
 
 

Anexo II – Proposta Simplificada 

 

1. Nome do Projeto 
Projeto Acolhimento, Segurança Alimentar e Adequação da Horta Abrace  

 

 

2. Dados do Proponente 
Instituição Proponente: Instituição Proponente: Associação Brasileira de Assistência às 

Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias- Abrace 

CNPJ: 01.973.478/0001-60 

Endereço completo: QE 25 Área Especial nº 1- CAVE Guará Brasília DF 

CEP: 71.025-015 

Telefone da instituição: 61 3209-8800  

Nome do Dirigente: Maria Angela Marini Vieira Ferreira 

CPF: 296.236.181-15  

Cargo na Instituição: Presidente  

Telefone do Dirigente: 61 3209-8800 

  

  

3. Descrição da Proposta  

Período de Execução Total do Projeto: 12 meses 

Local de Execução do Projeto (Endereço): 

QE 25 Área Especial nº 1- CAVE Guará 

Brasília DF 

 

Linha de ação (conforme Capítulo II da Resolução Normativa nº 96/2021. A linha de ação 

deverá ser a mesma informada no formulário de inscrição):  

V - Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência; 

VI - Atendimento a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar, egressos e 

suas famílias; 

Identificação do Objeto (Descreva o objeto do projeto de forma clara, objetiva e sucinta, 

apresentando os elementos principais de sua proposta.) ATENÇÃO: limite de 900 caracteres: 

 

O objeto do projeto consiste no custeio de parte do programa Acolhimento da Abrace, 

voltado a segurança alimentar dos assistidos por meio da aquisição de gêneros alimentícios, 

salários de duas assistentes sociais e um motorista, contrato de prestação de serviços para 

manutenção e manejo da horta orgânica da Abrace, curso de capacitação para produção de 

horta domiciliar e obras de adequação da horta por meio da construção de calçadas para 

acesso das crianças e de pessoas com deficiência (PCDs), construção de central de resíduos 

pavimentação para movimentação de veículos (em brita) e confecção de portões em aço com 

reenquadramento em tela. 

 

O projeto busca efetivar os seguintes objetivos do desenvolvimento sustentável – ODS: 

1 – Erradicação da pobreza 

2 – Fome zero e agricultura sustentável  

3 – Saúde e bem-estar  

Além das diretrizes do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do 

Distrito Federal: 

Diretriz 3 – Garantir Serviços Públicos com qualidade nos territórios de maior vulnerabilidade, 

tendo como estratégia o fortalecimento da rede local de serviços (órgãos governamentais e não-



 
governamentais) em cada território, com ampliação dos serviços públicos nos territórios de 

maior vulnerabilidade. 

 

 

Justificativa da proposição (Discorra sobre a relevância e pertinência temática do projeto; o 

motivo da realização deste projeto; os diferenciais da proposta; e as contribuições e benefícios 

para o público alvo e para a região na qual o projeto se realizará) ATENÇÃO: limite de 3000 

caracteres: 

A Associação Brasileira de Assistência às Famílias de Crianças Portadoras de Câncer e 

Hemopatias – Abrace, fundada em Brasília há 35 anos, oferece assistência social para crianças 

e adolescentes com câncer e doenças hematológicas que enfrentam dificuldades 

socioeconômicas, promovendo qualidade de vida e colaborando para atingir condições ideais 

de tratamento e resgate da saúde. Atualmente a Abrace presta assistência a 820 crianças e 

adolescentes, juntamente com seus familiares que recebem assistência integral em suas próprias 

casas por meio de cestas básica, medicamentos, transporte, além de atendimentos 

multidisciplinares, palestras, campanhas educativas, campanhas informativas, bem como apoio 

logístico domiciliar para os pacientes em cuidados paliativos. Em alguns casos onde as 

condições das residências colocam em risco a saúde do paciente, são realizadas pequenas 

reformas.  

Uma das principais ações da Abrace e porta de entrada para a assistência prestada pela 

instituição é o “Programa Acolhimento”, que consiste no atendimento de crianças e 

adolescentes diagnosticadas com câncer e doenças hematológicas pelo Hospital da Crianças 

Jose Alencar – HCB, para serem atendidas pela equipe de assistentes sociais da Abrace que 

buscam identificar as necessidades do paciente e da família, colaborando para que tenham 

melhor qualidade de vida durante o tratamento. Dentre as necessidades identificadas pelas 

assistentes sociais, a principal é a segurança alimentar dos assistidos. Devido a vulnerabilidade 

social, muitos não possuem condições de manter uma alimentação saudável, o que é primordial 

no êxito do tratamento da doença. As crianças e adolescentes em tratamento, na maioria dos 

casos são orientadas a derem preferência ao consumo de verduras legumes e frutas orgânicas 

livre de agrotóxicos devido à baixa imunidade e na maioria dos casos fica bastante inviável 

devido à falta de acesso a produtos orgânicos ou até mesmo gêneros de primeira necessidade 

como arroz, feijão e etc.  

Empenhada em sanar essa demanda, a Abrace por meio de doações da sociedade civil entrega 

em média 250 cestas básicas por mês e implantou em sua sede uma horta orgânica composta 

por 16 canteiros, 2 estufas e 12 compoteiras, cujo objetivo é fornecer verduras, legumes e frutas 

livres de agrotóxicos para as crianças em tratamento de câncer. 

 De julho de 2019 a dezembro de 2020 foram distribuídas mais de 10.000 cestas de verduras e 

legumes orgânicos provenientes da produção da horta. 

Diante do exposto, solicitamos a aprovação da referida proposta para custear por um período 

de 12 meses a aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de 250 cesta básicas mês, o 

salário e encargos de duas assistentes sociais e um motorista responsáveis pelos atendimentos, 

contratação de serviços de terceiros e pessoa jurídica para execução de projeto de manejo e 

manutenção da horta, obras de adequação como construção de calçadas para acesso das crianças 

e de pessoas com deficiência (PCDs), construção de central de resíduos pavimentação para 

movimentação de veículos (em brita) e confecção de portões em aço com reenquadramento em  

tela e por fim, o curso de capacitação para implantação de horta orgânica caseira que tem como 

objetivo, proporcionar aos assistidos o conhecimento e a experiência prática para produzir seu 

próprio alimento orgânico, além de proporcionar as famílias educação alimentar, melhora da 

qualidade de vida e até mesmo como alternativa econômica. 

  

Objetivos: (listar o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos) ATENÇÃO: limite 

de 1000 caracteres: 



 
Objetivo Geral: Manutenção de parte do Programa Acolhimento por meio do custeio de ações 

que visem a garantia da segurança alimentar de crianças e adolescentes portadoras de câncer e 

hemopatias assistidas pela Abrace  

Objetivos Específicos:  

1 – Auxílio financeiro para aquisição de gêneros alimentícios destinados a distribuição de 

cestas básicas;  

2 – Auxílio financeiro para manutenção de recursos humanos via CLT composto por duas 

assistentes sociais e um motorista;  

3 – Auxílio financeiro para manutenção de contrato serviços de terceiros pessoa jurídica para 

manejo da horta; 

4– Auxílio financeiro para construção de calçadas para acesso das crianças e de pessoas com 
deficiência (PCDs); 
5 -  Auxílio financeiro para construção de central de resíduos;  
6 – Auxílio financeiro para pavimentação para movimentação de veículos (em brita); 
7- Auxílio financeiro para confecção de portões em aço com reenquadramento em tela; 
8 – Auxílio financeiro para curso de capacitação de implantação de horta orgânica residencial; 
 

 
 

4. METAS   

Liste de maneira quantitativa e qualitativa as metas a serem alcançados pelo projeto. Informe, 

ainda, os resultados a serem atingidos. 
Nº DA 

META 
META RESULTADO 

1 Aquisição de Gêneros alimentícios 

  Garantir a segurança alimentar do 

assistido por meio de entregas mensais 

de cestas básicas   

2 
Recursos humanos 2 assistentes sociais e 

um motorista 

  Garantir atendimento psicossocial  

para identificação de demandas junto as 

famílias assistidas. 

3 

Manutenção de contrato serviços de 

terceiros pessoa jurídica para manejo da 

horta; 

Garantir a produção da horta por meio 

de projeto de manejo plantio, colheita e 

manutenção.  

4 

Construção de calçadas para acesso das 
crianças e de pessoas com deficiência 
(PCDs); 
 

Garantir a acessibilidade de crianças e 

pessoas com deficiência para que 

tenham mais contado com a horta   

5 Construção de central de resíduos 
Garantir a separação e armazenagem de 

resíduos para reciclagem. 

6 
Pavimentação para movimentação de 
veículos (em brita) 

Garantir melhor acesso e 

movimentação de veículos no ambiente 

da horta. 

7  
Confecção de portões em aço com 
reenquadramento em tela 

Garantir a segurança  

8 

Cursos de capacitação para produção de 

horta caseira 

Garantir de forma complementar o 

acesso a alimentos orgânicos de forma 

sustentável melhorando a qualidade 

nutricional do assistido 

  

 

5. METODOLOGIA   

Apresentar de forma objetiva e detalhada as ações a serem desenvolvidas no projeto para que 

as metas propostas sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser 



 
utilizado [questionário, entrevista, etc.], o tempo previsto para as atividades e demais 

informações relevantes. 
  

 Serão adquiridos gêneros alimentícios para a confecção de 250 cestas básicas mensais, além 

do custeio dos salários de duas assistentes sociais e um motorista que já fazem parte do quadro 

de funcionários da Abrace com contrato na modalidade CLT.  

Está previsto também a contratação de uma engenheira ambiental e um jardineiro para manejo 

e manutenção da horta e a implantação de um curso de produção de horta caseira, por meio de 

contrato na modalidade Serviços de terceiros pessoa jurídica. 

O curso tem carga horária de 20 horas, podendo ser dividido em 1 período de 3 ou 4 

horas  aproximadamente por módulo. Esta carga horária inclui a parte prática e teórica. 

A parte prática será ministrada na própria Horta da Abrace.  

O curso será feito com 8 turmas de 10 alunos em 3 dias, ou seja, meio período para cada modulo 

e será destinado a crianças, adolescentes e familiares. 
 

 

  



 
 

    

 

6. RECURSOS HUMANOS    

Preencher a tabela abaixo somente com as informações solicitadas. As despesas relacionadas aos profissionais (salário e possíveis encargos sociais) 

deverão constar em planilha específica (art. 18, §2º da Resolução Normativa nº 96/2021) 

Cargo Atribuições 
Nº de 

profissionais 

Tipo de 

contratação 

(CLT, MEI 

ou RPA) 

  

Duração da 

contratação 

(exemplo: horas, 

meses) 

Jornada de 

trabalho 

 Assistente social  Atendimento em loco ou visitas domiciliares para 

identificar demandas que possam vir a prejudicar o 

tratamento da criança e adolescente encaminhado 

pela rede pública de saúde. 

 
 

2 CLT 12 meses  40 horas 

semanais 

 Motorista  Visitas domiciliares, entrega de alimentos,  

 
 

1 CLT 12 meses  40 horas 

semanais 

 Engenheiro Ambiental    (Projeto de manejo) 1 MEI 12 meses   16 horas 

semanais 

Jardineiro  Manutenção e manejo da horta (plantio, colheita e 

limpeza) 

 
 

1 MEI 12 meses 24 horas 

semanais 

  

 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

     

 
 



 
 

7. PÚBLICO-ALVO   

Apresentar a quantidade prevista de beneficiários, bem como sua faixa etária e perfil 

socioeconômico. 

 Serão beneficiados de forma direta, 250 famílias de crianças e adolescentes entre 01 e 18 anos, 

com vulnerabilidade social, assistidas pela Abrace, que se encontrão em tratamento no Hospital 

da Criança de Brasília José Alencar.  
  

 

 

 

8. RESUMO DAS DESPESAS DO PROJETO  

Preencher com os valores totais previstos para cada despesa. O detalhamento deverá ser 

informado em planilha específica (Anexo III) 

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Total Subvenção Social (bens de consumo, serviços e 
recursos humanos) 

737.810,76 

Total Auxílio Investimento (bens permanentes e despesas 
com obras) 

78.951,10 

TOTAL DO PROJETO 816.761,86 
 

 
 

 

 

Brasília, 26 de janeiro de 2022 
            

 
MARIA ANGELA MARINI VIEIRA FERREIRA 

Presidente 

 

 
 


