, por meio de ações de 
Defesa e Garantia de Direitos, no âmbito da assistência social, no âmbito 
da assistência social, conforme especifica a Resolução nr. 27/2011 do 
CNAS,  
 

2.2. Nome do Projeto ou Serviço desenvolvido:  Construindo Valores 
A execução de Projeto CONSTRUINDO VALORES, voltado à Promoção, 
Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município, 
na área da Assistência Social.  

 
2.3. Objetivo do Projeto:  

Desenvolver atividades de apoio psicológico e nutricional a crianças e 
adolescentes e seus familiares, visando o fortalecimento dos usuários para 
o enfrentamento das dificuldades e consequências, advindas da patologia 
de neoplasia.  

 
2.4. Abrangência: 

O Projeto será executado no Município de Santa Bárbara d´Oeste - SP, 
abrangendo o Público-alvo de todo o território. 

 
2.5. Escopo do Projeto:  

Este Projeto visa a implantação de apoio psicológico e nutricional exclusivo 
para crianças e adolescentes, envolvidos com questões de neoplasia, por 
um período de 12 meses. O valor do Projeto será destinado ao 
financiamento dos profissionais responsáveis pela execução dos Serviços 
propostos, que oportunizarão atendimento individual e em Grupo a criança, 
acima de 4 anos, e ao adolescente, assim como realizará intervenções para 
os pais ou cuidadores responsáveis pela criança, em grupos de apoio ou 
individualmente nos casos mais severos.  

  

mailto:direcao@redefemininasbo.org.br
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3. REPRESENTANTE LEGAL:   
  

Nome: Solange Aparecida Rodrigues Argente  
            RG:      15.125.685-8 -  CPF:  111.767.958-64 

Formação:  Superior incompleto 
Endereço: Rua Olavo Milton McKnight, 30  – Jardim América 
CEP: 13450-259 
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP 
Telefone: (19) 3463-1600 – 9-9138-2483 
Cargo: Presidente - Mandato: 25/01/2021 a 31/03/2024 
E-mail institucional:  contato@redefemininasbo.org.br 

 
3.1. Técnico responsável:  

 
Nome: Carla Eliana Bueno 
Formação:  Administradora de Empresas 
Cargo: Superintendente de Administração Geral 
e-mail institucional:  direcao@redefemininasbo.org.br 

 
Nome: Letícia Prezzotto Pozzobon 
Formação:  Assistente Social 
Cargo: Assistente Social (Equipe Técnica do SUAS) – CRESS: 38290 
e-mail: assistenciasocial@redefemininasbo.org.br 

 
 

  

mailto:contato@redefemininasbo.org.br
mailto:direcao@redefemininasbo.org.br
mailto:assistenciasocial@redefemininasbo.org.br
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DE CADA SERVIÇO OU PROJETO EXECUTADO: 

 

4.1. Evolução das Metas 
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4.2. Cronograma de Execução das Atividades: 
 

 
 

Obs: As Oficinas em Grupo de Apoio Emocional e Nutricional na maioria das vezes tem acontecido em 
conjunto, para aproveitar a vinda dos pais.  

 
4.3. Indicadores de Avaliação e Monitoramento: 

 
Encontram-se disponíveis, da Sede da Instituição, para efeito de 
Monitoramento, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 17h00, os 
documentos: 
 

• Prontuário do beneficiário (em papel e eletrônico); 

• Registro de Atendimento; 

• Lista de Presença; 

• Elaboração de documentos técnicos; 

• Ficha Cadastral de Voluntário; 

• Termo de Voluntariado; 

• Livro de Voluntariado. 
 

4.4. Reuniões Mensais da equipe com a Rede de atendimento:  
Nenhuma 

 

4.5. Participação da equipe em cursos, eventos externos e outros: 
Nenhuma 

 

4.6. Da Alimentação:  Não se Aplica 
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5. DEMANDA NÃO ATENDIDA: 
 

5.1. Número de pessoas não atendidas:  Não se Aplica 
 

5.2. Orientação e/ou encaminhamento dado a estas pessoas: Não se 
Aplica 

 

6. RECURSOS HUMANOS DO PROJETO: 
 

6.1. Quadro de funcionários: (função, quantidade, regime de contratação, 
carga horária) 

 

Profissional Quantidade Regime de 
Contração 

Carga Horária 
Semanal 

Com recursos da Parceria 
   

- Psicóloga 1 MEI 04 

- Nutricionista  1 CLT 04 

Com recursos próprios 
   

- Assistente Social 1 MEI 30 

- Coordenador de Projetos 1 MEI 40 

 
6.2. Quadro de Voluntários: (função, quantidade, regime de contratação, 

carga horária).   
 
Para este período de Prestação de Contas, não se aplica. 

 
 

7. FONTES DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADOS NO PROJETO OU 
SERVIÇO: 

 

Próprio Municipal 

R$ 0,00 R$ 36.000,00 
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8. INFRAESTUTURA: 
 

8.1. Capacidade Técnica Operacional 

A OSC possui capacidade técnica e operacional, mantendo quadro de equipe técnica 
da proteção social básica do SUAS, em conformidade com a NOB-RH/SUAS, bem 
como cumprindo as normativas legais vigentes, possuindo: Alvará de Funcionamento, 
Licença da Vigilância Sanitária e também: 

 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO 

Estatuto Social registrado 
Oficial de Registro Civil das pessoas jurídicas 
Registrado e filmado nº 18.145, Sendo averbação nº15 
a margem do registro nº 11.586 

Inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência 
Social 

CMAS: 012/2022 

Utilidade Pública 
Estadual:    Projeto  de   Lei nº 13.278/2008 
Municipal:   Projeto  de  Lei  nº 3011/2007 

Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros 

CLCB 126225 – Validade 24/02/2024 

Cadastro Pró-Social SEADS: 6200/2007 

Registro Conselho Municipal 
da Criança e Adolescente 

CMDCA: 76/2022 

Registro CRCE 1384/2012 

 
8.2. Recursos Físicos 

 
Instalações Físicas:  Sede própria. Possui  Sala(s) de atendimento 
individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e instalações 
sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, 
salubridade, limpeza.  
 
Instalações Físicas:  Espaço Dona Rosinha Wakabara.  Possui  Sala(s) de 
atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e comunitárias e 
instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 
privacidade, salubridade, limpeza.  

 
Recursos Materiais: As salas são equipadas com materiais necessários ao 
desenvolvimento do serviço e implementação dos serviços, programas e 
projetos da OSC e: mesas, cadeiras, armários, cortinas; computadores com 
acesso à internet, impressoras, data show, aparelho de com, vídeo, dvd e tv. 
Possui 3 veículos, sendo 1 para locomoção da equipe técnica em visitas 
domiciliares e transporte de doações e 2 para o beneficio de transporte de 
crianças ao Hospital Boldrini e a eventos de cultura e lazer. Material de higiene 
pessoal. 
 
Materiais Socioeducativos: Artigos pedagógicos, culturais (brinquedos, jogos, 
livros, tablets; material de artesanato, folders, cartilhas, dentre outros). 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Ter experimentado, em 2022, um Projeto específico para crianças e adolescentes, 

relacionado ao controle das emoções e a compreensão da importância de uma alimentação 

saudável no presente, foi enriquecedor e de impacto na vida dos assistidos e de sua família, 

em especial à mãe, que carrega uma dose acentuada de preocupação com o futuro dos 

filhos. 

Atendemos filhos de pessoas oncológicas, na parte emocional, com momentos de luto pela 

morte do ente querido; atendemos crianças da comunidade em geral, encaminhadas pelas 

escolas e em parceria com a Secretaria de Saúde (Nutricionista), para questões de 

obesidades e, sobretudo, disponibilizamos os atendimentos ao nosso público alvo e seus 

irmãos, seja, criança e adolescente com câncer. 

As evidências todas estão em pasta específica e a disposição da equipe de 

Monitoramento. 

Criamos indicadores de impacto na vida das crianças, pelos atendimentos realizados, 

o que norteiam pareceres sobre a necessidade da continuidade deste Projeto, de 

extrema relevância, para o processo de desenvolvimento físico e emocional das 

mesmas. 

 
Santa Bárbara d´Oeste, 31 de Janeiro de 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Solange Aparecida Rodrigues Argente 
Presidente – Exercício 2021 a 2023 
 

Carla Eliana Bueno 
Superintendente de Administração Geral 
Coordenadora do Plano de Ação deste Termo de Fomento 
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9.1. Relação dos Beneficiários Cadastrados e Assistidos. Anexo. 
9.2. Modelo de Avaliação. Anexo. 
9.3. Modelo de Lista de Assinatura dos Atedimentos.  Anexo. 
9.4. Fotos (Amostragem). Atendimento Individual e Grupo.  
9.5. Modelo da Atividade de Natal (Amostragem), Anexo. 
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9.6. Numero de Atendimento realizado durante o período de execução 
do Projeto  
 
9.6.1. Atendimento Emocional. Atendimento no ano de 2022:  439 

 

 
 

9.6.2. Atendimento Nutricional. Atendimento no ano de 2022: 384 
 

 
 

9.7. Canais de Acesso 
 

Mídia Institucional 
Facebook: https://www.facebook.com/rfcc.sbo 
Instagram:  @redefemininasbo 
Site:  www.redefemininasbo.org.br 
witter:  @Rede_Feminina 
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-ao-

c%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjVnZDofAEVWWMEQvtfCEtQ 
 
Links Associados 
Diretoria e Colaboradores:   https://www.redefemininasbo.org.br/diretorias.html 

Apoiadores Estratégicos: https://www.redefemininasbo.org.br/apoiadores.html 

Transparência:  https://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html 
 

Sala de Imprensa do período (exemplos) 
https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html 

https://www.facebook.com/rfcc.sbo
http://www.redefemininasbo.org.br/
https://twitter.com/Rede_Feminina
https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-ao-c%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo
https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-ao-c%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo
https://www.youtube.com/channel/UCjVnZDofAEVWWMEQvtfCEtQ
https://www.redefemininasbo.org.br/diretorias.html
https://www.redefemininasbo.org.br/apoiadores.html
https://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html
https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html

