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ABPCI – O QUE É. 

 

 

A Associação Beneficente aos Portadores de Câncer de Itapetininga, 

pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos inscrita no CNPJ sob o n.º 

22.763.784/0001-42, foi constituída em 04 de maio de 2015, para 

funcionamento por tempo indeterminado, com sede na cidade Itapetininga/SP, 

tendo como Presidente a Sra. Juliana Saraiva de Araújo, brasileira, solteira, 

inscrita no CPF sob o n.º 332.476.468-84, portadora do RG n.º 43207037, é 

uma entidade que presta apoio as pessoas diagnosticadas com câncer as 

orientando no que diz respeito aos seus problemas médicos, psicológicos, 

morais, sociais, materiais, jurídicos, relacionados com o câncer.  

 

 

DIRETORIA DA ENTIDADE 

 

 

A diretoria é composta pela Presidente Juliana Saraiva de Araújo, pela 

Vice presidente Isabel da Silva Camargo, pelo 1ª Secretária Suzeneide 

Aparecida de Araújo, pela Segunda Secretária Antonia Saraiva e como 

Tesoureira Gabriela Eiras Camargo. 

 

 

COMO FUNCIONA NO DIA-DIA 

 

 

O Art. 1 da Ata da Assembléia Geral de Fundação dos Estatutos, Eleição 

e Posse da Primeira Administração da Associação Beneficente dos Portadores 

de Câncer de Itapetininga, diz que a ABPCI irá promover a realização de 

beneficência e ação social para as pessoas diagnosticadas com câncer e seus 

familiares, atendendo desinteressadamente a Coletividade, sem distinção de 

qualquer natureza. 

A Associação presta atendimento assistencial, sendo este acompanhado 

por Assistente Social e esta irá prestar as devidas orientações quanto aos 
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procedimentos e medidas a serem adotadas para atender as necessidades do 

paciente e de seus familiares, a associação também conta com o apoio de 

psicólogo e nutricionista.  

Para realizar o trabalho descrito, a ABPCI conta com projetos 

desenvolvidos tais como A beleza transforma, Cor no prato, Doe Sangue, Doe 

Esperança entre outros. 

A ABPCI também fornece cestas de alimentos mensalmente aos 

portadores de câncer em risco social e orienta o uso dos alimentos em 

preparações nutritivas e de acordo com as necessidades específicas da 

patologia; fornece toda semana uma cesta de hortifrúti de primeira qualidade 

onde esses legumes são doados por uma cooperativa localizada na cidade de 

São Miguel Arcanjo, onde nos locomovemos semanalmente até a cidade citada 

anteriormente para retirarmos e fazermos a entrega aos portadores de câncer 

em risco social; realização e desenvolvimento dos projetos dentro da 

associação tais como  

 

PÚBLICO ATENDIDO 

 

O público atendido são crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos 

que estão em tratamento e/ou fase de acompanhamento da patologia. 

Atualmente a ABPCI possui aproximadamente 160 pessoas cadastradas, 

porém os atendimentos não são apenas a eles, se estendem também a seus 

familiares. 

 

 

COMO SE MANTEI FINANCEIRAMENTE 

 

 

Segundo o Art. 2 ao Art. 4 da Ata da Assembléia Geral de Fundação dos 

Estatutos, Eleição e Posse da Primeira Administração da Associação 

Beneficente dos Portadores de Câncer de Itapetininga, a Associação 

funcionará por tempo indeterminado e terá sua sede e foro na cidade de 

Itapetininga/SP. A Associação trabalhará em cooperação com órgão públicos e 

entidades privadas, nacionais, voltadas ao apoio a pessoa com câncer. Para a 
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obtenção de recursos necessários ao  funcionamento, à instalação, 

organização, manutenção, melhoria e ampliação dos seus serviços, a 

Associação contará com a contribuição de seus associados e de terceiros e 

promoverá campanhas públicas para arrecadar donativos e contribuições, 

podendo ainda, celebrar convênios, ajustes, contratos e outros instrumentos 

legais com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, nacionais e 

internacionais, objetivando a obtenção de auxílios e subvenções permanentes 

ou extraordinárias. 

Quanto a prestação das contas da entidade, a Associação mantém 

escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade 

capazes de assegurar sua exatidão. A Associação conta também com 

demonstrações contábeis e financeiras onde consta o balanço patrimonial e 

demonstrações do resultado do exercício, de mutação do patrimônio e das 

origens e aplicações de recursos. 

 

 

SETOR MARKETING 

 

 

O trabalho realizado pelo setor Marketing, contatar pessoas jurídicas 

(empresas e órgãos governamentais), divulgação da ABPCI e parcerias com 

jornais e televisão local e o teleatendimento é realizado por um marketing para 

arrecadar donativos e contribuições de pessoas físicas, sendo que este é 

regularizado pelo Art. 4 da Ata que rege esta Associação e o Art. 6 onde afirma 

que contribuinte são aqueles que após proposta relugar contribuíam com 

valores por eles estipulados. Contato do setor Marketing:  

Tel: 15-3537-5527 ou ainda por e-mail abpci.adm@gmail.com 

 

 

PARCERIAS 

 

Além de parcerias com instituições privadas, nós contamos com o apoio 

de entidades que nos auxiliam com arrecadação de roupas, fraldas, alimentos, 

medicamentos, além de espaço físico para a realização de eventos. 
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Voluntários 
 
             Atualmente temos em nossa associação em torno de 30 voluntários 
que sempre estão nos apoiando, e doando um pouco do seu tempo na 
organização dos projetos realizados internos e externos.  
 
 
HISTÓRIA DE FUNDAÇÃO 
 
 

“Eu sempre tive o desejo de ter um lugar para cuidar de portadores do câncer. 

O desejo veio ao me deparar com uma criança, sendo essa, portadora de um 

câncer muito raro, onde a pela da criança se desfazia ao toque. O sofrimento 

dos pais era tão grande que fazia com que eu me sentisse no lugar deles. O 

desejo se tornou maior quando um membro da minha família descobriu que era 

portador do câncer. Foi então que iniciei trabalho em ONG’s da região onde eu 

morava para auxiliar o próximo. Ao perceber que em Itapetininga não havia 

uma ONG específica para portadores do câncer, um grupo de pessoas que 

assim como eu tinham esse desejo de ajudar o próximo, nos reunimos pela 

causa “Lutar pela vida é um direito de todos” nascendo assim a Associação 

Beneficente aos Portadores do Câncer de Itapetininga – ABPCI.” 

Presidente Juliana Saraiva de Araújo 


