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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: direcao@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
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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
da 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 para geração de renda.
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 22 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 48 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.
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A Instituição ocupa assento no Conselho da Assistência Social (CMAS), de Saúde
(COMUSA) e Conselho da Criança e do Adolescente (CMDCA).
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 48 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 2020 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: 012/2020 (Julho-2020)

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 05/03/2022

Registro CRCE

1384/2012

SEADS: 6200/2007
CMDCA: 76/2020 (Novembro/2020)

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 2020..
Para um melhor entendimento do cumprimento das ações em 2020,
demonstradas neste relatório, sugerimos que esteja acompanhado do Plano
de Trabalho 2020.
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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, de todas as idades e gêneros, priorizando os em vulnerabilidade social, risco
social e 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 dos
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 2020 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)
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Público Direto Atendido:

Atendeu, de forma contínua e gratuita, 198 pessoas com câncer, de qualquer tipo e
fase da doença, sendo 33 crianças e adolescentes e demais adultos, de todas as
idades e gêneros e suas famílias. Acolheu 60 novos beneficiários adultos e dois
novos infanto-juvenis. Teve 36 baixas por óbito de adultos. Ao final do ano passado,
manteve 162 beneficiários ativos em tratamento. Atendeu 16 irmãos de crianças e
adolescentes com câncer, de até 12 anos, e 1 neta de paciente adulta
Os dados quantitativos e informações sobre doações também constam em Notas
Explicativas, publicadas no Balanço Patrimonial 2020, e em Balanço Social, conforme
publicação disponível pelo link: http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html
Balanço Social – 2020:
Recurso: Poder Público Termo de Fomento, Instituto Ronald McDonald e Campanhas
Próprias.
Realizado: Atendimento de Assistência Social: 1.631 sendo 315 na Sede, 081
domiciliares, 5 hospitalares, 575 por telefone, 185 em grupo (Oficinas e eventos com
familiares), 305 familiares e 165 articulações na Rede Pública, para concessão de
benefícios.
Atendimento de Apoio Emocional: 651, sendo 135 na Sede, 30 domiciliares, 2 hospitalar,
394 por telefone, 90 familiares.
Atendimento de Orientação Enfermagem: 1.193, sendo 486 na Sede, 0 hospitalares, 145
domiciliares e 562 telefônicos.
Atendimento de Transporte de Crianças: 206 em 157 viagens.
Assinatura no livro da Recepção: 1.023.

Doações Recebidas:
Em 2020, a RFCC recebeu em doação 1.236 itens de medicamentos, 324 itens de
suplemento alimentar, 2.500 itens de produtos hospitalares, 6.308 itens alimentícios,
1.732 Produtos Novos p/artesanato, 133 Produtos Novos para Bazar, 8.768 demais produtos
novos e 918 doações de produtos usados, contabilizados em R$ 155.290,60.
Registrou 1.829 horas de trabalho voluntário (Artesã 490, Eventos 544, Serviços Gerais 785),
contabilizados em R$ 13.990,61.
Recebeu em doação, R$ 43.742,45, para compra e concessão exclusiva de suplemento
alimentar industrializado, medicamento, produto hospitalar e de higiene, registrados em
contabilidade.
Doações Concedidas:
Concedeu 274 doações de remédios (1.382 unid.), 753 de Suplemento Alimentar
industrializado (2.487 unid.), 1.476 de Produtos Alimentícios (4.751 unid.), 348 de Produtos
Hospitalares (2.061 unid), 645 doações de diversos (roupas, calçados, produtos de higiene,
folders educativos, móveis, utensílios, novos e usados; 11.835 unid).
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Avaliação das Metas Institucionais
Metas para 2020
1- Atender até 250
pessoas,
com
neoplasia,
e
seus
familiares, durante o
ano.

% de
Conclusão
87%

Observações
De janeiro até 13/03/2020 os atendimentos se mantiveram da forma
presencial na Sede ou em visitas domiciliares. A partir de 14/03/2020,
os atendimentos foram realizados ou priorizados por telefone. A partir
de 01/07/2020, a Instituição retornou gradualmente com atendimento
presencial e visita domiciliar, mediante as exigências de segurança da
Covid-19.

Oferecer Apoio
Social,

Durante a pandemia, o serviço social permaneceu acolhendo a
necessidade do paciente com câncer e seus familiares de forma
contínua. Na escuta conseguiu analisar e avaliar as ações a serem
tomadas para a promoção ao acesso aos direitos, intervenções e
encaminhamentos.

Emocional,

De 13/03/2020 a 01/07/2020, foi mantido o atendimento online,
respeitando o quadro clínico e incerteza perante a pandemia.

Nutricional,

Em Fev/2020 foi contratada mais uma profissional de Nutrição o que
contribuiu para diminuir o tempo de retorno do beneficiário ao Serviço,
assim como aumentar o número de beneficiários atendidos. Também
foi possível identificar, através dos prontuários e da inclusão do
formulário de concessão de suplementação alimentar, os beneficiários
ativos que estão em tratamento, acamado, em manutenção, quem
recebe a dieta alimentar do Município.

Enfermagem,

Serviço interrompido de ABR a JUN para as visitas domiciliares.
No mês de JUL retomada da visita domiciliar, mediante exigências de
segurança da Covid-19.

Pedagógico

Serviço interrompido deste 01/04/2020, por decorrência das
exigências de segurança da Covid-19 e por ter ações em Grupo e
visitas domiciliares e escolares.

Capacitação

Para o primeiro trimestre o esforço da Instituição, quanto a
Capacitação, foi para aumentar o número de beneficiárias nas Oficinas
realizadas no Espaço Dona Rosinha Wakabara o que percebemos um
aumento de 10%.

.

Para o segundo trimestre, devido à pandemia, foi repensada a forma
de atendimento Institucional, reforçando o contato por telefone, voz e
mensagens pelo whatsApp, e conhecendo com mais frequência às
necessidades dos beneficiários.
Para o segundo semestre foi mantido o atendimento a duvidas, quanto
às técnicas de bordado, crochê, macramê e patch aplique. Feito
vídeos on-line e postado nos grupos de trabalho, via whatsApp e no
canal do Youtube.

2Aumentar
em
aproximadamente 10%
a oferta de benefícios,
em 12 meses.

100%

Transporte
de
Infanto-Juvenis
ao
Centro Boldrini, em
Campinas;

Benefício mantido de forma continua durante o ano.
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Fornecimento
Medicamento;

de

Benefício mantido de forma continua durante o ano.

Fornecimento
Suplemento
Alimentar;

de

.
Benefício mantido de forma continua durante o ano.

Fornecimento
de
cestas
básicas,
produto hospitalar e
de higiene; roupas e
calçados

Benefício potencializado durante o ano.

Potencializada a oferta de alguns benefícios já concedidos e ofertados
novos, tais como: 346 cestas básicas; 2478 litros de leite; 87 kit de
produtos de limpeza, higiene, frutas e verduras; 29 cobertores, 148
pacotes de fraldas; 100 pacotes de biscoito, 600 máscaras.
De Julho a Dezembro a Instituição manteve os atendimentos online
(por ligação ou chamada vídeo) e a retomada nos atendimentos
presencial e visita domiciliar.

3- Atender até 50
pessoas adultas, com
neoplasia, com apoio
emocional, durante o
ano.

100%

No primeiro trimestre o atendimento foi normal e a partir do segundo
trimestre foi reforçado o atendimento telefônico e percebido que para
alguns beneficiários essa forma de atendimento foi positivo, enquanto
que outros preferem o atendimento presencial.
A partir de março/2020 foi aumentada a carga horária de atendimento
emocional, de 12 para 18 horas semanais, o que contribuiu para o
aumento do acesso de beneficiários ao Apoio emocional.
De Agosto a Dezembro, alguns atendimentos voltaram a ser realizados
de forma presenciais, porém com faltas não justificadas.
Desde março/2020 ficou decidido que todos os beneficiários
interessados teriam pelo menos 1 acolhimento do Apoio Emocional, o
que também aumentou o atendimento deste Serviço.
Ficou combinado que ás quintas-feiras, concomitante ao atendimento
de Apoio Nutricional, houvesse acolhimento de apoio Emocional aos
beneficiários em atendimento presencial.
Durante o ano foram atendidas 86 pessoas.
Em relação aos atendimentos domiciliares, foram reduzidos devido a
não adesão de beneficiários e familiares e dificuldade de locomoção do
profissional, por exigência de regras institucionais.

4Manter,
até
dez/2020, Relatório de
Impacto
do
Apoio
Emocional.

30%

Os atendimentos on-line inviabilizaram a aplicação de instrumentos de
avaliação psicológica, devido à necessidade da apresentação de
instruções específicas e observação da compreensão dessa instrução.
Para o segundo semestre, a fim de se criar condições para o Relatório
e dar oportunidade para usuários se manifestarem, foi aplicada
avaliação do serviço, a 15 beneficiários que tiveram atendimento
presencial.

5- Atender até 250
pessoas,
com
neoplasia
ou
seus
familiares, durante o
ano, com orientações
de
Enfermagem,

80%

Durante o primeiro trimestre os atendimentos foram contínuos. O
Serviço de orientação de Enfermagem ficou suspenso de nos meses
de ABRI e MAI e retomado a partir de 01/JUN/2020.
Após 01/06/2020 foi feita a atualização do status do tratamento do
beneficiário, com a participação da Assistente Social e Técnica de
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priorizando
pessoas
acamadas e/ou com
uso de sonda.

Enfermagem, a partir do prontuário dos beneficiários ativos no Serviço
de Apoio Nutricional.
No mês de JULHO houve a retomada das visitas domiciliares e
presenciais e a continuidade no atendimento Online, respeitando os
protocolos/ Pandemia – COVID 19.

Avaliação dos Resultados Esperados
Resultados Esperados

Observações

O1- Orientar sobre Garantia e
defesas de Direitos Sociais;

Devido a pandemia e embora não tenhamos a avaliação dos usuários assistidos
durante o primeiro semestre, nos esforçamos para manter o atendimento, com a
qualidade de sempre, preservando garantir acesso aos direitos dos beneficiários
e atenção ás suas famílias.

Prover acesso aos meios
assistência oncológica.

de

Apoiar na viabilização de direitos.

2Engajar
mais
doadores
recorrentes, para ter mais pessoas
atendidas ou atendidas com
frequência mais curta.

Com a retomada do atendimento presencial e visita domiciliar conseguimos
identificar a necessidade de cada beneficiário. O Serviço Social encaminhou,
apoiou, fez intervenção e viabilizou atendimento para orientação jurídica para o
início do tratamento oncológico e orientação sobre recebimento contínuo do
suplemento alimentar pelo Município.
No segundo semestre foi possível aplicar a avaliação de satisfação com os
beneficiários e familiares. Nota-se que a qualidade do serviço continuou sendo
oferecido e atingiu positivamente nas vidas dos beneficiários.
Embora tenha sido um período desafiador para doações, principalmente as
recorrentes, houve um aumento de doadores de produtos de necessidades
básicas e a Instituição continua atuando de forma diversificada, com relação ao
engajamento de doadores.

Facilitar a convivência de modo a
se adaptarem ao tratamento do
câncer, com menor
prejuízo
possível ao desenvolvimento físico,
psíquico e social.

Nada faltou e foram intensificadas as concessões de produtos aos beneficiários,
que podem ser comprovadas por planilhas de controle de entrega, arquivadas na
Instituição.

3- Oportunizar acesso a apoio
emocional
aos
beneficiários,
priorizando os em situação de
dificuldade de locomoção, em
períodos de maior dependência;

No primeiro trimestre esta questão foi priorizada. No segundo trimestre, devido a
pandemia não foi possível as visitas domiciliares, todavia, foi intensificado o
atendimento on-line, priorizando os beneficiários com essa classificação.

Oportunizar atendimento emocional
familiar,
para
família
de
beneficiários
com
prognóstico
reservado.
Contribuir na redução ao abandono
ao tratamento e ao isolamento
social.

Para o segundo semestre, mantido o atendimento on-line, consideramos ter sido
eficaz, uma vez que em muitas situações o contato era realizado num momento
em que o beneficiário se encontrava em estado depressivo, de desinteresse e
desmotivação pela vida e consequentemente refletindo esse sentimento para o
tratamento em evolução.
O acolhimento psicológico imediato, sempre que o beneficiário busca alguma
ajuda na RFCC, foi importante como um recurso no controle das emoções e
sentimentos.
Temos oportunizado atendimento a esse público alvo sempre que surge a
demanda e consideramos de extrema importância acolher a família e orientá-la
para a participação pessoal no tratamento e na reabilitação do familiar doente.
A busca de familiares para orientação da relação de ajuda foi intensificada e
também oferecida em situações de enlutamento após o óbito.
Através de uma escuta específica, dirigida a Rede de Apoio Familiar que protege
o paciente oncológico, foi possível observar a inexistência dessa rede, na maioria
dos casos e um sentimento de desamparo em alta frequência.
Temos oportunizado atendimento a pessoas com sentimentos de menos valia e
incentivando-os a buscar recursos interiores para a elaboração de respostas de
enfrentamento.
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4- Apurar a relevância do Apoio
Emocional durante a jornada de
tratamento do câncer.

No primeiro semestre não foi possível aplicar nenhum instrumento,

5- Facilitar a interação beneficiário
x família, durante o período de
tratamento da neoplasia.

Devido a pandemia e embora não tenhamos a avaliação dos usuários assistidos
durante o primeiro semestre, nos esforçamos para manter o atendimento, com a
qualidade de sempre, preservando garantir acesso aos direitos dos beneficiários
e atenção ás suas famílias.

Para o segundo semestre foi aplicada avaliação do atendimento em 15
beneficiários que tiveram atendimento presencial. Para 2021, pretende-se criar
um instrumento de avaliação on-line para o atendimento do serviço. Quanto a
medição do impacto do serviço na vida do beneficiário, também será
reestruturada, considerando a forma de atendimento, por consequência da
pandemia.

Com o retorno no atendimento presencial, conseguimos aplicar a pesquisa de
satisfação para que o beneficiário e ou familiar pudesse ter esse momento de
partilha para avaliar o serviço oferecido mesmo no momento de Pandemia.
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Adicionais ao Serviço Social no primeiro semestre:
No primeiro trimestre de 2020 o Serviço Social acompanhou a trajetória de uma criança que teve
recidiva da doença em 2019 e que passou por avaliação e procedimento para o transplante de medula
óssea. A criança recebeu o transplante no Hospital GRAACC em São Paulo e recebeu o apoio da
Instituição quanto ao transporte para consultas e internação, transporte dos pais em dias de visitas e
acompanhamento da Assistente Social fisicamente no Hospital. Após o transplante e alta hospitalar a
criança e o pai permaneceram hospedados na Casa Ronald McDonald, para monitoramento. Em
fevereiro/2020 a criança recebeu alta médica para permanecer aos cuidados em sua casa, todavia, a
Instituição se antecipou e foi avaliar as condições de moradia e percebeu que, por questões
estruturais, era inapropriada para o retorno da criança. A Instituição ajudou financeiramente e também
com apoio de voluntários fez todos os reparos e limpezas necessárias para receber a criança. Após o
retorno, a criança continua assiduamente com o acompanhamento no Hospital Boldrini e recebendo
todo o apoio necessário. Consideramos esse fato relevante e que demonstra a atenção integral que o
Serviço Social presta às famílias.
No mês de fevereiro foi confirmado o primeiro óbito no Brasil do COVID-19 e no mês de março foi
decretada a Pandemia; momento de dúvida, medo, incertezas, adaptação, transformação e renovação
tanto na vida pessoal e profissional. A Instituição se adequou e alternou a forma de trabalho, com
esquema de revezamento de funcionários dentro da Instituição e home office, com a intenção de
encontrar estratégias para manter o Serviço e continuar atendendo os beneficiários. Dia a dia continua
se adaptando para minimizar as consequências causadas pelo Covid-19.
A Assistente Social, durante 2 semanas, realizou trabalho home office (uma nova experiência) e
intercalou as vindas na Instituição, todavia, o Serviço não foi interrompido em nenhum momento
durante o semestre. Em reunião, ficou percebida a necessidade de se atuar internamente, assim
mantive o Serviço com as portas fechadas e com os atendimentos por telefone. Assistente Social, em
alguns momentos também realizou atendimentos presenciais, com todo o cuidado e proteção, a
medida que beneficiários procuravam o Serviço para orientação, direcionamento e busca por acesso
ao Município e ao tratamento oncológico. Essa ação também ocorreu após os atendimentos com as
nutricionistas para a concessão de suplemento, cesta básica, óleo, leite, produtos de limpeza, produtos
de higiene e máscaras.
Ainda nesse período a Assistente Social e a Nutricionistas analisaram os prontuários um a um, para
uma melhor compreensão dos beneficiários que estão em tratamento, manutenção ou direcionamento
para grupo. Sempre sincronizando com o sistema de computador e Agenda de Apoio Nutricional.
Também foi incluído um formulário de concessão de suplemento alimentar industrializado anexado ao
prontuário nutricional, para identificar quais são os beneficiários que já retiram suplemento padrão no
Município ou aqueles que possuem receita e ainda não realizaram o cadastro ou aqueles que ainda
não possuem a receita e não passaram no setor de nutrição no Hospital de Referência, assim
conseguimos visualizar, orientar e direcionar para o cadastro na Unidade Básica de Saúde com os
documentos necessários para retirada de dieta alimentar.
A análise dos prontuários, feita por meio de contato telefônico, continuará sendo realizada pela
assistente social e técnica de enfermagem para atualização e alimentação de informações no sistema
de computador, para definir o status da doença do beneficiário, se em tratamento, manutenção ou
remissiva, e direcioná-lo aos atendimentos necessários na Instituição.
Em reuniões com a gestão e equipe foi decidido que, a partir de 1 de junho, a Instituição retomaria com
os atendimentos presenciais e aos poucos o atendimento domiciliar, tomando as medidas de
segurança necessárias para garantir o bem-estar, a prevenção e o cuidado de todos os envolvidos.
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Adicionais ao Serviço Social no segundo semestre:

Embora a Pandemia da COVID-19 ainda se mantenha efetiva no mundo, as preocupações e cautelas
nos atendimentos presenciais e visitas domiciliar res tem sido mantidas pela Rede Feminina.
Com base nessa situação foi possível observar que além da angústia provocada pelo medo do
diagnóstico e para quem está em tratamento oncológico, esse medo foi potencializado pela COVID19.
As idas em Hospitais (de Referência, Pronto Socorro, Centro de Especialidades / consultas, Posto
Médico, Farmácia, CRAS, Cadastro Único, CEO- Centro de Especialidades Odontológicas) além da
falta de profissionais nos serviços do Município, muitos deles afastados por fazerem parte do grupo de
risco, gerando cancelamento de consulta, exames, atendimento e comprometendo com certeza, com
desenvolvimento dos cuidados básicos necessários.
Diante desses fatos, podemos observar que a Entidade se mostrou um suporte de extrema
necessidade, não só como acolhimento as dificuldades pessoais e particulares como também na busca
de soluções para a demanda apresentada por cada beneficiário e familiar.

Fala da Assistência Social
No primeiro semestre:
..”Estamos vivendo um momento que vem exigindo muita reflexão por conta da pandemia; momento de
ressignificação, de redescobrir na nova rotina, seja pela criatividade, empatia com as pessoas quanto
ao cuidado e solidariedade; seja na prevenção, na conscientização quanto ao uso de máscara,
higienização constante; cada um com a sua disponibilidade e desejo. Pude observar que ainda existe a
solidariedade entre as pessoas. É visível o reconhecimento do voluntariado, no doar-se em ações
solidárias que se espalham e na preocupação afetiva com a comunidade. Vale destacar que foram
inúmeras doações que a Rede Feminina recebeu: marmitas solidárias, doações de cobertores, álcool
em gel, cestas básicas, leite, produtos de limpeza, produtos de higiene, máscaras, etc..
A minha participação neste Projeto, que tem um olhar humano, que trabalha com amor ao próximo, é,
sobretudo, a importância de conhecer e promover o acesso aos direitos sociais e contribuir para que
beneficiários se fortaleçam em seu tratamento e atinjam a cura esperada e o retorno sem sequelas à
sociedade”...
No segundo semestre:
..”O papel da Assistente Social dentro da Instituição é importante desde o acolhimento e em todas as
etapas do tratamento. É durante a escuta, da análise socioeconômica, na visita domiciliar que
podemos entender e compreender qual a necessidade individual de cada um. Acredito que a minha
participação é atuar na acessibilidade das Políticas Públicas vigentes, encaminhando, orientando,
fortalecendo a autonomia e na busca ativa por seus direitos. Esses benefícios concedidos aos
pacientes oncológicos é para que tenham mais dignidade e qualidade de vida. Acredito, também, que a
importância, para mim é saber que eu me coloco no lugar do outro e que o interesse e desempenho na
minha função de Assistente Social, facilita de alguma forma a vida do outro”..

Considerações da Psicóloga
Letícia PrezzottoPozzobon
Assistente Social
CRESS 38.290
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Adicionais ao Apoio Emocional no primeiro semestre:
O Setor de Psicologia da RFCC de SBO, passou por uma significativa mudança em sua forma de
atendimento em Março de 2020, devido à Pandemia de Coronavírus, que atingiu o mundo todo.
Para se adequar a essa variável tão importante e por motivo da necessidade de distanciamento entre
as pessoas, os atendimentos passaram a ser realizados de forma on-line.
Muitos beneficiários não estavam habituados a essa modalidade de atendimento através do uso de
telefone fixo ou móvel o que inicialmente comprometeu a frequência dos atendimentos, uma vez que
não era obtido sucesso nos contatos, por questões das condições dos telefones (fora de área,
desligados, sem permissão para realizar chamadas).
Por ser mais rápido e com um objetivo mais pontual, o atendimento on-line se mostrou muito eficaz no
que se refere a oportunidade em oferecer a oportunidade de uma escuta no momento em que o
beneficiário pode se encontrar angustiado ou mesmo se sentindo desamparado, sem condições
clínicas e/ou emocionais de buscar ajuda.
Em relação à carga horária do setor, houve um aumento, totalizando em 18 horas/ semanais com a
proposta em aumentar a frequência dos atendimentos. Esse aumento de carga horária acontece após
a mudança do profissional responsável pelo setor, em Março de 2020.
Os atendimentos foram reclassificados de forma a definir uma melhor compreensão da real condição
psicossocial e clínica do beneficiário, para intensificar a relação de ajuda. Tais como:
ACOLHIMENTO: primeiro contato com o beneficiário e apresentação do serviço.
ATENDIMENTO: frequência sistemática no atendimento de acordo com a gravidade do estado geral do
beneficiário, podendo ser realizado on-line, presencial ou Home Care.
ACOMPANHAMENTO: periodicamente será realizado o atendimento on-line, para avaliação do estado
geral e suas necessidades. Para esse tipo de atendimento será realizada uma distribuição dos
beneficiários de forma que não fiquem por longo período, sem contato.
Os atendimentos deverão voltar à normalidade assim que as orientações específicas forem estabelecidas. Os
beneficiários serão atendidos de forma Presencial em sede de RFCC, Home Care nos casos de maior
complexidade e On-line em situações emergenciais ou de manutenção das orientações necessárias.
A Meta de beneficiários atendidos pelo Setor de Psicologia está fixada em 25, tendo sido conseguido manter esse
número de beneficiários.
Atualmente está previsto que todo paciente que buscar apoio em RFCC, tenha um contato com o Setor de
Psicologia para apresentação do serviço, ficando a critério do beneficiário sua adesão ao atendimento.
Em relação a Avaliação Psicológica, além do Questionário HAD, está sendo utilizado o Questionário SRQ-20, que
avalia 04 (quatro) sintomas importantes: Humor Depressivo-Ansioso, Sintomas Somáticos, Decréscimo de Energia
Vital e Pensamentos Depressivos, qualificando a pesquisa das dificuldades apresentadas e de uma busca mais
efetiva na Relação de Ajuda.

Adicionais ao Serviço Social no segundo semestre:
Iniciamos o 2º semestre de 2020, priorizando os atendimentos de forma On-line, de acordo com as instruções de
controle da Pandemia de Coronavirus. A partir do mês de Agosto de 2020, iniciamos os atendimentos presenciais,
com todos os cuidados estabelecidos pelos órgãos competentes.
Seguindo a prioridade estabelecida pelo Setor de Psicologia da RFCC, em 2020, todo beneficiário que buscar
suporte social pela 1ª vez, ou aqueles que já são acompanhados, serão acolhidos pela Psicóloga, com o objetivo
da apresentação do Serviço de Psicologia, disponibilizado pela RFCC. Essa estratégia tornou-se eficaz, pois
muitos beneficiários tiveram a oportunidade de conhecer, presencialmente, o acolhimento e suporte que a
Psicologia pode oferecer no momento de preocupação com o impacto do diagnóstico, com a demora do início do
tratamento, com a agressividade do tratamento e a desesperança no confronto com o surgimento das metástases.
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Através desse contato ficou evidenciado o quanto esses pacientes se encontram desamparados, seja pelo
impacto do diagnóstico, o medo da morte e o abandono por parte de familiares e amigos, possivelmente, também
impactados com o diagnóstico e os próprios medos.
Foi observado também que, além do medo do enfrentamento da agressividade do tratamento de Quimioterapia e
Radioterapia, ainda existe o medo da contaminação pela COVID 19.
A perda de autonomia, a necessidade de depender dos cuidados dos outros, os conflitos familiares, foram
decisivos na compreensão e construção de uma nova escuta, para a definição de uma proposta de atendimento
mais efetiva.
Uma dificuldade encontrada, tanto no atendimento on-line como presencial, se refere ao compromisso de alguns
beneficiários em manter um telefone disponível para contato. Outra dificuldade encontrada se refere às
justificativas de impossibilidade de presença no atendimento agendado. Pudemos observar que esse desinteresse
também acontece em relação a execução de exames e consultas, solicitados pelos médicos de referência,
comprometendo a continuidade do tratamento.
Com a manutenção da Pandemia de Coronavírus, a chegada do verão e dias quentes, a dificuldade e risco do
transporte público, o organismo debilitado pelo tratamento, comprometem os atendimentos presenciais,
previamente agendados. Na tentativa de minimizar essas dificuldades, o setor de Psicologia tem atendido os
beneficiários no momento em que eles procuram a RFCC para outros atendimentos.
Em relação ao atendimento domiciliar, foi observado uma certa resistência quanto às visitas, através da colocação
de alguns empecilhos. Existem beneficiários que não se sentem confortáveis com a presença dos profissionais em
sua residência. Essa situação deve ser oferecida e conduzida com cautela, para que os atendimentos sejam
valorizados. Como essas visitas são teoricamente previstas em acompanhamentos de pacientes mais
comprometidos pela doença, na realidade elas podem ser invasivas e o direito do paciente em ter preservada a
sua privacidade, é soberano. Os atendimentos caracterizados como Home Care, não foram realizados, em função
dos cuidados necessários ao paciente oncológico, devido ao Coronavírus e de outras impossibilidades impostas
pela instituição.
Falar de visitas domiciliares, sabidamente um recurso do Serviço Social, vamos considerar que alguns pacientes
classificados como elegíveis ao Home Care, nem sempre se beneficiam dessa visita, pois se sentem
constrangidos em questões de rotina de vida. Foi observado que as visitas associadas, entre o Serviço Social e a
Psicologia, são bastante eficazes, uma vez que preservam a fidedignidade da orientação do profissional, além de
uma escuta e um olhar diferenciados, que convergem para um mesmo foco, que é a manutenção da qualidade do
trabalho oferecido, bem-estar e emponderamento do próprio beneficiário.
Durante o período correspondente a Março a Dezembro de 2020, os atendimentos de Psicologia passaram por
adaptações significativas, em função da contratação de uma nova Psicóloga e tendo como agravante uma
Pandemia de Coronavírus, que exigiu que algumas propostas não pudessem ser desenvolvidas como previstas. A
aplicação do Questionário SRQ-20, que avalia questões emocionais, conforme citado no primeiro semestre, não
se mostrou adequado a realidade atual.
Quanto a Pesquisa de Satisfação dos Atendimentos do Setor de Psicologia, aplicada a 15 beneficiários, o
resultado foi de 12 ótimo e 3 bom. Exemplo de resposta relevante: ..”Desperta esperança dentro de mim; eu
recomendo sim para pessoas que eu amo; eu sou grata por ter te encontrado na minha fornada!..”

Fala da Psicóloga
No primeiro semestre:
..”Eu já havia atendido pacientes oncológicos mas não de forma específica como agora e ter
autonomia para poder compartilhar das dificuldades do paciente e agir a seu favor é um grande desafio
além de gratificante, por conta da grande relação de ajuda que se estabelece”.. (Marílvia, 18-07/2020).
No segundo semestre:
..”Importância para mim é acolher o beneficiário e seus familiares na construção da relação de ajuda.
Prover uma esperança na busca da autonomia, da autoestima, de forma a criar respostas de
enfrentamento para a realidade que está vivendo”... (Marilvia, 30/12/2020).
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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 – 2020
Atendimento para Capacitação e Geração de Renda: 76 Oficinas para Capacitação e
Geração de Renda, com 245 participações, 6 bazares, 10 eventos festivos.
Registrou 876 assinaturas no livro de visitas e 58 horas de voluntárias para organização do
Brechó, Bazar e confecção de artesanatos.
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Conforme Plano de Trabalho Institucional – 2020, abaixo as metas definidas para o
Projeto, durante o ano e apuradas até 18/12/2020.
Metas para 2020

% de
Conclusão

1- Realizar até 9 Oficinas
Educativas, para beneficiários,
cuidadores e familiares, sendo
2 no primeiro semestre e 6 no
segundo semestre de segunda
a sexta-feira, das 08h30 as
10h30 – Das 13h30 ás 16h30

70%

2- Aumentar em até 30% de
beneficiários nas Oficinas

20%

Observações
Realizadas Oficinas com os temas:
- Saúde da Mulher com Nutrição.
- Confiança e Auto Estima é o melhor que você pode vestir
hoje!
- Prevenção ao Câncer de Mamas;
Enviado por whatsApp vídeos educativos sobre prevenção e
dicas de segurança contra o Covid-19.

Oficina de Artesanato;
Oficina Lúdica;
Oficina de Dança;
Oficina de Capacitação
Técnica.

A partir do dia 16/03/2020 as Oficinas, por ser em grupo, foram
suspensas. Mantivemos o contato com as participantes e
voluntárias por telefone, durante os 3 meses seguintes.
A partir do segundo semestre tivemos um aumento nas
participações nas Oficinas, por meio de aulas gravadas e
publicadas nos Grupos de whatzapp. As participantes recebiam
os vídeos e tiravam dúvidas pessoalmente, com hora marcada
de forma individual, ou por telefone, com a artesã responsável
pelo vídeo.
Realizado nos Grupos:
de Pacht Aplique nos meses 08 a 10, exibição de aulas; no
mês 11 confecção de peças para o Bazar e para evento McDia
(Torneio de Raquetinha) .
de Dança, nos meses 08 e 09, no espaço Dona Rosinha
gravação e exibição de aulas; no mês 10, encontro no Parque
Araçariquama, em comemoração ao Outubro Rosa, com
exibição de aula; no mês 11 também no Parque Araçariguama,
devido ao momento Covid-19.
De Tricô, Crochê e Macramê, nos meses 08 e 09 exibição de
aulas; no mês 10 e 11 priorizarmos artesanato para Bazar de
Natal; não tivemos gravação e exibição das aulas.

Bazar (100%)

Foram realizados 8 bazares durante o ano, conforme calendário
definido no primeiro semestre. Apesar da pandemia, foram
realizados de forma presencial ou on-line, conforme condição do
momento.

Elaborar Indicador
de Ausência e criar
ações, a partir do
Indicador, de apoio,
para uma maior
participação de
beneficiários e
familiares nas
Oficinas. (30%)

Para Abril, Maio e Junho fizemos a entrega das cestas básicas
e cobertores para os beneficiários no Espaço Dona Rosinha,
como forma de convidar beneficiários e familiares a visitar o
local, conhecer o trabalho que é executado e motivá-los a
participar das Oficinas. Não tivemos argumentos para elaborar
um indicador de ausência, considerando o isolamento social
imposto pela pandemia.

Intensificar
divulgação em
Redes Sociais
(100%)

Considerando as regras de enfrentamento ao Covid-19 e
realização de 4 Bazares no segundo Trimestre, vivenciamos a
experiência de vendas pelas Mídias Sociais Instagram e
Facebook, o que consideramos de ótimo resultado para a
divulgação da causa, das oficinas e da qualidade dos produtos
confeccionados. Atraímos mais e novos seguidores.
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Criar Grupo de
WhatzApp; (100%)

Foram criados grupos no WhatzApp de participantes das
Oficinas, beneficiárias das Oficinas, e de pessoas que
assinaram o livro de presença da Instituição, gerando assim, um
canal de comunicação, também por esse meio eletrônico.

3- Realizar até
2 Oficinas
técnicas durante o ano, sendo
uma
delas
focada
para
adolescentes e jovens

25%

Foi realizado curso de Inglês para Adolescentes
Março/2020 e interrompido devido à pandemia – Covid-19.

4- Realizar 2 passeios durante
o ano, sendo 1 direcionado a
beneficiários
crianças e
adolescente e 1 a adultos e
idosos.

0%

Meta não realizada, devido à pandemia – Covid-19.

5- Realizar durante o ano pelo
menos 4 eventos festivos
integrantes
do
Calendário
Institucional.

100%

até

Comemoramos:
- Dia Internacional, com Chá da Tarde, com Palestra e música
ao vivo.
- Carnaval: Chá da tarde, com apresentação de Banda de
Marchinhas, ao vivo.
- Outubro Rosa: Chá da Tarde
- Confraternização de Natal: Chá da Tarde

Avaliação dos Resultados Esperados
Resultados Esperados

Observações

1- 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.

Para o que foi oferecido, tivemos retornos positivos dos participantes.

2- 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.

Para o que foi oferecido, tivemos retornos positivos dos participantes, aumento da
participação da comunidade.

Contribuir
na
melhora
da
autoestima, além de contribuir para
o processo de bem estar pessoal e
emocional, com a interação,
socialização e descontração dos
participantes.

Durante o período de pandemia (Mar-Jun), tivemos a colaboração de beneficiárias,
mãe de beneficiárias e voluntárias quanto a confecção de produtos para o Bazar,
como forma de sentir-se colaborativas, mesmo tendo que ficar em casa. Concluímos
que as atividades desenvolvidas resultam na melhora da autoestima e no sentido de
pertencimento coletivo.

3- 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.

Dos jovens que participaram das aulas de inglês no primeiro trimestre percebemos
um desinteresse de alguns em prosseguir o curso de forma on-line.

4- Socialização e a Convivência
Grupal

Para o que foi oferecido, tivemos retornos positivos dos participantes.
Com a música ao vivo, a oportunidade de dançarem e estarem entre outras pessoas
se divertindo, percebemos uma ótima convivência grupal entre as participantes.

Uma das meninas foi encaminhada a Entidade Guarda Mirim, para o Programa de
Jovem Aprendiz.
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Fala da Coordenadora das Oficinas:
O objetivo deste relatório é avaliar os resultados alcançados em 2020 em relação às oficinas, seja
quanto as presenças, aprendizado e satisfação daqueles que nos procuram para aprender e para estar
com pessoas para interagir. Também vem expor as novas formas de trabalho usadas para continuar
mostrando a importância deste Projeto na vida dos beneficiários, familiares e a comunidade em geral
que acredita e confia naquilo que proporcionamos. No primeiro semestre não foi possível executar as
oficinas, de forma presenciais, a partir de março, devido ao momento de pandemia, onde o isolamento
social foi decretado pelos órgãos de saúde. Com esta nova realidade a prioridade passou a ser nosso
bazar e brechó permanentes, adotamos a confeccionar peças de artesanatos dentro e fora do Espaço
Dona Rosinha, contando sempre com a generosidade e disponibilidade das voluntárias e essas ações
foram avaliadas satisfatoriamente. Aderimos também as vendas do bazar e brechó, no sistema virtual,
por meio das redes sociais. Aqui aprendemos muito e também tivemos apoio de pessoas que,
voluntariamente, vieram doar seu tempo e conhecimento, por amor a esta causa, tendo como resultado
uma nova experiência de trabalho. O Espaço Dona Rosinha, atendeu pessoalmente beneficiários e
familiares, para a dispensa de cestas básicas e cobertores, doados pelos apoiadores Sesi e Casas
Pernambucanas. Uma alternativa desenvolvida e que trouxe resultado positivo para mantermos o
vínculo com beneficiárias e voluntárias do Projeto foi gravar vídeos com conteúdo de aulas de Patch
Aplique, Tricô, Crochê e Dança do Ventre, abrindo espaço para esclarecimento de dúvidas, de forma
on-line.
..”Para mim, trabalhar por esta causa e neste Projeto é buscar crescimento contínuo e encontrar
maneiras de colocar em prática meus talentos relacionados a técnicas diversas de artesanatos, a
reaproveitamento de materiais, organização e desfrutar de momentos de interação com as pessoas
que aqui frequentam”.

Veneranda Cuppi Ferreira
Auxiliar Administrativo
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PROJETO NUTRIAÇÃO
.. “Não existe começo ou fim, somente o ato de fazer”.
(Sócrates)

Balanço Social – 2020:
Recurso: Campanhas Próprias, Instituto Ronald McDonald´s e Sicred
Realizado: 645 Atendimentos, sendo 222 individual, 312 por telefone, 72 de
familiares, 26 em grupo (1 Oficinas), 10 domiciliares).
Avaliação das Metas
Metas para 2020
1-Oferecer atendimento nutricional
para 40 crianças e adolescentes, a
partir de junho/2020.

% de
Conclusão
100%

Observações
Serviço Apoiado pelo Instituto Ronald McDonald, com Convênio
assinado no final de junho/2020. Incluídas as atividades no
Planejamento do segundo semestre.
O Serviço de atendimento individual foi disponibiliza, todavia,
com percentual muito baixo de adesão, devido a dificuldade dos
pais em trazerem os filhos, considerando o isolamento social.
De forma coletiva, o Serviço Social, com orientações
nutricionais, manteve o abastecimento de alimentos de cesta
básica para 29 crianças e adolescentes e, para 1 caso, alimento
especial, devido a fase do tratamento.

2- Oferecer atendimento nutricional
para até 100 beneficiários adultos e
idosos.

100%

Durante o período foram atendidas 102 pessoas, de forma
presencial, por telefone ou em visitas domiciliares.

3- Elaborar, até dez/2020, Relatório
de Impacto do Projeto NutriAção.

0%

Devido a pandemia, pelo CONVID-19, e alteração da forma de
atendimento, de presencial para telefone, as avaliações
deixaram de ser preenchidas. Para o Segundo semestre, a fim
de se criar condições para o Relatório, foi desenvolvida uma
forma de avaliação dos usuários do serviço e, assim, elementos
para medição do impacto.
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Avaliação dos Resultados Esperados
Resultados Esperados

Observações

1Oportunizar
acesso
a
informações de nutrição para o
beneficiário
infanto-juvenil
oncológico e seus familiares.
2Oportunizar
uma
maior
aderência ao tipo de alimentação
necessária no momento, com foco
na manutenção do peso para que
não haja interrupção do tratamento
da doença.

Atendimento a Criança e Adolescente começou a ser feito a partir de 01/06/2020,
mês que ainda estamos nos estruturando, devido a pandemia, para a melhor
forma de atendimento individual e familiar. Durante o mês, dispensamos cesta
básica e vídeos educativos com informações de imunidade.
A partir de FEV/2020 foi contratada mais uma profissional nutricionista, que atuou
até 30/06/2020, oportunizando acesso a mais beneficiários. Apesar do segundo
trimestre ser de pandemia, nenhum paciente deixou de ser atendido, por telefone,
e recebido a suplementação adequada ao momento físico do beneficiário.
A segunda nutricionista retornou as atividades em 01/10, colaborando na
diminuição da frequência de atendimento nutricional aos beneficiários, em
especial os acamados.
Mesmo com o impacto da pandemia o conselho regional da Nutrição autorizou a
telenutrição, sendo assim, os pacientes foram atendidos e recebiam a
suplementação adequada, os atendimentos presenciais eram espaçados com as
medidas de segurança adequadas.
Ter um registro da evolução do beneficiário é de extrema relevância para
mensurarmos o impacto da Nutrição na jornada de tratamento do beneficiário,
assim como abastecer a Instituição de valores (quantitativos e qualitativos) reais.

3- Apurar a relevância nutricional
durante a jornada de tratamento do
câncer.

Fala da Nutricionista, responsável pelo Serviço
..”A caquexia, desnutrição grave, acompanhada de astenia e anorexia, é uma síndrome caracterizada
por perda progressiva e involuntária de peso, intenso catabolismo de tecidos muscular e adiposo,
astenia, alterações metabólicas e disfunção imunológica. Em virtude disso, faz-se necessária, desde o
diagnóstico e durante todo o tratamento, a presença de uma equipe multidisciplinar, em especial o
profissional nutricionista, para estimular uma alimentação adequada.
A nossa participação neste projeto tem como responsabilidade assegurar uma ingestão alimentar
condizente com as necessidades nutricionais do beneficiário, fornecendo orientações adequadas sobre
os alimentos, suplementação a serem consumidos e monitorando seu estado Nutricional. Mesmo
durante a Pandemia , conseguimos oferecer todo o suporte necessário para o paciente oncológico,
evitando desnutrição e fortalecendo o paciente, garantindo qualidade de vida até o fim do tratamento.
Estar inserida nesse Projeto é poder aprender, de forma prática, a conhecer melhor a dor do outro e
poder contribuir em sua necessidade básica, que é o ato de se alimentar-se. Toda vez que se alimenta
é uma oportunidade de nutrir o corpo, prevenindo das doenças e mudando o estilo de vida da pessoa!”.
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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 – 2020:

Recurso:

Campanhas Próprias e Instituto Ronald McDonald.

Realizado: 160 Atendimentos, sendo: 63 por telefone, 5 em Grupo;1 Oficina; 11
domiciliares, 10 familiares, 22 por whatzapp, 2 Escolar.
Serviço interrompido em 30/04/2020, devido a pandemia Covid-19 Coronavirus.

Fala da Pedagoga, responsável pelo Serviço
..”Carlinha, primeiramente quero te agradecer do fundo do coração pela oportunidade que me deu,
pela porta que me abriu e pelo amadurecimento e gratidão que despertou em mim, trabalhando
juntamente com vocês nessa causa tão linda que é cuidar, alegrar, ajudar, dedicar, amparar esses
anjos que necessitam de nós! Foi pouquíssimo tempo mas já posso te garantir que foi um dos
melhores empregos que já tive. A consideração e o reconhecimento tanto de vocês da Rede quanto
das famílias e das crianças é algo que ultrapassa a obrigação ao trabalho, é PRAZER! Senti isso em
todos os dias que estive com vocês, por isso minha eterna GRATIDÃO!”.

Renata Pasqualetti
Pedagoga
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PROJETOMOBILIZAR PARA CONSTRUIR
...”Sem cultura não somos nada, com cultura somos cidadãos ”.
(Anônimo)

(Amostra de orientações encaminhadas, via whatsapp, a todos os beneficiários com acesso a celular)

Balanço Social – 2020

Recurso: Campanhas Próprias.
Realizado:
1 Live com Grupo Violado e participação de artistas;
1 Pedal Rosa,
2 palestras sobre Prevenção ao Câncer em Empresas;
6 entrevistas em rádio e televisão;
72 publicações em jornais e sites de noticias, com artigos diversos;

Fez campanha em diversos segmentos sobre prevenção ao câncer de
mama e câncer infantil;

Produziu vídeos com orientações sobre covid-19, saúde, técnicas de
artesanatos, que foram enviados por whatsapp a beneficiários adultos;

Distribuiu cerca de 10 Mil panfletos sobre prevenção ao câncer, produzidos
com recursos próprios e patrocínio da Avon e Indústrias Romi;


Desenvolveu ações no Dia das Boas Ações e no Dia de Doar;


Participou pela 22ª. vez na Campanha McDia Feliz e distribuiu folders
sobre câncer infantil.
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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 - 2020
Recurso: Campanhas Próprias
Realizado: Participação em 2 Congressos; ocupa 3 Assentos no CMAS, CMDCA
e COMUSA.

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 – 2020
Recurso: Campanhas Próprias.
Realizado: 2 Encontros de Voluntários, com 40 participantes;
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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 4 veículos, sendo 2 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.

.
3- Recurso Humano
Qtde

Ocupação

Tipo
de
Contração

Escolaridad
e

Carga
horaria

Atividade

01

Superintenden
te Geral

Prestador
serviço

Superior

40h/sem

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

01

Assistente
Social

Prestador
serviço

Superior

30h/sem

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

01

Psicóloga

Prestador
serviço

Superior

12h/sem

Atendimento psicológico individual e em grupo

01

Pedagoga

Prestador
serviço

Superior

8h/sem

02

Nutricionistas

Prestador
serviço

Superior

8h/sem

01

Técnica
em
Enfermagem

Prestador
serviço

Superior

20h/sem

01

Contador

Prestador
serviço

Superior

16h/men

02

Assistente
Administrativa

Prestador
serviço

Superior
Incompleto

20h/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
Ensino
Médio
Completo

20h/sem

04

40h/Sem

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
2020 com comprometimento e muita responsabilidade, enfrentando o maior combate: a
epidemia COVID-19 instalada e se adequou da melhor forma, sabida e possível.

Diretoria e Conselho Fiscal em 2020
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VI-

Demonstração das Despesas e Receitas de 2020
Rede Feminina de Combate ao Câncer
Plano Orçamentário 2020 – Comparativo
Orçado 2020

Realizado 2020

Média Mensal

PUBLICAÇÕES E PROP. DIV.

2.000,00

765,00

63,75

1235,00

SERV. DE INFORMÁTICA

3.000,00

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

780,00

1.270,00

105,83

-490,00

1.000,00

1.450,00

120,83

-450,00

60.000,00

68.632,96

5719,41

-8632,96

DESP. BANCÁRIAS - IRM - 1586

600,00

468,00

39,00

132,00

DESP. BANCÁRIAS - IRM - 8767

800,00

729,95

60,83

70,05

DESP. BANCÁRIAS - IRM - 22781

350,00

170,51

14,21

179,49

3.000,00

310,00

25,83

2690,00

200,00

20,00

1,67

180,00

PREST. SERVIÇOS - PREF. CMAS

60.000,00

59.999,31

4999,94

0,69

PREST. SERVIÇOS - PREF. CMDCA

52.000,00

0,00

0,00

52000,00

DESP. SERV. PRESTADOS - SICRED

0,00

7.251,69

604,31

-7251,69

SORTE ACELERADA - IRM

0,00

4.464,30

372,03

-4464,30

SALÁRIO PESSOAL C/ VINCULO

55.306,52

23.584,06

1965,34

31722,46

INSS

27.000,00

15.357,90

1279,83

11642,10

F.G.T.S.

8.500,00

4.177,52

348,13

4322,48

SALÁRIOS SEM VINCULO (RPA)

8.000,00

864,52

72,04

7135,48

13º SALÁRIO

4.500,00

3.674,66

306,22

825,34

FÉRIAS

6.000,00

5.331,71

444,31

668,29

VALE TRANSPORTES

1.800,00

1.135,20

94,60

664,80

CESTA BÁSICA FUNCIONÁRIOS

6.500,00

5.616,00

468,00

884,00

VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS

6.000,00

8.748,46

729,04

-2748,46

INDENIZAÇÃO TRABALHISTA

7.000,00

0,00

0,00

7000,00

500,00

487,58

40,63

12,42

2.600,00

2.088,67

174,06

511,33

DESPESAS

Resultado

CONTA SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PAISAGISMO
MANUTENÇÃO SITE INTERNET
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
DESPESAS COM RESTRIÇÃO
PREST. SERVIÇOS - IRM

INSS S/ FOLHA - IRM
ISS C/ RESTRIÇÃO - IRM

RECURSOS HUMANOS

PIS S/ FOLHA
SEGURO FUNCIONÁRIOS
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXAME MÉDICO
DESP DIVERSAS PREST. SERV.
ADM
DESP DIVERSAS PREST. SERV.
PROJ
PRESTAÇÃO SERVIÇOS NFP
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
PROVISÃO

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

0,00

270,00

127.000,00

157.227,15

13102,26

-30227,15

94.000,00

0,00

0,00

94000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
AGUA E ESGOTO

500,00

535,26

44,61

-35,26

8.000,00

6.199,87

516,66

1800,13

TELEFONE

6.000,00

6.699,04

558,25

-699,04

SEGUROS

10.000,00

7.847,67

653,97

2152,33

3.000,00

0,00

0,00

3000,00

100,00

0,00

0,00

100,00

MATERIAL DE LIMPEZA

1.300,00

2.738,10

228,18

-1438,10

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

3.500,00

2.831,73

235,98

668,27

200,00

0,00

0,00

200,00

ENERGIA ELÉTRICA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAIS ELÉTRICOS
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MATERIAIS DE SEGURANÇA

300,00

589,00

49,08

-289,00

145.000,00

155.131,77

12927,65

-10131,77

LANCHES E REFEIÇÕES

1.300,00

172,30

14,36

1127,70

CORREIOS E MALOTES

250,00

295,59

24,63

-45,59
-1006,26

DESPESAS C/ TELEMARKETING

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

1.000,00

2.006,26

167,19

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

150,00

979,27

81,61

-829,27

BENS DE PEQUENO VALOR

600,00

3.332,68

277,72

-2732,68

1.300,00

250,00

20,83

1050,00

0,00

360,00

30,00

-360,00

500,00

0,00

0,00

500,00

86.000,00

70.035,00

5836,25

15965,00

100,00

0,00

0,00

100,00

SERV. PRESTADOS VIAGENS

2.000,00

290,00

24,17

1710,00

DESP. MAT USO E CONSUMO

0,00

69,80

5,82

-69,80

7.000,00

6.106,00

508,83

894,00

JORNAIS E REVISTAS
PUBLICAÇÕES DIVERSAS
HOTEIS E ESTADIAS
DESPESAS N. F. PAULISTA
IMPOSTOS E TAXAS

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
DESPESAS DIVERSAS

200,00

974,20

81,18

-774,20

DESP. CAMISETAS CAMPANHAS

3.000,00

3.799,90

316,66

-799,90

DESPESAS CARTÓRIO

1.200,00

226,58

18,88

973,42

DESPESAS IPVA

2.000,00

10.245,52

853,79

-8245,52

DESPESAS IPTU

1.500,00

1.367,31

113,94

132,69

CURSOS REALIZADOS

1503,00

2.000,00

497,00

41,42

BENEFÍCIO SOCIAL

418,00

495,00

41,25

-77,00

PIN

350,00

905,00

75,42

-555,00

DESPESAS COM VEÍCULOS

4.000,00

2.610,00

217,50

1390,00

DESPESAS COM MERCADO

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM FARMÁCIA

0,00

160,00

13,33

-160,00

SERV. PRESTADO MANUTENÇÃO

15.000,00

10.559,00

879,92

4441,00

MANUTEÇÃO DE CONSTRUÇÃO

8.000,00

2.849,03

237,42

5150,97

PEDÁGIO

1665,88

6.000,00

4.334,12

361,18

FRETES E CARRETOS

200,00

150,00

12,50

50,00

ESTACIONAMENTO VEÍCULOS

300,00

184,00

15,33

116,00

UNIFORMES

3.000,00

362,00

30,17

2638,00

DESPESAS C/ ARTESANATO

1.000,00

619,42

51,62

380,58

20.000,00

12.447,78

1037,32

7552,22

4.000,00

8.484,27

707,02

-4484,27

200,00

1.974,90

164,58

-1774,90

10.000,00

369,34

30,78

9630,66

5.000,00

936,39

78,03

4063,61

200,00

184,00

15,33

16,00

7.000,00

644,69

53,72

6355,31

60.000,00

39.633,13

3302,76

20366,87

3.000,00

2.026,53

168,88

973,47

50,00

0,00

0,00

50,00
1208,82

DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS
EVENTOS
MATERIAIS DOADOS
MEDICAMENTOS
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
VALE TRANSPORTES
EVENTOS - FESTA/DOAÇÕES
SUPLEMENTOS ALIMENTARES
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
JUROS PAGOS
IMPOSTOS S/ APLICAÇÕES

3.000,00

1.791,18

149,27

MULTAS

200,00

230,61

19,22

-30,61

DESP. CARTÃO CREDITO/DEBITO

150,00

554,06

46,17

-404,06

1.500,00

2.765,01

230,42

-1265,01

0,00

800,00

66,67

-800,00

TELEFONE/INTERNET
DESP. COMPRAS DIVERSAS
(EDRW)

2.300,00

2.074,68

172,89

225,32

1.000,00

1.081,89

90,16

-81,89

SERVIÇOS PRESTADOS (EDRW)

3.000,00

1.155,46

96,29

1844,54

100,00

0,00

0,00

100,00

985.729,52

757.786,50

63.148,87

227.943,02

ESPAÇO DONA ROSINHA
COMPRA DE MATERIAIS
DESPESAS COM REFORMA

CUIDADOS PESSOAIS (EDRW)
TOTAL DAS DESPESAS
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DEPRECIAÇÕES
DEPRECIAÇÃO

0,00

37.868,14

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

0,00

38.507,86

PRODUTOS HOSPITALARES

0,00

26.210,44

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

0,00

20.026,00

MEDICAMENTOS

0,00

41.385,21

PRODUTOS P/ ARTESANATO

0,00

6.868,10

PROD. NOVOS P/BAZAR

0,00

2.255,90

OUTROS PROD. NOVOS

0,00

20.036,90

ARTE TERAPIA OF. ARTESANATO

0,00

2.724,30

ARTE TERAPIA OF. LUDICA

0,00

650,00

EVENTOS

0,00

5.872,46

PEDAGOGIA

0,00

228,84

SERVIÇOS GERAIS

0,00

4.515,09

985.729,52

964.935,74

GRATUIDADES CONDEDIDAS

GRAT. CONCEDIDAS VOLUNT.

80.411,31

227.943,02

FONTES DE RECEITAS
RECEITAS

Orçado 2020

Realizado 2020

Média
Mensal

Resultado

DOAÇÕES
TELEMARKETING
DOAÇÕES IND. ROMI
CAMPANHAS PRÓPRIAS
PESSOA JURÍDICA

241.000,00

258.641,95

20083,33

5.640,00

5.640,00

470,00

17641,95
0,00

13.000,00

36.065,62

1083,33

23065,62

8.000,00

2.200,78

666,67

-5799,22

PESSOAS FÍSICA

20.000,00

17.592,11

1666,67

-2407,89

DOAÇÃO BRECHÓ

10.000,00

6.710,00

833,33

-3290,00

DOAÇÃO ALUGUEL

6.000,00

5.175,00

500,00

-825,00

DOAÇÃO ARTESANATO

1.000,00

5.445,50

83,33

360.000,00

341.678,86

30000,00

4445,50
18321,14

PATROCÍNIO CAMPANHAS

12.000,00

4.549,00

1000,00

-7451,00

DOAÇÃO BAZAR

25.000,00

25.865,20

2083,33

865,20

2.000,00

1.124,60

166,67

-875,40

NOTA FISCAL PAULISTA

DOAÇÕES COFRINHO
PIN

1.000,00

2.583,00

83,33

1583,00

CAMISETAS

15.000,00

6.266,00

1250,00

BENS EM DOAÇÂO (Venda dos Carros)

30.000,00

0,00

0,00

DOAÇÃO PLATAFORMA DIGITAL

20.000,00

4.216,38

1666,67

-8734,00
30000,00
15783,62

RECEITAS FINANCEIRAS
REND. APLIC. FINANC. C/C 1020
REND. APLIC. FINANC.

900,00

551,42

75,00

-348,58

12.000,00

7.465,78

1000,00

-4534,22

-6010,00
49871,00
12703,48
12000,00
60000,00

DESCONTOS OBTIDOS

106,35

VENDAS DE ATIVO

68.500,00

RECEITAS COM RESTRIÇÃO
RECEITA SICRE - Ação Social

20.000,00

13.990,00

1666,67

RECEITA IRM

80.000,00

30.129,00

6666,67

RECEITA IRM - Sorte Premeada

20.000,00

7.296,52

1666,67

RECEITA Termo de Fomento

72.000,00

60.000,00

6000,00

RECEITA FUNDO DA CRIANÇA

60.000,00

0,00

5000,00

1.034.540,00

911.793,07

83711,67

TOTAL DAS RECEITAS
GRATUIDADES CONDEDIDAS
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PROD. P/ ARTESANATO

0,00

0,00

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

0,00

38.507,86

MEDICAMENTOS

0,00

41.385,21

SUPLEMENTOS ALIMENTARES

0,00

20.026,00

PRODUTOS HOSPITALARES

0,00

26.210,44

PROD. P/ ARTESANATO

6.868,10

PROD. NOVOS P/ BAZAR

0,00

2.255,90

OUTROS PROD. NOVOS

0,00

20.036,90

ARTE TERAPIA OF. ARTRESANATO

0,00

2.724,30

ARTE TERAPIA OF. LUDICA

0,00

650,00

EVENTOS

0,00

5.872,46

PEGAGOGIA

0,00

228,84

SERV. GERAIS

0,00

4.515,09

0,00

535,26

GRAT. CONCEDIDAS H. VOLUNT.

GRATUIDADES ISENÇÕES
ISENÇÕES DAE
ISENÇÃO IPTU

1.367,31

ISENÇÃO IPVA

9.870,04

Gratuidades Recebidas

181.053,71

Tota geral Receitas

Resultado Financeiro

1.092.846,78

Orçado

Realizado

Final

Despesa

985.729,52

757.786,50

227.943,02

Receita

985.729,52

911.793,07

-73.936,44

Resultado Receita - Despesa

154.006,58
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VII-

Calendário de Eventos - 2020
Calendário Institucional
Organização: Rede Feminina de Combate ao Câncer
Ano Base: 2020
Previsão
Datas
Publico Alvo
Realiz
Previstas
janeiro
Diretoria,
de
colaboradores, 06/01/2020
técnicas
a
17/01/2020

Planejamento
Primeiro
Semestre

I

Inicio
Planejam
janeiro

Projeto Ser
Cidação

I

janeiro

janeiro

Projeto Arte e
Vida

I

janeiro

janeiro

Projeto
NutriAção

I

janeiro

janeiro

Projeto Educar
para o Futuro

I

janeiro

janeiro

Projeto
Mobilização

I

janeiro

janeiro

Projeto
Advocacy

I

Março

Março

Políticas
Intersetoriais

Projeto
I
Voluntário
Transformador

Junho

Junho

Comunidade

Evento

Dia Internac.
da Mulher

E

fevereiro

março

Beneficiários
adultos,
cuidadores e
família
Beneficiários
adultos,
cuidadores,
fampilia e
voluntários
Beneficiários
adultos,
cuidadores e
família
Beneficiário
infantojuvenil,
cuidador e
família
Comunidade

Beneficiários
e Comunidade

de
06/01/2020
a
17/01/2020
de
06/01/2020
a
17/01/2020

Ações
Reuniões com Diretoria, técnicos,
colaboradores para levantamento de dados
para elaboração, execução das atividades
técicas do primeiro semestre de 2020 e das
Institucionais
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise
dos Resultados Quantitativos e Qualitativos;
Planej. 2020

Status

Realizado

Realizado
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise
dos Resultados Quantitativos e Qualitativos;
Planej. 2020
Realizado

de
06/01/2020
a
17/01/2020
de
06/01/2020
a
17/01/2020

Avaliação do Projeto ano anterior; Análise
dos Resultados Quantitativos e Qualitativos;
Planej. 2020

de
06/01/2020
a
17/01/2020
de
02/03/2020
a
31/03/2020
de
01/06/2020
a
30/06/2020
01/03/2020
a
30/03/2020

Elaboração e Implementação de Campanhas
de Mobilização

Realizado
Avaliação do Projeto ano anterior; Análise
dos Resultados Quantitativos e Qualitativos;
Planej. 2020
Parcialmente

Realizado
Participação em Espaços de articulação de
Políticas Públicas
Parcial

Suspenso em ABR/2020

Cancelado

Devido a pandemia, priorizada
outras atividades.

Elaboração e Implementação de Congresso
para Engajamento

Campanha do Kilo
Realizado

Dia Internac.
da Mulher
Dia das Boas
Ações
Páscoa

I

fevereiro

março

Beneficiários

06/03/2020

E

fevereiro

março

Comunidade

29/03/2020

Evento Festivo, com tarde da Beleza e Bem
Estar
Campanha Kilo

I

fevereiro

março

Beneficiários

18/04/2020

Oficina Lúdica com entrega de lembança

Páscoa

E

fevereiro

março

17/04/2020

Rifa Cesta de Páscoa

Dia Mundial
da Saúde

I

março

abril

Beneficiários,
Voluntários e
Comunidade
Beneficiários
e Comunidade

04/04/2020

Café da Manhã com Palestra Educativa e com
participação de crianças e adolescentes e suas
famílias
Bazar e Bingo, pelo dia das Mães e pelo Dia
da Família

Realizado

I

abril

maio

Festa da
Negadinha
Planejamento
Semestral

E

maio

junho

I

julho

julho

Dia do
Voluntário

I

junho

agosto

McDia Feliz

Acontecendo em Academia, Salão
de Beleza
Café da Tarde, com Palestra e
entrega de lenços. Cantor Luiz XV.

Realizado

Parcialmente

Dia da Família

Suspenso em ABR/2020

I

janeiro

outubro

Realizado

Beneficiários
e Comunidade

06/05/2020

População

a definir

Diretoria,
de
colaboradores, 01/07/2020
técnicos e
a
voluntários
08/07/2020
Voluntários

Convidados

Devido a panemia, não realizamos a
Oficina; entregue, formato Drive
Thru, ovos e doces.

17/08/2020
a
28/08/2020
04/08/2020

Venda de Cachorro Quente + Batata de
Casamento + Buraco Quente
Reuniões com Diretoria, técnicos,
colaboradores para levantamento de dados
para elaboração, execução das atividades
técicas do primeiro semestre de 2020 e das
Institucionais
Passeio de Lazer

Parcialmente

Enviado Release para o Jornal e
Video de Nutrição

Realizado

Devido a pandemia, não realizado o
Bingo.

Cancelada

Realizado

Cancelada
Lançamento Local

Não realizado passeio devido a
pandemia; realizado Bazar e Café.

Cancelado
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McDia Feliz

E

janeiro

outubro

7 de Setembro

E

julho

setembro

Outubro Rosa

E

maio

outubro

Dia Nacional
Combate ao
Câncer

E

outubro

novembro

População

Beneficiários
e voluntários
Beneficiários
e Comunidade

29/08/2020

07/09/2020
de
01/10/2020
a
31/10/2020

População;
Beneficiários
do Projeto
NutriAção

a definir
em Julho

29/08/2020 - 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.
Desfile Patriótico / Focar Mobilização para o
Setembro Dourado
Chá, Bingo, Jantar (a decidir)

Realizado
Cancelado

Realizado

Devido a pandemia, realizado Bazar,
Passeio Ciclístico

Cancelado

Enviado Release para o Jornal e
Vídeo de Nutrição

Realizado

Bazar, Rifa da Sicredi

Ações de Prevenção ao Câncer em Santa
Bárbara (palestras e mobilizações)

Dia de Doar

E

outubro

novembro

Comunidade

01/12/2020

Campanha de Doação ou Compra Ação Social

Bazar de Natal

I

julho

Dezembro

I

novembro

dezembro

05 e
06/12/2020
a definir
em Julho

Bazar de Natal. No Espaço Dona Rosinha

Encerramento
2020

Beneficiários
e Comunidade
Beneficiários

Realizado
Confraternização

Cancelado
Santa Bárbara d´Oeste, 28 de Janeiro de 2020.

Realizado em NOV, com base nas
diretrizes da Arcos Dourados.

Houve entrega de Sacolinha para as
crianças, em formato drive thru;
entrega de panetones a todos os
assistidos; houve confraternização
com profissionais e Presidente.

Carla Eliana Bueno - Superintende Adm.
Geral

Atualizado em 11/01/2021
Evento Externo
Evento Interno
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VIII-

Sala de Imprensa – 2020
Textos disponíveis no https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html

Amostragem:

Reportagens e Notícias 2020 (1/70)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

02/12/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/23196/Foto-Do-Dia/Bazar-da-Rede-Feminina
01/12/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Dia-de-Doar-reforca-a-importancia-da-solidariedade-e-das-doacoes/182512
01/12/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/23179/Cidades/Dia-de-Doar-Rede-Feminina-vai-receber-doacoes
28/11/2020 https://sb24horas.com.br/dia-de-doar-reforca-a-importancia-da-solidariedade-e-das-doacoes-no-brasil/
24/11/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/23081/Cidades/McDia-Feliz-promove-solidariedade-em-prol-da-Rede-Feminina-de-SB
19/11/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/McDia-Feliz-Tiquetes-do-Big-Mac-podem-ser-trocados-a-partir-de-hoje/182233
16/11/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Juliano-Rodrigues-e-o-McAmigo-2020-da-Rede-Feminina/182165
12/11/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Venda-antecipada-do-tiquete-do-McDia-Feliz-segue-ate-dia-20/182056
10/11/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/22956/Cidades/Outubro-Rosa-X-Novembro-Azul-Rede-Feminina-promove-1o-Torneio-de-Raquetinha
10/11/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/22956/Cidades/Outubro-Rosa-X-Novembro-Azul-Rede-Feminina-promove-1o-Torneio-de-Raquetinha
09/11/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Rede-Feminina-de-Combate-ao-Cancer-de-Santa-Barbara-promove-1o-Torneio-de-Raquetinha/181987
30/10/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/22870/Cidades/McDia-Feliz-2020-Rede-Feminina-apresenta-Crianca-Superacao
30/10/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/22870/Cidades/McDia-Feliz-2020-Rede-Feminina-apresenta-Crianca-Superacao
29/10/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/McDia-Feliz-Gabriel-e-a-Crianca-Superacao-2020/181763
29/10/2020 https://sb24horas.com.br/gabriel-lopes-venceu-o-cancer-com-a-ajuda-de-doacoes-da-campanha-mcdia-feliz/
26/10/2020 https://sb24horas.com.br/fernanda-gentil-e-a-embaixadora-do-mcdia-feliz-2020/
25/10/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Pedal-Rosa-movimenta-o-domingo-em-SB/181655
23/10/2020 https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Rede-Feminina-promove-Bazar-Beneficente-de-Semijoias-neste-sabado/181623
22/10/2020 https://sb24horas.com.br/saiba-como-ajudar-a-rede-feminina-de-combate-ao-cancer-de-s-b-doeste-no-mcdia-feliz-2020/
22/10/2020 https://sb24horas.com.br/saiba-como-ajudar-a-rede-feminina-de-combate-ao-cancer-de-s-b-doeste-no-mcdia-feliz-2020/
20/10/2020 https://liberal.com.br/cidades/regiao/campanha-inicia-venda-antecipada-de-tickets-para-o-mcdia-feliz-2020-1339603/
20/10/2020 https://diariosbo.com.br/noticia/22741/Cidades/Rede-Feminina-inicia-venda-antecipada-dos-tiquetes-para-o-McDia-Feliz-2020

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
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X-

Das Gratidões, saudades eternas e homenagens

"Todos lamentamos a partida da D. Zezé! Atualmente,
ela ocupava o cargo de Tesoureira na Instituição.
Antes e há quase 30 anos, trabalhou com
determinação para a causa do câncer no Município.
Graças ao seu espírito empreendedor, iniciou a
participação da Rede Feminina na Campanha McDia
Feliz, o que contribuiu para o cuidado especial com as
crianças e adolescentes com câncer em Santa
Bárbara, assim como construiu o CeAC-Centro de
Apoio à Criança, que hoje é a Sede da Rede Feminina
de Combate ao Câncer. Seu nome será lembrado por
nós assim: Amor ao próximo, força e determinação.
Dona Zezé se foi e nos deixa uma responsabilidade
ampliada, por manter os serviços prestados e
continuar construindo ações de apoio às pessoas com
câncer e suas famílias. Hoje temos duas guardiãs, e
das melhores, de lá do céu, intercedendo junto a
Jesus por nós, nessa tarefa tão desafiadora: Dona
Carmem Prudente e Dona Zezé Mano. #gratidão além
da vida.

Dona Rosinha tinha como hábito escrever e nos enviar
cartinhas, cujo conteúdo sempre foi de empoderamento, a
mim e a toda equipe da Rede Feminina. Uma de suas
citações frequentes era a felicidade que sentia por saber
e ver que os nossos serviços também incluíam o apoio
aos familiares e ao cuidador direto da pessoa com
câncer. Ela dizia que o cuidador merece toda a atenção e
respeito assim como o paciente e desta forma temos
atuado. Como forma de valorizá-la em vida, em junho de
2017 inauguramos o Espaço Dona Rosinha Wakabara,
extensão da Rede Feminina, dedicado a capacitação de
mulheres, para geração de renda e em junho de 2020,
lançamos a marca “Arte das Rosinhas” dos produtos
confeccionados pelas mulheres que participam do Projeto
Arte e Vida em Família, desenvolvido no Espaço. A
partida de D. Rosinha, com toda certeza, aumenta em
nós a responsabilidade em prosseguir no apoio a
pessoas com câncer e no combate ao câncer, de todas
as formas.

Fonte: https://www.sbnoticias.com.br/noticia/Ex-vice-prefeita-e-exvereadora-Zeze-Mano-morre-aos-82-anos/174997.
Óbito em 08/02/2020

Fonte: https://www.regiaohoje.com.br/noticia/15951/morre-aos-91-anosdona-rosinha-wakabara-fundadora-da-rede-feminina.html.
Óbito em 24/09/2020

..”Pequenas atitudes, com amor, juntas, transformam vidas!”..
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Covid-19 – Coronavirus

Tudo passa! E isso passará também.
Pai nosso, que estais no Céu,
Santificado seja o Seu nome,
Livrai-nos desse mal, AMÉM!

Todos os colaboradores da Rede Feminina de Combate ao Câncer receberam a segunda dose da vacina contra o covid019.
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Porque
a gente
acredita na
Força
da Fé,
do Amor,
da Esperança
do
voluntariado
e no
Poder
de Deus e

da Ciência
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