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Associação Brasileira de Portadores de Câncer

Mensagem do Presidente
É com orgulho que mantemos nossa Instituição no Portal Transparência, credencial que nos garante apoios e novos
militantes. Creditamos os excelentes resultados ao talento, apoio e suporte de nossos colaboradores, parceiros e
patrocinadores. A vocação para o advocacy e controle social está na alma da AMUCC. Desde sua criação, em 2000, se
dedica à garantia de direitos dos pacientes e a melhores politicas públicas.Prestes a atingir a maioridade, solidificamos
nossa marca, sendo reconhecidos como Instituição de classe mundial e legítimos representantes dos pacientes.Cada vez
mais, a AMUCC se fortalece como instituição dedicada ao controle do câncer, e com uma equipe basicamente composta
de voluntários que acreditam na causa e lutam por uma Saúde pública universal, integral e com equidade.

Quem Somos

Área de Atuacão

A AMUCC, fundada em 2000, é uma organização da
sociedade civil formada por voluntários, sobreviventes do
câncer, cuidadores e simpatizantes. Há 17 anos atuando na
causa oncológica, se orgulha de ser reconhecida como
legítima representante dos direitos dos pacientes, sendo cada
vez mais demandada nos assuntos que se referem ao câncer.
Em suas ações, persegue o acesso público e transparente
ao SUS, dentro dos princípios da universalidade,
integralidade, igualdade e participação da comunidade. Desde
sua fundação, presta informações sobre os direitos, faz
campanhas de rua, realiza projetos educativos e assistenciais
e executa ações de Controle Social e Advocacy. Dentre seus
preceitos está ajudar as pessoas que recebem um diagnóstico
de câncer, para o enfrentamento de estigmas, medos e
preconceitos como também, para encontrar forças para
superar o impacto da descoberta de um câncer!

Assistência Social
Assistência Social >> Assistência Jurídica
Saúde
Saúde >> Prevenção e apoio ao câncer
Defesa de direitos
Voluntariado

Nosso Público
jovens - 20 a 24 anos
adultos (de 24 anos a 59 anos)
idosos (mais de 60 anos)
famílias
organizações da sociedade civil
grupos específicos

Nossa Missão
“Salvar vidas ao reduzir a mortalidade por câncer e empoderar as pessoas como indivíduos e ativistas da causa por
meio de projetos transformadores”.
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Governança
Diretoria
Nome(s)

Cargo(s)

Leoni Margarida Simm
Simone Marilene de Souza Lopes
Márcia Regina Kohler
Jurema Ramos dos Santos
Eva Santos da Rosa
Anna MAria Teixeira Muller

Presidente
Vice Presidente
Diretora Financeira
1ª Secretária
Vice Diretora Financeira
2ª Secretária

Conselho Fiscal
Nome(s)

Hilda Bianchi
Janete Maria Jacques Nurnberg
Maria Clara Crause
Teresinha Bastos da Silva
Carla Bloise Anchieta
Ana Paula Guedes Werlang

Equipe
Total

Diretoria

6

0

6

Coordenador Geral

1

0

1

Coordenadores de
programas e/ou projetos

5

0

5

Equipe técnica (atividade fim)

11

0

11

Equipe técnica
(administrativa)

2

0

2

Estagiários remunerados

0

0

0

Aprendizes

0

0

0
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Nossa Forma de Atuação

Ações e Resultados
Projetos
RECAN/SC
Descrição do Projeto: Rede de Ongs que atuam em advocacy e no controle social das políticas públicas de saúde dos
Municípios de atuação da Rede, atuando diretamente na atenção básica.
Principais Resultados: 53 pessoas de 23 ONGs capacitadas para o trabalho em rede
Investidores: Roche
Outubro Rosa
Descrição do Projeto: Diminuir a mortalidade por câncer de mama através do fortalecimento da importância do
diagnóstico precoce por meio de campanhas de conscientização e estimulo a realização de exames de diagnóstico.
Principais Resultados: 12 palestras para 930 pessoas, 1200 pessoas na caminhada; 35.000 folders distribuídos, mais
de 01 milhão pessoas impactadas por mídia espontânea
Investidores: Koerich, Escola Pró-Saúde de Florianópolis,Grupo de Apoio a Mulher Mastectomizada - GAMA,
Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais – BPW GRANDE FLORIANÓPOLIS, Laboratório de Polimórficos e
Genética da UFSC - LAPOGE, LUCIANO MARTINS, QUADRA
EaD AMUCC
Descrição do Projeto: Oferecer cursos aquele(a)s que buscam entender o câncer, as políticas públicas existentes e o
papel do advocacy e controle social para atuar sobre este grave problema de saúde pública.
Principais Resultados: 150 pessoas
Investidores: Novartis
Fila Zero
Descrição do Projeto: Detecção precoce do câncer, realizando ações em conjunto com o poder público para reduzir ou
zerar as filas de espera por procedimentos no Sistema Único de Saúde – SUS.
Principais Resultados: 392 exames de ultrassonografia de mama
Investidores: Grupo Cleia Beduschi
Capacitação de Agentes de Saúde
Descrição do Projeto: Capacitar os agentes em temas como o câncer de mama e seu tratamento e outros assuntos que
fazem parte do dia a dia desses profissionais na orientação à população, como saúde do homem, câncer de pele,
violência doméstica, entre outros.
Principais Resultados: 201 profissionais de saúde e 356 ACSs capacitadose 231.600 pessoas impactadas
indiretamente
Investidores: Roche
Multirão de Reconstrução Mamária
Descrição do Projeto: Realizar um mutirão cirurgias plásticas reconstrutoras da mama para mulheres submetidas a
cirurgia de mastectomia por câncer de mama.
Principais Resultados: 06 cirurgias
Investidores: Henrique Muller; Sianest; CSSS; Allergan
EBPC
Descrição do Projeto: Promover o encontro entre associados, voluntários, profissionais da saúde e outras associações
de apoio ao portador de câncer para debater e conhecer as ações referentes ao controle do câncer.
Principais Resultados: 310 participantes
Investidores: Roche, Merck, BMS
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Sol de Saúde
Descrição do Projeto: Conscientizar e educar as pessoas sobre os riscos do câncer da pele decorrentes da exposição
excessiva ao sol sem proteção, lembrando que filtro solar não é o único cuidado contra a radiação ultravioleta.
Investidores: Prefeitura Municipal de Florianópolis
Laringe - Uma voz possível
Descrição do Projeto: Fornecer a LARINGE ELETRÔNICA a pacientes que foram submetidos à laringectomia total e
que ficaram incomunicáveis após extração das pregas vocais por neoplasia de laringe
Investidores: Pronon: Engie, Havan, GDC Alimentos, Supermercado Compre Fácil, Koch Hipermercado, Foz do
Chapecó, Mineração Portobello, PB Tech

Serviços
Website
Descrição do Serviço: Prestar informações relevantes da área do câncer e ações da AMUCC.
Principais Resultados:102.677 visitas ao site
Investidores:AMUCC
Programa de Orientação ao Paciente Oncológico
Descrição do Serviço: Atende pacientes e familiares de modo a atender suas demandas em relação a esclarecimentos
e orientações sobre seus direitos.
Principais Resultados:112 pacientes atendidos diretamente
Investidores:AMUCC
Fan Page AMUCC
Descrição do Serviço: Prestar informações da área do câncer, ações da AMUCC e campanhas educativas
Principais Resultados:81.943 alcance total
Investidores:AMUCC
Fan Page Otubro Rosa
Descrição do Serviço: mostrar e compartilhar as ações da AMUCC durante o ano e principalmente durante o mês de
outubro sobre o câncer de mama
Principais Resultados:704.354 alcance total
Investidores:AMUCC
Atendimentos gerais
Descrição do Serviço: Prestar informações sobre o câncer e atender as necessidades de informações dos pacientes
com câncer
Principais Resultados:1.203 pessoas
Investidores:AMUCC

Depoimentos
“Sou fã da AMUCC, aprendi e continuo aprendendo, quero repassar os ensinamantos à toda Rede Feminina de
Combate ao Câncer de SC.” – Marinês, Presidente da RFCC Estadual.
“Através do Projeto Vitoriosas tomei conhecimento de direitos trabalhistas da rescisão do contrato de trabalho, do
direito ao passe livre, ao carro adaptado e recebo muitos telefonemas para dar informações que dou corretamente.”
(Mercedes Maria Souza dos Santos).

"Participo faz uns quatro anos do outubro rosa,movimento mundial que com a cor rosa ilumina diferentes lugares
do mundo nos chamando sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer. Conheci nestas
caminhadas muitas mulheres guerreiras que são exemplo de vida..."Valéria Cabral Carvalho
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Ação de Destaque

Imagem Caso Exemplar
Quase 800 agentes de saúde comunitários de sete cidades da Grande Florianópolis foram capacitados em 2016, nos
temas câncer de mama e seu tratamento e outros assuntos que fazem parte do dia a dia desses profissionais na
orientação à população, como saúde do homem, câncer de pele, violência doméstica, entre outros, promovida pela
AMUCC. O curso contou com a participação de médicos especializados em câncer de mama e colo de útero,
defensores públicos e representantes das Secretarias de Saúde das cidades convidadas (Florianópolis, São José,
Biguaçu, Palhoça, Rancho Queimado, Santo Amaro e Tijucas). O objetivo foi empoderar os agentes comunitários para
que a prevenção do câncer seja feita de forma mais rápida, aumentando as chances de cura.
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Recursos Mobilizados
GOVERNO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal de Florianópolis

Valores
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00

Percentual
0,74%
100,00%

EMPRESAS LOCAIS
Sonitec
Climama
Bem Linda
Maria Cereja
Produções Ltda
Supermercado Compre Fácil
Koch Hipermercado
GDC Alimentos
Foz do Chapecó
Mineração Portobello
PB Tech

Valores
R$ 274.926,85
R$ 600,00
R$ 1.200,00
R$ 1.200,00
R$ 1.857,85
R$ 226,00
R$ 343,00
R$ 10.000,00
R$ 45.000,00
R$ 200.000,00
R$ 500,00
R$ 14.000,00

Percentual
20,39%
0,22%
0,44%
0,44%
0,68%
0,08%
0,12%
3,64%
16,37%
72,75%
0,18%
5,09%

EMPRESAS NACIONAIS
Roche
Novartis
Tractebel Energia
Havan Loja de departamentos
Bristol Myers Squib
Merck

Valores
R$ 831.913,02
R$ 117.584,34
R$ 37.000,00
R$ 575.000,00
R$ 45.000,00
R$ 5.000,00
R$ 52.328,68

Percentual
61,68%
14,13%
4,45%
69,12%
5,41%
0,60%
6,29%

INSTITUTOS/ E OU FUNDAÇÕES LOCAIS
AEMFLO
Grupo Cleia Beduschi - Bazar
Coral Vozes de santa Catarina

Valores
R$ 47.915,85
R$ 4.129,00
R$ 27.816,85
R$ 15.970,00

Percentual
3,55%
8,62%
58,05%
33,33%

Valores
R$ 34.316,10

Percentual
2,54%

R$ 34.316,10

100,00%

Valores
R$ 6.514,00
R$ 3.939,00
R$ 2.575,00

Percentual
0,48%
60,47%
39,53%

Valores
R$ 98.934,21

Percentual
7,34%

R$ 98.834,21
R$ 100,00

99,90%
0,10%

Valores
R$ 44.137,69
R$ 42.086,91
R$ 2.050,78

Percentual
3,27%
95,35%
4,65%

INSTITUTOS/ E OU FUNDAÇÕES
NACIONAIS
Prêmio Alianza Latina

PESSOAS FÍSICAS
Doação via CELESC
Doações diversas

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE
PRODUTO
Produtos AMUCC
Ingressos Coral

RECEITAS FINANCEIRAS
Aplicações financeiras
Cota Capital
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TOTAL

R$ 1.348.657,72

100 %
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Recursos Aplicados
Fontes
Descrição
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Custos de manutenção da
instituição fora pessoal: aluguel,
manutenção, materiais,
equipamentos, comunicação e
marketing, etc.
PESSOAL ADMINISTRATIVO
Salários e encargos do pessoal
administrativo (áreas meio)
GOVERNO
Pagamento de impostos (IPTU,
IPVA, etc)
DESPESAS FINANCEIRAS
Pagamento de taxas e tarifas
bancárias
INVESTIMENTOS
Compra de bens de capital
(móveis, equipamentos, imóveis),
reformas e manutenção.
Projetos
RECAN/SC

Rede de Ongs que atuam em
advocacy e no controle social das
políticas públicas de saúde dos
Municípios de atuação da Rede,
atuando diretamente na atenção
básica.
Outubro Rosa
Diminuir a mortalidade por câncer
de mama através do
fortalecimento da importância do
diagnóstico precoce por meio de
campanhas de conscientização e
estimulo a realização de exames
de diagnóstico.
EaD AMUCC
Oferecer cursos aquele(a)s que
buscam entender o câncer, as
políticas públicas existentes e o
papel do advocacy e controle
social para atuar sobre este grave
problema de saúde pública.
Fila Zero
Detecção precoce do câncer,
realizando ações em conjunto com
o poder público para reduzir ou
zerar as filas de espera por
procedimentos no Sistema Único
de Saúde – SUS.
Capacitação de Agentes de Saúde Capacitar os agentes em temas
como o câncer de mama e seu
tratamento e outros assuntos que
fazem parte do dia a dia desses
profissionais na orientação à
população, como saúde do
homem, câncer de pele, violência
doméstica, entre outros.
Multirão de Reconstrução MamáriaRealizar um mutirão cirurgias
plásticas reconstrutoras da mama
para mulheres submetidas a
cirurgia de mastectomia por câncer
de mama.

Valores
R$ 55.791,63

Percentual
12.34 %

R$ 0,00

0.00 %

R$ 19.865,89

4.39 %

R$ 1.701,65

0.38 %

R$ 155.000,00

34.27 %

R$ 22.381,54

4.95 %

R$ 25.931,57

5.73 %

R$ 41.560,25

9.19 %

R$ 25.671,98

5.68 %

R$ 30.385,91

6.72 %

R$ 0,00

0.00 %
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EBPC

Sol de Saúde

Laringe - Uma voz possível

Serviços
Website

Programa de Orientação ao
Paciente Oncológico

Fan Page AMUCC

Fan Page Otubro Rosa

Atendimentos gerais

Promover o encontro entre
associados, voluntários,
profissionais da saúde e outras
associações de apoio ao portador
de câncer para debater e conhecer
as ações referentes ao controle do
câncer.
Conscientizar e educar as pessoas
sobre os riscos do câncer da pele
decorrentes da exposição
excessiva ao sol sem proteção,
lembrando que filtro solar não é o
único cuidado contra a radiação
ultravioleta.
Fornecer a LARINGE
ELETRÔNICA a pacientes que
foram submetidos à laringectomia
total e que ficaram incomunicáveis
após extração das pregas vocais
por neoplasia de laringe

R$ 74.011,30

16.36 %

R$ 0,00

0.00 %

R$ 0,00

0.00 %

Prestar informações relevantes da
área do câncer e ações da
AMUCC.
Atende pacientes e familiares de
modo a atender suas demandas
em relação a esclarecimentos e
orientações sobre seus direitos.
Prestar informações da área do
câncer, ações da AMUCC e
campanhas educativas
mostrar e compartilhar as ações
da AMUCC durante o ano e
principalmente durante o mês de
outubro sobre o câncer de mama
Prestar informações sobre o
câncer e atender as necessidades
de informações dos pacientes com
câncer

R$ 0,00

0.00 %

R$ 0,00

0.00 %

R$ 0,00

0.00 %

R$ 0,00

0.00 %

R$ 0,00

0.00 %

R$ 452.301,72

100 %

TOTAL

TOTAL DE RECURSOS MOBILIZADOS
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Principais Prêmios

Valores
R$ 1.348.657,72
R$ 452.301,72
R$ 896.356,00
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2014 - Prêmio Dr. Pinotti - Hospital Amigo da Mulher

2016 - Medalha João Paulo II - reconhecimento do legislativo municipal

2016 - Premio Alianza Latina

2017 - Convite para ingressar como membro da ABC Global Alliance

2017 - AMUCC é reconhecida para compor o movimento mundial OUR VIEWS
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Conselho(s) em que a ONG participa
Conselho Estadual da Saúde

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Nossa organização contribui com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
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Associação Brasileira de Portadores de Câncer

Telefone:
(48) 3025-7185

CNPJ:
04.124.807/0001-97

Presidente:
Leoni Margarida Simm

Email:
amucc@amucc.org.br

Tempo de Existência:
17 anos e 9 meses

Representante:
Simone Marilene de Souza Lopes Coordenador(a) geral

Site:
www.amucc.org.br

Forma Jurídica:
Associação

Endereco:
Avenida Hercílio Luz, 639 - sala:
1111 - Ed. - Centro
Florianópolis - SC
88020-000
* Este relatório foi gerado a partir de dados cadastrados pelas próprias ONGs no Portal Transparência.
Acesse www.portaltransparencia.org.br para ter acesso às informações completas desta, e de outras ONGs
cadastradas.

Portal Transparência
Uma iniciativa do ICOM - Instituto Comunitário Grande Florianópolis, organização sem fins lucrativos que
opera segundo o conceito de Fundação Comunitária. E tem como missão: Promover o Desenvolvimento
Comunitário por meio da mobilização, articulação e apoio a investidores e organizações sociais.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

