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Projeto  

Bem Estar...  

Casa da Vida ... 

Em prol  aos assistidos e familiares em atendimento Oncológico.   

 

1- Identificação /Dados Cadastrais  

 

 

2- Objeto do Projeto  

 

Descrição Custeio para Produto Alimentício  , água, 
energia ,telefone , gasolina,suplemento e 
atividades diversas oficinas .  

 

Órgão / Entidade  CNPJ 

Grupo Voluntario Combate ao Câncer de Capão Bonito  07.869.354/0001-16 

Endereço 

Quintino Bocaiuva, 16- Centro. 

Cidade UF CEP Telefone: 

Capão Bonito  SP 18300-390 015.3542-4331 

E-mail 

gvcc@hotmail.com 

Site:ww.gvcc.com.br 

Representante: 

Célia Lincoln do Amaral  

RG: 7.769.733     CPF: 983.645.298-20    Profissão: Professora Telefone: 
15.99782.4948 

e-mail: celialincoln@hotmail.com 

mailto:celialincoln@hotmail.com
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3- Descrição 

 

A Entidade Grupo Voluntário de Combate ao Câncer de Capão Bonito, realiza 

seus atendimentos aos usuários e seus familiares cadastrados em nossos 

serviços, há quatorze anos,  através dos atendimentos presenciais e via fone . 

O usuário ao ser cadastrado ele apresenta toda sua documentação, onde é 

encaminhado via fax para setor social do Hospital Amaral Carvalho, onde em 

período de sete a nove dias, retornamos com ligação ao setor social, com data 

de atendimento do usuário para Hospital Amaral Carvalho. Após todo esse 

trâmite, nossos usuários são atendidos pela equipe técnica da Entidade, onde 

o primeiro contato com assistente social para avaliar situação de 

vulnerabilidade da família e assim orientar sobre serviços e benefícios 

eventuais fornecido, logo em seguida realizam atendimento com psicóloga para 

trabalhar dando em conjunto ou individual as emoções e autoestima de cada 

usuários e seus familiares , com objetivo de alcançar tranquilidade , qualidade 

de vida diante dos atendimentos oncológicos.   

Em 2019 juntamente diretoria com os funcionários obtemos a oportunidade de 

inaugurar uma casa de apoio em Jau, onde é reconhecida como  CASA DO 

AMOR II de Capão Bonito . Essa ideia surgiu devido aos usuários que 

necessitam permanecer em Jau, por um período de semana ou até meses , 

conforme orientações sobre os atendimentos oncológico que muitas das vezes 

iniciam com radioterapia, quimioterapia e ate mesmo uma internação 

prolongada , assim com conforto da Entidade os familiares  e assistidos podem 

permanecer na casa para uma alimentação adequada e equilibrada  , um 

descanso, banho relaxante para seguir confiante e fortalecido ao seu 

tratamento.   

 



GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CANCER DE CAPÃO BONITO 

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 16-CENTRO- CAPÃO BONITO-SP- CNPJ: 07.869.354/0001-19 FONE/FAX: (15) 

3542-4331 – e-mail: gvcc@hotmail.com  

 

3 
 

A Entidade oferece diversas atividades para os usuários e seus familiares com 

objetivo de trabalhar autoestima, fortalecimento de vínculos entre os 

participantes e até mesmos os familiares dos usuários que são: 

Luz Divina: É um atendimento individual ou  atividade em grupo, realizado pela 

profissional  graduada em Psicologia , onde ela aborda diversos temas para 

trabalhar as emoções , autoestima levando uma qualidade de vida aos usuários 

e seus familiares. Essa atividade acontece uma vez na semana, geralmente 

toda segunda – feira.  

Oficina de Sabor: Atividade desenvolvida por uma voluntária, onde ela realiza 

diversos pratos de custos baixos para nossos usuários e seus familiares , 

objetivando importância de uma alimentação equilibrada devido atendimento 

oncológico, também essa atividade desenvolve o interesse dos participante 

adquirirem futuramente seu próprio negocio levanto autossustento para sua 

família.   Atividade acontece cada quinze nas quarta-feira . 

Passeio Cidadão: Atividade que oferece um passeio aos nossos usuários e 

seus familiares, onde realizamos passeio em parque de pescas, conhecimento 

das outras Entidades existente em nosso Município e futuramente desejamos 

levar para uma viagem mais diferenciada como um Cinema, Parque Aquático, 

Zoológico. Atividade acontece uma vez no mês.  

Melhor Idade: Essa atividade é realizada aos nossos usuários com idade de 

60 anos acima, levando momentos de lazer, brincadeiras como jogos e 

competição, palestras educativos e preventivos voltados a Cultura, Saúde e 

Assistência Social.  Atividade desenvolvida uma vez na semana , geralmente 

sexta-feira.      

Viva melhor: Atividade desenvolvida por uma profissional graduada na área de 

Fisioterapia, onde trabalha de forma individual nas residências e atendimentos 
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em grupos, levando melhora na qualidade de vida  durante os atendimentos 

oncológicos.  Os Atendimentos acontecem duas vezes na semana.  

Todas as atividades são realizado para trabalhar autoestima de cada usuários 

e seus familiares , levando momentos de alegria e distrações para uma 

qualidade de vida saudável e uma integração social com os demais 

participantes.  

Benefícios Eventuais eu Entidade oferece aos usuários e seus familiares: 

Após cadastramento e atendimento da profissional graduada em Serviço 

Social,  Assistente Social realiza seus atendimentos que são:  individuais, 

visitas domiciliares para conhecimento dos grupo familiar e  informações 

situações de vulnerabilidade social e financeira  e assim é  orientado aos 

familiares ou usuários sobre os benefícios eventuais oferecido pela Entidade 

que são: Entrega de Cesta Básica,  Frutas, Legumes, Água de Coco , 

Suplementos , Leite , Danones e Sucos  para aqueles  que encontram-se em 

tratamento quimioterapia , radioterapia e aqueles debilitados que não 

conseguem se alimentar como de costume  

4- Justificativa: 

Os serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculo da Entidade, com 

atendimentos aos usuários e seus familiares, tem como principal atividade 

auxiliar aqueles que precisam de uma orientação, informações sobre os 

primeiros meios a serem utilizado perante o inicio dos atendimentos 

oncológicos onde maioria das vezes essas informações são transmitida por 

meio de uma ligação e ate mesmo a locomoção do profissional ate a residência 

dos usuários necessitando do serviço e com sua dificuldade não consegue 

comparecer ate a sede da Entidade. . Recepcionamos também dentro dos 

nossos serviços os  atendimentos contínuos como  as  atividades  e oficinas 

,encaminhamento de documentos ou laudos via fax , requerimento assistencial 



GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CANCER DE CAPÃO BONITO 

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 16-CENTRO- CAPÃO BONITO-SP- CNPJ: 07.869.354/0001-19 FONE/FAX: (15) 

3542-4331 – e-mail: gvcc@hotmail.com  

 

5 
 

pelo portal INSS e qualquer  necessidade que nossos usuários e seus 

familiares  necessitar ,estaremos equipados tantos nas informações como os 

meios de utensílios para usarmos nas orientações minimizando qualquer 

desconforto para os mesmos.  

5- Objeto geral  

A entidade tem como objetivo auxiliar os usuários e seus familiares, nas 

orientações e caminhos a serem seguidos após diagnostico de cuidados 

que terão ao iniciar os atendimentos oncológico, sendo eles em  Cidades 

como: Jau, Sorocaba, Barretos ,Itapeva e  São Paulo.  

 No primeiro momento ocorrem os encaminhamentos e documentação  via 

fax  para os setores oncológico , a Entidade GVCC tem por total autonomia 

encaminhar os casos diretamente para serviço social do Hospital Amaral 

Carvalho , logo em seguida retornamos por meio de ligações ao setor para 

confirmação de toda documentação, nesse momento os familiares são 

atendimentos pela profissional assistente social onde são informados sobre 

os serviços e benefícios fornecido pela Entidade e quais o usuários será 

utilizado naquele momento de cadastramento e tranquilizando que qualquer 

duvida retone ou ligue para nossos serviços .  

6- Objetivo Especifico  

Os serviços realizados pela Entidade, tem por finalidade auxiliar seus 

usuários e familiares, em todo processo de atendimento oncológico, desde 

o encaminhamento, ate o primeiro dia do atendimento  , onde poderão 

usufruir dos serviços da  Casa de Amor II em Jau ,podendo permanecer o 

período que precisar . E toda equipe da Entidade realizará contato via fone, 

e visita domiciliar através transporte da Entidade com os usuários para 

obter informações sobre os andamentos dos atendimentos oncológico e 
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assim levando uma tranquilidade emocional para uma qualidade de vida  

principalmente emocional .    

7- Metodologia  

Os trabalhos desenvolvidos serão realizados pela equipe da Entidade onde 

executarão os serviços de atendimento aos usuários e seus familiares, 

através de ligação e encaminhamento dos documentos via fax  ao setor de 

atendimento oncológico em Jau no Hospital Amaral Carvalho  que fica no 

serviço social , Após resposta do  dia e mês atendimento  a equipe retorna 

ligação para os familiares do usuário ou ate mesmo a visita domiciliar para 

orientar sobre os primeiro passos a serem realizado em Jau. Onde poderão 

desfrutar do aconchego que Casa do Amor II oferece, podendo ate mesmo 

tomar um banho para relaxar o corpo, usar telefone para ligação familiar, 

alimentar-se com alimentação preparada pela cuidadora do serviço, 

permanecendo ate o momento de seu retorno para residência. E assim 

haverá uma comunicação e acompanhamento dos profissionais da Entidade 

para auxiliar e minimizar qualquer desconforto familiar.  

 

8- Cronograma de Execução : 

Especificação  Descrição Responsável  

Serviço  

Dias da 

Semana  

Inicio  Termin

o  

Atendimentos  

Gerais  

Encaminhamentos 

ligações para os 

demais setores e 

Municípios.  

Recepção / 

Assistente Social  

Segunda 

até Sexta-

Feira  

2020 2021 

Luz Divina  Atendimento 

Individual / encontro 

grupo  

Psicóloga / 

Assistente Social   

Segunda-

Feira  

2020 2021 
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Oficina Sabor  Curso Culinária  Voluntária  Quarta-feira 

/cada 

quinze dias  

2020 2021 

Passeio 

Cidadão 

Piqueniques, Visita 

em Entidades no 

Municípios etc..   

Assistente Social e  

Psicóloga  

 Mensal  2020 2021 

Melhor Idade  Brincadeira / Jogos  

e Palestras  

Assistente Social  

e Psicóloga  

Sexta-Feira  2020 2021 

Viva Melhor  Atividade 

Fisioterapeuta 

grupal / individual  

Fisioterapeuta Teça- Feira  2020 2021 

Benefícios 

Eventuais  

Entrega dos 

Produtos 

Alimentícios  

Assistente Social  

Motorista  

Terça- Feira  2020 2021 

 

9- Publico Alvo: 

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). 

Totalizando : 280 usuários 
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10-  Plano de Aplicação 

Item  Serviço / Descrição  Valor Mensal  

1 Produtos Alimentícios  R$ 35.000,00 

2 Telefone  R$ 1.500,00 

3 Energia  R$ 1.300,00 

4 Gasolina  R$ 1.000,00 

5 Atividades /Oficinas  R$ 200,00 

6 Fisioterapeuta  R$ 1.200,00 

7 Psicóloga  R$ 1.500,00 

8 Atividade Passeio Cidadão R$ 1.000,00 

9 Recursos Humano R$ 10.000,00 

 

11- Recursos Humanos da Entidade: 

Nome Cargo/Função Vinculo Horas Semanais 

Elis Chagas   Recepcionista  CLT 44 horas  

Ismael Silva 

Andrade 

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 16 horas /mês 

Maria Aparecida  Serviços Gerais CLT 44 horas 

Voluntários Diversos Voluntário Disponibilidade  

cada voluntário. 

Raimunda G. Silva Recepcionista CLT 44 horas  
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Geovana  Tortelli  Fisioterapeutica  Prest/Serviço 16 horas  

 

12- 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 03 

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 

 

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

01  
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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 

 

 

13- Forma de Participação Usuários: 

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

atividades são realizadas no próprio local da Entidade, seguindo sempre os 

princípios da gratuidade e da universalidade. 

 

 



GRUPO VOLUNTÁRIO DE COMBATE AO CANCER DE CAPÃO BONITO 

RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 16-CENTRO- CAPÃO BONITO-SP- CNPJ: 07.869.354/0001-19 FONE/FAX: (15) 

3542-4331 – e-mail: gvcc@hotmail.com  

 

11 
 

14-  Abrangência Territorial: 

Prioritariamente no Município de Capão Bonito , porem desenvolvemos 

atendimentos aos Municípios vizinhos Ribeirão Grande, Guapiara.   

15- Monitoramento 

São realizadas visitas técnicas mensalmente, pela equipe técnica do 

terceiro setor.  Anualmente recebemos visita da comissão renovação 

inscrição das entidades pelo Conselho Municipal de Assistência Social, 

também recebemos visitas a cada seis meses do Sr. Eduardo Nadalett, 

responsável pelas Casas Ligas de Combate ao Câncer do Hospital Amaral 

Carvalho de Jau.    

 

Capão Bonito 03 de Agosto 2020 

 

Fernanda Pires de Oliveira 

Assistente Social / GVCC 


