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Plano de Ação 2018 

 

Grupo Voluntário Combate ao Câncer de Capão Bonito 

 

Identificação Entidade Executora  

 

Entidade Executora/Razão Social 
Grupo Voluntário de Combate ao Câncer de 
Capão Bonito 

C.N.P.J 
07.869.354/0001-16 

Endereço 
Rua Quintino Bocaiuva 16 - Centro 

(DDD) Telefone/Fax 
15  -  3542 4331 / 2488 

Cidade 
Capão Bonito 

UF 
SP 

CEP 
18300-390 

e-mail 
gvcc@hotmail.com 

Nome Responsável pela Entidade 
Célia Lincoln do Amaral 

CPF 
983.645.298-20 

RG/Orgão Expedidor 
7.769.733  /  SSP-SP 

Cargo 
Presidente 

e-mail 
celialincoln@hotmail.com 

Endereço completo 
Rua Brasilio Paiva,117 

CEP 
18300-240 

(DDD) Tel./Fax 
15  -  3543.0749 

 

 

1- Finalidade Estatuária  

 

  ART 2° - O Grupo Voluntário de Combate ao Câncer de Capão Bonito – 

GVCC – CB tem por finalidade o apoio e a assistência social a crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias de portadores de neoplasia 

maligna do Município e região, através de uma assistência humanizada a 

todos, encaminhados ou não por Entidades congêneres, através de atividades 

de: 

 a) Acolhimento Social Provisório de pessoas e seus acompanhantes em 

tratamento de doenças graves fora da localidade de suas residências e sem 

condições de auto sustento  
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b) Palestras e orientações sobre o direito à vida, saúde, alimentação, a 

liberdade, dignidade, respeito, educação, cultura e outros que façam 

necessários. 

 c) Cursos profissionalizantes que promovam a capacitação e recuperação da 

autoestima, fortalecimentos de vínculos de nossos assistidos e de seus 

familiares, saúde, cidadania, inclusão digital e meio ambiente realizados pela 

própria Entidade ou através de parcerias com governos Municipais, Estadual e 

Federal e também com outros organismos não governamentais do país ou do 

Estrangeiro, que visem o fortalecimento do sistema de garantias sociais de 

nossos assistidos. 

 

2- Objetivo Geral  

O Grupo Voluntário de Combate ao Câncer tem como objetivo promover 

o serviço de convivência e fortalecimento de vinculo familiar entre os  usuários, 

famílias e membros de comunidades, trabalhando de fora  a prevenir   ruptura 

dos vínculos, possibilitando a superação de situações de fragilidades sociais 

vivenciadas, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção da 

assistência social e assim promovendo uma atividade com trabalho social entre 

as famílias , usuários e membros de comunidade. 

2.1 Objetivo Especifico  

O Grupo Voluntário de Combate ao Câncer é uma Entidade exclusiva e 

integralmente de Assistência Social onde tem por objetivo especifico o Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vinculo familiar e comunitário que fortalece  

a função  protetiva  das famílias e usuários  contribuindo  para uma  melhor  

qualidade de vida  e convívio social; favorecer  o desenvolvimento  de 

atividades proporcionando  trocas de experiências  e vivencia , adquirindo   o 

respeito  a solidariedade e os vínculos  familiares e comunitários.  
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A gratuidade e a universalidade que são princípios  normativos do 

SUAS, também fazem  parte dos pressupostos  e organizações  da entidade 

que entende que a assistência social deve ser prestada sem exigência de 

contribuição   dos familiares e usuários , sendo política de seguridade social 

não contributiva ofertada a quem dela necessitar. 

 

 

3- Metas:  

 Fortalecer o convívio familiar entre usuários e membros das famílias 

com objetivo de gerar afinidades através das atividades estabelecidas a 

eles para uma experiência grupal e social; 

 Realização de estudos socioeconômicos de cada família e usuários 

para orientação sobre benefícios eventualmente fornecidos pela 

Entidade pelo período de vulnerabilidade social 

 Realizar visita domiciliar a fim de averiguar e acompanhar a real 

necessidades das famílias e posteriormente elaboração do relatório 

social;  

 Informações e encaminhamentos para demais setores da assistência 

social como CRAS, CREAS e Secretaria Assistência Social; 

 Preservação de vínculos familiares; 

 Palestras e campanhas socioeducativas abordando vários temas como 

direitos sociais, orientações e informações sobre prevenção com temas 

“Outubro Rosa e Novembro Azul”, nas quais são distribuídos panfletos 

com informações básicas, realizadas por profissionais qualificados, 

voluntários e prestador serviços.  
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4- Origens dos  Recursos  

 

Fonte Valor Mensal Valor Anual 
Contribuição  de Associados R$ 5.500,00 R$ 66.000,00 

Doação R$    475,00 R$   5.700,00 

Eventos R$ 7.500,00 R$ 90.000,00 

Renda Oficina Costura R$ 5.000,00 R$ 60,000,00 

Subvenção Estadual R$ 3.531,95 R$ 42.383,40 

 

 

** esses valores podem sofrer alterações por se tratar de 

doações/contribuições e festas (ex: milho) 

*** todos os recursos / subvenções são aplicados no desenvolvimento 

das ações ou em razão dela.    
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5- Infraestrutura  

 

 

Recursos Físicos Quantidade Capacidade 
técnica 

Recepção: 02 computadores; 01 
copiadora e fax; balcão, um armário; 
telefone sem fio; uma poltrona dois 
lugares  , poltrona dois lugar ; estante 
com peças artesanais , dois 
manequim e duas cadeiras. 
 

01 01 

Sala de Atendimento ( Social): duas 
mesas, um armário, computador e 
duas cadeiras.  
 

01 01 

Sala de Estar: jogo de sofá, poltrona 
do papai, TV 42 polegadas, mesa com 
oito cadeiras, uma lousa para avisos. 
 

01 00 

Dormitório: 
Masculino- três camas comum, uma 
cama hospitalar  e seis  colchões 
caixa de ovo e três colchões para 
cama hospitalar.  
 
Feminino- dois guarda roupas de 
casal, quatro camas comum, duas 
cômodas e um baú.   
 

02 00 

Sanitário ( masculino e feminino) 
vasos sanitário ( adaptados) , pia e 
chuveiro  .  
 

02 00 
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Cozinha Americana: uma mesa com 
quadro cadeiras, armário embutido, dois 
fogão, geladeira, freezer.   
 

01  

Sala de Administração: um 
computador, telefone, duas mesas, dois 
armários.  
 

01 02 

Sala de Arquivos : uma estante com 
pastas dos assistidos ,armário arquivo , 
dois computador, quatro mesas, quatro 
cadeiras. 

01 00 

Garagem : um carro, moto  e Kombi 
 

01 01 

Lavanderia: um freezer horizontal, dois 
tangue,  um armário , um fogão 
industrial  , maquina de ralar milho e 
banheiro 
 

01 01 
 

 

Sala para Bazar – (Fundo): duas 
estantes , um balcão e varias araras .   
 

01 01 

Quintal Amplo para atividades  : dez 
cadeiras de plástico, uma geladeira, 
dois banco de madeira, dois toldos para 
fechar  ambiente. 
 

01 01 

Entrada com acesso sensibilidade com 
corrimão  
 

01  

Deposito : três estantes  , um fogão, 
dois  freezer vertical , duas estantes 
guarda volume  .   

01 00 
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6- Identificação do Objeto executado  

Titulo do Serviço:  Novo Horizonte  

                                Amor sem Limite. 

 

6.1- Descrição Serviço: 

 Novo Horizonte: É uma instalação completa de uma oficina de 

corte e costura com máquinas industriais, inclusive bordadeira 

computadorizada. É um programa de capacitação de corte e costura 

em geral oferecido aos assistidos  e membros de comunidade para 

entrar no mundo do mercado de trabalho com prática em maquinas 

industrial. 

 

6.2 -Amor sem Limites: É um serviço que estabelece aos usuários e seus  

familiares com várias atividades: 

a) O conhecimento e capacidade de sua criatividade em confecção de  

artesanato em geral; 

b)  Preparação  de alimentos  com trocas  de receitas e aprendizado 

em uma alimentação saudável e reaproveitamentos de alimentos; 

c)  Realizamos também  encontro e visita com psicóloga aos 

assistidos e familiares  levando convívio e fortalecimento de 

vínculos sociais, oferecendo uma qualidade de vida familiar 

agradável na sociedade. Melhorando assim a autoestima para 

ajudar no tratamento de cada indivíduo. 
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6-3  Arco Iris: É uma atividade que objetiva levar conhecimento em 

artesanato em geral como: boneca de pano, crochê, decopagem, bordados 

variados, petswork, bordado em chinelos, bijuterias, fuxico, tapetes, bolsas com 

material reciclado, almofada, bolsa porta maquiagem, costura e peças natalina 

com objetivo de autoconhecimento em suas capacidades artesanal para os 

assistidos e seus familiares levando fortalecimento de vínculos entre os 

participantes  e futuramente gerando sustentabilidade familiar, levando a 

despertar assim a criatividade de cada participantes.  

6-4  Luz Divina: Essa atividade  visa levar o apoio psicológico aos usuários  e 

familiares com terapia em grupos e visitas domiciliar,  adquirindo um momento 

de conversa grupal entre familiares e participantes, despertando momentos  de 

descontração também com  troca  de experiências no  convívio entre os 

participantes ajudando assim uma melhora no tratamento de cada indivíduo.   

6-5  Oficina de Sabores: Uma  atividade de preparação de doces e salgados  

com o objetivo de ensinar  o reaproveitamento  de alimentos, direcionando 

sempre a uma alimentação   saudável; em cada  encontro  os próprios 

assistidos escolhem a aproxima atividades a se realizar; participam  familiares  

e também membros da comunidade e voluntários  

6-6  Atividade Grupal 3 Idade: essa atividade tem como objetivo de fortalecer 

a integração social , proporcionando momentos de distração e alegria  

deixando a depressão e o isolamento  não atingi-los  e assim fortalecendo o 

convívio dos vínculos  social e familiar.  
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Nossas atividades são realizadas quinzenalmente com participação dos 

assistidos e seus familiares e  voluntários onde prosseguem com atenção e 

determinação em todas as atividades, após encerramento do encontro  é 

oferecido lanche para descontração entre eles e gerando assim laços de  

amizades.   

Fornecemos atividades para assistidos cadastrados como: visita domiciliar com 

apresentação cadastro social e relatórios de visitas, encaminhamos para 

setores publico  sendo CRAS, CREAS  e conselhos ativos em nosso Município;  

realizamos através do cadastro social alguns benefícios eventual fornecido pela 

Entidade,  aos  assistido  em situação de vulnerabilidade financeira por período 

de seis meses (6) ; realizamos agendamento para requerimento beneficio a 

Previdência Social e preenchimento formulários e declarações . Realizamos 

campanha Outubro Rosa e Novembro Azul com palestras e entregas de 

panfletos informativos. 

A cada quinze dias há um culto evangélico na Entidade com a participação de 

familiares, voluntários, diretoria e comunidade. 

 Toda última segunda  é celebrado uma Missa para os aniversariantes do mês 

e saúde dos que estão em tratamento também com a participação de 

voluntários, diretoria, assistidos e membro de comunidade.    

 

7- Publico Alvo – Atendidos. 

Segmento: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo 

 

Faixa  Etária:  30 a 59 anos ( Resolução CNAS nº13 de 13 Maio 2014) 

                       Idoso acima de 60 anos ( Resolução nº109 de 11 

Novembro 2009). 
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8- Capacidade de Atendimento  

Adulto: 85 

Idoso: 90 

Total: 175 assistido 

 

 

 

9- Cronogramas de Atividades 

  

Objetivo
s  

Descrição 
das 
Atividades 

Faixa 
Etária/ 

Usuários   

Dias 
Semana/ 
Atividad

e   

Qnt. 
Assis

t. 

Inicial Final 

 Novo 
Horizont
e 

Realizado as 
atividades de 
corte e costura  
com maquina 
semi- industrial 
e 
computadoriza
da 

30 á 59 
anos 

1 vez 
semana  

15 01/2018 12/2018 

Amor 
sem 

Limites/ 
Arco Iris  

Realizado 
aulas  de 
artesanato em 
geral como  
macramê, 
tricô, crochê, 
bijuterias , 
vagonete e 
aulas de 
pinturas   

30 á 59 
anos  

2 vez 
semana  

20 01/2018 12//2018 
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Luz 
Divina  

Realizado 
cada 15 dias 
encontros com 
Psicóloga 
levando apoio 
psicológico ao 
usuários e 
famílias   

 30 á 59 / 
Acima 60 
anos  

Quinzen
al  

30 01/2018 12/2018 

Oficina 
de 
Sabore
s 

Realizado  
cursos de 
preparo 
culinário com 
reaproveitam
ento de 
alimentos , 
doces e 
salgados  

30 á 59 
anos  
 
Acima de 
60 anos  

1 vez na 
semana  

20 01/2018 12/2018 

Ativida
de  
Grupal 
3 Idade  

Realizado 
uma tarde  de 
distração 
com  jogos e 
dinâmicas  

Acima de 
60 anos  

1 vez na 
semana  

30 01/2018 12/2018 
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10- Recurso s Financeiro Utilizado  

 

 Recursos Humano 

(salário,férias, 13º e 

tarifas ) 

Total 

 

Janeiro 

R$ 3531,95 R$ 3.531,95 

Fevereiro R$ 3.531,95 R$ 3531,95 

Março R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Abril R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Maio R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Junho R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Julho R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Agosto R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Setembro R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Outubro R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Novembro R$ 3.531,95 R$ 3.531,95 

Dezembro R$ 3.531,95 R$ 3.531,95  
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10-Recursos Humanos Envolvido 

 

Nome Cargo/Função Vinculo Horas Semanais 

Talita B.Sde Souza  Recepcionista  CLT 44 horas  

Dayane Rodrigues 

de Souza  

Auxiliar 

Administrativo 

CLT 44  horas  

Jose Jesus  Brizola  Motorista CLT 44 horas 

Thauane Mayara 

do Nascimento  

Office-Girl CLT 44 horas  

Fernanda Pires de 

Oliveira  

Assistente Social  CLT 30 horas  

Elaine  Cristina L. 

Augusto  

Psicóloga  Prest /Serviço 4 horas /mês 

Hilda H.R.do 

Amaral  

Costureira  CLT 44 horas  

Yara Fernanda 

Brum  

Recepcionista  CLT 44 horas  

Voluntários Diversos Voluntário Disponibilidade  

cada voluntário. 
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11-Abrangência  Territorial  

 Prioritariamente no Município de Capão Bonito  

 12- Forma de Participação  dos Usuários 

      Sempre com a participação física dos usuários, familiares e voluntários. 

As atividades são realizadas no próprio local da Entidade com exceção as 

atividades de artesanatos que são em outro lugar devido aos equipamentos 

e seguindo sempre os princípios  da gratuidade e da universalidade. 

13-Resultados Alcançados 

 Através das atividades desenvolvidas pela Entidade os nossos 

assistidos obtém um resultado positivo em sua área emocional, pois tivemos  

grande procura e interesse em participar  dos trabalhos  desenvolvidos tanto na 

parte dos familiares e usuários como membros de comunidade. Fazemos 

visitas domiciliar semanalmente nos casos em tratamento ou quando  há casos 

novos para detectar a real necessidades das famílias e  aproveitamos o 

momento  para observar o convívio familiar dos nossos assistidos  . Em casos 

de mal tratos e abandono a psicóloga faz um acompanhamento com as 

famílias junto com assistente social da Entidade, sempre alcançando  

resultados positivos.  

 

                                                                     Capão Bonito ,17 de Julho de 2018 

 

                                           Fernanda Pires de Oliveira 

                                            Assistente Social / GVCC. 
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