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Por que as pessoas e as organizações devem se importar com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável? 
 
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com 
a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os 
lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Estes são os objetivos para os quais 
as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no 
Brasil. 
 

 

 
 

 
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 de Redução das Desigualdade 
(10) e que promovem a Saúde e o Bem Estar (3) de pessoas com câncer, 

seus familiares e da comunidade, de forma geral.  
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I - INTRODUÇÂO 
 
Apesar de todas as ansiedades e adaptações que o ano de 2020 trouxe, a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, seguiu seu trabalho, em 2021, em prol das pessoas com câncer e com reforço 
especial às novas necessidades trazidas pela família, como perda de emprego, contas de 
concessionárias atrasadas,  perda de membro pilar familiar, aumento das incidências de angústia e 
depressão, demora no acesso aos meios de tratamento e aos direitos socioassitenciais e outras 
tantas mazelas que a própria doença desenvolve, acrescidas das consequências trazidas pela 
pandemia coronavirus. 
 
A sensação ao iniciar o 2021 era de Esperança, acreditando que pior do que 2020 não seria e que o 
foco na Missão deveria ser mantido. Foram diversas adaptações feitas em 2020, que prosseguiriam 
em 2021. Já em janeiro começamos os atendimentos presenciais na Sede, claro, contando com a 
sentimento de segurança dos usuários, de saírem de suas casas e virem para a Rede Feminina. A 
concessão do Transporte a crianças e adolescentes e de cestas de alimentação nunca foi 
interrompido! 
 
Em fevereiro demos adeus a gestão da D. Neide de Oliveira, voluntária notável e demos boas vindas 
a gestão da Solange Argente, que veio juntar forças para uma causa tão incidente. 
 
Em março, juntamos, por mais uma vez, em 49 anos de existência, a força voluntária feminina, 
incluindo artesãs e costureiras, e retomamos as Oficinas presenciais, porém,  continuamos gravando 
aulas, enviando nos grupos de usuárias e voluntárias e publicando em canal do youtube. Em outubro 
inauguramos o Espaço Artes das Rosinhas, espaço destinado a exposição dos artesanatos 
construídos pelas voluntárias artesãs, assim como mais um ponto de referência para o cadastro de 
pessoas com câncer e pessoas da comunidade que procuram um momento de interação, 
convivência e aprendizado, para geração de renda e uma melhor qualidade de vida, principalmente 
idosos. 
 
De março a novembro, os usuários foram sistematicamente reclassificados, entre atendimento na 
Sede ou telefone ou visita domiciliar e periodicidade de atendimento, semanal, quinzenal, mensal 
para melhor acompanhar suas necessidades. 
 
Nas páginas a seguir todos poderão acompanhar a Caracterização Socieconômica da Região e do 
Serviço a ser qualificado, a Caracterização das Atividades realizadas, o Balanço Social, 
Atendimentos, Metas e seus percentuais de realização, gratidões, homenagem e o que nos inspira 
para um 2022. 
 
De forma muito especial, agradeço aos usuários e suas famílias, pela confiança em nossos Serviços, 
ao meu time, pelo esforço, dedicação e amor ao público alvo, aos voluntários, de todas as formas, 
que apoiam as ações da Rede Feminina de Combate ao Câncer Santa Bárbara d´Oeste e a Deus, 
pela oportunidade de servir a uma causa que, infelizmente, está bem longe do fim. 
 
 
Saúde e alegrias! 
Carla Eliana Bueno 
Superintendente de Administração Geral 
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II - DENTIFICAÇÃO 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: Solange Aparecida Rodrigues Argente  

           RG:      15.125.685-8 
           CPF:  111.767.958-64 

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

 
 

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: Superintendente e responsável pela execução dos Serviços 
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 

  

mailto:direcao@redefemininasbo.org.br
mailto:contato@redefemininasbo.org.br
mailto:direcao@redefemininasbo.org.br
mailto:assistenciasocial@redefemininasbo.org.br
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4. Apresentação da OSC  
  

a) Experiência Prévia 

  
Fundada em 16 de junho de 1972, pela Sra. Rosa Abiko Wakabara, a Rede Feminina de 
Combate ao Câncer Santa Bárbara d´Oeste, é uma instituição sem fins lucrativos, criada para 
a Defesa e Garantia de Direitos de pessoas de todas as idades, etnia, gênero e nível de 
habilidade motora, e seus familiares, em situação de vulnerabilidade social e/ou situação de 
risco, decorrente da pobreza, privação de renda e de precário ou nulo acesso aos serviços 

públicos, que vivenciam violações de direitos, com ênfase nos de consequência oncológica. 
 
Em 8 de Julho de 1999, 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 em 
Grupo, tanto para pessoas da comunidade em geral, assim como aos usuários oncológicos e 
suas famílias como forma de complementar o trabalho social oferecido na Sede da entidade.  
 
Em 01/10/2021, a Rede Feminina de Combate ao Câncer inaugurou o Espaço Arte da 
Rosinhas, espaço destinado a exposição e venda dos artesanatos construídos por 
voluntárias, assim como mais um ponto de acolhimento, de orientações e encaminhamento. 
  
A Rede Feminina de Combate ao Câncer recebe apoio financeiro da Prefeitura Municipal, há 
8 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 24 Convênios firmados com o Instituto Ronald McDonald, para financiamento 
dos Serviços de apoio a criança e adolescente, portadores de câncer, e suas famílias. Recebe 
doações de pessoas físicas e jurídicas, desenvolve Campanhas de doações, eventos e venda 
de produtos institucionais, para gerar sustentabilidade. Em 2017 foi eleita entre as 100 
Melhores ONGs do Brasil, no quesito Gestão e Transparência. 

 

b) Atuação em Rede 

A Rede Feminina de Combate ao Câncer não está inserida no fluxo das Políticas Intersetoriais 
do Municipio, todavia, há 49 anos, é reconhecida pelos Gestores Públicos, vinculados a 
Secretaria da Promoção Social, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Legislativo e 
Judiciário, por seu empenho, dedicação, habilidade e qualificação no atendimento social 
oncológico. A Instituição ocupa assento no Conselho da Assistência Social (CMAS), de Saúde 
(COMUSA) e Conselho da Criança e do Adolescente (CMDCA). 
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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 pessoas 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. 
 
§ 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 o acolhimento e a garantia de direitos de portadores de 
câncer e de seus familiares.  
  

VALORES: 
 Solidariedade 
 Responsabilidade 
 Comprometimento 
 Ética 
 Transparência 
 Credibilidade 
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Em Santa Bárbara d´Oeste, há 50 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 2021 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. Essas informações nortearam as ações para 2022. 
 
 

          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 NÚMERO 

Estatuto Social registrado 

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

Inscrição no Conselho Municipal 
de Assistência Social 

CMAS: 012/2021 

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

Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros 

CLCB 126225 – Validade 05/03/2022 

Cadastro Pró-Social SEADS: 6200/2007 

Registro Conselho Municipal da 
Criança e Adolescente 

CMDCA: 76/2021 

Registro CRCE 1384/2012 

 
  

http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html
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III - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA REGIÃO E DO SERVIÇO A SER 
QUALIFICADO: 
 

1. Localização – Público Alvo 
 

As ações são executadas na Sede da Entidade, situada à Rua Santa, 420 – 13450-220 - 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 privado, não tem casa própria, desempregado, 
arrimo de família sem condição de sustento, moram na periferia; isolamento social e familiar,  
desprovidos de informações sobre seus direitos aos serviços de toda rede socioassistencial; 
deficiência física ou dificuldade de locomoção, idade avançada e/ou dependência de seus 
familiares, etc.. 

 
2. Horário de Funcionamento da OSC e forma de Atendimentos. 

 
 Sede, de segunda-feira à sexta-feira, das 08h00 às 17h00. Atividades de 

mobilizações ou festivas também ocorrem em dias não úteis.  
 Espaço Dona Rosinha Wakabara, de seguda à sexta-feira, das 11h00 às 

17h00. 
 Espaço Arte das Rosinhas, em horário comercial. 

 
Os atendimentos são presenciais, em visitas domiciliares e em Grupo. 

 
 

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 2021. 

  



                           Relatório de Atividades - 2021 
    Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste 

___________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 
IV - CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: 

 
1- As atividades realizadas durante o ano de 2021, tiveram como objetivo atender as 

necessidades básicas de pessoas de todas as idades, etnia, gênero e nível de habilidade 
motora, em situação de vulnerabilidade social e/ou situação de risco,  por meio de ações que 
visem  a concretização da proteção social e a promoção da autonomia, da satisfação, da 
segurança, da participação da vida comunitária e da qualidade de vida dos participantes, 
incluindo seus familiares e cuidadores. 

 
Concedemos:  
 
Apoio Social, por meio de acolhimento, orientação, encaminhamento e concessão de 
benefícios (cestas básicas, roupas, calçados, medicamentos, produtos hospitalares, de 
limpeza e de higiene, transporte de crianças e adolescentes aos Centros de Tratamentos fora 
da cidade).  
 
Apoio Emocional, aos beneficiários assim como ao cuidador, cônjuge e filhos, durante a 

jornada da doença e, para os familiares, necessitados de atenção, na fase pós-óbito do 
familiar doente.  
 
Apoio Nutricional, de forma individualizada, tendo como princípio o tipo e estágio da doença 

e as condições físicas e nutricionais dos beneficiários. 
 
Apoio de Fisioterapia, aos beneficiários acamados, como forma de restabelecer a força 
muscular e assim favorecer a autonomia.  
 
Apoio de Enfermagem, aos beneficiários acamados e/ou em tratamento, como forma de 
orienta-los para uma maior adesão ao tratamento, assim como ao cuidador imediato que se 
sente confuso diante da necessidade de cuidar.  
 
Espaço de participação coletiva, oferecido a beneficiários e seus familiares, voluntários e 
comunidade, para o aprendizado de técnicas, que inspiram a criatividade e geração de renda,  
e para Oficinas Educativas que fortaleçam as relações pessoais e familiares, para uma melhor 
qualidade de vida.  
 

Apoio 
Social

Nutrição

Enfermagem

Fisioterapia

Geração de 
Renda

Juridico

Psicologia
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2- Também desenvolvemos atividades que objetivam a disseminação de informações 

relevantes a cerca da prevenção, tratamento, manutenção das neoplasias e de garantia de 
direitos de usuários oncológicos e seus familiares.  

 
Realizamos: Palestra; Campanhas de prevenção a diversos tipos de neoplasia; Parceria para 
coleta de exames de prevenção; Pedal com participação da Comunidade; 
  
Participamos de Conselhos Municipais (Saude, Assistencia Social e da Criança); 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. 
 

 

 

Mobilização para a conscientização do câncer de Mama, Próstata e Infanto-Juvenil. 

Mobilização

Voluntariado
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V - BALANÇO SOCIAL, ATENDIMENTOS, METAS, PERCENTUAL DE CONCLUSÂO DAS 

METAS DE 2021 E PARECER SOBRE AS METAS. 

Atendemos, de forma contínua e gratuita, 249 pessoas com câncer, de qualquer idade, 
gênero e fase da doença, 26 mães de crianças e adolescentes com câncer, 74 familiares de 
pessoas adultas com câncer e 137 famílias. Total 349 pessoas e 137 famílias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluimos 2021, com os beneficiários: 44 crianças e adolescentes, 28 adultos em 
atendimento domiciliar; 76 em tratamento e atendimento na Sede, 15 em manutenção 
da doença e atendimento por telefone;  39 em monitoramento nos grupos, totalizando 
em 202 beneficiários ativos. 
 
Os dados quantitativos e informações sobre doações também constam em Notas 
Explicativas, publicadas no Balanço Patrimonial 2021, e em Balanço Social,  conforme 
publicação disponível pelo link: http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html. 
 

1- Quantitativo das doações recebidas: 
 

Em 2021, a RFCC recebeu em doação 1.307 itens de medicamentos; 602 itens de 
suplemento alimentar; 2133 itens de produtos hospitalares; 4497 itens alimentícios; 
2272 Produtos Novos p/artesanato, 1154 Produtos Novos para Bazar, 1161 itens de 
higiene e limpeza, 2371 demais produtos novos e 741 doações de produtos usados.  

 

            

Materiais Comprados e doados

•Medicamento     666,45

•Suplemento 32.085,52

•Alimentação 2.091,59 

•Vale Transporte                             390,00

•Eventos Festivos    1.806,41

•Meteriais Diversos 90,00

•TOTAL CONTABILIZADO        37.129,97 

Gratuidades Recebidas,

novas, valorizadas

•Medicamento     58.197,36 

•Suplemento 19.106,40 

•Produtos Hospitalares 19.482,05 

•Alimentação 32.141,45 

•Produtos para Artesanato         8.531,72 

•Produtos novos para bazar    17.880,29 

•Outros Produtos Novos 9.414,41 

•Prod. Higiene e Limpeza 6.256,68 

•TOTAL CONTABILIZADO       171.010,36 

Registramos 
  

 

 
 Novos pacientes, sendo 85 adultos e 2 crianças;  
 Baixas por óbito, sendo 46 em adulto e 1 em criança;  
 Beneficiários com remissão total da doença, 30.  
 Assinatura no Livro de Visitas da Sede: 2.400 
 Assinatura no Livro de Visitas no Espaço Dona 

Rosinha: 896 
 Assinatura no Livro de Visiats do Espaço Arte das 

Rosinhas: 271 

http://www.redefemininasbo.org.br/transparencia.html
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2- Registrou 3463 horas de trabalho voluntário (Artesã 149; Eventos 351, Serviços 

Gerais 2963). 
 

 

         

(Amostragem das doações recebidas) 
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3- Quantitativo dos Atendimentos 

 
A)- Atendimentos de Apoio Social: 
 
Os atendimentos aconteceram de segunda a sexta, em 40 horas semanais. Algumas 
atividades aconteceram em finais de semana também. 
 
Sustentabilidade:  Edital de Projetos, Parcerias com Poder Público, Recursos de 
Campanhas de Doações, Bazar, Brechó, Doações de Pessoas físicas e Jurídicas.

 
 
Ações continuas do trabalho da Assistente Social e no Apoio Social: 
 
Constante atualização do status de beneficiários em tratamento, manutenção e 
remissiva, para uma maior agilidade e prioridade no atendimento a beneficiários que 
ainda não deram início ao tratamento oncológico e aos que estão em tratamento. 
 
Agendamento com o advogado voluntário, para orientação jurídica quanto ao prazo 
para acesso ao tratamento que consta na lei, a beneficiários que estão aguardando o 
início do tratamento no Hospital de Referência e orientação previdenciária.  
 
 
 
 

Foram 1332, sendo 277 na Sede, 134 
domiciliares, 441 por telefone, 201 por 

WhatsApp, 54 em grupo, 225 familiares.

+ 265 interseções a pacientes na Rede 
Pública, para concessão de benefícios

+ atendimentos de Transporte, Oficinas, 
Emocional, Nutricional, Enfermagem, 
Fisioterapia, demonstrados a seguir.

Concedeu 180 doações de remédios (1.826 
unid.); 548 de Suplemento Alimentar 
industrializado (1.916 unid.); 767 de 

Produtos Alimentícios (3.102 unid.); 514 de 
Produtos Hospitalares (2.210 unid); 210 de 
Produtos de Higiene e Limpeza (330 unid.); 
386 doações de diversos (roupas, calçados; 

produtos de higiene, folders educativos, 
móveis, utensílios, novos e usados (8.443 

unid).
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Orientação e intervenção para o cadastro no Munícipio, para retirada de dieta 
suplementar industrializada aos beneficiários que fazem uso de sonda ou aos que se 
alimentam via oral e que tem indicação de uso da dieta alimentar; 
 
Orientação a beneficiários e intervenção na Unidade Básica de Saúde, para o 
cadastro de fraldas, equipo, frasco, medicamentos, consultas e entendimento sobre o 
encaminhamento para avaliação SAD. Orientação sobre o SAD – Serviço de 
Atendimento Domiciliar e em alguns momentos contato com o Equipamento para 
discussão do caso; Contato telefônico em Hospitais de Referências; Contato com 
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social, NAS- Núcleo da Assistência 
Social, UBS-Unidade Básica de Saúde, Centro de Especialidades/Regulação, 
Coordenação, Transporte, Enfermagem, Pronto Socorro e Hospital Santa Bárbara, 
CREAS e Promoção Social. 
 
No segundo semestre, o serviço social se programou institucionalmente para 
fortalecer parceria com os serviços do Município, na Saúde, na Educação e na 
Assistência para captação de novos beneficiários / pessoas com câncer em todas as 
fases, pessoas que receberam o diagnóstico, que estão em tratamento, em 
acompanhamento e em cuidados paliativos. Essa ação aconteceu por telefone e em 
visitas externas agendadas. A RFCC acredita que essa junção entre a Instituição, os 
equipamentos do Município, Hospitais de referência, faz com que o paciente saiba 
que não está sozinho, que não há necessidade de passar pela doença sozinho, que 
existem serviços que oferecem o apoio e atendimentos, com o objetivo principal de 
estar em tratamento e que tenha acesso aos seus direitos, enquanto cidadão e pessoa 
com câncer,  que tenha dignidade humana no enfrentamento e no tratamento. 
  
A Assistente Social articulou com a Saúde da Mulher, CRAS, NAS, CEO, Hospital 
Santa Casa, Secretária de Educação, em Escola, Postos de Saúde, sempre com a 
intenção da promoção e acesso a garantia dos diretos do paciente com câncer e do 
acesso aos apoios oferecidos pela RFCC. 
 
A fisioterapeuta deu início nas atividades no dia 01 de outubro, ainda está conhecendo 
os pacientes em tratamento e orientando quem está iniciando. Atuando na prevenção, 
no tratamento e na paliação das disfunções, em qualquer momento do tratamento do 
câncer. 
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Realizados 450 atendimentos de Transporte, aos Centros de Tratamentos,  em 
158 viagens. Total de 52 pessoas atendidas por este beneficio. 
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Realizadas  57 Oficinas para Capacitação e Geração de Renda, com 262 

participações;  4 bazares, 6 eventos festivos para beneficiários e suas famílias 

e comunidade.   

As oficinas aconteceram de segunda-feira à sexta-feira, das 13h00 às 17h00, no 
Espaço Dona Rosinha Wakabara; frequentaram mulheres, acima de 50 anos, em sua 
maioria. Os eventos festivos para as beneficiárias, suas famílias e voluntarias também 
aconteceram no mesmo local.  
 
Sustentabilidade:  Bazar e Brechó permanente; local água e luz financiados pelo 
Rotary Club Santa Bárbara d´Oeste. 
 
As ações do Espaço Dona Rosinha foram e são oferecidas para adolescentes, acima 
de 15 anos, jovens, adultos e pessoas idosas, vitimadas pelo câncer ou não. 
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B) Realizados 765 atendimentos de Apoio Emocional a adultos e crianças e 

adolescentes acima de 5 anos. 
 
Os atendimentos aconteceram de segunda, quarta e quinta, em 16 horas semanais, 
e foram oferecidos a pessoas acima de 5 anos, envolvidas com as consequências do 
câncer. 
  
Sustentabilidade:  Apoio Termo de Fomento e Recursos de Campanhas de Doações. 

 

 
 

 
 

Presencial, 
na Sede

179 beneficiários, 
96 familiares

Por Telefone

379 entre 
beneficiários e 

familiares

Visita 
Domiciliar

65 beneficiários, 
46 familiares
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C) Realizados 811 Atendimentos de Apoio Nutricional. 
 
Os atendimentos aconteceram de segunda e quinta, em 8 horas semanais, e foram 
oferecidos a pessoas acima de 5 anos, em tratamento ou manutenção do câncer.  
 
Sustentabilidade:  Recursos de Campanhas de Doações. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Presencial 
na Sede

259 beneficiários,  
125 familiares

Telefone

137 beneficiários, 

62 familiares

Visita 
Domiciliar

118 beneficiários, 
110 familiares
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D) Realizados 1.359 Atendimentos de Apoio de Enfermagem. 
 
Os atendimentos aconteceram de segunda a sexta, 20 horas semanais, e foram 
oferecidos a pessoas adultas e idosas,  em tratamento ou manutenção do câncer.  
 
Sustentabilidade:  Recursos de Campanhas de Doações. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Visita Domiciliar,

107 beneficiários e 
109 familiar.

Presencial da 
Sede 

286 beneficiários e 
224 familiar e 12 em 

Grupo 

Monitoramento por 
telefone, seja 

acamados ou não, 
275 beneficiários e 

346 familiar,
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Cerca de 80% do atendimento domiciliar de Nutrição, já contabilizado acima, teve a 
participação da Técnica de Enfermagem, para complementar o apoio ao beneficiário 
acamado ou com dificuldade de locomoção, principalmente idosos. 

 

 
 
 

E) Realizados 72 atendimentos de Fisioterapia a adutos e idosos, sendo 1 na 
Sede, 4 por telefone, 31 domiciliares e 36 familiares. 
 
(Serviço iniciado em OUT/2021). 
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4- Parecer sobre os percentuais de realização das Metas previstas no Plano de 
Trabalho 2021 e parecer sobre os Resultados Esperados. 

 
 

METAS 

 

 
AÇÕES 

 
INDICADORES 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
Atender até 250 
pessoas, com 
neoplasia, e seus 
familiares, durante 
o ano.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferecer Apoio : 
Social,  
Emocional, 
Nutricional, 
Enfermagem, 
e de Capacitação. 
 
 
Percentual de Realização:  100% 
 
 

 
Prontuário do beneficiário; 
Lista de Presença; 
Relatório de Visitas 
Domiciliares e 
Hospitalares; 
Elaboração de documentos 
técnicos; 
Registro de Atendimento 
via Sistema de 
computador; 
Avaliação Interdisciplinar;  
Avaliação Institucional. 
 

 
Orientar sobre Garantia e  defesas 
de Direitos Sociais;  
 
Prover acesso aos meios de 
assistência oncológica. 
 
Apoiar na viabilização de direitos. 
 
Facilitar a convivência de modo a 
se adaptarem ao tratamento do 
câncer, com menor prejuízo 
possível ao desenvolvimento 
físico, psíquico e social. 
 

  
Oferecer: 
 
Fornecimento de Medicamento; 
Fornecimento de Suplemento 
Alimentar; 
Fornecimento de cestas básicas, 
produto hospitalar e de higiene; 
roupas e calçados. 
 
Percentual de Realização: 100% 
 

 
 
 
Relatório de Benefícios 
Concedidos; 

 
 
Apoiar beneficiários em suas 
necessidades básicas, enquanto 
não se viabiliza por meios dos 
atores responsáveis. 
 
Colaborar na reabilitação física e 
propiciar uma melhor qualidade de 
vida. 
 

 
Atender até 40 
crianças e 
adolescentes com 
Transporte ao 
Hospital de 
Tratamento  

 
Transporte de Infanto-Juvenis ao 
Centro Boldrini, em Campinas; 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Lista de Presença; 
Relatório de Viagens e 
atendimentos; 
Relatório de Benefícios 
Concedidos; 
Prontuário do beneficiário;  
 

 
Colaborar na redução ao 
abandono do tratamento, por 
questões de transporte; 
 
Oferecer maior conforto e 
segurança aos beneficiários, 
durante o transporte. 

 
Atender até 60 
pessoas adultas, 
com neoplasia, 
com apoio 
emocional, 
durante o ano. 
 
 

 
Atendimento psicológico 
individual na Sede da Instituição 
ou em visita domiciliar. 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Prontuário do beneficiário; 

 
Oportunizar acesso a apoio 
emocional aos beneficiários, 
priorizando os em situação de 
dificuldade de locomoção, em 
períodos de maior dependência; 
 
Oportunizar atendimento 
emocional familiar, para família de 
beneficiários com prognóstico 
reservado. 
 
Contribuir na redução ao 
abandono ao tratamento e ao 
isolamento social 

 
Desenvolver e 
implementar, até 
dez/2021, 
Relatório de 
Impacto do Apoio 
Emocional. 
 

 
Alimentar Ferramenta de Análise 
de Impacto 
 
Percentual de Realização: 10% 

 
Planilha de 
Acompanhamento 
 
Escala HAD ou outra 
similar. 

 
Apurar a relevância do Apoio 
Emocional durante a jornada de 
tratamento do câncer. 
 
Foi apurado por Avaliação 
Indivudual mas não por 
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 ferramenta de medição do 
impacto. 

 
Atender até 250 
pessoas, com 
neoplasia ou seus 
familiares, durante 
o ano, com 
orientações de 
Enfermagem, 
priorizando 
pessoas 
acamadas e/ou 
com uso de sonda. 

 
Realizar atendimento individual 
na Sede ou em visitas 
domiciliares e hospitalares; 
 
Orientar familiares; 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Prontuário do Beneficiário. 
 
 
 

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

 
Realizar até 4 
Oficinas 
Educativas, para 
beneficiários, 
cuidadores e 
familiares, de 
segunda a sexta-
feira, das 08h30 as 
10h30 – Das 
13h30 ás 16h30 

 

Oficina Educativa 
 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Lista de Presença; 
Fotos; Vídeos; 
Certificado de Participação; 
Avaliação dos 
participantes; 
Mídias Sociais e imprensa 
escrita e falada, de todas as 
formas. 

 
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. 
 

 
Elaborar até 3 
vídeos, 
mensalmente, de 
março a dez, para 
serem enviados 
aos Grupos de 
Artesanatos e 
dança 

 
Oferecer conhecimento sobre 
técnicas de artesanatos (tricô, 
crochê, patch aplique) e dança 
do ventre, por meio de vídeos, 
às beneficiárias e voluntárias, 
principalmente enquanto durar o 
período de pandemia 
Coronavirus-Covid19. 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Grupos de WhatsApp 
criados; 
 
Videos publicados no 
Canal do Youtube 
 
Avaliação dos participantes 

 
Manter o vínculo criado entre as 
beneficiárias e monitoras, antes 
da pandemia. 
 
Dar continuidade ao aprendizado 
de técnicas que possam criar 
condições de rendas. 
 
Favorecer o convívio entre as 
demais integrantes do grupo, 
mesmo a distância. 
 

 
Desenvolver até 5 
Bazares no ano. 
 
 

 
Desenvolver técnicas para 
Bazar On-Line; Percentual de 
Realização: 100% 
 
Intensificar divulgação em 
Redes Sociais;  Percentual de 
Realização: 100% 
 
Dar manutenção nos  Grupos de 
WhatzApp.  Percentual de 
Realização: 50% 
 

 
Lista de Presença (se o 
bazar for presencial 
também); 
 
Fotos; Vídeos; 
 
Redes Sociais, Mídias 
Sociais; 
 
. 

 
Incentivar a cultura da doação; 
 
Engajar voluntários para a causa 
do câncer; 
 
Arrecadar fundos para a 
continuidade das Oficinas. 
 
Em 2022 estaremos atuando para 
manter 1 colaborar exclusio para 
esses assuntos de Internet e 
Captação de Recursos. 
 

 
Oferecer 4 oficinas 
semanais, a partir 
do segundo 
semestre de 2021, 
considerando as 
condições 
apropriadas de 
saúde e 
segurança, por 
decorrência da 
pandemia. 

 
Oficina de Dança; 
Oficina de Tricô 
Oficina de Crochê 
Oficina de patch aplique 
Oficina de artesanato em geral. 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Lista de Presença; 
Fotos;  
Certificado de Participação; 
Avaliação dos 
participantes; 
. 

 
Proporcionar  conhecimentos 
específicos, habilidades e novas 
atitudes no cotidiano, que 
promova a melhoria da autoestima 
e até mesmo melhoria na renda 
familiar. 
 

 
Oferecer 
atendimento 

  
Prontuário do beneficiário. 
 

 
Oportunizar acesso a 
informações de nutrição para o 
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nutricional  para 34 
crianças e 
adolescentes. 

Atendimento nutricional 
individual, na Sede da 
Instituição.  
 
Oficina Educativa em Grupo e 
on-line.  
Percentual de Realização: 10%.  
 

beneficiário infanto-juvenil 
oncológico e seus familiares. 
 O Serviço foi oferecido e houve 
baixa adesão por parte dos pais 

 
Oferecer 
atendimento 
nutricional para 
até 100 
beneficiários 
adultos e idosos. 
 

 
Atendimento nutricional 
individual, na Sede ou em visita 
domiciliar. 
Percentual de Realização: 100% 
 
Concessão de Suplementação 
industrializada. 
Percentual de Realização: 100% 
 

 
Prontuário do beneficiário. 
 

 
Oportunizar 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. 
 

 
Elaborar, até 
dez/2021, elatório 
de Impacto do 
Projeto NutriAção. 
 

 
Registrar em Ferramenta de 
Análise de Impacto. 
 
Percentual de Realização: 50% 
 

 
Planilha de 
Acompanhamento. 

 
Apurar a relevância nutricional 
durante a jornada de tratamento 
do câncer. 
 
O processo está sendo 
alimentado para 2022. 
 

 
Realizar 2 
Campanhas de 
Mobilizações 
sobre Garantia de 
Direitos e de 
Prevenção ao 
Câncer, durante o 
ano. 

 
Panfletagem; Publicação de 
Artigos em jornais, revistas e 
mídias sociais; 
 
Percentual de Realização: 100% 
- Cancer Infantil, Câncer de 
Mama e Câncer de Próstata. 

 
Elaboração de documentos 
técnicos; 
 
Artigos em Jornais e 
Revistas; 
 
Publicação em Mídias 
Sociais e imprensa de 
todas as formas. 

 
Estimular a participação conjunta 
da comunidade, empresas, 
escolas, igrejas, governos e 
organizações sociais para a 
prevenção ao câncer, focando 
temas a respeito de qualidade e 
estilo de vida e de garantia de 
direitos. 

 
Atualizar, até 
junho/2021, os 
equipamentos 
abaixo, com 
relação aos 
serviços prestados 
pela RFCC: 
CRAS/CREAS/UB
S/Pronto Socorro, 
Saúde da Mulher, 
Pastorais. 

 
Encaminhar Ofício informando 
de todas as atividades 
desenvolvidas pela RFCC. 
 
Percentual de Realização: 100% 

  

 
Cópia do Ofício e  
Lista de Recebimento 
 

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

 
Realizar 1 
Congresso,  on-
line, para  
Voluntários, 
durante 2021. 
 
 
 
 
 

 
Oficina Educativa com Temas 
relacionados ao câncer infanto-
juvenil e preparação para a 
Campanha McDia Feliz. 
 
Percentual de Realização: 0% 
 

 
Elaboração de documentos 
técnicos; 
Artigos em Jornais e 
Revistas; 
Certificado de participação; 
Publicação em Mídias 
Sociais. 
Termo de Voluntariado 
Fotos; 

 
Construir a cultura do 
voluntariado, como expressão de 
uma ética de solidariedade e 
responsabilidade social.  
 
Engajar Jovens ao Pilar do Servir. 
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Emitir relatório, no 
final de 2021, 
demonstrando o 
impacto das ações 
do Apoio Social na 
vida dos 
assistidos. 
 
 
 

 
Elaborar uma metodologia de 
avaliar o impacto antes e depois 
do atendimento da OSC 
Implementar a Metodologia; 
Aplicar a metodologia. 
 
Percentual de Realização: 30% 
 

 
Metodologia 
implementada; 
 
Relatório de Impacto 
emitido. 

 
Avaliado o impacto do Serviço 
Social na vida dos beneficiários e 
familiares. 
 
A demanda pela procura do 
Serviço foi grande e a decisão foi 
por atender de imediato, sem 
burocratizar os atendimentos.  

 
Implementar, até 
junho/2021, 
Avaliação de 
Satisfação 
setorizada e 
eletrônica. 
 

 
Definir os objetivos da Avaliação; 
Elaborar o modelo da avaliação 
e Cronograma de Aplicação. 
Percentual de Realização: 100% 

 
Modelo de Avaliação 
elaborado; 
 
Avaliação realizada. 

 
Avaliar o nível de satisfação dos 
assistidos, com relação aos 
Serviços oferecidos pela RFCC. 

 
Atualizar, até 
dez/2021, as 
Fichas Cadastrais 
e sincronizar com 
o Sistema de 
Computador. 
 

 

 
Realizar revisita;  
atualização por telefone;      
conferência com o Sistema de 
Computador; Atualização dos 
ajustes necessários. 
 
Percentual de Realização: 100% 

 
Fichas cadastrais batch e 
on-line 

 
Fichas Cadastrais e  Sistema de 
Computador  sincronizados. 
 

 
Desenvolver, até 
novembro/2021, 
protocolo de 
orientação familiar 
com relação à 
participação da 
família na jornada 
do tratamento e da 
reabilitação do 
beneficiário. 

 
Tabular  os itens mais 
importantes para ser abordados; 
 
Reunir com familiares e  
capacitá-los. 
 
Percentual de Realização: 30% 
 

 
Modelo do Protocolo; 
 
Lista de Presença. 
 
 

 
Inspirar nos familiares a 
importância da adesão ao 
acompanhamento do beneficiário. 
 
O Modelo foi estudado, todavia, 
demos prioridade a outras 
demandas dos beneficiários e 
optamos por contratar mais horas 
tecnicas de nutricionistas para 
colaborar nessa questão. 
. 

 
Elaborar Cartilha 
de Sinais e 
Sintomas para os 
efeitos colaterais 
por tipo de 
tratamento. 
 

 
Elaborar  Cartilha; 
 
Elaborar procedimento para 
distribuição da cartilha. 
 
Percentual de Realização: 30% 
 

 
Cartilha elaborada e 
protocolo de distribuição. 

 
Beneficiários, cuidadores e 
familiares  informados. 
 
O Modelo foi estudado, todavia, 
demos prioridade a outras 
demandas dos beneficiários e 
optamos por contratar mais horas 
tecnicas de nutricionistas para 
colaborar nessa questão. 

Capacitar Equipe 
para Cuidados 
Paliativos. 
 
 

Estabelecer parcerias para a 
vinda de especialista; 
Organizar e viabilizar a 
capacitação. 
 
Percentual de Realização: 50% 
 

 
Registro da Capacitação 

 
Atuar com propriedade na 
questão do Paciente Paliativo. 
 
(Não aconteceu conforme 
previsto, embora 2 técnicas se 
especializaram no assunto, 
durante o período). 
 

Capacitar Equipe 
para gravação de 
vídeos 
 

Capacitá-los para criarem vídeos 
com técnicas profissionais de 
elaboração de vídeo. 
 
Percentual de Realização: 30% 
 

 
Registro da Capacitação 

 
Terem mais independência para 
geração e edição de vídeos. 
(Não aconteceu conforme 
previsto, embora a Entidade 
tivesse se esforçado para 
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estimular as técnicas à cultura de 
gravação de vídeos). 
 

Disponibilizar  1 
Tablet com vídeos 
para 
demonstração on-
line das dietas, em 
visitas 
domiciliares a 
beneficiários 
novos na RFCC. 
 

Desenvolver Captação de 
Recurso; 
Viabilizar a compra; 
Preparar os equipamentos; 
Informar beneficiários e 
familiares. 
Percentual de Realização: 100% 
 

 
Tablet configurado 

 
Potencializar as informações 
dadas, de forma verbal, com 
ilustração via mídia eletrônica, 
para efeito de maior memorização 
do aprendizado. 

Disponibilizar 6 
tablets m acesso à 
Internet, nos 2 
carros de Viagens 
ao Hospital de 
tratamento.  
 

Desenvolver Captação de 
Recurso; Viabilizar a compra; 
Preparar os equipamentos; 
Desenvolver Protocolo de Uso; 
 
Percentual de Realização: 30% 
 

Tablets comprados; 
Protocolo desenvolvido; 
Fotos. 

Aproximar a criança e o 
adolescente de tecnologia, 
durante as viagens para o 
tratamento da neoplasia. 
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VI- 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 Qtde 

Piso superior  

Recepção 1 

Secretaria  1 

Sala para Estoque de Remédios 1 

Sala de Atendimento Social Individual 1 

Sala de Atendimento Nutricional Individual 1 

Sala de Atendimento de Fisioterapia Individual 1 

Sala de Atendimento de Psicologia e Brinquedoteca individual 1 

Banheiro 2 

 

 
 
Legenda da esquerda para a direita: Imagem frontal direita, entrada rampa lateral com acesso à recepção, , acesso à 

sala do Telemarqueting, recepção, sala de suplemento alimentar, vista das salas de nutrição e fisioterapia; 

administrativo andar superior, sala de assitencia social, sala de fisioterapia, sala de nutricionista, sala de enfermagem, 

banheiros.   
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Descrição Qtde 

Piso Inferior  

Salão de Eventos 1 

Cozinha 1 

Almoxarifado 2 

Sala de Administração 3 

Banheiros 2 

Sala de Telemarketing 1 

Garagem 1 
 

 

 
Legenda da esquerda para a direita: Cozinha, acesso aos banheiros e armarios para estoque de materiais de limpeza, 
higiene, escritório, festas, arquivo; espaço para eventos e parquinho; despensa, espaço bebedouro, varanda da sala 
da Administração, sala de administrativo, financeiro e gestão; banheiros (os 4 possuem o mesmo layout). 

 
 

 

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 Qtde 

Recepção 1 

Sala de Atendimento Social Individual 1 

Banheiro 2 

Cozinha 1 

Almoxarifado 1 

Sala fechada para aulas individualizadas 1 

Sala aberta para Oficinas Educativas 1 

Espaço para Brechó e Bazar 1 

Espaço para Oficinas de Artesanatos 2 

 
Imagem do Local:  
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2- Recurso Material 

 
As salas são equipadas com materiais necessários ao desenvolvimento das atividades previstas: 
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 individual na Sede; Orientações 
em grupo; visitas domiciliares e hospitalares 

01 Psicóloga Prestador 
serviço 
 

Superior 16h/sem Atendimento individual na Sede; Orientações 
em grupo; visitas domiciliares e hospitalares 

01 Fisioterapeuta Prestador 
serviço 
 

Superior 8h/sem 
Atendimento individual na Sede; Orientações 
em grupo; visitas domiciliares. 

02 Nutricionistas Prestador 
serviço 
 

Superior 8h/sem 
Atendimento individual na Sede; Orientações 
em grupo; visitas domiciliares. 

01 Técnica em 
Enfermagem 

Prestador 
serviço 
 

Superior 20h/sem 
Atendimento individual na Sede; Orientações 
em grupo; visitas domiciliares. 

01 Contador 
Prestador 
serviço 
 

Superior 16h/men 
Orientações contábeis e fazer cumprir 
legislações contábeis aplicadas ao Terceiro 
Setor 

01 Assistente 
Administrativa 

Prestador 
serviço 
 

Superior 
Incompleto 

20h/sem Desenvolver atividades administrativas 
variadas e diversificadas 

01 Auxiliar 
Administrativo 

 
CLT 
 

Superior 
incompleto 

40h/sem Auxiliar nas atividades administrativas variadas 
e diversificadas 

01 Auxiliar 
Limpeza 

CLT 
 
 

Ensino médio 40h/sem Organizar e higienizar ambientes da Instituição. 

01 Motorista CLT 
 

Ensino médio 40h/sem Transportar crianças, adolescentes e jovens;  
Colaborar na execução de trabalhos externos;  
zelar pela manutenção dos veículos da 
Instituição 

02 Monitores Prestador 
serviço 
 

Ensino médio 12h/sem Executar aulas de artesanatos; 

01 Captador de 
Recurso 

Prestador de 
Serviço 

Superior 
Completo 

20h/sem Criar, desenvolver, implementar e/ou executar o 
planejamento de captação de recurso 

03 Auxiliar 
Administrativo 

Prestador de 
Serviço 

Ensino Médio 
Completo 

40h/Sem Coletador , Separador e Digitador de Nota 
Fiscal Paulista. 
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A) Diretoria e Conselho Fiscal – 2021 

 

 

 
 

 
Diretoria: 
Solange Aparecida Rodrigues Argente, PRESIDENTE; Rita de Cassia Bueno Martignago, VICE-PRESIDENTE; Nalva Denise Martim, 
SECRETÁRIA; Marisilda do Carmo Largueza Pantarotto, VICE-SECRETÁRIA; Maria Isabel de Mello Grego, TESOUREIRA; Marcilene 
de Fátima Sgariboldi de Oliveira, VICE-TESOUREIRA 
 
Conselho Fiscal: Antonio B. Martignago, Marta L. Camarinha,  Charlei Moreno Barrionuevo e Paula Fernanda M. de Mori. 

 
B) Equipe de Trabalho – 2021 
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VII- Balanço Patrimonial 
 

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 31/12/2021   
Balanço Patrimonial:  Período 01/01/2021 a 31/12/2021 

 

ATIVO 1.333.252,57 

ATIVO CIRCULANTE 895.512,09 

DISPONIVEL (CAIXA E EQUIV.) 2.902,03 

BANCOS C/MOV - RECURSO  LIVRE -2.576,73 

INVESTIMENTO B.BRASIL  1020 128.444,54 

APLICACAO 1020 BB AUTOMATICO 99.317,39 

APLIC BB REF 500I - C/C 11300X 118.225,73 

APLIC BB RF CORP - 11300 338.997,50 

APLIC BB AUTOMATICO + C/C11300 117.089,15 

SICRED 090588-1 427,53 

INVESTIMENTO  BB 1586 IRM 41.691,23 

APLICAÇAO 008790-4 PREFEITURA 1,80 

APLIC BB  /0023161-4 106,24 

APLICACAO SICRED 5.764,16 

APLICACAO 8767 - BB AUT. IRM 28.917,61 

SICRED - MOV POUPANÇA 3.015,34 

MATERIAIS A DISTRIBUIR 9.678,40 

ESTOQUE MC DIA  A DISTRIBUIR 2.017,80 

ADIANTAMENTOS 858,37 

ADIANTAMENTO DE RECEBÍVEIS 634,00 

DESPESAS EXERC SEGUINTE (SEGURO) 6.244,70 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 431.495,78 

IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO 742.563,80 

DEPRECIACAO -311.068,02 

PASSIVO 1.333.252,57 

PASSIVO CIRCULANTE 81.963,38 

PROVISÕES 1.927,51 

PROJETO IRM 70.608,84 

SICRED ACAO SOCIAL 9.427,03 

PATRIMONIO  LIQUIDO 1.251.289,19 

PATRIMONIO SOCIAL 480.222,97 

RESULTADO DO PERIODO 771.066,22 

CONTAS DE DESPESAS 1.217.952,79 

DESPESAS 1.127.379,71 

CUSTOS SERVIÇOS RESTADOS 4.853,53 

DESPESA C/RESTRICAO 92.189,51 

RECURSOS HUMANOS 293.345,74 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 389.237,91 

GASTOS GERAIS 64.907,34 

MATERIAIS COMP.  DOADOS 37.129,97 

DESPESAS FINANCEIRAS 6.044,22 

DEPRECIACAO 38.372,79 

GRATUIDADES CONCEDIDAS 171.010,36 

GRAT.CONC.   VOLUNTARIO 19.228,16 

CENTRO COMUNITARIO 4.400,31 

ESPAÇO ARTE DAS ROSINHAS 6.659,87 

RESULTADO DO EXERCICIO 90.573,08 



                           Relatório de Atividades - 2021 
    Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d´Oeste 

___________________________________________________________________________________________ 

31 
 

  
 

CONTAS DE RECEITAS 1.217.952,79 

RECEITAS DIVERSAS 929.330,15 

TELEMARKETING 421.310,43 
DOACOES IND ROMI 6.000,00 

CAMPANHAS PROPRIAS 23.829,12 

PESSOA JURIDICA 5.477,00 

PESSOA FISICA 22.422,38 

DOACAO BRECHO 6.918,00 

DOACAO ALUGUEL 5.315,33 

DOACAO ARTESANATO 27.206,80 

NOTA FISCAL PAULISTA 324.664,63 

PATROCINIO CAMPANHA 5.180,00 

DOAÇÃO BAZAR 34.855,74 

DOACOES COFRINHO 376,50 

PIN 1.259,00 

CAMISETAS 7.787,00 

DOAÇÃO PLATAFOR DIGITAL 241,76 

RECICLAVEIS 2.385,00 

DOAÇÃO EAR 10.126,44 

RECEITAS FINANCEIRAS 23.975,02 

 

GRATUIDADES RECEBIDAS 190.806,42 

GRATUID. HOR VOLUNTARIOS 19.228,16 

GRATUIDADE PRODUTOS 171.010,36 

GRATUIDADES ISENÇÕES 567,90 

RECEITAS COM RESTRIÇOES 97.816,22 

RECEITA IRM 31.655,44 

RECEITA PREF. MUNICIPAL 60.000,00 

PROJETO SICRED 6.160,78 

    

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 2021. 

Solange Ap. Rodrigues Argente 

Presidente 

Maria Isabel de Mello Grego 

1o. 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 2021 a 31 de dezembro de 2021, achamo-los conforme 

 e em ordem, pelo que somos favoráveis à sua aprovação em Assembléia. 

Santa Bárbara d´Oeste, 31 de dezembro de 2021. 

Antonio Benedito Martignago 

Charlei Moreno Barrionuevo 

Marta Luzia Camarinha 
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VIII- Adicionais 
 

1- Calendário de Eventos Previsto x Realizado de 2021: 
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2- Sala de Imprensa – 2021 

 

Lista completa em https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html          
                             

 

 
3- Mídia Institucional 

  
Site:  www.redefemininasbo.org.br 
Facebook:  https://www.facebook.com/rfcc.sbo 

Instagram:  @redefemininasbo 
Twitter:  @rede_feminina 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rfcc-ceac-santa-b%C3%A1rbara-d-%E2%80%8B-
oeste-648203130/  

  
 

4- Registro de depoimentos de profissionais responsáveis pelos atendimentos 
 

..” A papel da assistente social é interpretar a necessidade trazida pelo paciente e sua família, 
essa ação acontece durante o atendimento social, na escuta qualificada e humanizada, na 
análise socioeconômica, na visita domiciliar, orientando, encaminhamentos interno, externo 
e orientação jurídica com o advogado voluntário, em contato e intervindo junto a Rede 
sociassistencial, em Hospital de referência onde o paciente está em tratamento e sempre com 
o propósito de fortalecer a autonomia, na busca ativa e garantindo que seus diretos não sejam 
violados. Posso dizer que a cada caso aprendemos com as situações e mazelas do próprio 
beneficiário, interagindo com suas necessidades e anseios desde a espera, início ou durante 
o tratamento e quando está em cuidados paliativos. A minha participação é acolher, é saber 
compreender, é ter empatia, porque enfrentar o câncer é uma batalha e tanto, um momento 
difícil e é preciso procurar os melhores caminhos para iniciar e continuar o tratamento da 
melhor forma possível”. Letícia Prezzotto Pozzobon -  Assistente Social - CRESS 38.290 
 
..”Estar nesse projeto é perceber que atender um beneficiário da Rede Feminina é mais do 
que uma consulta nutricional, é também levar esperança de dias melhores, é resgatar a auto 
estima, é entender a dor e as angustias que o beneficiário vive neste momento, do diagnóstico 
até o final do tratamento. È acolher, tratar , nutrir e orientar.”   Joyce Petrucci - Nutricionista 

– CRN 18.235. 
 

https://www.redefemininasbo.org.br/imprensa.html
http://www.redefemininasbo.org.br/
https://www.facebook.com/rfcc.sbo
https://twitter.com/Rede_Feminina
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..“A importância desse Projeto na minha vida é fundamental, pois inicia com querer cuidar 
mais de mim para cuidar do outro, em querer sempre procurar novos estudos e atualizações 
para estar cada vez melhor atuando naquilo que é meu Chamado – Projeto de Vida.  Em 2021 
foi o ano que mais tive trabalhos aprovados em Congressos ligados a área de Oncologia, foi 
onde percebi que estamos juntos com renomadas colega de profissão da área  de nutrição 
oncológica e que estamos no caminho certo, cuidando desse beneficiário, contribuindo em 
sua Jornada desde o início do tratamento até os cuidados de fim de vida  - Cuidados 
Paliativos.” Andreia Rissati – Nutricionista – CRN 22.939.  

 
..” Viabilizar atendimento ao público infanto-juvenil possibilitou acolher e orientar tanto a 
criança/adolescente como seus tutores a respeito das mudanças, medos e angustias 
advindas da jornada da oncologia. Manter os atendimentos virtuais para os beneficiários 
impossibilitados de vir até a Rede Feminina possibilitou minimizar as faltas e manter 
acompanhamento emocional; bem como estender esse formato de atendimento virtual nos 
casos de familiares e beneficiários sem agendamento prévio, foi possível minimizar as 
angustias no momento. Realizar acolhimento logo após o cadastro social (conforme interesse 
dos beneficiários e familiares), tornou possível iniciar atendimento, orientação e 
acompanhamento de forma mais assertiva, cujo intuito foi de fortalecer pacientes e familiares 
para enfrentamento da jornada do tratamento e possíveis mudanças pessoais, familiar e 
profissional. Acolher o luto dos familiares, proporcionou aos mesmos encontrar espaço de 
escuta e acolhimento para momento de dor, cujo objetivo foi compreender o momento e em 
alguns casos ressignificar. Para mim, 2021 trouxe questionamentos e reflexões sobre o 
sentindo da vida e o que realmente importa no presente”. Esther Araujo da Silva Parmejani 
– Psicóloga - CRP: 06/101296. 

 
..”Para mim, atuar na jornada do paciente, nos momentos de maior dependência física é estar 
vivendo o meu maior propósito:  Amar e Servir”. Rosângela de Sousa Bueno Polezi – 
Técnica em Enfermagem - COREN No. 08082   

 
..”Para mim, trabalhar por esta causa e neste Espaço 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, assistente 

administrativa e artesã. 
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Conquistas de 2021, em Gestão e Transparência 

 

 

 


