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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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I - IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÂO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)
1. Dados da Pessoa Jurídica Mantenedora
Nome: Rede Feminina de Combate ao Câncer
CNPJ: 04.257.862/0001-55
Endereço: Rua Santa Cruz, n.º 420 - Vila Pires
Cep: 13.450-220
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP
Telefone:(19) 3455-2303
E-mail: direção@redefemininasbo.org.br
Drads de Referência: Campinas

2. Identificação do Responsável Legal
Nome: Neide Simões de Souza Oliveira
RG: 4.904.679
CPF: 105.186.608-18
Formação: Ensino Médio
Endereço: Rua Armando Sales de Oliveira, 216 – Jardim América
CEP: 13450-244
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP
Telefone: (19) 3463-1600 – 9-9138-2483
E-mail institucional: contato@redefemininasbo.org.br
Cargo: Presidente - Mandato: 19/04/2016 a 31/03/2018

3. Identificação do Responsável Técnico pela execução do serviço a ser
qualificado
Nome: Carla Eliana Bueno
CPF: 044.970.368-12
RG: 21.849.023-9
Formação: Administradora de Empresas
Endereço: Monte Ararat, nº 393 - Jardim Alfa
CEP: 13450-610
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP
Telefone: (19) 3455.2303
Cargo: Coordenadora (Equipe Técnica do SUAS)
E-mail institucional: direcao@redefemininasbo.org.br
Nome: Letícia Prezzotto Pozzobon
CPF: 315.810.968-95
RG: 44.339.538-X
Formação: Assistente Social
Endereço: Rua Santa Bárbara, 21 - Centro
CEP: 13450-010
Município: Santa Bárbara d´Oeste - SP
Telefone: (19) 3455.2303
Cargo: Assistente Social (Equipe Técnica do SUAS) – CRESS: 38290
e-mail: assistenciasocial@redefemininasbo.org.br

3

Relatório de Atividades - 2019
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste
___________________________________________________________________________________________

4. Apresentação da OSC
a) Experiência Prévia
A Rede Feminina de Combate ao Câncer Santa Bárbara d´Oeste, instituição sem fins
lucrativos, criada para a Defesa e Garantia de Direitos de pessoas de qualquer idade
e seus familiares, em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do
precário ou nulo acesso aos serviços públicos, que vivenciam violações de direitos, com
ênfase nos de consequência oncológica.
Fundada em 16 de junho de 1972, pela Sra. Rosa Abiko Wakabara, trabalha para
proporcionar atividades voltadas para a aquisição de conhecimentos, habilidades e
desenvolvimento de potencialidades que contribuam para o alcance da autonomia
pessoal e social dos usuários da assistência social e facilitem a sua convivência
familiar e comunitária. Em 8 de Julho de 1.999, foi instituída, em Assembleia Geral, a
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER de Santa Bárbara d´Oeste, com
aprovação do Estatuto e eleição da diretoria.
Em 22/12/2012 a Rede Feminina de Combate ao Câncer inaugurou o CeAC – Centro
de Apoio à Criança, construído com apoio do Instituto Ronald McDonald, por meio de
Projetos beneficiados pela Campanha McDia Feliz. O CeAc tornou-se a Sede própria
da Instituição. Aberto ao público em 16/03/2013 e, desde então, ações foram
implementadas para o aumento da oferta de atendimento, principalmente para o
público criança e adolescente e seus familiares.
Em 23/06/2017, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, em parceria com a
Associação dos Rotarianos, inaugurou o Espaço Dona Rosinha Wakabara, para a
oferta de atividades de acesso a informações sobre qualidade de vida e de
capacitação técnica.
Através do apoio incondicional de voluntários e contribuintes, emprega todo o
empenho necessário para continuar gerando ações e resultados efetivos para a
integração do indivíduo na sociedade e o combate ao câncer do município.
A Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe apoio financeiro da Prefeitura
Municipal, há 6 anos, objetivando o desenvolvimento de Serviços visando à garantia
dos direitos socioassistenciais de pessoas portadoras de neoplasia e de seus
familiares. Teve 4 Convênios firmados com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA. Teve 21 Convênios firmados com o Instituto Ronald
McDonald, para financiamento de projeto psicossocial de apoio à criança e ao
adolescente, portadores de câncer e seus familiares.
b) Atuação em Rede
A Rede Feminina de Combate ao Câncer está inserida, há 47 anos, no fluxo de
atendimento a usuários em vulnerabilidade, por riscos pessoais e sociais e/ou
consequências oncológicas, do Município, recebendo ou encaminhando usuários aos
equipamentos municipais ligados à Secretaria da Promoção Social, Secretaria da
Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança, para que sejam assistidos
e tenham suas necessidades solucionadas.

4

Relatório de Atividades - 2019
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste
___________________________________________________________________________________________

A Instituição ocupa assento no Conselho da Assistência Social (CMAS) e de Saúde
(COMUSA), participa das reuniões dos Conselhos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e o de Proteção à Mulher (CMDPDM).
c) Relevância Pública e Social
A noção de relevância pública está diretamente associada à de interesse público,
porque existe em seu Prestador um interesse público primário, que conta com a
aceitação de todos. Consideramos como interesse social, aquele que possui natureza
essencial ao valor e à sobrevivência da pessoa humana ou ao bem ser da
coletividade, não podendo ser objeto de renúncia ou de troca. Por outro lado, se diz
que possui relevância social algo que é muito importante para a sociedade.
Sendo assim, a partir das considerações acima, compreendemos que a OSC possui
notória relevância pública e social, de acordo com os artigos do Estatuto Social, bem
como a Missão, a Visão e o Valor abaixo citados:
“Art. 2º A RFCC tem por finalidade: DE FORMA GRATUITA,
CONTINUADA, PERMANENTE E PLANEJADA COMBATER O
CÂNCER EM SEUS MÚLTIPLOS ASPECTOS, PROMOVENDO,
REALIZANDO, INCENTIVANDO, INSTITUINDO E MANTENDO A
ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR,
BEM COMO O ENSINO, A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO, DEVENDO:
§ 1º Providenciar o diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes
com câncer, priorizando criança e adolescente, criar ações que visem
propiciar o bem estar e a qualidade de vida da família do paciente e
ou cuidadores, com vistas à Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, atendendo seus objetivos de Instituição filantrópica.
§ 2º Sem prejuízo de sua principal finalidade, o tratamento do câncer, a
RFCC poderá também providenciar o diagnóstico, tratamento e
reabilitação de pacientes com outras doenças, sempre respeitando
seus objetivos institucionais.
§ 3º Atuar em unidades hospitalares.
§ 4º Incentivar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico sobre o
câncer e a publicação de seus resultados.
§ 5º Instituir campanhas de esclarecimento à comunidade, visando
prevenir e diagnosticar precocemente o câncer.
§ 6º Realizar cursos especializados sobre o câncer, destinados a
médicos, estudantes de medicina, pessoal técnico e outros profissionais
da área de saúde, bem como palestras e conferências, quando
solicitadas por estabelecimentos de ensino de qualquer nível ou por
grupos de pessoas interessadas no assunto.
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§ 7º Manter convênios instituições de ensino e de saúde, visando o
aprimoramento e a qualificação dos profissionais que atuam no
combate ao câncer.

§ 8º Buscar intercâmbio de cooperação técnico científica com outras
instituições congêneres nacionais e estrangeiras.
§ 9º Garantir a existência de processos participativos dos usuários na
busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
MISSÃO:
Acolher pessoas com câncer e seus familiares, por meio de serviços de
apoio assistencial de proteção e de promoção, para o enfrentamento
das vulnerabilidades que a doença impõe. Fortalecer a prevenção ao
câncer por meio de ações que visem o diagnóstico precoce, para a
diminuição das incidências, e o bem estar, para a melhoria da qualidade
de vida, da população em geral.
VISÃO:
Ser um Centro de Referência para a garantia de direitos de portadores
de câncer e de seus familiares.
VALORES:
• Solidariedade
• Responsabilidade
• Comprometimento
• Ética
• Transparência
• Credibilidade
Em Santa Bárbara d´Oeste, há 47 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer
realiza ações que visam propiciar, a quem dela precisar: a aderência ao tratamento
do câncer, o aumento do sentimento de pertinência coletiva, o bem estar e a
qualidade de vida dos beneficiários, familiares e/ou cuidadores, com vistas à
Ações de Garantia e de Defesa dos Direitos Socioassistenciais. Com a
participação da equipe interdisciplinar, baseadas em procedimentos humanizados,
mantém o intuito comum de proteger, fortalecer e promover a pessoa.
Como evidência da Relevância Pública, as Gratuidades Concedidas em 2019 estão
demonstradas em Notas Explicativas do Balanço Patrimonial, assim como
disponibilizadas
no
sítio
na
internet
pelo
link:
http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html.
Os beneficiários, familiares e voluntários, avaliaram os atendimentos, semestralmente,
através do documento Avaliação Geral, e contribuíram respondendo o nível de
satisfação com relação ao acolhimento por parte do Serviço Social, acolhimento por
parte das técnicas direcionadas aos atendimentos; oficinas de capacitações; ambiente
físico; tempo de permanência no atendimento; melhora na qualidade de vida; demais
comentários expressados pelos beneficiários. Considerando os itens avaliados, os
assistidos estão totalmente satisfeitos com a OSC.
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d) 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
Estatuto Social registrado

NÚMERO
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: 012/2019 (Março-2019)

Utilidade Pública

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

Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros
Cadastro Pró-Social
Registro Conselho Municipal da
Criança e Adolescente

CLCB 126225 – Validade 23/03/2021

Registro CRCE

1384/2012

SEADS: 6200/2007
CMDCA: 76/2019 (Outubro-2019)

II – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO E DO SERVIÇO A SER
QUALIFICADO:
1. Localização – Púbico Alvo
As ações são executadas na Sede da Entidade, situada à Rua Santa, 420 – 13450220 - Vila Pires – Santa Bárbara d´Oeste – SP e no Espaço Dona Rosinha Wakabara,
extensão da Rede Feminina de Combate ao Câncer, situado à Rua Pedro Álvares
Cabral, 346 – 13451-052 - Vila Santa Teresinha - Santa Bárbara d´Oeste – SP. De
segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Nas proximidades do bairro da OSC, encontra-se: Abastecimento de água potável;
esgoto sanitário; acesso a internet; fornecimento de energia elétrica; Hospital Público
e Privado; limpeza urbana; entidade(s) socioassistencial(ais) privada(s), rede de
telefonia fixa; rede de telefonia móvel celular; ruas pavimentadas; transporte público;
Pronto Socorro Público; laboratórios médicos.
Com relação ao público alvo atendido, detectamos que as principais vulnerabilidades
sociais são: baixa renda, não tem plano de saúde, não tem casa própria,
desempregado, arrimo de família sem condição de sustento, moram na periferia;
apresentando isolamento familiar e/ou desprovidos de informações sobre garantia de
direitos.
2. Horário de Funcionamento da OSC
De segunda à sexta-feira, das 08h00 às 17h00, em dias úteis.
Ações de mobilizações e datas festivas também ocorrem em dias não úteis.
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3. Descrição do serviço/projeto, em conformidade com a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais ou normativa específica do projeto
Baseado no que tangem as proteções afiançadas na Política Nacional de
Assistência Social, este Relatório relaciona as Ações de Defesa e Garantia de
Direitos, no âmbito da Assistência Social, conforme especifica a Resolução
no. 27/2011 do CNAS, desenvolvidas no ano de 2019.
Para um melhor entendimento do cumprimento das ações em 2019,
demonstradas neste relatório, sugerimos que esteja acompanhado do Plano
de Trabalho 2019.
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III – AÇÕES DE DEFESA E GARANTIA DE DIREITOS DESENVOLVIDAS
PROGRAMA PROMOVENDO A VIDA
O Programa Institucional Promovendo a Vida tem como objetivo desenvolver e
implementar projetos permanentes, destinadas ao atendimento das necessidades básicas
de usuários, homens e mulheres, infanto-juvenis, adultos e idosos, priorizando os em
vulnerabilidade social, risco social e/ou oncológicos, por meio de ações socioeducativas e
de promoção a saúde, que visem a concretização da proteção social e a promoção da
autonomia, da satisfação, segurança, participação da vida comunitária e da qualidade de
vida dos participantes, incluindo seus familiares e cuidadores. Os Projetos são:
- Projeto Ser Cidadão: Oferece: Apoio Social, por meio de acolhimento, orientação,
encaminhamento e concessão de benefícios (cestas básicas, roupas, calçados,
medicamentos, produtos hospitalares e de higiene); Apoio Emocional, Enfermagem e de
Transporte aos Centros de Tratamentos fora da cidade.
- Projeto Educar para o Futuro: Oferece Apoio Pedagógico e Psicopedagógico, por meio
de: Oficinas Educativas ou Lúdicas em Grupo; atendimento individual na Sede, domiciliar;
interação com as escolas.
- Projeto NutriAção: Oferece Apoio Nutricional, de forma individualizada, tendo como
princípio o tipo e estágio da neoplasia e as condições físicas e nutricionais do
beneficiários. Os atendimentos são individuais, domiciliares e em Grupo por meio de
Oficinas Educativas.
- Projeto Arte e Vida: Oferece Espaço de participação coletiva (beneficiários e seus
familiares, voluntários e comunidade), para o aprendizado de técnicas que inspirem a
criatividade e geração de renda, fortaleça as relações pessoais e familiares, para uma
melhor qualidade de vida.

PROGRAMA PROMOVENDO A DEFESA
O Programa Institucional Promovendo a Defesa tem como objetivo desenvolver e
implementar projetos destinadas a disseminação de informações relevantes a cerca da
prevenção, tratamento, manutenção das neoplasias e de garantia de direitos de usuários
oncológicos e seus familiares. Os Projetos são:
- Projeto Mobilizar para Construir: Oferece Palestra, Congresso, Ações Sociais nos
territórios, Campanhas de prevenção a diversos tipos de neoplasia e coleta de exames de
prevenção, Caminhada com participação da Comunidade, com orientações sobre garantia
de direitos.
- Projeto Advocacy: Participa de Conselhos Municipais; Grupos de Trabalho para discutir
como podemos ampliar o número de crianças e adolescentes cobertos por profissionais
de saúde capacitados para diagnosticar precocemente o câncer infantojuvenil e facilitar o
acesso ao tratamento no Brasil.
- Projeto Voluntário Transformador: Oferece Palestras de Orientação, acompanhamento
das atividades e certificação.
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IV – BALANÇO SOCIAL, ATENDIMENTOS, METAS, PERCENTUAL DE CONCLUSÂO
DAS METAS DE 2019 E PARECER SOBRE AS METAS.

PROJETO SER CIDADÃO
..“Só conhecemos a dimensão de nossos direitos, quando temos plena convicção de nossos deveres”.
(Serviço Social e Cidadania)

Balanço Social – 2019:
Recurso: Poder Público Termo de Fomento, Instituto Ronald McDonald (Promovendo
a Vida) e Campanhas Próprias.
Realizado: Atendimento de Assistencial Social: 3.082, sendo 481 na Sede, 273
domiciliares, 15 hospitalares, 955 por telefone; 297 em grupo (Oficinas e eventos com
familiares), 781 familiares e 280 articulações na Rede Pública, para concessão de
benefícios.
Assinatura no livro da Recepção: 2.009;
Atendimento de Apoio Emocional: 556, sendo 272 na Sede, 82 domiciliares, 1
hospitalar, 109 por telefone, 82 de familiares.
Atendimento de Orientação Enfermagem: 1629, sendo 634 na Sede, 14 hospitalares,
332 domiciliares e 649 telefônicos;
Atendimento de Transporte de Crianças: 443 em 264 viagens.
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Doações Recebidas:
Em 2019 A RFCC recebeu em doação 1.814 itens de medicamentos; 239 itens de
suplemento alimentar; 1239 itens de produtos hospitalares; 3.436 itens alimentícios;
116 Produtos Novos para artesanato, 61 Produtos Novos para Bazar, 16.145 demais
produtos novos e 891 doações de produtos usados. Recebeu dois veículo SPIN e
GOL, com recursos de Emenda Parlamentar. Recebeu 2 Notebooks, 1 caixa de som,
do Rotary Club Santa Bárbara.

Doações Concedidas:
Em 2019, a RFCC concedeu, para 196 beneficiários, 300 doações de remédios (2.063
unid.), 653 de Suplementos Alimentares Industrializados (1.825 unid.); 420 de
Produtos Alimentícios (1.800 unid.), 224 de Produtos Hospitalares (2.134 unid), 248
doações de roupas, calçados, prod. limpeza e outros produtos novos e usados (1.888
unid).
Público Direto Atendido:
Em 2019, a RFCC atendeu, de forma contínua e gratuita: 52 infantojuvenil (34
portadores de câncer e 16 irmãos de até 12 anos e 1 neta de beneficiária adulta), 73
novos beneficiários adultos e 4 novos infantojuvenis. Foram 45 baixas por óbito (45
adultos). 210 beneficiários ativos ao final de 2019.
Os dados quantitativos e informações sobre doações também constam em Notas
Explicativas, publicadas no Balanço Patrimonial 2019, conforme publicação disponível
pelo link: http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html

Avaliação das Metas Institucionais – Assistência Social
Metas

%

Observações

Reforçar o pacto entre
os equipamentos municipais de apoio
à oncologia, até maio/2019.

70%

Foram realizados 233 contatos com os equipamentos públicos para
apoio aos beneficiários adultos e 47 contatos aos equipamentos
públicos para apoio á criança e ao adolescente, porém, dada a
demanda de atendimento, não fizemos reuniões formais para
apresentação dos Serviços da RFCC em todos os equipamentos
públicos relacionados ao ser humano (UBS, CRAS, CREAS, Escolas,
etc...)

Aumentar em aproximadamente 5% o
número de atendimento do Serviço
Social

100%

Em 2018 foram realizados 2.448 atendimentos e em 2019 3.082,
representando 26% de aumento nos atendimentos.
Entendemos que o aumento também se dá pelo controle feito dos
atendimentos individuais às crianças e adolescentes e o aumento de
atendimento por telefone.

Desenvolver, até junho/2019, protocolo
de orientação familiar com relação à
participação da família na jornada do
tratamento e da reabilitação do
beneficiário.

0%

Incluir no Planejamento de 2020.
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Atualizar, até out/2019, as Fichas
Cadastrais e sincronizar com o
Sistema de Computador.

60%

Referente aos novos beneficiários, o cadastro foi alimentado com as
coletas de dados e necessidades, conforme o registro geral do
sistema.
Devemos continuar atualizando os dados e novas informações sobre
os beneficiários ativos, em manutenção e os beneficiários que já
tiveram alta dos Hospitais de referência da oncologia.

Elaborar uma ferramenta/ relatório, no
final de 2019, demonstrando o impacto
das ações do Apoio Social na vida dos
assistidos.

0%

Incluir no Planejamento de 2020.

Avaliação dos Resultados Esperados
Resultados Esperados

Observações

Comprometimento entre os
equipamentos públicos e privados para
o encaminhamento de novos usuários
para a Rede Feminina.
Receber novos usuários em estágio
inicial da doença.
Firmar o comprometimento da OSC na
ajuda a beneficiários oncológicos do
município

Sim, o resultado foi atingido, considerando alguns casos que chegaram até a
RFCC por iniciativa de alguns equipamentos públicos, ex: Hospital, CRAS
Bosque das Árvores, Saúde da Mulher, Escola, Hospital Unicamp, Hospital
Boldrini.

Prover mais acesso aos meios de
assistência oncologia.

Em 2019 tivermos 77 novos casos, comparados com 2018 que tivemos 44, o
aumento para novos casos foi de 25%. Desta forma, consideramos ter provido
mais acesso ao Serviço Social.

Fichas
e
Sistema
Computador sincronizados

de

Para beneficiários novos as fichas papel estão sincronizadas com o Sistema
Eletrônico.

Parecer Técnico
..”O impacto do Serviço Social é o acolhimento das necessidades do portador da doença e de
seus familiares e analisar e organizar as ações a serem tomadas na jornada pela cura.
Em 2019 para mim foi um ano de muito aprendizado, considerando o contato diário com a
equipe técnica e conhecendo de forma mais próxima os beneficiários. “...Penso que a cada
dia com a experiência, poderemos evoluir e aprimorar em nossas atividades”..
.
Santa Bárbara d´Oeste, 15 de janeiro de 2020.
Letícia PrezzottoPozzobon
Assistente Social
CRESS 38.290
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Avaliação das Metas - Enfermagem
Metas para 2019

%

Observações

Aumentar, em até 10%, o número
de atendimento do Apoio de
Enfermagem,
para
pacientes
acamados com uso de sonda.

100%

Em comparação ao ano de 2018 teve o aumento proposto, assim como
um aumento de 16% no atendimento geral do Serviço de enfermagem,
considerando a participação no Projeto Ser Cidadão e Projeto NutriAção
(1005 x 1166).

Ampliar,
em
até
30%,
o
atendimento por telefone, pela
Enfermeira, a beneficiários com
atendimento a mais de 30 dias ou
que estejam em manutenção.

100%

A meta aumentou em mais de 800% porque houve uma maior adesão
ao atendimento telefônico; aumento de beneficiários que se utilizam do
serviço.

0%

Meta Institucional, que não foi possível realizar em 2019.

Ter 2 Enfermeiras, sendo 1 no
período da manhã e 1 no período
da tarde.

Avaliação dos Resultados Esperados - Enfermagem
Resultados Esperados

Observações

Facilitar a interação, beneficiário x
família, durante o período de uso
de sonda.

Mesmo com as dificuldades dos Familiares/Cuidadores em assimilar as
orientações apresentadas, principalmente à manipulação das Sondas e Materiais
para utilização das mesmas, o objetivo foi alcançado de forma positiva.

Diminuir a demora no atendimento,
quando revisita.
Aumentar
em
até
70%
o
atendimento a pacientes novos ou
recorrentes.

Houve um esforço entre analisar e atualizar o cadastro de beneficiários para uma
melhor mensuração dos beneficiários que seriam contatados pela Enfermagem,
com necessidade de atendimento domiciliar. Houve um aumento significativo de
contatos telefônicos, o que colaborou para o atendimento dessa demanda.

Fortalecer o pacto com os Hospitais
e
Comunidade,
quanto
ao
encaminhamento
de pacientes
oncológicos para a RFCC

Objetivo alcançado através do estreitamento na relação profissional com os
Serviços de Saúde do Município e também dos outros Serviços de Referência
Intermunicipais.

Parecer Técnico
...”Mesmo com o aumento no Cadastro de Beneficiários, percebi, em 2019, uma aproximação
maior com os mesmos e seus familiares, se mostraram mais acessíveis, o que resultou
resultado positivo na expectativa proposta através das metas para a jornada de trabalho.
2019 foi um ano muito bom para mim profissionalmente. Além de continuar atuando no
Projeto NutriAção, também dentro desse pude acompanhar o desenvolvimento do Programa
Peso Controlado, o que me trouxe muito conhecimento, que certamente irá auxiliar nos
atendimentos aos beneficiários em sua Jornada de Tratamento. Pude acompanhar mais de
perto o Projeto Ser Cidadão - Psicologia através do contato/Agenda com os Beneficiários
onde pudemos estreitar nosso relacionamento e assim manter atualizados seus dados
cadastrais e Evolução nos “Tratamentos”.
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Havendo a continuidade do Programa Peso Controlado eu gostaria de continuar atuando
como apoio técnico, assim como havendo a possibilidade de visitas externas em Cuidados
Paliativos, poder conhecer o que outras Instituições Congêneres atuam nesse assunto.
Considerando a incidência de beneficiários ostomisados (intervenção cirúrgica para fazer no
corpo uma abertura ou caminho alternativo de comunicação com o meio exterior, para a
saída de fezes ou urina, assim como auxiliar na respiração ou na alimentação) gostaria de me
atualizar por meio de Treinamentos específicos na Unicamp ou onde houver, sobre as novas
técnicas de apoio a esse público alvo”..
Santa Bárbara d´Oeste, 08 de Janeiro de 2019.
Rosângela de S. Bueno Polezi
Técnica em Enfermagem
COREN: 08082

14

Relatório de Atividades - 2019
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste
___________________________________________________________________________________________

Avaliação das Metas - Psicologia
Metas
1). Aumentar, em até 5%, o
atendimento psicológico para
pacientes acamados.

%

Observações / Avaliação dos Resultados Esperados

0%

Os atendimentos domiciliares diminuíram de 137 em 2018 para 82 em
2019 e a justificativa refere-se ao falecimento de 13 beneficiários novos
atendidos no setor.

1.1. Oportunizar atendimento
emocional familiar, para família de
pacientes com prognostico
reservado.

2). Implementar o atendimento
psicológico para crianças e
adolescentes para, até 5
beneficiários

3). Criar espaço de agenda para,
pelo menos, 1 reunião para
discussão técnica de apoio
emocional com o Serviço Social

4). Manter, até dez/19 Relatório de
Impacto do apoio emocional.

Entretanto, referente ao segundo resultado esperado da meta 1,
aumentou o atendimento psicológico dos familiares e iniciamos o
registro quantitativo equivalente a 82 familiares de beneficiários que
receberam orientação familiar e/ou acolhimento psicológico em 2019.

0%

100%

Meta Institucional. Implementar em 2020.

Meta superada. Discussões de casos com o Serviço Social
aconteceram frequentemente em pequenos intervalos cotidianos o mais
rápido possível da demanda em questão.
Implementação de 1 reunião técnica interdisciplinar bimestral, que
permitiu desenvolvimento interdisciplinar com todas as técnicas

35%

Definiu-se aplicação no ato do encaminhamento pelo S. Social
Aumentou a aplicabilidade da Escala HAD
Redefiniu-se o objetivo como avaliar o momento em que o paciente
solicita e/ou é encaminhado ao setor de Psicologia.

5). Participar do Congresso todos
juntos contra o câncer em 2019

100%

Meta superada no quesito aprimoramento.
Alteração do evento do Congresso para o Simpósio de Cuidados
paliativos
Realizada Visita Interdisciplinar no Hospital das Cínicas da Unicamp

Comparativo 2018 e 2019
Tipos de Atendimentos
2018 2019
%
Aumentou
20%
Atendimentos na Rede
219 272
Atendimentos Domiciliares
137 82 Diminuiu 60 %
Atendimentos Hospitalar
1
1 Manteve
Atendimento de beneficiário 357 355 Manteve
Atendimentos de familiares
82 Iniciou registro
x
Contatos telefônicos
120 109 Diminuiu 10%
Atendimentos diversos
477 546 Aumentou 19%
Fluxo de Atendimentos
Acolhimento de novos
Alta do setor
Óbitos

Avaliação Qualitativa
Mais acolhimento e familiares
Devido óbitos
Há pouca demanda
Aumento de demanda
Maior agilidade na confirmação
Êxito no aumento dos atendimentos

2018 2019
%
Avaliação Qualitativa
49
55 Aumentou 10% Aumento de acesso aos Novos
31
41 Aumentou 25% Aumento da rotatividade no setor
9
13 Aumentou 30% Perda significativa de acamados
Êxito no fluxo dos atendimentos
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Fluxo da Agenda
Faltas Injustificadas
Faltas justificadas

2018 2019
%
33
37 Aumentou 10%
87
66 Diminuiu 25%
120 103 Diminuiu 15%
442 431 Diminuiu 3%

Avaliação Qualitativa
Depende do beneficiário
Depende do beneficiário
Êxito na adesão ao atendimento
Aumento de horas administrativas

Atendimentos

357

A equivalência de atendimentos de
beneficiários demonstra que o Setor continua
trabalhando em sua capacidade máxima,
referido à sua carga horária

Beneficiários no Setor
Média de Benef. no setor
Média de homens
Média de Mulheres

2018 2019
25
x
6
x
19
x

Agendamentos

355 Manteve

%
100%
24%
76%

Avaliação Qualitativa
Prevalência de Beneficiárias mulheres

Parecer Técnico
..”No segundo semestre, para aprimoramento de nossos serviços foi realizado uma visita
externa interdisciplinar no Hospital das Clínicas da Unicamp, onde a maior parte dos
beneficiários são atendidos. A equipe interdisciplinar da Rede Feminina, incluindo a
assistente social, nutricionista, enfermeira e psicóloga estiveram no Hospital e conheceram as
dependências da sala de quimioterapia e posteriormente cada técnica reuniu-se com a
profissional responsável de sua área com o objetivo de apresentar o trabalho da Rede
Feminina e obter informações necessárias para melhor atuação e esclarecimento junto aos
beneficiários. Na área de Psicologia, observou-se que no Hospital, os atendimentos são
pontuais nos momentos de solicitação dos pacientes, familiares e/ou profissionais. Há
também alguns que são atendidos de forma periódica quando avaliado necessidade. Ambas
situações têm como objetivo tratar de questões psicológicas que envolvam o impacto do
diagnóstico e tratamento oncológico. Ao término do tratamento oncológico, os atendimentos
psicológicos são finalizados e se ainda houver demanda de outra ordem, é orientado que o
paciente procure o serviço na rede pública. A visita foi de extrema relevância e promoveu
resultados, em situações em que foi avaliada necessidade de beneficiários serem atendidos
no Hospital, por situações técnicas e cirúrgicas, por exemplo e foi possível realizar o
encaminhamento e agendamento de forma rápida e eficaz.
O avanço no aprimoramento dos atendimentos também foi desenvolvido por meio das
reuniões técnicas interdisciplinares bimestrais, por se tratar de um momento de discussões
de casos, atualização de informações técnicas, bem como de ajustes relacionados ao fluxo
de trabalho envolvendo a transitoriedade dos beneficiários pelos diversos setores da Rede
Feminina.
Um dos itens desenvolvidos no segundo semestre, foi a construção de uma avaliação
institucional interdisciplinar para implementação em 2020, por avaliarmos que as avaliações
setorizadas impedem a neutralidade e espontaneidade para que os beneficiários possam
relatar quaisquer descontentamento e/ou reinvindicação.
2019 foi muito positivo, em especial, no engajamento da equipe técnica interdisciplinar, de
modo que as reuniões técnicas permitiram maior contato, desenvolvimento e visão
interdisciplinar dos casos atendidos, exigindo maior clareza dos profissionais acerca de
quando e o que deve ser encaminhado ou não, para cada especialidade oferecida no serviço.
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O maior contato da Psicologia é com o Serviço Social, que realiza os encaminhamentos para
os atendimentos psicológicos, e neste semestre, após maior adaptação da nova assistente
social e desenvolvimento de seu modo de trabalho, avalio que a fluidez e frequência das
discussões de casos, garantiu maior qualidade na escuta e nos atendimentos das questões
psicossociais dos beneficiários e seus familiares.
Um dos pontos de destaque relacionado ao exposto acima, foi o aumento do acolhimento
psicológico de novos beneficiários, concomitante à aplicação da escala HAD que resultou a
expansão de informações que permitem detectar o nível de ansiedade e depressão em que o
beneficiário se encontra no momento em que solicita e/ou é encaminhado para o atendimento
psicológico.
Neste semestre, a incidência de demandas relacionadas às questões familiares aumentou no
setor de psicologia e exigiram intervenções junto à alguns integrantes da família do
beneficiário.
Observou-se que vivências relacionadas à história de vida são afloradas especialmente em
pacientes em situação de terminalidade. Outra necessidade de intervenção psicológica
familiar, está relacionada à vulnerabilidade social (desamparo, desemprego, álcool, droga,
situação econômica, entre outras) e nestes casos, as intervenções acontecem concomitante
ao serviço social”..
Santa Bárbara D´Oeste, 09 de Janeiro de 2020.
Mariana Gonçalves Pereira
Psicóloga
CRP: 06/97196
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PROJETO ARTE E VIDA EM FAMILIA
..”A criatividade é necessária como um modo de viver”.
(Fayga Ostrower)

Projeto executado no Espaço Dona Rosinha Wakabara,
Extensão da Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Balanço Social – 2019:

Recurso: Campanhas Próprias, Instituto Ronald McDonald, Associação dos
Rotarianos.
Realizado: 179 Oficinas para 874 participações, 2 bazares, 1 Passeio e 8
eventos festivos. 1.543 assinaturas no livro de visitas.
18
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Avaliação das Metas

METAS

%

OBSERVAÇÕES

100%

Procuramos oferecer Oficinas de apoio emocional nas datas alusivas
à saúde, à mulher e a prevenção ao câncer, de forma geral.

PARA 2019
Realizar aproximadamente 10 oficinas
Educativas,
para
beneficiários,
cuidadores e familiares, sendo 5 no
primeiro semestre e 5 no segundo
semestre de segunda a sexta-feira, das
08h30 as 10h30 – Das 13h30 ás 16h30
Aumentar em até 10% Oficinas e
beneficiários nas Oficinas

0%

Houve uma redução de 11% na quantidade de Oficinas Oferecidas,
todavia, houve um aumento de 33% no número de eventos
desenvolvidos aos beneficiários. Também podemos considerar as
Oficinas Educativas, do Programa Peso Controlado, que foram
executadas no Espaço Dona Rosinha, que, em alguns encontros,
outras beneficiárias puderam participar também, mesmo não
fazendo parte do programa originalmente. Essas Oficinas não foram
computadas aqui por fazerem parte do Projeto NutriAção.

Oferecer pelo menos 3 Oficinas
técnicas durante 2018, sendo uma
delas focada para adolescentes e
jovens

50%

Oferecido Curso de Inglês, com Apoio do Escritório de Advocacia
Dra Simone Santos, para o financiamento do professor e Rotary
Club progresso para a doação dos livros. Previsto e não realizado
um Curso de Excel Básico.
Houve desistência de 8 participantes, por questões familiares e
necessidade de trabalhar e 1 por estar em momento crítico do
tratamento do câncer.

Implementar a Oficina com pelo menos
10 participantes semanais, cada
oficina.
Realizar 2 passeios durante o ano, 1 a
cada semestre, com usuários crianças
e adolescente; adultos e idosos.
Realizar durante o ano pelo menos 4
eventos
festivos
integrantes
do
calendário institucional.
Melhorar as condições climáticas do
Espaço Dona Rosinha
Aumentar em 40% a divulgação das
Oficinas tanto para beneficiário quanto
para a comunidade

50%

Tivemos aumento na participação em cada uma das Oficinas mas
que não chegou a 10 em todas elas. Média de 6 pessoas.

100%

Realizado passeio do Parque dos Jacarandás, com almoço no
McDonald´s e passeio de Maria Fumaça, em Jaguariúna.

100%

Realizado evento em comemoração ao Carnaval, Dia da Mulher, Dia
Mundial da Saúde, Festa Junina, Outubro Rosa, Prevenção ao
Câncer e Natal.

100%

Instalado climatizador central.

100%

Foi realizado panfletagem nos bairros próximos ao EDRW;
intensificado os posts no facebook.

Avaliação dos Resultados Esperados

Resultados Esperados
Oferecer informações sobre direitos, qualidade de vida,
focando a nutrição, o cuidado com as relações, a
prevenção de doenças, sintomas e formas de
tratamentos, assim como oferecer ferramentas de
fortalecimento emocional para o desenvolvimento da
autonomia.

Observações
Pelo retorno carinhoso dos participantes e alguns expressos
em avaliação, os temas abordados contribuíram para uma
reflexão sobre hábitos de vida e mudanças necessárias para
uma vida mais saudável.
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Oferecer atividades objetivando o aprendizado, a
capacitação para geração de renda, a oportunidade de
se criar novos vínculos de amizades e a troca de
experiências.

Todos os participantes evoluíram por meio das técnicas
ensinadas. Puderam conhecer ou aprimorar em
conhecimentos que poderão ser aplicados em produtos para
aumente da renda.

Capacitar Jovens para estarem mais preparados para a
conquista do primeiro emprego. Principalmente os que
passam pelo câncer na adolescência e se afastam da
escola.

Procuramos ensinar além da língua inglesa, principalmente o
fortalecimento dos relacionamentos, convívio e a
consciência da auto-responsabilidade. Grupo desafiador,
considerando o meio que vivem e os espelhos que tem em
seus lares. A frequência foi tolerável e a contrapartida, de
atividades voluntárias na Instituição não foi acatada da
mesma forma por todos, ou seja, 60% cumpriram de forma
integral e 40% cumpriram de forma condicional.

Contribuir na melhora da autoestima, no funcionamento
dos órgãos, no fortalecimento das articulações motoras,
além de contribuir para o processo de bem estar pessoal
e emocional, com a interação, socialização e
descontração dos participantes.

Socialização e a Convivência Grupal

Dar mais conforto aos participantes das oficinas
Engajar mais beneficiários e familiares a participarem
das Oficinas educativas e de capacitação.

Percebemos uma melhora visível nos que participa com
frequência, por meio da expressão corporal e comentários
que chegam aos nossos ouvidos ou expressos em avaliação
escrita.
Ressaltamos o envolvimento de 6 voluntárias em 2019 que
vieram dispostas a somarem às ações da RFCC neste
projeto e o envolvimento delas no dia a dia fez a diferença.
As ações desenvolvidas pela equipe da RFCC são sempre
muito bem executadas e feitas sempre com muito amor e
organização. Os participantes saem satisfeitos com o que
vivenciam. Os assuntos, momentos, lugares, questões
abordadas são sempre relacionadas ao momento atual do
beneficiário e suas necessidades.
Hoje a sala está arejada e com mais condições de
permanência.
Não houve aumento significativo em participação nas
Oficinas, mas sim na doação de produtos novos e usados
para o Bazar e Brechó.

Dados Quantitativos para 2019 – Oficinas:
2019
Janeiro

Qtde

Particip Benef

Volunt

4

27

6

13

Fevereiro

10

62

7

55

Março

15

78

5

73

Abril

18

99

4

95

Maio

20

95

4

91

Junho

17

93

10

68

Julho

8

37

2

32

Agosto

19

94

10

81

Setembro

19

82

9

70

Outubro

21

101

13

85

Novembro

18

75

1

74

Dezembro

10

31

2

28

179

874

73

765
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Perecer Técnico:
...”Desenvolver a criatividade; conhecer e/ou ampliar a habilidade técnica e pessoal; fortalecer
a convivência com os demais participantes; compartilhar emoções; inspirar para o
voluntariado; etc.. Uma questão que considero importante é que a RFCC pode acolher
pessoas diagnosticas ou não, ou seja, qualquer pessoa que queira se sentir bem, tanto de
saúde emocional como sendo voluntário de uma causa. Outra questão é que podemos, por
meio de ações deste Projeto, apoiar as consequências que o câncer traz para o portador e
seus familiares, criando um momento de interação e descontração, onde aqui, não tratamos a
doença e sim a pessoa.
2019 foi um ano de trabalho de desafios para mim, considerando que a minha permanência
anterior na RFCC era na Sede da Instituição, atuando com toda a equipe, técnica e
administrativa, e eu passaria a atuar somente do Espaço Dona Rosinha Wakabara. Acredito
que tive crescimento profissional e um maior envolvimento com as questões administrativa da
RFCC, incluindo Planejamento, Organização, Prestação de Contas, etc..
Pude conhecer melhor os objetivos do Projeto em questão na prática. Foi gratificante para
mim acolher pessoas naquilo que elas precisam para melhorar as duas vidas. Pude ajudar
ensinando também algumas técnicas de artesanato que sei e, portanto, também me senti
contribuindo com a RFCC neste quesito.
É relevante para mim, trabalhar em um local onde eu possa exercer a minha criatividade e
sentir que ficou na forma adequada e que pude aplicar o conhecimento”...
Santa Bárbara d´Oeste, 14 de Janeiro de 2019.
Veneranda Cuppi Ferreira
Auxiliar Administrativo
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PROJETO NUTRIAÇÃO
.. “Não existe começo ou fim, somente o ato de fazer”.
(Sócrates)

Balanço Social – 2019:

Recurso: Campanhas Próprias.
Realizado: 573 Atendimentos, sendo 231 individual, 37 por telefone, 62 de
familiares, 102 em grupo (3 Oficinas), 141 domiciliares).

Avaliação das Metas / Avaliação dos Resultados Esperados
METAS
PARA 2019

%

OBSERVAÇÔES

1-Manter o atendimento nutricional para
crianças
e
adolescentes
para,
aproximadamente, 5 beneficiários.

0%

No projeto a demanda de rotina é muito intensa pelo espaço de
tempo de tarefa: Além de atender o beneficiário individualizado,
atender o beneficiário no domiciliar, fazer grupos, desenvolver
palestras, contatar parceiros laboratórios para brindes e palestras,
registrar sistema, contabilizar planilha do estado, receitas,
cardápios, aconselhamentos itens relativos à função. Previsto para
JUL/2020.

2-Aumentar, em até 10%, o atendimento
nutricional a adultos e idosos.

25%

Com ajuda da triagem feita pela assistente social incluindo novos
casos.
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3-Aumentar, em até 10%, o atendimento
nutricional para adultos e idosos
acamados.

25%

Com a triagem da técnica de enfermagem que incluiu nos roteiros a
parte nutricional.

4-Aumentar, em até 10%, o atendimento
para adultos com câncer de origem do
aparelho digestivo, acamados e com
sonda.

50%

A medida que os beneficiários foram procurando a RFCC e
diagnóstico desse tipo de câncer

5-Ter 2 Nutricionistas e oferecer o
Serviço de Nutrição em 2 dias da
semana, sendo 1 dia pela manhã e outro
à tarde.

0%

Não foi cumprida essa meta devido a recursos financeiros.
Previsto para FEV/2020.

6-Elaborar, até junho/2019, protocolo de
Condição Física Nutricional.

100%

A meta foi cumprida, porém foram utilizados alguns horários home
Office, devido a demanda da agenda a ser cumprida. Falta reunião
técnica para implementação.

6-Elaborar, até junho/2019, protocolo de
Triagem inicial de Classificação de
Risco.

100%

A meta foi cumprida, porém foram utilizados alguns horários home
Office , devido a demanda da agenda a ser cumprida. Falta reunião
técnica para implementação.

.

6-Elaborar até junho/2019, protocolo de
Diarreia e Constipação.

7-Elaborar Cartilha de Sinais e Sintomas
para os efeitos colaterais da químio e
radioterapia
8-Elaborar, até dez/2019, Relatório de
Impacto do Projeto NutriAção.

9-Contratar mais uma Nutricionista.

100%

A meta foi cumprida, porém foram utilizados alguns horários home
Office , devido a demanda da agenda a ser cumprida. Falta reunião
técnica para implementação.

0%

Prevista para o primeiro semestre de 2020.

100%

Entregue junto com relatório técnico anual.

0%

Não foi cumprida essa meta, devido recursos financeiros.

10-Visitar
outras
Instituições
de
Cuidados
Paliativos, no segundo
semestre de 2019.

100%

Foi realizada a visita na Unicamp em 22/08/2019 com a equipe
multi, porém o foco foi em conhecer cada setor técnico de cada
setor pois a equipe de cuidados paliativos ainda estão em
formulação.

11-Capacitar
Paliativos.

85%

Assistente Social e Psicóloga participaram de WorkShop em SP
sobre o Assunto. A Auxiliar de Enfermagem estuda pós-graduação
no assunto. Nutricionista concluiu em 2019, a pós Graduação nos
Cuidados Paliativos.

100%

Não estava previsto. Porém com a necessidades foi elaborado um
Projeto e aprovado que envolvessem as beneficiárias em forma de
grupo para atendimento em pacientes que estão no Controle do
câncer, que precisam da Nutrição como suporte e apoio, pois a
obesidade contribui para maior prevalência e recidiva de câncer de
mama, de endométrio, de rim, de fígado, de próstata, de bexiga, de
esôfago, e de câncer colo-retal, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS).
Foi elaborado e realizado no período de junho a dezembro.2019.

Equipe

para

12- Projeto Peso Controlado

Cuidados
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Parecer Técnico:
..”O impacto nutricional gera maior qualidade de vida aos beneficiários, quando a terapia
nutricional é prescrita e tolerada, faz com que o beneficiário consiga seguir com o tratamento
sem interromper sua agenda junto aos serviços que tratam câncer, associado positivamente
ao ganho de peso (quando necessário).
Os resultados sugerem o impacto positivo quando há intervenção nutricional e dispensação
regular de suplementação contribuindo no perfil alimentar e antropométrico dos beneficiários,
reforçando a necessidade de atendimento individualizado para qualificar a vida dos mesmos
com profissionais habilitados em atender esse tipo de patologia, o que tudo isso acontece da
Rede Feminina.
Tratar beneficiário com câncer é aprender a cada dia, pois além dos estudos a vivência de
cada um, como reagem com o tratamento e a doença. Muitas vezes somos nós que aliviamos
suas angustias, pois sentem muito confiantes em nós e quando traço um plano terapêutico
nutricional e vejo o resultado esperado é a imensa satisfação, esses são os louros que
recebemos que são mais gratificantes.
O meu crescimento é a cada consulta! É o trabalho que mais me identifico, pois entrei pela
causa e continuo por ela”..
Santa Bárbara d´Oeste, 16 de Janeiro de 2020.
Andréia Cristina Dalbello Rissati
Nutricionista Oncológica
CRN. 22.939
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PROJETO EDUCAR PARA O FUTURO
...“O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos
ser”. (Mário Quintana)

Balanço Social – 2019:

Recurso: Campanhas Próprias e Instituto Ronald McDonald.
Realizado: 1020 Atendimentos, sendo: 37 individual na Sede; 62 por telefone;
291 em grupo (17 Oficinas), 17 domiciliares, 52 familiares, 483 WZap, 78
Escolares.
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Avaliação das Metas / Avaliação dos Resultados Esperados
Metas

% de

Observações

Aumentar, em até 10%, o número de
atendimento
pedagógico
que
são
realizados às quartas-feiras.

100%

Consideramos todas as formas de Atendimentos, o número de
atendimento de 2019 atingiu 31% de crescimento, acima da
meta estabelecida.
Resultado Esperado: Atingido em 100%

Ampliar, em até 5% o número de visitas à
Rede de Ensino Municipal e Estadual,
para identificação das dificuldades
enfrentadas por crianças e adolescentes
durante o convívio com o tratamento do
câncer, seu e/ou de seus familiares.

100%

Foram feitas visitas com frequência nas escolas e uma
excelente interação com a Gestão Escolar.
O atendimento para assuntos escolares aumentou em mais de
200% com relação à meta estabelecida.
Houve adesão de 2 escolas na Campanha McDia Feliz 2019.
Resultado Esperado: Foi colaborado naquilo que foi possível.
Entendemos que o trabalho foi bem executado e que o
resultado da parte cognitiva tenha havido melhoras.

Pedagoga participar dos
relacionados ao McDia Feliz

2

eventos
30%

Pedagoga participou do Lançamento da Campanha e do Dia da
Consumação. Não houve disponibilidade para participar do
Lançamento Nacional e das reuniões de Comitê e Fechamento.
Resultado Esperado: Atingido em 30%

Durante o primeiro semestre, estavam previstos 16 eventos, entre oficinas pedagógicas e
passeios, bem como visitas domiciliares, visitas às escolas das crianças atendidas e
atendimentos psicopedagógicos. Foram realizados apenas 11 eventos devido a defasagem
de participação dos beneficiários por motivos diversos, como: chuva, frio, turno escolar,
compromissos diversos e alguns por estarem em fase desafiadora do tratamento.

Eventos Previstos e Realizados - Primeiro
Semestre de 2019
20
15
10
5
0
Eventos Previstos

Eventos Realizados

Além disso, foi crescente a demanda de famílias e de escolas solicitando ajuda com crianças
que estavam passando por dificuldades de aprendizagem, sendo necessário mudar um
pouco os planos para o planejamento do segundo semestre.
No Segundo semestre diminuímos a quantidade de oficinas pedagógicas, voltando-as para
passeios onde as crianças pudessem experimentar outras vivencias de mundo, como cinema,
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Maria Fumaça, Mc Donald’s, Cidade Mirim, entre outros, havendo uma maior aderência pelo
público alvo.
Durante o segundo semestre, os passeios realizados tiveram mais participação por parte das
famílias, principalmente no período da tarde.
Realizamos o atendimento psicopedagógico de algumas crianças com grande assiduidade e
bons resultados perante a escola e as famílias.
É fato que o tratamento oncológico acaba por ‘atrapalhar’ o acompanhamento e trabalho
pedagógico, pois quando as crianças estão indispostas ou passando por algum procedimento
no Boldrini, os atendimentos se sessam. Porém, se estamos aqui para atender as demandas,
auxiliar nas necessidades e diminuir as consequências que o câncer traz para a vida das
crianças atendidas e suas famílias, temos que ter ciência de que o planejamento deve ser
flexível e alterado sempre que necessário.
Parecer Técnico:
..”É comum, quando trabalhamos com uma comunidade de pessoas que vivem momentos de
insegurança, dor, instabilidade e ate mesmo vulnerabilidade social, que nos coloquemos em
uma situação de Super heróis, que moverão o mundo para mudar a vida das pessoas que
nos cercam.
Entretanto, estar participando deste projeto convivendo mais com as crianças e com as
famílias nos fez compreender que a aprendizagem deve ser constante e continua. Que
muitas vezes estamos preparados para ensinar, mas iremos aprender acima de tudo.
A maior lição que aprendi neste ano durante a execução deste projeto foi que presença não
se delega, estar presente ouvindo as famílias, ouvindo as crianças, dando apoio e suporte
quando elas precisaram, tiveram um valor inestimável dentro de todo o vinculo afetivo
conquistado.
Dessa forma, continuaremos realizando um trabalho de excelência, com nossas crianças
atendidas, visando, sempre, diminuir as consequências e as intempéries ocasionadas pelo
câncer, na vida de suas famílias”..
Santa Bárbara d´Oeste, 16 de Janeiro de 2019.
Gabriela Meira Aguado
Psicopedagoga
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PROJETO MOBILIZAR PARA CONSTRUIR
...”Sem cultura não somos nada, com cultura somos cidadãos ”.
(Anônimo)

Balanço Social – 2019:

Recurso: Campanhas Próprias.
Realizado: 1 Caminhada, 12 palestras, distribuição de 9 Mil panfletos sobre
prevenção. Atingiu de forma direta, aproximadamente, 20 mil participantes.
Realizou 9 Entrevistas, entre Rádios e TV; teve 30 publicações em Jornais e
Revistas.
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Avaliação das Metas / Avaliação dos Resultados Esperados

METAS

%

OBSERVAÇÕES / RESULTADOS ESPERADOS

PARA 2019

Aumentar em aproximadamente 5%
Campanhas de Mobilizações a respeito
de Garantia de Direitos e de Prevenção
ao Câncer, que são realizadas durante
o ano.

80%

Todos os anos, buscamos novos segmentos para divulgar sobre
sinais e sintomas dos tipos de câncer de maiores incidências. Em
2019, devido ao aumento da demanda interna, mantivemos os
mesmos segmentos (escolas e instituições religiosas).
Para o Dia de Doar, desenvolvemos a Campanha DOE AMOR EM
QUILOS onde no verso do panfleto há informações sobre
Prevenção ao Câncer e foram distribuídos cerca de 3Mil panfletos.
Fizemos o convite direto, por meio de panfletagem dentro de jornal
de grande circulação no Município, às pessoas do território, virem
participar das Oficinas Educativas, Lúdicas e de Capacitação que a
Instituição oferece. Foram feitos 2 Mil convites desta forma.
Foi instituído um número de WhatsApp para acesso direto da
população, para esclarecimento e orientações sobre câncer e
nossos Serviços.
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PROJETO ADVOCACY
..“A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está
marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição
de inferioridade dentro do grupo social”.
(DALLARI, Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14)

Balanço Social - 2019
Recurso: Campanhas Próprias
Realizado: Participação em 3 Congressos, 1 Conferência Municipal; ocupa 2
Assentos no CMAS e COMUSA; ocupou Tribuna Livre - Câncer Infantil.
Avaliação das Metas / Avaliação dos Resultados Esperados
METAS

OBSERVAÇÕES / RESULTADOS ESPERADOS

PARA 2019

%

Participar de eventos em Espaços de
Participação Coletiva, durante 2019.

100%

Participamos dos Conselhos Municipais CMAS, COMUSA.
Iniciamos trabalhos sobre Frente Parlamentar para
nacionais relacionadas ao câncer infantil.

ações

Contribuímos com a causa do câncer em ações de Garantia de
Direitos a portadores de neoplasia e de seus familiares.
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PROJETO VOLUNTÁRIO TRANSFORMADOR
..”Não é possível imaginar um país justo, que consiga alcançar a condição de
desenvolvido no sentido mais amplo do termo, sem a cultura do voluntariado. Nenhum
governo em qualquer lugar do mundo consegue resolver sozinho todos os problemas.
Por maior que seja a soma dos impostos, a sofisticação da máquina pública ou a
eficiência dos servidores,
a complexidade dos problemas exige mobilização da sociedade e a organização de
frentes de trabalho voluntário”
(André Trigueiro)

Balanço Social – 2019:

Recurso: Campanhas Próprias.
Realizado: 2 Encontros de Voluntários, com 80 participantes; desenvolveu ações
no Dia das Boas Ações e no Dia de Doar.
31

Relatório de Atividades - 2019
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste
___________________________________________________________________________________________

V – RECURSOS UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
1- Recurso Físico
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.
Descrição
Piso superior
Recepção
Secretaria
Sala para Estoque de Remédios
Brinquedoteca
Sala de Atendimento Social Individual
Sala de Atendimento Nutricional Individual
Banheiro
Piso inferior
Parque infantil
Salão de Eventos
Cozinha
Almoxarifado
Sala Atendimento
Sala de Administração
Banheiros
Sala de Telemarketing
Garagem

Qtde
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1

Legenda da esquerda para a direita: Imagem frontal direita, entrada rampa lateral com acesso à recepção,
entrada para garagem e parquinho lateral direita, acesso à sala do Telemarqueting, recepção, administrativo
andar superior, administrativo e financeiro andar inferior; banheiro feminino, banheiro masculino, Sala da
Assistente Social, Sala de Estoque de Suplemento Alimentar, Brinquedoteca, andar superior.
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Andar inferior: Cozinha, acesso aos banheiros e armparios para estoque de materiais de limpeza, higiene,
escritório, festas, arquivo; despensa, espaço bebedouro, varanda da sala da psicólogia, garagem e parquinho,
Sala da psicólogia.

Imagem Frente (Estacionamento privativo) – Imagem Fundo (garagem com portão eletrônico)
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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.
Descrição
Recepção
Sala de Atendimento Social Individual
Banheiro
Cozinha
Almoxarifado
Sala fechada para aulas individualizadas
Sala aberta para Oficinas Educativas
Espaço para Brechó e Bazar
Espaço para Oficinas de Artesanatos

Qtde
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Legenda da esquerda para a direita:
- Recepção, Sala de Atendimento Individual, Espaço Oficina de Artesanato;
- Espaço para Oficinas Educativas; Ambiente fechado para Treinamento, Espaço Bazar e Brechó;
- Cozinha, Espaço Café, Banheiro.
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2- Recurso Material
As salas são equipadas com materiais necessários ao desenvolvimento do serviço e
implementação dos serviços, programas e projetos da OSC: mesas, cadeiras,
armários, cortinas; computadores com acesso à internet, impressoras, data show,
aparelho de som, vídeo, dvd e tv. Possui 6 veículos, sendo 3 para locomoção da
equipe técnica em visitas domiciliares e transporte de doações e 3 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.

.
3- Recurso Humano
Qtde

Ocupação

Tipo de
Contraçã
o

Escolaridade

Carga
horaria

Atividade

01

Superintenden
te Geral

Prestador
serviço

Superior

20h/sem

Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as normas
internas, bem como a legislação aplicável à
Instituição

02

Assistente
Social

Prestador
serviço

Superior

30h/sem

Atendimento social individual; Orientações em
grupo; visitas domiciliares e hospitalares

01

Psicóloga

Prestador
serviço

Superior

32h/sem

Atendimento psicológico individual e em grupo

01

Psico
pedagoga

Prestador
serviço

Superior

32h/sem

01

Nutricionista

Prestador
serviço

Superior

16h/sem

01

Técnica
em
Enfermagem

Prestador
serviço

Superior

20h/sem

01

Contador

Prestador
serviço

Superior

12h/men

02

Assistente
Administrativa

Prestador
serviço

Superior
Incompleto

40h/sem

01

Auxiliar
Administrativo

Superior
incompleto

40h/sem

CLT

Auxiliar nas atividades administrativas variadas
e diversificadas

Atendimento pedagógico individual e em grupo
(brinquedoteca)
Atendimento
domiciliares

individual,

grupo

e

visitas

Atendimento
domiciliares

individual,

grupo

e

visitas

Orientações contábeis e fazer cumprir
legislações contábeis aplicadas ao Terceiro
Setor
Desenvolver
atividades
administrativas
variadas e diversificadas

02

Auxiliar
Limpeza

CLT

Ensino médio

40h/sem

Organizar
Instituição.

01

Motorista

CLT

Ensino médio

40h/sem

02

Monitores

Prestador
serviço

Ensino médio

12h/sem

Transportar crianças, adolescentes e jovens;
Colaborar na execução de trabalhos externos;
zelar pela manutenção dos veículos da
Instituição
Executar aulas de artesanatos;
Executar aula de inglês.

01

Captador de
Recurso
Auxiliar
Administrativo

Prestador de
Serviço
Prestador de
Serviço

Superior Completo

20h/sem

Ensino
Completo

40h/Sem

04

Médio

e

higienizar

ambientes

da

Criar, desenvolver, implementar e/ou executar
o planejamento de captação de recurso
Coletador , Separador e Digitador de Nota
Fiscal Paulista.
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#gratidão à equipe interdisciplinar da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que
atuou em 2019 com comprometimento e muita responsabilidade.

Diretoria e Conselho Fiscal
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VI-

Demonstração das Despesas e Receitas de 2019
REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - CNPJ 04.257.862/0001-55
Rua Santa Cruz, 420 - Vila Pires - Santa Bárbara d´Oeste – SP
Folha 01 - Emitido em 31/12/2019
Balanço Patrimonial: Período 01/01/2019 a
31/12/2019
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.)
BANCOS C/MOV - RECURSO LIVRE
INVESTIMENTO B.BRASIL 1020
APLIC BB REF 500I - C/C 11300X
APLIC BB RF CORP - 11300
B.BRASIL /008790-4 PREFEITURA
INVESTIMENTO BB 1586 IRM
APLIC 8767 RF 500 - IRM
APLIC BB /0023161-4- MC DIA
APLICACAO SICRED
MATERIAIS A DISTRIBUIR
ESTOQUE MC DIA A DISTRIBUIR
ADIANTAMENTOS
DESPESAS EXERC SEGUINTE (Seguros)
ATIVO NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO
DEPRECIACAO
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
CONTAS A PAGAR
GRATUIDADE SER. VOLUNT. A PAGAR
ISENÇÃO RENUNCIA FISCAL
OBRIGAÇOES COM FUNCIONÁRIOS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PROVISÕES
RECEITA DIFERIDA
SEGUROS A PAGAR
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO SOCIAL
RESULTADO DO PERIODO
CONTAS DE DESPESAS
DESPESAS
CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
DESPESA C/RESTRICAO
RECURSOS HUMANOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
GASTOS GERAIS
MATERIAIS COMPRADOS E DOADOS
SERVIÇOS ASSIST/EDUC/SAUDE
DESPESAS FINANCEIRAS
DEPRECIACAO
GRATUIDADES CONCEDIDAS
GRAT.CONCEDIDAS H.VOLUNTARIO
CENTRO COMUNITARIO (EDRW)
RESULTADO DO EXERCICIO
CONTAS DE RECEITAS
RECEITAS DIVERSAS
TELEMARKETING
DOACOES IND ROMI
CAMPANHAS PROPRIAS
PESSOA JURIDICA
PESSOA FISICA
DOACAO BRECHO
DOACAO ALUGUEL
DOACAO ARTESANATO

1.127.449,30
621.859,08
1.622,12
100,00
139.121,89
2.292,04
353.165,30
0,35
61.655,71
31.029,99
7.463,06
8.023,79
15.128,70
2.041,20
214,93
9.058,95
496.531,27
821.816,77
-325.285,50
1.127.449,30
118.707,31
1.772,79
0,00
0,00
0,00
0,00
8.762,74
108.171,78
6.568,82
1.002.173,17
480.222,97
521.950,20
1.145.744,24
994.494,49
6.540,30
136.627,99
240.413,02
298.100,26
37.810,88
50.650,29
152,53
6.085,02
58.620,20
137.855,90
11.973,21
9.664,89
151.249,75
1.145.744,24
851.498,61
219.793,00
5.100,00
12.439,30
53.661,31
21.227,50
8.355,00
4.730,00
476,00
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NOTA FISCAL PAULISTA
PATROCINIO CAMPANHA
DOAÇÃO BAZAR
DOACOES COFRINHO
PIN
CAMISETAS
BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO
RECEITAS FINANCEIRAS
GRATUIDADES HORA VOLUNTARIOS
GRATUIDADES PRODUTOS
GRATUIDADES ISENÇÕES
RECEITAS COM RESTRICOES
RECEITA PREFEITURA MUNICIPAL
RECEITA IRM
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são
verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
Santa Bárbara d´Oeste - SP, 31 de dezembro de 2019.

449.991,09
11.281,66
26.500,05
1.343,25
955,00
15.660,05
5.121,72
14.863,68
11.973,21
137.855,90
7.792,50
60.000,00
76.624,02

Neide Simões de Souza Oliveira
Presidente
Carla Eliana Bueno
Superintendente de Administração Geral
Vandrei Tonarque
2o. Diretor Financeiro
Escritório Contábil Carneiro
Marisa Aparecida Carneiro Candido - Tec. Contábil - CRC 1SP 129637/0-8
CPF: 028.486.208-89 - RG: 10.723.211-X
Parecer do Conselho Fiscal
Nós, membros do Conselho Fiscal da Rede Feminina de Combate ao Câncer, tendo
verificado os livros e documentos referentes ao período de 01 de janeiro de 2019
a 31 de dezembro de 2019, achamo-los conforme e em ordem, pelo que somos
favoráveis à sua aprovação em Assembléia.
Santa Bárbara d´Oeste, 31 de dezembro de 2019.
Antonio Benedito Martignago
Charlei Moreno Barrionuevo
Solange Ap. Rodrigues Argente
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VII-

Status do Calendário de Eventos Institucionais – Cronograma 2019.
Rede Feminina de Combate ao Câncer
Calendário Institucional 2019
Previsão
Realiz

Evento

janeiro

Publico Alvo

Ações
Status

Planejamento Primeiro
Semestre

I

Diretoria, colaboradores,
técnicas

Projeto Ser Cidação

I

janeiro

Projeto Arte e Vida

I

janeiro

Projeto NutriAção

I

janeiro

Projeto Educar para o
Futuro
Projeto Mobilização

I

janeiro

Beneficiários, cuidadores e
familiares
Beneficiários, cuidadores,
voluntários e comunidade
Beneficiários adultos,
cuidadores e voluntários
Beneficiário infanto-juvenil

I

janeiro

Comunidade

Reuniões com Diretoria, técnicos, colaboradores para
levantamento de dados para elaboração, execução das
atividades do primeiro semestre de 2019 e das Institucionais
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise dos Resultados
Quantitativos e Qualitativos; Planej. 2019
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise dos Resultados
Quantitativos e Qualitativos; Planej. 2019
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise dos Resultados
Quantitativos e Qualitativos; Planej. 2019
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise dos Resultados
Quantitativos e Qualitativos; Planej. 2019
Elaboração e Implementação de Campanhas de Mobilização

Projeto Advocacy

I

janeiro

Políticas Intersetoriais

Participação em Espaços de articulação de Políticas Públicas

Projeto Voluntário
Transformador
Dia Internac. da Mulher

I

janeiro

Comunidade

Elaboração e Implementação de Congresso para Engajamento

E

março

Beneficiários e Comunidade Campanha do Kilo

Realizado Startada aqui e feita o ano todo

Dia Internac. da Mulher

E

março

Beneficiários e Comunidade Caminhada da Paz

Realizado Em parceria com Conselho da Mulher

Dia Internac. da Mulher

I

março

Beneficiários

Evento Festivo, com tarde da Beleza e Bem Estar

Páscoa

I

março

Beneficiários

Oficina Lúdica com entrega de lembança

Devido a Férias e mundança de Técnicas a
Realizado data final foi 01/02/2019
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado
Realizado Locução com todas as Escolas
Participando do COMUSA, CMAS, Uso
Realizado Tribuna Câmara
Priorizadas outras atividades
Não Realizado

Páscoa

março

Realizado
Beneficiários, Voluntários e Rifa Cesta de Páscoa
Comunidade
Realizado Ganhadora Talita Covolan
Beneficiários e Comunidade Café da Manhã com Palestra Educativa e com participação de
crianças e adolescentes e suas famílias
Realizado Parceria com a Secretaria de Esportes
Beneficiários e Comunidade Bazar e Bingo, pelo dia das Mães e pelo Dia da Família
Realizado PicNic do Parque e Almoço no McDonalds
População
Venda de Cachorro Quente + Batata de Casamento + Buraco
Quente
Realizado
Diretoria, colaboradores, Reuniões com Diretoria, técnicos, colaboradores para
técnicos e voluntários levantamento de dados para elaboração, execução das
atividades do segundo semestre de 2019 e das Institucionais
Realizado
Convidados
Lançamento Local
Realizado Em 06/08/2019, na Sede da RFCC

Dia Mundial da Saúde

I

Dia da Família

I

maio

Festa da Negadinha

E

junho

Planejamento Semestral

I

julho

McDia Feliz

I

outubro

McDia Feliz

E outubro

População

Dia Nacional Combate ao
Câncer
Bazar de Natal

31/08/2019 - Dia da Consumação Big Mac ações : Mobilização
em escolas e empresas;
Participação do Lançamento Nacional; Mobilização de Grandes
Parcerias para divulgação da RFCC e do Evento; Ações de
mídia sobre a Campanha; distribuição e controle dos tickets
para Empresas, voluntários, cuidadores, beneficiados; definição
de estratégias de vendas no dia da consumação e mobilização de
parceiros para o Dia Nacional da Campanha.
Realizado Sábado antecipado para 24/08
E setembro Beneficiários e voluntários Desfile Patriótico
Realizado
E outubro
Beneficiários
Chá da Tarde, com Bingo
Realizado Houve o Chá; não houve o Bingo
E novembro População; Beneficiários do Ações de Prevenção ao Câncer em Santa Bárbara e Americana
Projeto NutriAção
(palestras e mobilizações)
Realizado Chá da tarde no EDRW
I Dezembro Beneficiários e Comunidade Bazar de Natal. No Espaço Dona Rosinha
Realizado Realizado no feriado de 04/Dez

Encerramento 2019

I dezembro

Beneficiários

Confraternização Adultos

Realizado

Encerramento 2019

I dezembro

Beneficiários

Confraternização Crianças

Realizado Realizada uma única Confraternização

7 de Setembro
Outubro Rosa

abril

Realizado

Santa Bárbara d´Oeste, 08 de Fevereiro de 2019.

Carla Eliana Bueno - Superintende Adm. Geral

Atualizado em 05 de Janeiro de 2020
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VIII-

Sala de Imprensa – 2019
Textos disponíveis no https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html
Reportagens e notícias 2019

1

03/12 | Rede Feminina de Combate ao Câncer promove Bazar de Natal neste feriado

2

03/12 | Rede Feminina participa do movimento 'Dia de Doar' nesta terça-feira

3

02/12 | Prefeitura diz ter realizado 4,2 mil atendimentos em ação de saúde

4

28/11 | Profissionais de diversas áreas da saúde estarão presentes para orientar, tirar dúvidas e realizar atendimentos

5

27/11 | Prefeitura realiza no sábado ações de saúde no Terminal Urbano

6

19/11 | Prefeitura de S. Bárbara realiza mais um atendimento de saúde no dia 30 no Terminal Urbano

7

15/11 | Rede Feminina participa do movimento 'Dia de Doar'

8

31/10 | Rede Feminina vai receber R$ 61,6 mil do McDia Feliz 2019

9

30/10 | Atividades do ‘Outubro Rosa’ seguem até amanhã em Santa Bárbara

10

26/10 | Centro de Especialidades recebe o Dia D do “Outubro Rosa” hoje

11

26/10 | RFCC tem missa em ação de ação de graças hoje

12

25/10 | Outubro Rosa: Rede Feminina terá Missa em Ação de Graças amanhã

13

25/10 | Santa Bárbara tem Dia D da campanha Outubro Rosa

14

23/10 | Tarde de alegria e amor

15

23/10 | Outubro Rosa: Casa de Maria realiza hoje e dia 30 entrega de pedido de mamografia

16

22/10 | Dia D do “Outubro Rosa” acontece sábado no Centro de Especialidades

17

16/10 | RFCC terá missa em ação de ação de graças dia 26

18

10/10 | 3ª Caminhada Rede Rosa reúne mais de 400 pessoas

19

09/10 | Outubro Rosa - Foto do dia

20

08/10 | Caminhada Rede Rosa é sucesso no Parque Araçariguama

21

05/10 | Rede Feminina de Combate ao Câncer promove hoje a 3ª Caminhada Rede Rosa

22

03/10 | Solidariedade: Rede Feminina vende camisetas da Campanha Outubro Rosa

23

28/09 | Camisetas para a caminhada 'Rede Rosa' estão à venda na sede da RFCC

24

24/09 | Rede Feminina divulga programação do Outubro Rosa

25

23/09 | 'Outubro Rosa' terá caminhada e outras atividades em vários pontos da cidade

26

23/09 | Rede Feminina de Combate ao Câncer realizará a 3ª. Caminhada Rede Rosa

27

13/09 | Crianças da Rede Feminina conhecem o projeto Cidade Mirim

28

07/09 | Desfile comemora o 7 de Setembro em Santa Bárbara

29

07/09 | Desfile de 7 de Setembro acontece na região do Parque Araçariguama

30

05/09 | Desfile de 7 de Setembro será em frente ao Parque Araçariguama

31

26/08 | McDia Feliz em SB e Americana terá programação especial

32

24/08 | McDia Feliz tem programação variada neste sábado no Tivoli Shopping

33

23/08 | 31ª edição do McDia Feliz será realizada neste sábado

34

23/08 | Mc Dia Feliz neste sábado ajuda rede de combate ao câncer

35

12/08 | ‘Hora do Mamaço’ e Mc Dia Feliz são assuntos na tribuna da Câmara nesta terça-feira

36

07/08 | RFCC é beneficiada com o 'Troco Solidário' da Havan

37

07/08 | Estação Cultural tem artesanato, gastronomia e roda de samba neste fim de semana

38

06/08 | Lançamento local da campanha McDia Feliz reúne apoiadores e voluntários

39

05/08 | McDia Feliz: Fábio Henrique é a ‘Criança Superação 2019’
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03/08 | Tito Trochmann é o McAmigo 2019 da Rede Feminina de Combate ao Câncer

41

03/08 | Rede Feminina tem Tito Trochmann como McAmigo 2019

42

01/08 | Rede Feminina de Combate ao Câncer participa do McDia Feliz 2019

43

28/07 | Rede Feminina de Combate ao Câncer lança Campanha McDiaFeliz no dia 6 de agosto

44

28/07 | Amparo e acolhimento guiam os trabalhos da Rede Feminina

45

27/07 | Saúde realiza ações de prevenção e diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço neste sábado

46

26/07 | Santa Bárbara promove ações contra o câncer neste sábado

47

23/07 | RFCC vai realizar lançamento local do McDia Feliz 2019

48

22/07 | RFCC intensifica venda antecipada de tíquetes para o McDia Feliz

49

22/07 | Rede Feminina de Combate ao Câncer realiza o lançamento local da campanha McDia Feliz 2019

50

25/06 | Voluntariado: Câmara entrega Diploma Pérola Byington hoje

51

11/06 | Festa da Negadinha da Usina acontece neste domingo

52

25/04 | Prefeitura promove o “S.Bárbara Saúde” no dia 27

53

28/02 | Rede Feminina oferece oficinas de capacitação

54

08/02 | Rede Feminina oferece oficinas de capacitação

IX-

Mídia Institucional
Site:

www.redefemininasbo.org.br

Facebook:

https://www.facebook.com/rfcc.sbo

Instagram:

@redefemininasbo

Twitter:

@rede_feminina

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/rede-feminina-de-combate-aoc%C3%A2ncer-sbo?trk=company_logo

41

Relatório de Atividades - 2019
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste
___________________________________________________________________________________________
Festa de Natal com as famílias que assistidas e que estiveram presentes. (19/12/2019 – Espaço Colibri)

Caminhada Outubro Rosa 2019

..”Pequenas atitudes, com amor, juntas, transformam vidas!”..

Santa Bárbara d´Oeste, 21 de fevereiro de 2020.

Vencedora do Prêmio Melhores ONG´s, em 2017.

42

