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ANEXO I 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES - SEMESTRAL 

TIPO DE CONCESSÃO: TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 

ÓRGÃO EXECUTOR/ GRUPO VOLUNTARIO 

COMBATE AO CANCER DE CAPÃO BONITO  
PROGRAMA : SERVIÇO PROTEÇÂO BASICA  

PROCESSO Nº 

Nº 2.716 DE 15/02/2505 
PERIODO DEREFERÊNCIA : 1º Semestre 

Descrição do Serviço 
Público 

Alvo 

Nº de Atendidos  

MÊS / ATIVIDADE Jan Fev Març Abr Maio  Junho 

SERVIÇO DE 

CONVIVENCIA E 

FORTALECIMENTO 

DE VINCULO   

Idoso  

Acima 60 

anos  

Programada 120 120 120  120 120  120 

Executada 
 86  90  99  95 98  105 

 

Atividades realizadas por Serviço: 

Visita Domiciliar  

Relatorio Socioeconomico  

Encaminhamento para setores  publico assistencial 

Palestra  

Atendimento  Individual e  / ou  Familiar  

Encontro Picologa/Atendimento Individual /Visita Domiciliar  

Passeio Cidadão  

Atividade 3º Idade 

Oficina  de Sabores ( culinária em geral ) .  

Atividade domiciliar religiosa com grupo e canto de oração 

 

 

 

  

Executada 
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Janeiro 

Açôes Desenvolvida: 

 Neste presente mês foi realizado  nove visita domiciliar para orientações sobre serviços e 

benefícios eventuais fornecido pela Entidade aos usuários e seus familiares com cadastro no 

GVCC;   

 Agendamento  para requerimento aos serviços INSS como: pensão por morte, auxilio doença e 

BPC; 

 Realização de requerimento em registro, a pedido de assistidos cadastrados em nossa 

Entidade para setor social de Jau, com finalidade de perícia social, onde houve indeferimento 

em seu requerimento de aposentadoria; 

 Encaminhamento aos usuários para setor CRAS e Bolsa Família para cadastro cadunico; 

   Encaminhamento para CRAS ,referente usuária que foi desligada aos atendimento da 

Entidade ,para receber orientações sobre os benefícios eventuais fornecido pelo serviço; 

 Ações religiosas como: culto, missa, orações domiciliar  com objetivo de alinhar  os desejos  a 

vontade de receber benção e aumentar a fé de cada usuário e familiares envolvido em 

momento de oração levando-os a não desistir dos atendimento oncológico; 

 Atendimento individual para orientação sobre benefícios fornecidos pela Entidade aos usuários 

em atendimento oncologico.  

 

Benefícios Eventuais fornecidos pela Entidade: 

 Neste presente mês foi fornecido aos usuários os benefícios eventuais como: entrega de 

requisição mercado ( fruta, legumes,carne e leite) aos usuários em atendimento quimioterapia 

e radioterapia; 

 Auxilio pagamento de aluguel  aos usuários em situações de vulnerabilidade financeiro no 

momento ; 

 Auxilio gás para  usuários e seus familiares, neste presente mês tivemos um (1) auxilio; 

 Auxilio cesta básica aos usuários em situações vulnerabilidade financeira. 

Obs: todos os benefícios são fornecidos após atendimento individual realizado pela 
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Assistente Social da Entidade.       

 

 

Atividade Realizada por Serviço mês de Janeiro: 

Atividade  Luz Divina ( Publico Alvo Idoso ) : Atividade realizada com participação psicóloga 

, nesse atendimento é realizado visita domiciliar, atendimento individual e palestras de 

autoestima e confiança com tema escolhido pelos próprios assistidos. Neste presente mês foi 

realizado atendimento individual e visita domiciliar. 

 

           Atividade Oficina de Sabores( Publico Alvo: Idoso):  Atividade voltada em aprendizado na 

culinária , onde os próprio participante informa tipo de receita gostaria de aprender , com objetivo de 

futuramente colocar em pratica os pratos aprendidos na atividade e assim consegui seu próprio 

sustento.Neste presente mês foi realizado Geladinho Gourmet e Rocambole . 

       Passeio Cidadão: ( Publico Alvo- Idoso) : Atividade realizada uma vez no mês aos usuários e 

seus familiares , onde realizamos visitas nas Entidades existente em nosso Município e passeio ao 

parque, neste mês recebemos passe livre para   Água Amarela Yao. 

Atendimento Casa de Apoio II Jau. 

Café da manhã : 55,   Quimioterapia : 18 ;  Café da Tarde: 50 

Almoço: 60;                 Radioterapia:  10;      

Quantidade de usuário e seus familiares permaneceram durante o mês na Casa de Apoio Jau II . No 

período de atendimento oncológico os usuários podem ficar usando serviços de acolhimento que 

Entidade oferece ate retorno  ao município .  
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Fevereiro 

Açôes  Desenvolvida: 

 Atendimento individual e  cadastro social em casos de cadastros novos , com objetivo de 

orientar sobre serviços e atividades desenvolvido  na Entidade ; 

 Visita domiciliar para recadastro dos usuários em atendimento  semestral em Jau; 

 Requerimento  benefícios Loas , auxilio pensão ,por meio do menu Meu INSS; 

  Visita religiosa com as irmãs da fé , com objetivo de levar  esperança, fé, harmonia familiar , 

nas residências dos nossos usuário e seus familiares; 

 Encaminhamento para setor CRAS-Centro de Referencia  de Assistência Social , para 

cadastramento cadunico ; 

 Agendamento de pernoite aos usuários da zona rural, que precisam pernoitar  na Entidade por 

um período de 3 a 4 horas ate chegada do transporte e origem ao seu atendimento oncologico; 

 Atendimento no balcão como: orientações sobre os benefícios eventuais fornecidos pela 

Entidade aos usuários, encaminhamento para sérico social da Secretaria de Saúde para 

cadastro na farmácia de auto custo ; 

 Reunião em equipe técnica psicóloga e assistente para elaboração das atividades com os 

usuários e seus familiares; 

 Realização de missas na Entidade  com presença Padre Juliano , abençoando nossos usuários 

e seus familiares, diretoria e voluntários. 

Benefícios Eventuais Fornecidos: 

 Requisição mercado ( fruta, carne, legumes , água de coco e sucos ) aos usuários em 

atendimento quimioterapia e radioterapia  cada 15 dias; 

 Auxilio aluguel  para usuário em situação de vulnerabilidade financeira ; 

 Auxilio gás; 

 Auxilio pagamento água e luz   aos usuários  e seus familiares em situação de vulnerabilidade 

financeira. 

Atividade Desenvolvida no mês de Fevereiro: 
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           Luz Divina: ( Publico Alvo: Idoso):   Atendimento com psicóloga realizado em grupo e 

individual ,com objetivo de trabalhar o bem-estar da Saúde Mental dos usuários e seus familiares. 

Oficina de Sabor: ( Publico Alvo: Idoso):   Atividade culinária com deliciosos pratos com 

presença nossa voluntária Maria Dias, e cada encontro nosso usuários fazem pedido do prato 

que desejam aprender. Neste mês aprenderam fazer massa caseira para Coxinha, Salsichão, 

Enroladinho e Rocambole. 

 

Atendimento Casa de Apoio II Jau. 

Café da manhã : 62,   Quimioterapia : 16 ;  Café da Tarde: 58 

Almoço: 67;                 Radioterapia:  12;      Janta: 9.  

Quantidade de usuário e seus familiares permaneceram durante o mês na Casa de Apoio Jau II . No 

período de atendimento oncológico os usuários podem ficar usando serviços de acolhimento que 

Entidade oferece ate retorno  ao município . 

Março 

 

                Ações desenvolvidas: 

 

 Realização visita domiciliar para conhecer o grupo familiar do usuário e suas necessidades; 

 Atendimento Individual aos usuários para orientação sobre benefícios eventuais fornecidos 

pela Entidade,  

 Ligação para setor assistencial do Hospital Amaral Carvalho , com objetivo de informações  

sobre atendimentos do usuário que abandonou  os cuidados de oncologia; 

 Encaminhamento para  CRAS , orientando sobre realização cadastro único  cadunico; 

 Requerimento ao BPC ao Idoso em atendimento oncologico; 

  Agendamento Pernoite  aos usuários zona rural,  para permanecer na Entidade ate chegada 

do transporte ao destino de seu atendimento oncologico ( Jau, são Paulo, Sorocaba etc..); 

  Encontro Religioso, com Pastor  na Entidade, levando momento de orações e benção aos 
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usuários e seus familiares presentes no encontro; 

 Visita Religiosas com as meninas de oração , com objetivo de levar orientações  espiritual aos 

usuários e seus familiares ; 

 Reunião com equipe funcionário, diretoria e voluntário para organização dos eventos 12ª Festa 

do Milho Verde. 

 

Benefícios  Eventuais Fornecido pela Entidade aos usuários: 

 Entrega Requisição Mercado ( fruta, legumes, carne,água de coco e sucos) para aqueles em 

tratamento quimioterapia e radioterapia ; 

 Entrega de cesta básica para as famílias dos usuários cadastradas em nossa Entidade, que 

estão em situação de vulnerabilidade financeira devido ao inicio do atendimento oncologico em 

Jau.  

Obs: todos os benefícios são fornecidos após atendimento individual realizado pela 

Assistente Social da Entidade.       

Atividade Realizada no mês de Março : 

 

         Luz Divina : ( Publico Alvo: Idoso):    Neste presente mês realizamos visita domiciliar  e 

atividade em grupo para comemorar o Dia Internacional das Mulheres, com direito a presentes e um 

delicioso Chá tarde. 

       Oficina de Sabor: ( Publico Alvo: Idoso): Curso Culinária, realizado pela voluntária  onde neste 

presente mês tivemos aprendizado em Pastel , conforme pedido dos usuarios. 

     Atividade Extra: Neste presente mês tivemos nossa 12ª Festa do Milho Verde, um evento com  

participação de voluntário, usuários e seus familiares, funcionários, diretoria, membros de 

comunidade , nós ajudando nas organizações e durante o evento para conseguirmos um bom 

recursos  para nossa Entidade e assim auxiliar cada vez mais os nossos usuários cadastrados.   

Visita Técnica: 

      Neste presente mês recebemos visita Srº Eduardo Nadalet , responsável pela liga das Casas de        
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Apoio , com objetivo de muita orientação sobre atendimento com os usuários  e seus familiares , 

tivemos presença de voluntários, diretoria e funcionários.  

 

Atendimento Casa de Apoio II Jau. 

Café da manhã : ,   Quimioterapia : 0 ;  Café da Tarde: 142, .  

Almoço: 151;                 Radioterapia:  0;      Janta: 31.  

Quantidade de usuário e seus familiares permaneceram durante o mês na Casa de Apoio Jau II . No 

período de atendimento oncológico os usuários podem ficar usando serviços de acolhimento que 

Entidade oferece ate retorno  ao município . 

Abril 

        Açôes Desenvolvidas: 

 Atendimento individual para orientações sobre relaçôe  de  documentos  para 

cadastramento do sériços da Entidade e atendiemntos em Jau ; 

 Ligações aos usuarios informando sobre as medidas de prevenção ao COVID-19  e 

orientando sobre importância de ficar em casa e quando necessitar dos serviços da 

Entidade realizar ligações se possível; 

 Agendamento via onlaine para requerimento Loas  e auxilio Doença; 

 Cadastramentos dos usuarios sem renda mensal para benefícios emergencial ; 

 Ligações para Hospital Amaral Carvalho no setor social com objetivo de informações sobre 

transporte realizando translado do hospital ate Casa de Apoio II  em Jau; 

 Atendimento no balcão para orientação sobre atividades e serviços fornecido pela 

Entidade, recebimento de doações, liberação dos benefícios eventuais fornecido aos 

usuários em atendimento na oncologia, ligações para secretaria desenvolvimento social 

com finalidades de orientações sobre vale transporte para cidades vizinhas; 

 Realização de Campanha em confecções de maquinas para Entidade e assim distribuída 

aos usuarios e seus familiares.  

 Realizaçâo de cadastramento em casos primário para os  atendimento em Jau  e assim 
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informando sobre Casa de Apoio II onde poderão permanecer durante os atendimentos 

oncologico caso necessite. 

 

Benefícios  Eventuais Fornecido pela Entidade aos usuários: 

 Entrega Requisição Mercado ( fruta, legumes, carne,água de coco e sucos) para aqueles em 

tratamento quimioterapia e radioterapia ; 

 Entrega de cesta básica para as famílias dos usuários cadastradas em nossa Entidade, que 

estão em situação de vulnerabilidade financeira devido ao inicio do atendimento oncologico em 

Jau.  

                                                  Atividade Realizada no mês de Abril  : 

 

    Luz Divina : ( Publico Alvo: Idoso):  Neste presente mês o atendimento desse serviço com 

psicóloga  foi realizada  em forma de conversa por telefone , em casos houve ate chamada de vídeo 

levando tranquilidade sobre os atendimentos oncologico e sobre os momentos de pandemia .  

    Oficina de Sabor: (Publico Alvo: Idoso): Nessa Atividade nossa voluntaria preparou Ovos da 

Páscoa em sua residência para entregarmos aos usuarios e seus familiares . 

     Passeio Cidadão : (Publico Alvo: Idoso): Não realizamos essa atividade devido as orientações 

de ficar em casa nesse momentos de Pandemia COVID-19.  

 

Atendimento Casa de Apoio II Jau. 

Café da manhã : 144,   Quimioterapia : 16 ;  Café da Tarde: 75 

Almoço: 157;                 Radioterapia:  12;      Janta: 13.  

Quantidade de usuário e seus familiares permaneceram durante o mês na Casa de Apoio Jau II . No 

período de atendimento oncológico os usuários podem ficar usando serviços de acolhimento que 

Entidade oferece ate retorno  ao município . 
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Maio 

Ações Desenvolvidas : 

 

 Atendimento no balcão, com orientações encaminhamento para setores serviço social 

como Bolsa Família, Cras e Secretaria de Saúde; 

 Realização de requerimento em prontuários, a pedido de assistidos cadastrados em 

nossa Entidade para   setor social de Jau, com finalidade de perícia judicial onde houve 

indeferimento em seu requerimento de aposentadoria; 

 Cadastro Emergencial aos usuarios e seus familiares para adquirir o beenficios; 

 Requerimento ao BPC/Loas aos usuarios em atendimento oncologico; 

 Ligações para os usuarios com objetivo de realizar busca ativa sobre os períodos de 

atendimentos oncologico em Jau  e buscando a periozidade em seus atendimendos; 

 Realização de um Mapa do Municipio , com discrições de casos oncologico nos bairros 

e assim tendo conhecimentos quais   tipos de cancer  em nossa Cidade. 

 Atendimento balcão , realizando os atendimentos como: encaminhamento para setor 

agendamento de transporte, recebimento de carnê sócios, ligações diversos setores em 

Jau, etc... 

 

 

Benefícios  Eventuais Fornecido pela Entidade aos usuários: 

 Entrega Requisição Mercado ( fruta, legumes, carne,água de coco e sucos) para aqueles em 

tratamento quimioterapia e radioterapia ; 

 Entrega de cesta básica para as famílias dos usuários cadastradas em nossa Entidade, que 

estão em situação de vulnerabilidade financeira devido ao inicio do atendimento oncologico em 

Jau.  
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Atividade Realizada no mês de Maio   : 

Luz Divina : ( Publico Alvo: Idoso):  Continuamos com os atendimento por via fone e 

chamada  de vídeos, levando conforto e fé no momento de pandemia que Basil esta passando 

no momento. 

 

Oficina de Sabor: ( Publico Alvo: Idoso):  Realizamos uma cesta de café da manha , para 

ser entregue as mamães cadastradas em nossa Entidade e aquelas em atendimento continuo 

em Jau , com objetivo de comemorar o dia Das Mães.  

Passeio Cidadão: (Publico Alvo: Idoso):  Não realizamos essa atividade devido as 

orientações de ficar em casa nesse momentos de Pandemia COVID-19. 

 

Atendimento Casa de Apoio II Jau. 

Café da manhã : 120,   Quimioterapia : 05 ;  Café da Tarde: 115 

Almoço: 110;                 Radioterapia:  07;      Janta: 14.  

Quantidade de usuário e seus familiares permaneceram durante o mês na Casa de Apoio Jau II . No 

período de atendimento oncológico os usuários podem ficar usando serviços de acolhimento que 

Entidade oferece ate retorno  ao município . 

Junho 

    Açôes Desenvolvidas : 

       Realização de atendimento Indivual para orientações sobre os benefícios fornecido pela 

Entidade  e logo em seguida realizado cadastro socioeconômico; 

 Atendimento balcão , realizando os atendimentos como: encaminhamento para setor 

agendamento de transporte, recebimento de carnê sócios, ligações diversos setores em 

Jau, etc... 

 Atendimento Familiar  com relato de  uma assistida que encontra-se em uso continuo 

com bebida alccolica e não realizando os atendimentos oncologico corretamente.  

 Cadastramento dos casos novos em nossa Entidade e assim orientando sobre os 
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serviços e benefícios fornecido pela Entidade e acolhimento na Casa de Apoio II  em jau 

quando necessitar pemanecer durante a semana em Jau devido aos atendimentos 

oncologicos.  

 Oientação ao beneficio eventual funeral fornecido pela Secretaria Desenvolvimento 

Social do município, para família do usuario enserida  no serviço de convivência e 

fortalecimento de vinculo da Entidade GVCC; 

 Informações sobre cadastro emergencial  referente pandemia COVID-19. 

 

Benefícios  Eventuais Fornecido pela Entidade aos usuários: 

 Entrega Requisição Mercado ( fruta, legumes, carne,água de coco e sucos) para aqueles 

em tratamento quimioterapia e radioterapia ; 

 Entrega de cesta básica para as famílias dos usuários cadastradas em nossa Entidade, que 

estão em situação de vulnerabilidade financeira devido ao inicio do atendimento oncologico 

em Jau.  

 

Atividade Desenvolvida  no mês de Junho: 

      Luz Divina : ( Publico Alvo: Idoso):  Realizamos atendimento individual  e  via telefone aos 

usuarios com objetivo de tranquiliza-los sobre os atendimentos oncologicos . 

   Oficina de Sabor: ( Publico Alvo: Idoso):  Neste presente mês retornamos com atividade em 

grupo mas reduzimos os participantes e todos com medidas de prevenção conforme o decreto 

municipal. Nossos usuário aprenderam  fazer Caldo da Sogra .  

 

   Atividade Corporal : ( Publico Alvo: Idoso):  Neste presente mês nossos usuarios realizaram 

atividade de movimento corporal com presença de uma fisioterapeuta , onde ela trabalhou em grupo 

,não ultrapassando no Maximo três usuarios por hora.  
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Atendimento Casa de Apoio II Jau. 

Café da manhã : 193,   Quimioterapia : 02 ;  Café da Tarde: 125 

Almoço: 194;                 Radioterapia:  01;      Janta: 42.  

Quantidade de usuário e seus familiares permaneceram durante o mês na Casa de Apoio Jau II . No 

período de atendimento oncológico os usuários podem ficar usando serviços de acolhimento que 

Entidade oferece ate retorno  ao município . 

 

ANEXO II 

Fotos : 

 

Atividade: Referente Janeiro: 

Luz Divina:  
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  Oficina de Sabor: 

 

                    

 

 

Passeio Cidadão: 
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Atividade Fevereiro 

 

 

Luz Divina  

 

                         

 

 

Oficina Sabor 
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Atividade de Março fotos 

 

 

  Luz Divina : 

 

                       

 

Oficina de Sabor: 
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Atividade Extra : ( Festa do Milho/ auxilio dos usuarios e seus familiares com participação das 

comunidades.) 

 

 

                               

 

 

 

    Visita Tecnica: Neste presente mês recebemos visita Srº Eduardo Nadalet , responsável pela liga 

das Casas de Apoio , com objetivo de muita orientação sobre atendimento com os usuários  e seus 

familiares , tivemos presença de voluntários, diretoria e funcionários 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://culinariaregional.wordpress.com/fotos-2/fazendo-pastel/&psig=AOvVaw3t1oxsPf2pcj3zM-r3gm7V&ust=1593368274932000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICojdPNouoCFQAAAAAdAAAAABAE
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Atividade de Abril 
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Oficina de Sabor: 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

Atividade de Maio Fotos 

 

 

Luz Divina : 
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Entrega Beneficio Eventual : 
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Junho 

 

 

Luz Divina : 

 

     

 

 

 

 

 

 

Oficina de Sabor: 

 

 

                   

 

 

  Atividade  Corporal  
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Fernanda Pires de Oliveira                             Célia Lincoln do Amaral  

Assistente Social                                                     Presidente  

 

 

Observações 
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Local e data: Capão Bonito 30Junho  2020 

 

 

Entidade/Serviço Executor: 

Grupo Voluntario Combate ao Cancer 

de Capão Bonito  

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação pelo Coordenador do serviço ou  

Presidente Entidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


