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editorial

Mídias Sociais na ACTC - Casa do Coração

Nova página de internet da ACTC - Casa do Coração - www.actc.org.br - e do Facebook - /actccasadocoração. Acesse, conheça e dilvugue!

nossa missão

Nos últimos anos, o número de organizações sociais
sem fins lucrativos cresceu espantosamente. Uma das
razões é o aumento dos problemas sociais de pessoas não atendidas pelo estado. Consequentemente
tornou-se inevitável. a multiplicação de organizações
sociais que buscam atender essas necessidades. Desta
forma, a competitividade na captação de recursos passou a exigir cada vez mais agilidade e transparência na
exposição do trabalho realizado e profissionalismo na
aproximação e abordagem de possíveis doadores.
Hoje são contabilizadas perto de 300 mil organizações que iniciaram sua atuação social e desenvolvem
diferentes formas de gestão, com o objetivo de apresentar maior eficiência no cumprimento e continuidade das respectivas missões. A sobrevivência dessas
instituições está diretamente ligada ao aprimoramento
de seus sistemas de gestão, ao ajuste das receitas e à
capacidade de captação de recursos que viabilizem o
constante aumento das demandas sociais apresentadas pelo público que atendem.
Além disso, todas as instituições tiveram de adaptar-se às mudanças decorrentes de profundas mudanças
no cenário econômico e de novas leis e decretos. Dessa
forma, viram-se na contingência de usar ferramentas
de comunicação com baixo custo, utilizando para isso

as tecnologias ligadas às mídias sociais, que expõem de
forma clara e organizada os propósitos institucionais.
Com a ACTC - Casa do Coração não é diferente.
Assim, investimos em diferentes meios de divulgação, criando um novo site, com lay-out e estrutura de
informações interativa, que facilita o acesso de novos
apoiadores de forma rápida e fácil, além de valorizarmos as empresas e pessoas físicas que já nos apoiam.
Passamos a ter, também, uma página no Facebook que
aproxima e favorece a comunicação entre mães/acompanhantes, equipe e diretoria, além de tornar públicas
as notícias da instituição, de uma forma descontraída e
dinâmica. Passamos ainda a utilizar aplicativos que dão
apoio ao registro das Notas Fiscais Paulistas, bem como
a utilizar as ferramentas de marketing virtual, apresentando campanhas de divulgação para todo nosso mailing list.
Todas essas estratégias otimizam a obtenção dos
recursos captados e divulgam o trabalho realizado pela
ACTC – Casa do Coração de forma ampla, contribuindo
para o cumprimento de nossa missão.
Obrigado a todos que nos apoiam!
Anis Chacur - Membro do Conselho de Administração e
da Diretoria da ACTC – Casa do Coração

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes
portadores de doenças cardíacas, bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar a
situação-problema em crescimento e aprendizado.
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expediente

diretoria 2015 a 2017
Conselho de Administração
Presidente: Ezequiel Grin
Vice-presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Anis Chacur Neto
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Nelson Waisbich
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Ricardo Backheuser Jr.
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sônia Soicher Terepins
Diretoria
Presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Vice-presidente: Mônica Pimentel de Vassimon
Anis Chacur Neto
Ezequiel Grin
Luanda Pinto Backheuser
Susana Steinbruch
Teresa Cristina Ralston Bracher
Conselho Fiscal
Alessandra Bresser Pereira
Gustavo Arantes Lanhoso
José Eduardo Cintra Laloni
Vera Schattan Pereira Coelho(supl.)
Marina Massi(supl.)
Maria Tereza Affonso Ionescu (supl.)
Conselho Deliberativo
Alberto Fernandes
Alessandra Bresser Pereira
Alexandra Mattmann Gros
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Claudia Luna
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Carlos da Silva Bueno
Antonio Luís Thomé Gantus
Any Waisbich
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Jereissati
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Daniel Auerbach
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Dra. Nana Miura Ikari
Eduardo Ferraz Malzoni
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Eleonora Antici
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elisa R. B. Bracher

Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
Francisco Enrique Carvalho da Silva
Francisco M. Pereira Coelho
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Iside Lanzara Grisólia
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
José Luiz Egydio Setubal
Jussara Moritz
Lana Choze Grin
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Luisa Ralston Bielawski Carracedo
Luis Terepins
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maguy Etlin
Maria Alice Carvalho Monteiro de Gouvêa
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Maria Vitória Recife Maldonado Galvão
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Patricia Bastos Auerbach
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Renata Vessoni Chacur
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Rodrigo Motta Bresser Pereira
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Thais Alfaya Carvalho Oliveira da Silva
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
Walter Torre Jr.

certificações e premiações
• CEBAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Válido até
25/04/2016.
• COMAS nº 1139/2013 – D.O.M. em 13/11/14 - Válido
por prazo indeterminado.
• DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em
09/12/02 - Em processo de renovação.
• CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M.
em 03/04/02 - Válido até 28/04/2017.
• CONSEAS – Certif. de Inscr. nº 0029/SP/99 – Publ. no
D.O.E. em 20/07/00.
• Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00 Publ. no D.O.U. em 03/05/00 – Válido até 30/09/2015.
• Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02
- Publ. no D.O.E. em 03/12/02 – Em processo de renovação.
• Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de 16/12/99,
Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Válido até 01/12/2017
• Certificado no Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até
15/05/2016.
• Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - CAT
- Declaração de Isenção de ITCMD – Processo 51224801602/2011 – 22/09/2011 – Em processo de renovação.
• Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos - Decreto 46.655/02 – Em
processo de renovação.
• Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades
(CENTS) – nº 0210/2014 – Válido até 14/08/2015.
• Prêmio Criança - ABRINQ – 2014 - O Projeto Qualidade de vida de nossas crianças da ACTC – Casa do
Coração foi uma das quatro iniciativas vencedoras do
prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhecer projetos diferenciados de organizações sociais e
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, gestantes ou parturientes.
• Prêmio Criança - ABRINQ – 2012 - O Projeto Nutrição Diferenciada classificou-se entre as 10 iniciativas
finalistas do prêmio, que tem como objetivo identificar
e reconhecer projetos diferenciados de organizações
sociais e empresas que atuam com crianças de 0 a 6
anos, gestantes ou parturientes.
• Prêmio WIZO – 2011 - Dia Internacional da Mulher
– Homenagem prestada pela Organização Feminina
WIZO de São Paulo à Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher,
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membro da diretoria da ACTC - Casa do Coração, em
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela ACTC
- Casa do Coração.
Prêmio Criança - ABRINQ – 2009 – Atividade Brasileirinhos classificou-se entre as 10 iniciativas finalistas
do prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhecer projetos diferenciados de organizações sociais e
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, gestantes ou parturientes.
Certificado de Tecnologia Social - Fundação Banco
do Brasil – 2009 – Certificado conferido ao Projeto de
Mensuração de Impactos Social, classificando-o como
uma Tecnologia Social, ou seja, um produto, técnica
ou metodologia replicável, desenvolvido na interação
com a comunidade e que represente efetiva solução de
transformação social.
Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado de São Paulo – CVSP - 2014/2013 - 2012/2011
- 2010/2009 - 2008/2007 - selo conferido às organizações sociais que mantém parceria ativa com o CVSP e
que oferecem um programa de voluntariado organizado, atuante e transformador.
Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Honrosa – O Projeto Maria Maria recebeu este certificado
em solenidade realizada pela Câmara Municipal de São
Paulo.
Certificado de Livro Altamente Recomendável –
FNLIJ – 2005 - O Livro “Linhas da Vida: Bordando as
Histórias dos Nossos Corações”, recebeu este certificado
em solenidade realizada na 12ª. Bienal Internacional do
Livro – RJ.
Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004
– A ACTC classificou-se na premiação bianual creditada
às 50 entidades que alcançam reconhecimento pelo
desempenho profissional, resultados financeiros e
operacionais, transparência e impacto social em nível
nacional.
2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria
Editorial – 2003 – O Catálogo “De Coração para Coração”, produzido pela artista plástica Letícia Moura, do
Estúdio Letícia Moura, ganhou em primeiro lugar este
prêmio, criado com o objetivo de reconhecer o talento
e valorizar trabalhos desenvolvidos pelos profissionais
brasileiros que transformam papel em arte.
Prêmio Criança - ABRINQ – 2000 – A ACTC - Casa do
Coração classificou-se entre as vinte finalistas.

Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado
em equipe. A doação desses serviços é fundamental para
divulgar nosso trabalho e conquistar novos colaboradores.
projeto gráfico: A+ comunicação
diagramação: Débora Pinto Carneiro
textos: Equipe ACTC - Casa do Coração
revisão: Norma Seltzer Goldstein
impressão: Gráfica Sonora
Tiragem: 500 exemplares
Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz – CRESS 42.463,
Silvana de Martin Fanti – CRESS 14.090, Elaine Baptista
– CRESS 45.031 e Marília Marinho de Carvalho - CRESS
51.967
Psicologia: Andréa Freitas Nunes – CRP 06/77081 e Barbara
Catarina da Cunha Prado –CRP 06/123442
Terapia Corporal: Leda Stelmach
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia
de Fatima Goulart, Bruna Alves, Priscila Mathias e Muller
Araújo de Oliveira (Estagiário)
Educadoras Artesãs Bordado: Cristina Macedo e Bernadete
Maria Oliveira Freitas
Nutrição: Denise Marco – CRN-7822
Culinária: Rita Araripe
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer
Música: SIM – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza,
Elisângela Sousa Dias, Regiane dos Santos Nascimento e
Marília Marinho de Carvalho
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro e
Flaviana Oliveira da Silva
Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes e Francisca Vilma
Martins Feitosa
Motorista: Jerson de Freitas Brandão
Assessorias:
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
Voluntários:
Alessandra Ranieri
Alexandra De Michelli Nolasco
Ana Maria C. Junqueira
Bárbara Maeda
Bernadete Allodi
Clarissa Caetano
Ellen Amaral
Fabiana Mattos
Fernanda Cantini
Jandyra Silva Dias
João Cotoman
Maguy Etlin
Márcia Altenfelder Castaguari
Márcia Jovine
Maria Ângela Bassi
Mônica Pimentel de Vassimon
Nicolas Bartels
Norma Seltzer Goldstein
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Stella Alves
Thaís Caetite Vian
Thais Pizzi

ACTC - Casa do Coração
Sede
Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros
CEP: 05409-010 – São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286 3088-7454
CNPJ: 00.236.857/0001 – 05
Unidade II - Casa do Adolescente
Rua Oscar Freire, 2.136 - Pinheiros
CEP: 05409-011 - São Paulo SP
Telefax: (11) 3062-7307 3062-5298
CNPJ: 00.236.857/0002 – 96
www.actc.org.br – actc@actc.org.br
/actccasadocoracao
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destaques

Muito chocolate e diversão!

Comemoração da Páscoa contou com doações especiais, que trouxeram muita alegria para crianças, adolescentes
e mães/acompanhantes

Crianças e adolescentes receberam com muita
festa ovos de chocolate doados por parceiros.

No dia 02 de abril, a ACTC – Casa
do Coração comemorou a Páscoa.
Durante as semanas que antecederam a data, as crianças e os
adolescentes participaram de atividades pedagógicas envolvendo
a comemoração, com a elaboração
de enfeites e máscaras de coelhinho. Neste ano, contamos com o
apoio dos parceiros Alexandre Sedola e Ana Egloge Stellato, que colaboraram com a doação de ovos

de chocolate, sucos e caixas de
bombons para serem distribuídos
na festa.
Para completar, a culinarista Rita
Bonifácio, prepararou lanches, docinhos e um lindo bolo; e as educadores programaram uma apresentação das crianças que cantaram e
dançaram com alegria e animação.

Primeira Infância na ACTC – Casa do Coração
Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social

A ACTC - Casa do Coração promoveu palestras
com diversos profissionais e temas, com foco
na Primeira Infância.

A Primeira Infância é um período extremamente importante para
o desenvolvimento da criança, pois
é nele que são construídos os fundamentos que determinam a trajetória da pessoa ao longo da vida.
Esses fundamentos incluem fatores
sociais, cognitivos, físicos e emocionais.
Para assegurar melhores condições, que favoreçam um novo
olhar sobre o desenvolvimento
da criança de 0 a 6 anos, o Serviço
Social da ACTC – Casa do Coração
promoveu, durante a semana de
13 a 16 de abril, uma agenda de oficinas informativas sobre os temas:
Desenvolvimento Cognitivo na
Primeira Infância; Amamentação e
Alimentação Saudável; Desenvolvimento da Linguagem; Impactos
da violência no Desenvolvimento

Emocional na Primeira Infância;
Defesa e Proteção dos Direitos da
Criança - Lei do Menino Bernardo
(PLC) 58/2014 e Prevenção de Riscos e Acidentes Domésticos.
O convite foi estendido aos usuários de atendimento dia e aos profissionais dos hospitais parceiros
da ACTC - Casa do Coração. Todas
as oficinas foram ministradas por
profissionais da ACTC - Casa do Coração e da ONG Criança Segura.
O evento teve como objetivo
disseminar informações para as
mães e a população que luta pela
promoção, proteção e defesa dos
direitos das crianças de 0 a 6 anos,
contribuindo para a mobilização a
favor da estimulação e dando visibilidade às práticas voltadas à Primeira Infância.

A Fonoaudiologia esclarece
Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayer
Para que uma criança desenvolva a linguagem é importante que o desenvolvimento auditivo também seja
adequado, conforme a etapa e a faixa etária:
• Até os 3 meses: assusta e acorda com barulhos intensos. Acalma-se com a voz da mãe.
• De 3 a 6 meses: localiza a origem dos sons.
Presta atenção a pequenos barulhos.
• De 6 meses a 1 ano: localiza a fonte sonora.
Balbucia alguns sons.
• De 1 ano a 2 anos: compreende ordens
simples. Fala algumas palavras, até emite frases com poucas palavras.

• De 2 a 4 anos: assiste à TV em volume
normal. Aumenta o vocabulário e a complexidade das frases.
• Após 4 anos: interessa-se por aprender. Fala
corretamente, com vocabulário rico e respeitando
algumas regras gramaticais.
Fique atento: A criança que demora a falar
ou parece muito distraída pode estar ouvindo
mal.

abril/ maio/ junho
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ACTC – Casa do Coração apresenta série “Concertos
Brasileiros 2015”
Texto produzido pela Assistente de Desenvolvimento Institucional, Flaviana Oliveira

Primeiro espetáculo da série “Concertos Brasileiros 2015” aconteceu em 28 de abril, com a apresentação da Orquestra Paulista de Viola Caipira.

Dando sequência à série bem-sucedida em 2014, no dia 28 de abril a ACTC – Casa do Coração promoveu a
primeira apresentação do projeto Concertos Brasileiros. A iniciativa contemplou três apresentações musicais de
artistas do segmento instrumental já consagrados em diferentes estilos do repertório nacional.
Incentivado pela Lei Rouanet, o projeto conta com o patrocínio das empresas: Banco Itaú, Magazine Luiza e Vicunha Têxtil. Ele visa garantir a sustentabilidade da entidade e, ao mesmo tempo, ampliar o repertório cultural do
público atendido, além de custear parte das despesas da instituição com a receita gerada pela venda de ingressos.
Nesta segunda edição, em 2015, o projeto Concertos Brasileiros celebra a diversidade e a criatividade musical
brasileira, apresentando três grupos de diferentes origens e sonoridades. A tradicional viola caipira reapareceu nas
mãos da Orquestra Paulistana de Violas Caipiras, grupo que tem como missão a divulgação de música de qualidade, por meio de um repertório eclético, que abrange tanto a chamada música de raiz, como inusitados arranjos de
peças eruditas, da world music, new age e MPB. A presença do consagrado grupo Pau Brasil, com sólida carreira de
30 anos, traz ao público um repertório visceralmente brasileiro, com influências diversas, revestido de sensibilidade
e virtuosismo. Por fim, será a vez do fascinante trabalho dos Barbatuques, referência internacional em percussão
corporal. O jovem grupo tem obtido reconhecimento no meio artístico, corporativo e pedagógico. Melodias e
diferentes ritmos são criados a partir da exploração de sons produzidos pelo corpo. Dessa forma, a ACTC - Casa
do Coração procura dar continuidade ao bem-sucedido projeto iniciado em 2014 e oferece ao público mais um
pequeno trecho do mosaico sonoro brasileiro.
A apresentação de abertura foi da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, no Teatro Cetip. A próxima atração será
com o grupo Pau Brasil no dia 25/08 e, para encerrar a série, o grupo Barbatuques subirá ao palco no dia 27/10/15.
Agradecemos a participação de todos os envolvidos em mais um Projeto da ACTC – Casa do Coração!
Conheça os artistas da segunda edição do Projeto:
O r q u e s t r a
Paulistana de Viola
Caipira – 28 de abril
A
OPVC
( O r q u e s t r a
Paulistana de Viola
Caipira) foi fundada
em
1997,
pelo
maestro Rui Torneze
Foto: Edi Disouza
e tem se destacado
como um grupo extremamente atuante no gênero.
Em 2002, lançou o CD e DVD “Orquestra
Paulistana de Viola Caipira”, gravado ao vivo no
Theatro São Pedro (o álbum foi contemplado com
indicação ao prêmio Grammy Latino). A Orquestra
tomou parte em importantes eventos como o
Encontro Nacional de Violeiros, o Fórum Cultural
Mundial e Festival Voa Viola, tendo sido convidada
também para o programa “Viola, minha viola”, da
saudosa Inezita Barroso.
Realizou turnê internacional com o projeto
“Viola Sem Fronteiras - Portugal 2010”.
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Grupo Pau Brasil –
25 de agosto
O Pau Brasil
surgiu no cenário
paulistano
em
1979
e,
desde
sua
formação,
é referência da
Foto: Gal Oppido
música instrumental
brasileira por sua
qualidade e pioneirismo na absorção e expressão
da linguagem musical. Sua proposta original é a
criação de um repertório visceralmente brasileiro,
embora provindo de influências diversas. Sua
sonoridade única originou convites para turnês
pelos Estados Unidos, Japão e Europa, tendo
participado dos mais prestigiosos festivais de Jazz
na França, Suíça, Alemanha, Itália, Inglaterra, entre
outros. A discografia do grupo conta com 10 CDs,
cinco deles lançados internacionalmente. Izar
(bateria), Fred Prince e Cléber Almeida (percussão).
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Barbatuques – 27 de outubro
O núcleo artístico e pedagógico Barbatuques foi fundando em 1996 pelo
músico Fernando Barba e possui 15 integrantes. Referência internacional em
percussão corporal, o grupo produz música orgânica utilizando o próprio
corpo como instrumento musical. Melodias e diferentes ritmos são criados
a partir de efeitos de voz e da exploração de sons produzidos pelo corpo
(palmas, estalos, batidas, mãos e pés em sintonia). Sua maneira singular de
fazer música e as inúmeras possibilidades de extrair sons tornou o grupo
reconhecido no meio artístico, corporativo e pedagógico.
Foto: Inae Coutinho

Dia das Mães – Uma data especial
Data foi comemorada com muitos presentes e um café da manhã diferente!

Homenagem as mães/acompanhantes contou com um delicioso café da manhã oferecido pela empresa Compugraf e uma homenagem das crianças/
adolescentes.

No dia 08 de maio a ACTC – Casa do Coração organizou uma comemoração para as mães, num evento integrado com todos os profissionais da instituição e com a parceria da empresa Compugraf.
Durante toda a semana, na Atividade Brasileirinhos e na Atividade Adolescente Cultural, as educadoras produziram, junto com crianças e adolescentes, lembrancinhas, cartazes e cartões personalizados, com textos produzidos
especialmente para a ocasião.
Para completar a festa, no refeitório, após a apresentação das crianças e dos adolescentes, todos puderam saborear um delicioso Café da Manhã, com doces, salgados, bolos, lanches e sucos, oferecido pela empresa Compugraf.
A ACTC – Casa do Coração agradece a todos os que contribuíram para a realização desse evento, repleto de
emoção.

Interação Profissional: ACTC – Casa do Coração e a Casa do
Bom Menino
Visita visa promover troca de experiências e aprimoramento profissional. Texto produzido pela Supervisora
Pedagógica Raquel Pacheco

Em maio a Supervisora Peda-

Piracicaba. Esse abrigo atende mais

Elaine Santos. A constante troca de

de 200 crianças e jovens de 0 a 18

experiências propicia novas ideias

anos cujos direitos foram violados,

e avaliações das práticas realizadas

promovendo proteção, cuidado e

pelo terceiro setor.

reintegração familiar.

gógica Raquel Pacheco R. Duarte

Desenvolve várias ações socio-

visitou a instituição Casa do Bom

educativas que foram apresenta-

Menino, situada na cidade de

dos pela coordenadora de projetos
abril/ maio/ junho
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Palestra promovida destaca importância da vacinação
Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social
A Vacinação é conhecida como um dos métodos preventivos mais eficazes na erradicação de doenças infecto-contagiosas. Para tratar deste assunto tão oportuno para o acompanhamento e tratamento dos pacientes
da ACTC – Casa do Coração, o Serviço Social promoveu no dia 15 de maio
o segundo encontro sobre vacinação.
O encontro aconteceu na sede da ACTC - Casa do Coração e teve como
palestrante a senhora Dorenice Ferreira de Souza, enfermeira do departamento de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.
Na ocasião, todos os participantes tiveram uma aula sobre a importância e os efeitos da vacina no organismo e também sobre a história dela em
nossa sociedade.
A palestra foi apresentada de forma didática, clara e objetiva e as mães
puderam ter suas dúvidas esclarecidas sobre carteira de vacinação, calendário, formas de acesso, vacinas de vírus vivo, H1N1 entre outros.
A finalidade do evento foi conscientizar as mães/acompanhantes sobre
a importância da vacinação e, dessa forma, contribuir para o desenvolvimento e para a qualidade de vida das crianças e dos adolescentes da ACTC
– Casa do Coração.

Mães/acompanhantes participam da Palestra
sobre vacinas e imunização, ministrada por
Dorenice Ferreira de Souza.

Jovens do Programa Aprendiz Legal CIEE na ACTC – Casa
do Coração
Texto produzido pela Educadora Ariadne Souza

Grupo de jovens do Programa Aprendiz Legal
do CIEE com as crianças e adolescentes da
ACTC - Casa do Coração.

No dia 21 de maio os jovens do
Aprendiz Legal (CIEE): Ana Flávia
Peinado, Caroline Passarelli, Caroline Silva, Janielson Soares, Jaqueline Nogueira, Jaqueline Santos,
Juliana Souza, Maria Luiza Dilenardo, Matheus Moreira, Natália Silva,
Natália Gonçalves e Victor Villa,
sob a supervisão da Instrutora de
Aprendizagem Cássia S. Almeida,
estiveram na Sede da ACTC – Casa
do Coração para realizar atividades
interativas tais como: oficinas de
culinária, jogos educativos e dança

com as crianças e adolescentes.
O objetivo desse evento foi desenvolver uma ação social e protagonista na Associação. As propostas oferecidas pelo grupo foram
resultado do Projeto “Protagonismo na Comunidade” desenvolvido
no Módulo Básico do Curso de Capacitação do Centro de Integração
Empresa Escola (Polo PUC Consolação Programa Aprendiz).
Foram animados momentos de
integração, convívio social e solidariedade entre os participantes.

ACTC – Casa do Coração apoia Movimento Arredondar
Você arredonda o valor da sua conta nos locais que aceitam arredondar e ajuda diversas instituições
No mês de junho a ACTC – Casa do Coração se juntou ao Movimento
Arredondar, numa campanha de divulgação da ação.
Com o tema “Um novo jeito de amar. Um novo gesto. Arredondar é o
novo doar”, a campanha tem o objetivo principal de divulgar o novo site do
Movimento Arredondar: aumentar a visibilidade da proposta e conseguir
novos doadores para que, dessa forma, possam ampliar o apoio a projetos
sociais cadastrados.
Reunimos toda a equipe, mães/acompanhantes, crianças e adolescentes presentes em nossa Festa Junina, para registrar o apoio, numa foto com
o símbolo do movimento, os lemas oficiais da campanha #movimentoarredondar, #euarredondo e compartilhamos
em nossas redes sociais e e-mail marketing.
Saiba mais, acesse www.arredondar.org.br e ajude você também!
6
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Arraia da ACTC – Casa do Coração 2015
Uma festa com muita comida, música típica e animação!

Com muitas brincadeiras, comida, música e roupas típicas, todos se
divertiram em mais um Arraia da ACTC - Casa do Coração.

A ACTC – Casa do Coração realizou sua Festa Junina
no dia 26 de junho.
Com a colaboração dos funcionários, voluntários,
mães/acompanhantes, crianças e adolescentes, foi organizada uma festança muito animada.
Nas Atividades Brasileirinhos e Adolescente Cultural, crianças e adolescentes, juntamente com as educadoras Ariadne Aparecida da Silva Souza, Bruna Alves,
Cinthia de Fatima Goulart e Priscila Mathias, fizeram

diversos enfeites, bandeirolas e cartazes que decoraram nosso espaço, dando um colorido especial ao
ambiente. Além disso, foram responsáveis também
pela organização e decoração de todas as barracas de
brincadeiras – Pescaria, Caixa Surpresa, Cadeia, Argola
e Boca do Palhaço.
A piscina de bolinhas e o correio elegante também
foram um sucesso e completaram a diversão do público presente.
Não poderia faltar muita animação para cantar o
Bingo e dançar a tradicional Quadrilha. O evento foi
cheio de alegria.
Para completar a festa, a culinarista Rita Bonifácio,
com a ajuda das mães/acompanhantes e alguns pais
que também estavam presentes, capricharam na preparação de deliciosos bolos e doces típicos, cachorro-quente, cuscuz, milho cozido e até um churrasco.

O cardápio escolhido para o evento também foi caprichado, contando
até com um delicioso churrasco.

Junho é o Mês da Conscientização da Cardiopatia Congênita
Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social
No dia 30 de junho, em comemoração ao mês da
Conscientização da Cardiopatia Congênita, o Serviço
Social da ACTC – Casa do Coração promoveu um evento inspirado no tema.
O evento teve início com a apresentação da ONG
Pequenos Corações que fez uma breve explanação
sobre a importância de se comemorar o Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita e, também, sobre
as conquistas alcançadas a partir dessa iniciativa, como
por exemplo o Teste do Coraçãozinho que já está sendo oferecido em algumas maternidades da rede pública de saúde, bem como o Projeto de Lei Nº 374/2013
que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de
exame de Eco cardiograma Fetal e em Recém-Nascidos
no Estado de São Paulo.
Na sequência, todos os participantes assistiram a
um vídeo de crianças e adolescentes que passaram
pelo tratamento e que superaram a doença, graças ao
tratamento oferecido pelos hospitais de referência em
cardiologia pediátrica.
Após a apresentação foi oferecido um delicioso lanche preparado por Rita Bonifácio, culinarista da ACTC
– Casa do Coração.
O encontro teve como principal objetivo propor
um olhar sobre a cardiopatia congênita e, dessa forma,

aprimorar a divulgação da causa e incentivar melhorias
nas políticas públicas voltadas ao tratamento e formas
de acesso.

Evento de comemoração da Concientização da Cardiopatia Congênita
promovido pelo Serviço Social da ACTC - Casa do Coraçao contou
também com a participação da ONG Pequenos Corações.
abril/ maio/ junho

7

informativo ACTC - Casa do Coração

portas abertas

Voltem sempre!

Nos meses de abril, maio e junho, recebemos muitas visitas, que vieram conhecer de perto as atividades e os trabalhos
desenvolvidos pela ACTC - Casa do Coração. Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.
Track Field:
• Amanda Fernandes Santos

Kickante:
• Joyce Ribeiro

Instituto Lado a Lado pela Vida:
• Liana Pires

• Alessandra Marques Pereira

Lannie Blanc:
• Susie Baboni

• Vanessa Cidadão

Insper:
• Ricardo Sano
Sérgio Leria

MMartan - Loja Sumaré:
• Ana Beatriz Mattar Cristofanilli

André Blachman
Dr. Gabriel

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
Alphatron
Café Web
Ciao Mao – Loja Jardins
Compugraf
Danone Ltda.
Edelman do Brasil Consultoria e
Comunicação Ltda.
Escola Be Living
Fábio Coffe Shop
Fazenda Santana do Monte Alegre
FIAP
Infonetware Comércio e Serviços
Ltda.
Instituto Cultural Brasilis
Lanni Blanc Cosmetique de Com.
de Cosm. Ltda.
Leite Letti
Manhas & Manias – Projetos Culturais
Mari M Lingerie
ONG Banco de Alimentos
Pestfim Serviços de Controle de
Pragas Ltda.
Talchá – Loja JK

Talchá – Loja Pátio Higienópolis
Talchá – Loja Pátio Paulista
Track & Field
Transcomboio
Vinheria Percussi
PESSOAS FÍSICAS
Aldo Yoshio Wanishi
Alexandre Figueiredo
Alexandre José Reis Elias
Alexandre Sedola
Ana Cecilia Garcia Farha
Ana Egloge Stellato
Ana Helena Pereira
Andrea Adm.
Bernardo Parodi
Cecília Valente de Mattos Queiroz
Daniela Campos Pereira
Darcy Pinheiro
Dora Acaui
Eny Rapp
Franca Maria Berra
Gustavo Matuck de Paula Lico
José de Menezes Berenguer Neto

Kurt Oberhuber
Leonora M. Novaes
Lilian Morassutti
Maguy Etlin
Maria de Fátima Rodrigues Alves
Marlene Sabbag
Mônica Pimentel de Vassimon
Olivia Gênesi
Paola Otero
Raffaella Bruno
Roceli Silveira Soares Tatarevic
Rui Adalberto Del Gaiso

Colaborações

Doar carinho, respeito e atenção
custa pouco e faz bem ao coração.
Colabore conosco, sendo voluntário ou doando bens, serviços ou
dinheiro. Entre no nosso site e
descubra como colaborar.
www.actc.org.br

formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional

A ACTC - Casa do Coração mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que
compõem sua equipe.
Dessa forma, incentivamos todos os membros da equipe a participar de cursos e eventos ligados
a nossa missão. Dentro dessa proposta, destacamos:
• Em 09 de abril toda a equipe da ACTC – Casa do Coração
recebeu o treinamento anual de
Brigada de Incêndio. O evento, realizado na sede da instituição, foi
ministrado pelo Técnico em Segu8
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rança e Medicina do Trabalho, Peter Ruiz de Sá, que passou orientações sobre a forma de prestar
os primeiros socorros, sobre os
procedimentos para operação de
equipamentos de combate a incêndio e também de prevenção a
incêndios.
• No dia 27 de maio, a Supervisora Pedagógica Raquel Pacheco e as educadoras: Ariadne Sou-

za, Bruna Alves, Cinthia Goulart e
Priscila Mathias participaram da
1º Jornada Interestadual de Apoio
à Educação do Escolar em Tratamento de Saúde. Esse evento foi
promovido pelo Departamento
de Pediatria da Escola Paulista de
Medicina-Unifesp, em parceria
com o Departamento de Pedagogia da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul – UFMS, e
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teve coordenação da pedagoga
Léa Chuster Albertoni (Unifesp). A
iniciativa teve como objetivo discutir políticas públicas voltadas à
inclusão da criança e do adolescente em tratamento de saúde,
bem como fornecer estratégias e
orientações para o atendimento
do escolar, além de ressaltar o papel dos hospitais e familiares nesse contexto.

• No dia 30 de maio a educadora Bruna Alves participou do “4º
Encontro de Educadores no Colégio Global”. O evento teve como
objetivo refletir a respeito da rotina da Educação Infantil, com
troca de experiências e debate de
temas relacionados à educação.
• De 23 de junho a 02 de julho, a Assistente Social Silvana
Fanti realizou o curso “Introdu-

ção à Elaboração de Projetos Sociais”. Organizado pela Central de
Capacitação Popular – Direitos
Humanos (CECAP-DH), o evento teve como objetivo contribuir
tanto para a compreensão de
uma escrita de um novo projeto,
quanto para o aperfeiçoamento e
adequação de outros já escritos e
elaborados.

notícia das crianças

A importância do Brincar: Crianças da ACTC – Casa do Coração
participam da “Semana do Brincar”
Texto escrito pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

Crianças da ACTC - Casa do Coração participam de atividades da “Semana do Brincar”.

No mês de maio comemoramos a Semana Mundial do Brincar, evento voltado para o aumento da sensibilização, da conscientização e do respeito às ações lúdicas na dinâmica infantil. Trata-se de mobilização realizada por
todos os núcleos da Aliança pela Infância no Brasil. A Atividade Brasileirinhos não poderia ficar à margem dessa
comemoração. A ludicidade é uma prática constante e fundamental na rotina dessa atividade e proporciona progressos significativos no desenvolvimento global dos usuários. As atividades lúdicas foram intensificadas nesse
período. Em sala de aula, as crianças aprenderam através de jogos de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.
No encerramento, vale a pena destacar a Atividade Cultural Externa: uma visita à Biblioteca Hans Andersen, um
espaço mágico e cheio de significados. Lá os monitores do Projeto Piá realizaram diversas brincadeiras ao ar livre.
No mesmo local, o grupo também pode prestigiar a exposição interativa da Cia Truks “Anime-se a Animar”. Foram
momentos únicos de interação e aprendizagem.
A proposta do brincar tem como objetivo promover o letramento e alfabetização significantes, bem como
incorporar saberes a partir das vivências e peculiaridades do universo pueril. Jogos e brincadeiras suscitam uma
melhora no rendimento escolar, pois propiciam, além da edificação do conhecimento, o desenvolvimento da
coordenação motora, do raciocionio lógico, da oralidade e do pensamento.
O divertimento é tão importante para uma criança quanto o direito à saúde e à educação de qualidade. Brinque com seu filho, incentive-o!
abril/ maio/ junho
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Projeto Pequenos Poetas
Texto escrito pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

o

e

Crianças apresentam material produzido no projeto Pequenos Poetas, que visa ampliar o
repertório literário dos participantes.

Realizamos diversos eventos
voltados ao Projeto Pequenos Poetas em conjunto com o Adolescente Cultural / Reforço Escolar, com o
objetivo de ampliar o repertório e
universo literário dos participantes.
A linguagem é um dos eixos
básicos na formação do sujeito, a
aquisição da leitura constitui o elemento que possibilita sua inserção
participação nas diversas práticas
sociais. É pelo uso proficiente dos
diferentes portadores de textos e
diversos tipos de linguagens que
se instauram as oportunidades de
elaboração e construção do conhecimento, do pensamento, das ati-

tudes e da participação sócio-política na vida do ser humano.
A relação entre mãe/acompanhante e criança no processo de doença se altera, gerando uma dependência que
impede a autonomia dos pequenos e pode causar o retrocesso às etapas anteriores do desenvolvimento. Assim,
estabelecemos uma comunicação com eles, por meio do Sarau Mensal para a apresentação de textos poéticos e
cantados abordados ao longo das atividades em grupo. Essa ação favorece o relacionamento e a socialização dos
envolvidos. O momento poético compartilhado permite aflorar uma afinidade prazerosa e cria oportunidades de
simbolização pelo circuito imaginário.
Crianças e Adolescentes também participaram de
uma oficina de poemas com a Professora Norma Goldstein, da Universidade de São Paulo. Foi uma tarde em
que crianças e adolescentes foram motivados a perceber
os sentidos explícitos e implícitos dos versos, observando os efeitos de sentido resultantes de recursos formais
empregados pelos poetas: repetição de sons, ritmo marcado, combinação cuidadosa das palavras do texto.
Para dar ainda mais vida ao projeto e transmiti-lo às
crianças de maneira lúdica e palpável, realizamos uma
atividade coletiva externa: visita à Casa das Rosas, na
qual prestigiamos o acervo do poeta brasileiro Haroldo
Campos e tivemos a oportunidade de conhecer um pouGrupo de crianças e adolescentes participam da Oficina de Poema com
co da história da Avenida Paulista na década de 1930.
a Professora Norma Goldstein.
Durante as atividades em sala, o grupo produziu poemas para as mães direcionando-os à comemoração que aconteceu a seguir. No dia, as mães/acompanhantes, funcionários e crianças desfrutaram de delicioso café da manhã acompanhado de um sarau realizado por eles para
homenagear as mães na data tão especial. Esse acontecimento marcou o fechamento das atividades do Projeto
Pequenos Poetas no mês de maio. Além de muito aprendizado e crescimento pedagógico, esse projeto propiciou
um contato prazeroso e gratificante com as queridas mamães e com os funcionários que presenciaram de perto
o resultado dos estudos realizados por nossas crianças e adolescentes durante esse trimestre
10
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notícia dos adolescentes

A utilização de mídias alternativas como ferramentas de
aprendizagem.
Texto escrito pelas educadoras Ariadne Silva e Cinthia Goulart
Como é vasta, rica e diversificada a cultura de nosso país! Seja na manifestação folclórica, na culinária, nos ditos populares, vestuário, lendas e costumes; cada região de nosso Brasil contribui com sua riqueza e pluralidade
cultural para as manifestações de nosso povo.
O público itinerante que chega à ACTC – Casa do Coração também traz suas diferentes características, vivências e peculiaridades. Uma característica, no entanto, repete-se em todos os grupos de adolescentes aqui recebidos: todos estão conectados 24 horas por dia na rede social. Celulares à mão, conversas virtuais infindáveis e o
contato permanente com os entes queridos que ficaram em casa “roubam “ o indivíduo de interações presenciais
nas quais conversas, debates e abordagens didáticas não têm mais vez. Esse é um dos grandes desafios que as
atividades Reforço Escolar e Adolescente Cultural têm a vencer no cotidiano educacional da instituição.
Não seria um problema, se não fosse essa a única maneira de relacionamento do jovem com o mundo real,
levando-o a uma espécie de alienação que se reflete em seu comportamento, socialização e aprendizagem, tornando-o apático, indiferente e limitado, pois recebe impressões parciais advindas de um único canal de comunicação.
Diante desse fato, foi feita uma reflexão pela equipe de educadoras em busca de novas abordagens e formas
de comunicação. Como despertar interesse pelo mundo que está ao redor e ampliar horizontes para além de si
mesmo e da realidade virtual em que o adolescente vive mergulhado?
Como chegar ao adolescente que está distante da vida escolar e que muitas vezes já encerrou ou abandonou
os estudos?
Como equilibrar as vertentes que o fascinam e, ainda assim, apesar dessa limitação, empoderá-los de conhecimentos e elementos para que pratiquem princípios de cidadania?
Esses questionamentos levaram as educadoras a investigar meios para adentrar o universo juvenil, a fim de
agregar saberes, além de torná-los indivíduos autônomos e protagonistas, preparando-os assim para uma existência plena.
Surgiram várias ideias e novas ferramentas didáticas foram adotadas: artes gráficas, revistas informativas, jornais, internet e mesmo a Rede Social foram utilizadas como instrumentos de trabalho. E surtiram efeitos surpreendentes e satisfatórios!
Diante deste contexto, o projeto “Poesias e poetas brasileiros” que se iniciou em janeiro e permeará todo o ano
de 2015 foi inserido e iniciado nesse trimestre.
A partir de conversas e pesquisas sobre a biografia de alguns poetas, poemas e letras de canções, cada jovem
escolheu uma obra literária que lhe falasse ao coração. Dessa forma, conteúdos como interpretação de texto, figuras de linguagem, gêneros literários, dentre outros, foram vistos e revistos por todos do grupo. Desafio aceito e
vencido! Os jovens estão adorando! Poemas de nomes como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes,
Cecília Meirelles, Clarice Lispector, entre outros foram estudados no dia a dia das atividades. Charlie Brown Jr., O
Rappa, Onze20 também entraram como possibilidades contemporâneas renovadoras de poesia, com suas letras
de protesto e amor. A mistura deu certo! Cada jovem escolheu na internet uma frase ou poema que lhe tocasse
a alma e o coração.
Essas experiências foram imortalizadas artisticamente em quadros de MDF nos quais foram coladas frases
retiradas de canções, poemas, impressos ou lidos na internet. O resultado plástico ficou muito criativo. Confira
nas fotos:

abril/ maio/ junho
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notícia das mães

“Apesar das tempestades e ventanias continuo firme”
Depoimento da mãe/acompanhante Dayanne Mercedes Pereira à educadora Cristina Macedo Tomaz

Dayane Mercedes Ferreira na ACTC - Casa do Coração.

Nasci em Governador Valadares, tenho 26 anos, sou
a caçula de três irmãs. Quando eu tinha cinco anos,
meus pais se mudaram para Redenção, no Pará, cidade
onde vivo atualmente.
Um fato marcante da minha infância foi a separação dos meus pais. Como sempre fui muito apegada
ao meu pai, comovida com sua a tristeza, fiquei morando com ele. No entanto, em função de suas viagens
a trabalho, eu acabava ficando com minhas tias. Dois
anos depois, fui morar com minha mãe e passei a trabalhar em sua oficina de artesanato, local onde ela ensinava ponto cruz, corte e costura e pintura em tecido.
Aprendi a bordar muito cedo, e o fazia para ajudar
minha mãe, por obrigação. Na verdade, eu queria brincar. Talvez, por isso, eu não consiga me envolver com
os bordados da ACTC – Casa do Coração. Por conta
dessa vivência, adquiri habilidade para desenvolver diferentes tipos de peças artesanais. Para me manter, trabalhei também como babá e depois como atendente.
Descobri que estava grávida com 13 anos, foi um
momento complicado, pois meu namorado saiu da cidade e também não tive apoio da minha mãe. Quem
me ajudou foi minha ex-patroa. Ela me cedeu um cômodo para morar. Sozinha, lembrei dos ensinamentos
de minha avó, passei a fazer bonequinhas de pano,
que vendia nas feiras. Assim, pude comprar o enxoval
de minha filha Maria Eduarda.
Trabalhei também como dançarina, mas depois
que tive meus filhos Daniel e Ruth, voltei a fazer artesanato, montei uma lanchonete e, recentemente, passei
em um concurso público.
Em 2013, comecei a vir a São Paulo para trazer
Rayanne, filha do segundo casamento de meu pai. Ela
nasceu com Tetratologia de Fallot, Atrezia Pulmonar
e outras complicações. Há sete meses estou aqui. Em
maio passado, minha irmã precisou fazer uma nova
12
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cirurgia que sabíamos que seria de risco. Infelizmente
ela ficou com algumas sequelas, mas que são reversíveis; já está recuperando os movimentos. Torço para
que ela melhore para voltarmos logo.
Desde a cirurgia da minha irmã, me sinto cansada,
exausta, minha vida parou! Estou com saudade dos
meus filhos e da minha rotina. A ACTC – Casa do Coração oferece tudo o de que necessitamos, me sinto
muito cuidada, as pessoas se preocupam comigo, mas
a instituição não tem como oferecer o amor da minha
família! Quando eu voltar para casa, muita coisa vai
mudar, agora vou valorizar cada segundo que passar
com as pessoas que amo.
Adorei participar das oficinas, aprendi muitas coisas e consegui descobrir em minha cabeça muitos desenhos, sendo que, antes, eu sabia apenas copiar com
carbono. Fiquei muito contente ao ser convidada para
ser professora, assim, ensinei as mães a fazerem bijuterias bonecas e porta-retratos, pude mostrar um pouco
do que aprendi. Sempre fui muito curiosa e sempre
estou atenta para adquirir novas aprendizagens.

Dayane (centro) junto com suas “alunas” na oficina ministrada por ela,
na qual ensinou a fazer porta-retratos de material reciclado.

Apesar das dificuldades financeiras, nunca deixei
de estudar, terminei o colegial e, meu sonho é cursar
a faculdade de Psicologia. Sou apaixonada por livros,
já peguei emprestado alguns na biblioteca da ACTC
– Casa do Coração. Atualmente, os que mais me chamam atenção são os de autoajuda.
Durante esses últimos meses, tenho aprendido a
construir minha casa sobre uma rocha, todas as dificuldades têm sido como um tijolo a mais que vai fortalecendo a minha construção. Apesar das tempestades
e ventanias continuo firme e cheia de esperança no
futuro.
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o doutor responde

Pergunta:
Uma gestante que teve
Rubéola nos primeiros meses
de gravidez tem mais chances
de seu bebê apresentar má
formação no coração?
Resposta: Em relação à pergunta
formulada, a Síndrome da Rubéola Congênita, geralmente grave, pode acometer 40 a 60% dos
recém-nascidos (RN) cujas mães
foram infectadas durante os dois
primeiros meses da gestação; em
30 a 35% dos RN, no 3º mês de
gestação, em 10% dos RN quando
a infecção na gestação se dá durante o 4º mês, sendo mais raro o
acometimento após a 20ª semana.
Assim, quanto mais precoce
a infecção materna, maior a probabilidade de alterações fetais.
Outras estatísticas mostram maior
gravidade ainda, com ocorrência de problemas congênitos em
aproximadamente 90% dos recém-nascidos infectados nas primeiras 11 semanas de gestação.
Já, entre a 13ª e 16ª semana gestacional, o risco de infecção é menor, sendo o aparelho auditivo o
mais afetado. Quando o contágio
é adquirido após o quarto mês de
gestação, geralmente não ocorrerão malformações fetais nem persistência do vírus.
Recordo que a rubéola se constitui em uma virose que acomete
o organismo como um todo. É doença infecciosa, comum e benigna

na infância. No entanto, quando
acomete a pessoa durante a gravidez, já na idade adulta, passa a
desempenhar um papel de maior
malignidade. Daí, como outras doenças exantemáticas como o sarampo, varicela, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr e parvovírus, pode
alterar a morfologia do coração do
feto em formação, independente
do momento da gestação. Sabe-se que a rubéola se exterioriza por
eritema (vermelhidão) difuso, puntiforme, vermelho vivo ou róseo
e áspero (sensação de lixa), como
ocorre também na doença de Kawasaki e na escarlatina. Por outro lado, pode também acometer
outros órgãos e sistemas e daí se
constitui na conhecida síndrome
da rubéola congênita.
Esta Síndrome é importante
complicação do vírus da Rubéola
durante a gestação, principalmente no primeiro trimestre, podendo
comprometer o desenvolvimento do feto e causar aborto, morte
fetal, natimorto e anomalias congênitas. As manifestações clínicas
podem ser transitórias (púrpura,
trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, icterícia, meningoencefalite, osteopatia radioluscente),
permanentes (deficiência auditiva,
malformações cardíacas, catarata,
glaucoma, retinopatia pigmentar),
ou tardias (retardo do desenvolvimento, diabetes mellitus). As
crianças com rubéola congênita
frequentemente apresentam mais
de um sinal ou sintoma, mas podem ter apenas uma malformação,
sendo a deficiência auditiva a mais
comum.
Além disso, os recém-nascidos
podem apresentar diminuição do
crescimento intra-útero, manifestações cardíacas, manifestações
oculares (catarata geralmente bilateral, glaucoma, microftalmia (diminuição do globo ocular), microcefalia (diminuição do crescimento
cerebral), meningoencefalite, lesões ósseas.
A rubéola provoca anomalias
cardíacas no coração do feto em
formação, das quais as mais co-

nosso bazar
O Bazar Permanente da ACTC – Casa do Coração
oferece diferentes produtos, tais como produtos artesanais, peças exclusivas bordadas à mão por nossas mães/acompanhantes durante a Atividade Maria
Maria, além de sabonetes e aromatizadores de ar com
suaves fragrâncias, produzidos pelos nossos adolescentes na Atividade Adolescente Cultural.
Venha conferir!

muns são representadas pelo canal arterial, comunicações interatrial e interventricular e estenoses
das artérias pulmonares.
Esses aspectos negativos, em
contraposição, mostram atualmente que a Rubéola congênita é
uma infecção aparentemente em
declínio no Brasil, já que o calendário vacinal atual do Ministério da
Saúde possui a tríplice viral e tem
feito várias campanhas de vacinação para mulheres em idade fértil.
Hoje, a doença está controlada no
Brasil, pois a partir de 1992 a vacina
MMR (contra caxumba, sarampo e
rubéola) foi adicionada ao calendário vacinal brasileiro. Além disso,
são realizadas campanhas periódicas para vacinação de mulheres
em idade fértil, a fim de evitar a rubéola congênita.
Por todo esse contexto, uma
mulher que pretende engravidar
deve observar se apresentou vacinação para rubéola anteriormente;
se não tiver essa informação, deve
se vacinar e aguardar um mês antes de engravidar, porque a vacina
não pode ser realizada durante a
gestação.
O diagnóstico materno é realizado por meio de sorologia, com
presença de títulos de IgM ou títulos de IgG em elevação.
Não existe tratamento medicamentoso para o vírus da rubéola
congênita, porém algumas malformações são passiveis de correção cirúrgica como as cardiopatias
congênitas e a catarata.
Prof. Dr. Edmar Atik

Professor Livre-Docente de Cardiologia da
Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo - Médico da Cardiologia
Pediátrica do Instituto do Coração (InCor)
e do Centro de Cardiologia do Hospital
Sírio-Libanês

Se você tem dúvidas para o
Dr. Edmar, envie sua pergunta
para o e-mail debora@actc.org.
br. Ela também pode ser publicada aqui.

Bazar da ACTC Casa do Coração
R. Oscar Freire, 1463
Pinheiros • São Paulo
(11) 3088-7454/2286
Das 9h às 17h
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Associação Parceria Empresa Escola
BRF S.A.
Cisa Trading
Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S/A
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Projeto Bordando Marcas
Alupar
Amata
CDF (Central de Funcionamento)
Cori
Cosan
DM9
Dudalina
Even Construtora
F/ Nazca
Grupo Vicunha
Heineken
Idea!Zarvos
Instituto Península
Itaú BBA
Itaú Unibanco
Leite Letti
Léo Madeiras
Magazine Luiza
Marcenaria da Fazenda
Matueté
Mckinsey
Movimento Arredondar
NK Store
Ralston
Ráscal
Shopping Iguatemi
Valisere
WTorre
Amigos de Coração - Pessoa
Alexandre Sedola
Ana Lucia M. Abrahão
Anna Fischer (in memorian)
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fernão Carlos Botelho Bracher
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Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertino
João Carlos de Genova
José Alberto Diniz de Oliveira
José Roberto Ópice
Luis Alberto Pimenta Garcia
Luis Stuhlberger
Luiz Fernando Figueiredo
Marcos Antonio Martins de Araújo Filho
Marco Aurélio Abraão
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Maria de Lourdes de A. Prado Garrone
Mario Luiz Amabile
Nancy Englander
Paolo Pellegrini
Sergio Lulia Jacob
Silvia Terepins Weinfeld
Silvio Steinberg
Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston
Maria Luiza Fagundes
Associados Mantenedores
Abílio Ribeiro de Oliveira
Alberto Zacarias Toron
Alda Jardanovski
Alípio Labão
Alvaro Prieto Oliva
Anna Maria Dei Espada
Antonio Gerassi
Beatriz Pereira do Valle
Berenice Arvani
Camila Xavier de Lima
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Odon Lopes da Rocha
Carlos Toschi Neto
César Torres Bertazoni
Clarindo Corazza
Denise Oliveira
Denise Ralston Fonseca
Elineide da Silva Nascimento Taino
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Schweizer
Fabiana Nascimento
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Francisco André M. Navarro
Galeria Almeida & Dale
Henrique Lopes
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
José Ascenção
José Carlos Daux Filho
José Francisco Matarazzo Kalil
José Martins Costa Filho
Letícia Malvar Hernida Genescá
Lila Cajsa Johansson Carneiro
Lucas Marshall
Luciano Cerruti
Luís Roberto Martins Barnabé
Luiz Eduardo Reis de Magalhães
Marcia Lopes Weber
Márcia Ribeiro Ralston
Márcio Bonfiglioli
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah
Maria Angélica de Arruda G. Vido
Maria Livia Jank
Maria Luiza Moraes
Maria Odila Guimarães Curi
Mário Luiz Saraiva
Maristela Vasconcellos Cardoso
Mariza Reinz Cintra
Mauricio Franchini
Mayra de Freitas Demarchi
Nacira Araújo Simonek
Nicolau Chacur
Odair Schwindt das Dores
Patricia Maria Mattos Pacheco
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Lopez
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Alonso Lazara
Roberto Begliomini
Roberto Daud
Roberto Frizzo
Rodrigo Octavio Deliberato
Roland Gallbach
Thais Jacinto Ribeiro
Vera Lucia Mascarenhas Pires

Associados Mantenedores
Ademir A. de Paula
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Paula Oliveira Muller
Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva
Camila Teodoro de Toledo
Cilly Issler
Claudia Alvares Navarro
Cristiane Lima
Débora Pinto Carneiro
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elias Silva Gomes
Elisa de Arruda Botelho
Emílio Felício Imbrioli
Fabio Bobrow
Geni Amaro Nogueira ME
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Jean de Souza
Jette Bonaventure
Joice Ruiz
Kátia Regina
Leandro Carvalho de Oliveira
Leonardo Klein
Marcelo Alves de Godoy
Marcia Cristina Fraga Muniz
Marcia Martins Branco
Marco Antonio Resende
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Lucia Guida
Paulo Viana
Pietro Nozza
Rildo Vicente de Paula
Rita de Cássia Ferreira Balota
Rodrigo Kulb
Rodrigo Trotte Campos
Rosane Prates Reginatto dos Santos
Rubens de Moura Florencio
Sandra Cristina Jesus Rezende
Sandra Regina Ramos da Cruz
Sérgio de Freitas Costa
Sérgio Morelli
Sérgio Roberto Pereira
Sônia Vitória Dias do Prado

informativo ACTC - Casa do Coração

Thais
Therezinha Ribeiro Ralston
Vicente Ferrari
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini
Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alessandra Ranieri
Alex Cerveny
Alexandre Bernardes
Amanda Ermínio da Silva
Ana Beatriz Andrade de Souza
Ana Eglobe Stellato
Anna Righinni Alves da Siqueira
Andrea Adm.
Antônio José Louçã Pargana
Arek Missirihan
Armando Tooru Yamanaka
Baba Vacaro
Bernardo Parodi
Carlos Eduardo F. Santos
Cecília de Paula Machado Sicupira
Claudia Mifano
Claudia Moreira Salles
Clóvis França
Dalva Teodoro de Souza
Danielle Jucá Silveira
David Feffer
Déa Backeuser
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Denise Abdalla
Dora Acaui
Douglas Watanabe
Elisa Braga
Elizabeth Butlen Rezende
Elizabeth Rudge
Eny Rapp
Fatima Michel
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávia Regina de Souza Oliveira
Franca Maria Berra
Graciete Luiza Sanches de Souza
Graziela Laffer Galvão
Hilda Lucas
Izabele Pesinato
José Américo Bonatti
Kaleb Riccardi Potanza
Kely Nascimento
Kiki Felipe
Laura Ramalho
Lecy Beltran Martinez
Letícia Moura
Lilian Morassutti
Luciana Telerman
Malu Bresser Pereira
Márcia Goldfarb
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena S. Bonfiglioli
Maria José Garcez H. Daud
Marilda Borelli Machado de Almeida
Marisa Ribeiro de Oliveira
Marizete Gonçalves Ferreira
Nelson Domingues da Costa
Nina Horta
Paola Otero
Paulo Mercado
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Silvia Uliana
Simone Prist Steiwecke
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Thelma Fernandes F. Rodrigues
Venera Collela Jorgi
Vera Lucia Chaccur Chadad
Veronica A. Serra
Victoria Gimenez S. Romaro
Viviane de Almeida Garcia Marques
Apoiadores
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Pequenos Corações
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer - TUCCA
Atêlie das Máscaras
Ateliê Elena Stein
Atelier Paula Almeida
Bertha Industrial
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Brazil Foundation
Café Web
CBE Conservadora de Bombas Ltda.
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiátrico da Lapa
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
Ciao Mao - Loja Jardins
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia Moura
Club Athletico Paulistano
Confetti Industria e Comércio Ltda.
Danone Ltda.
Empório Fotográfico
Fábio Coffee Shop - Café com Amor
Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP
Fazenda Monte Alegre
Festa Legal Comércio e Kit para Festas Ltda.
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Fundação Djalma Guimarães
Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do
Estado de São Paulo - FUSSESP
Galzerano Indústria de Carrinhos e Berços Ltda.
Infonetware Comércio e Serviços Ltda.
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
MMartan - Loja Sumaré
Montart Esquadrias Metálicas
NatBio Importadora Ltda.
ONG Banco de Alimentos
Óptica Santa Luz
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Philips do Brasil
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência
Portuguesa
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
Talchá - JK
Talchá - Pátio Higienópolis
Talchá - Pátio Paulista
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Track & Field
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Via Valet Estacionamento e Garagens Ltda.
Vinheria Percussi
WTorre Engenharia e Construção S/A
Zurich Brasil Seguros

nossos números
Resultados de janeiro a junho de 2015
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites
ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

9.875
51.443

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

3.313

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões

208

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

2.339

ACTC - Casa do Coração – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
1994 – 2014

TOTAL: 348.690 atendimentos
Neste gráfico a contabilização é diária e são considerados usuários o paciente e
sua mãe/acompanhante. Consideramos o atendimento integral e o atendimentodia.
demonstrações das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2014
Total de Receitas
Total de Custos e Despesas
Resultado do Exercício
Reserva Técnica Contábil
Superávit do Exercício

R$ 3.638.085,00
(R$ 3.310.939,00)
R$ 327.146,00
(R$ 294.431,00)
R$ 32.715,00

A ACTC - Casa do Coração coloca à disposição o Relatório de Atividades, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2014.
Além disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro pelo
telefone (11) 3088-7454.
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Associação de Assistência à Criança  e ao Adolescente Cardíacos
e aos Transplantados do Coração - ACTC - Casa do Coração
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CEP: 05409-010 - São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
www.actc.org.br  -  actc@actc.org.br
/actccasadocoracao
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Associação Parceria Empresa Escola
BRF S.A.

Cisa Trading
Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S/A

Gráfica Sonora
Instituto Água Viva

Projeto Bordando Marcas
Alupar
Amata
CDF (Central de Funcionamento)
Cori
Cosan
DM9

Dudalina
Even Construtora
F/Nazca
Grupo Vicunha
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