informativo

ACTC - Casa do Coração
Julho - Agosto - Setembro 2015

editorial

Bordando Marcas... Bordando vidas, histórias e parcerias!

nossa missão

Ao longo dos 21 anos de
sua existência a ACTC - Casa
do Coração vem oferecendo
diferentes linhas de atuação,
tais como Hospedagem, Alimentação, Serviço Social, Psicologia e Desenvolvimento
Pessoal e Inserção Social para
crianças/adolescentes e suas
mães/acompanhantes. Nesta
última, com atividades que focam as áreas educacional, de
geração de renda e de inserção
social.
Possibilitar o desenvolvimento de um trabalho
de formação e suporte para seus usuários, apresentando novas oportunidades de crescimento
pessoal e inserção social, tem sido um dos diferenciais de nossa instituição.
Uma das atividades oferecidas é Maria Maria,
embrião de projetos especiais, que busca ampliar
os conhecimentos e habilidades das mães/acompanhantes, por meio de diversas oficinas e aulas
de costura, bordado e outras formas de artesanato, sempre relacionados a elementos da cultura de
origem. Além disso, proporciona uma renda alternativa que as auxilia nas despesas, durante a estadia em São Paulo, e no suporte aos outros filhos
que ficaram nas cidades de origem.
Ao longo desses anos, muitas dessas mães/
acompanhantes se tornaram exímias bordadeiras,

o que nos encorajou a ir além
dos simples bordados e buscar
desafios que as pusessem em
contato com elementos artísticos diferenciados.
Surgem então os projetos de
sucesso Bordando Arte, em 2008,
Bordando Designer, em 2011 que
nos encorajaram a pensar em
um novo projeto que pudesse
ampliar a rede de parceiros da
instituição.
Nasceu, assim, o Bordando
Marcas. Graças a ele, 28 empresas tiveram um
contato próximo com nossa causa e aderiram ao
projeto, mediante o seguinte acordo: por meio de
uma doação, elas receberiam um bordado que as
representasse.
O trabalho conjunto do marketing das empresas, da equipe da instituição e das mães bordadeiras transformou tecidos, linhas e cores na identidade de cada apoiador.
O resultado ficou surpreendente e será apresentado no JK Shopping no período entre os dias
19 e 24 de outubro de 2015.
Nosso muito obrigada a todos os que participaram desse projeto e em especial as mães/ bordadeiras da ACTC - Casa do Coração.
Susana Steinbruch
Membro 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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Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi
Mônica Pimentel de Vassimon
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Ricardo Steinbruch
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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
• 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 30/09/2016.
• 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
15/05/2018.
• 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 – Válido
até 28/04/2016.
• Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades
(CENTS) – nº 0210/2014 – Válido até 27/08/2016.
• 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: 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 e Priscila Mathias.
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 e Regiane dos Santos Nascimento.
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
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

Instituto Lado a Lado pela Vida e ACTC – Casa do Coração

Parceria para ações do Setembro Vermelho visa ampliar o trabalho de conscientização dos problemas
cardiovasculares

Em meados de agosto, a ACTC – Casa do Coração e
o Instituto Lado a Lado pela Vida selaram parceria, com
o objetivo de ampliar a atuação de conscientização e
orientação perante a sociedade para os problemas cardiovasculares, nas ações da campanha Setembro Vermelho – Siga o seu Coração, realizada durante todo o
mês.
O Instituto Lado a Lado pela Vida foi constituído
oficialmente em 2008 e tem como principal objetivo

desenvolver conceitos e projetos que apoiam e implantam ações voltadas ao campo da humanização em
saúde e da atenção integral ao cidadão em diferentes
fases da vida.
Além da campanha Setembro Vermelho – Siga o
Seu Coração, o Instituto também realiza ações voltadas
ao Outubro Rosa, para estimular a participação da população no controle do câncer de mama; e ao Novembro Azul, que envolve campanhas de conscientização
dirigidas à sociedade e aos homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer
de próstata e de outras doenças masculinas.
Agradecemos ao Instituto Lado a Lado pela Vida
pela oportunidade e pela divulgação do trabalho realizado pela ACTC – Casa do Coração.

Fórum de discussão sobre o trabalho voluntário - o cuidar
de Crianças e Adolescentes Enfermos
Texto produzido pela Supervisora Pedagógica e Coordenadora dos Voluntários Raquel Pacheco Duarte.
No dia 20 de agosto a Supervisora Pedagógica e Coordenadora
de Voluntários Raquel Pacheco Duarte participou de evento, a convite
de Sandra Regina Mutarelli Setubal, que discutiu a participação do
trabalho dos voluntários. Sandra é
Associada Efetiva atuante na ACTC
- Casa do Coração e também preside a Pesquisa Pensi que discute as

ações voluntárias.
Esse encontro reuniu os coordenadores de voluntários de várias
organizações que, juntamente com
o Centro de Voluntariado de São
Paulo, refletiram sobre questões do
trabalho voluntário dentro do Terceiro Setor e de Hospitais.
Coordenadores de voluntários de várias
organizações participam do Fórum.

A Fonoaudiologia e o Teste da Orelhinha

Texto produzido pelo Fonoaudióloga Elda Ayer.

Embora muitas pessoas ainda não saibam, a lei do Teste da
Orelhinha é um marco para a Fonoaudiologia e para a saúde auditiva das brasileiras.
Através do teste podemos detectar alterações que possibilitam
o diagnóstico e o tratamento precoce de eventuais problemas auditivos.
A realização desse teste deve
ser na maternidade, antes da alta
hospitalar ou, no máximo até o
28º dia de vida, porque o bebê
ainda tem muitas horas de sono

e não desenvolve muita atividade
motora. Vale salientar ainda que
o teste é indolor, utiliza equipamento de tecnologia avançada e
é feito por profissionais especializados, sem nenhuma contraindicação.
Mesmo após a saída do hospital, é importante que se faça o
TESTE DA ORELHINHA, principalmente quando a criança já apresenta outro tipo de doença ou
comprometimento auditivo.
O resultado é obtido na hora.

julho/ agosto/ setembro
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Concertos Brasileiros 2015

Show do Grupo Pau Brasil encanta a plateia na segunda apresentação do projeto. Texto produzido pela Assistente
de Desenvolvimento Institucional Flaviana Oliveira

A segunda apresentação da série do projeto Concertos Brasileiros 2015
aconteceu no dia 25 de agosto e foi a vez do Grupo Pau Brasil subir ao palco
do Teatro Cetip, em São Paulo. O repertório contou com a maior parte das
músicas de autoria dos próprios integrantes da banda.
Ao som de Sarapuindo, Caixote, Pingue Pongue, Lá vem a tribo, Fogo
no baile, entre outras músicas, o Grupo Pau Brasil animou a noite de todas
as pessoas que prestigiaram o evento e até quem não conhecia e apreciava deste estilo musical se rendeu ao talento do quinteto. O grupo já teve
diferentes formações ao longo de seus 30 anos de trajetória e conta, atualmente, com os seguintes músicos: Nelson Ayres, Rodolfo Stroeter, Paulo
Bellinati, Teco Cardoso e Ricardo Mosca. Eles integram o grupo desde de
2005, compondo uma das mais destacadas formações da música instrumental contemporânea.
A abertura da série foi ao som da Orquestra Paulistana de Viola Caipira,
em abril, e para encerrar a programação, no próximo dia 27 de outubro
receberemos o núcleo artístico e pedagógico Barbatuques que, desde a
fundação, mantém um complexo trabalho de pesquisa sobre a linguagem
sonora corporal, descobrindo quantidade de sons suficiente para transformar o corpo em uma verdadeira orquestra sinfônica.
Junte-se a nós neste último momento para apreciar a arte e o talento
musical brasileiro e, com a sua contribuição, ajudar a ACTC – Casa do Coração a manter o atendimento às crianças e adolescentes cardíacos. Para
adquirir o seu ingresso, entre em contato com Flaviana Oliveira através do
e-mail: flaviana@actc.org.br e/ou telefone: (11) 3088-7454.
Conheça os artistas da segunda edição do Projeto:

Foto: Edi Disouza

Publico prestigia o segundo espetáculo do
projeto Concertos Brasileiros, que contou com
a apresentação do Grupo Pau Brasil.

Orquestra Paulistana de Viola Caipira - OPVC– 28 de abril
A OPVC foi fundada em 1997, pelo maestro Rui Torneze 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”.

Grupo Pau Brasil – 25 de agosto
O Pau Brasil surgiu no cenário paulistano em 1979 e, desde sua formação, é
referência da 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
Foto: Gal Oppido
(bateria), Fred Prince e Cléber Almeida (percussão).
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
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E a primavera chega na ACTC – Casa do Coração
Oficina de arranjos florais com Sara Peres dá boas-vindas a estação mais colorida e perfumada do ano.
Para comemorar a entrada da
primavera, no dia 18 de setembro
mães/acompanhantes
tiveram
uma tarde florida e diferente!
Recebemos na sede da Associação a equipe do Atelier Sara Peres,
representados pela florista Sara
Peres e sua assistente, que promoveram uma oficina de criação de
arranjos florais na Atividade Maria

Maria.
Na ocasião as mães/acompanhantes presentes aprenderam
algumas dicas de como montar
buquês, próprios para casamentos
e arranjos florais em vasos.
Agradecemos a Sara pela maravilhosa tarde e pelos ensinamentos!
Sara Peres em oficina na Atividade Maria Maria.

Consolidação da parceria - Fundação Salvador Arena

Visita técnica da equipe da Fundação Salvador Arena avalia Atividades de Alimentação e Hospedagem.
No dia 21 de setembro, Regina Amuri Varga, coordenadora da
ACTC – Casa do Coração recebeu
na sede da Associação a visita da
Sra. Claudete Goes, da Fundação
Salvador Arena.
Essa visita teve como objetivo
avaliar Linhas de Atuação Alimentação e Hospedagem, que a Fundação Salvador Arena apoia desde
2014, com a doação de um valor

em espécie para compra de material de alimentação, limpeza e higiene.
Após a realização dessa avaliação, será possível a prorrogação
da parceria por mais um ano, além
da revisão dos valores praticados,
o que permitirá também melhorar
ainda mais os serviços oferecidos
pela ACTC – Casa do Coração.

A arte de fazer o bem – CompartiArte 2015

Em sua segunda edição evento reuni artistas contemporâneos e verba arrecadada será em benefício da ACTC –
Casa do Coração e da ONG SHARE.
De 23 a 26 de setembro aconteceu no Centro Brasileiro Britânico
(British Centre) a segunda edição
do CompartiArte.
O evento, idealizado e realizado
por voluntários, tem por objetivo
difundir a arte contemporânea junto a um público jovem, apaixonado
e interessado em investir nessa modalidade de expressão, ao mesmo
tempo em que pretende auxiliar
instituições que vêm se destacando pela prestação de serviços essenciais à comunidade.

Em 2015, o evento contou
com a participação de mais de 50
artistas, entre eles Artur Lescher,
Felippe Segal, Sandra Cinto, Nino
Cais, Jeanete Musatti e Fernanda
Feher que realizaram a exposição
e venda de suas obras em prol das
organizações, entre elas a ACTC –
Casa do Coração, que receberá 20%
do valor líquido arrecadado.
Agradecemos de coração o
apoio dos organizadores do evento, em especial à Sra. Angela Akagawa e a todos os que prestigia-

ram a ACTC – Casa do Coração no
CompartiArte!

Oficina de Caixas com a voluntária Alexandra de Michelli

Texto produzido pela Supervisora Pedagógica e Coordenadora dos Voluntários Raquel Pacheco Duarte.
No dia 29 de setembro recebemos nossa voluntária de recreação para uma oficina de caixas de
cartonagem. A atividade foi voltada para os adolescentes que adoraram aprender mais uma nova
técnica de artesanato. Obrigada
Alexandra, por dedicar, há tanto
tempo, seu tempo, trabalho e talento à ACTC - Casa do Coração!

Voluntária Alexandra
ministra oficina para os
adolescentes de caixas
de cartonagem.
julho/ agosto/ setembro
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Ação em prol da ACTC – Casa do Coração
Espetáculo “Depois do Ensaio”, com Leopoldo Pacheco, Malu Bierrenbach e Sophia Reis, tem sessão beneficente
para a ACTC – Casa do Coração

Fonte: Divulgação

No mês de setembro a ACTC – Casa do Coração realizou parceria com a produção do
espetáculo “Depois do Ensaio” para ser a instituição beneficiada com a venda dos ingressos da sessão beneficente do espetáculo, realizada no dia 25 de setembro, no Teatro Eva
Herz.
De Ingmar Bergman, sob direção de Mônica Guimarães, a peça é estrelada por Leopoldo Pacheco, Malu Bierrenbach e Sophia Reis e conta com o selo oficial da Ingmar
Bergman Foundation.
Henrik Vogler (Leopoldo Pacheco), um diretor de teatro experiente e perfeccionista,
ensaia a peça O Sonho, de August Strindberg. Depois de uma tarde de trabalho, Vogler
está em um “quase cochilo” no palco quando volta ao teatro sua jovem protagonista,
Anna (Sophia Reis), com a desculpa de procurar uma pulseira perdida. Durante o que
seria uma conversa casual, surge uma avalanche de revelações pessoais. Inseguranças,
quereres, desamores vão transformando o texto em obra confessional.
Em uma licença poética, num devaneio ou mesmo em um sonho, entra em cena Raquel (Malu Bierrenbach), mãe de Anna, que em outros tempos interpretou o papel que
hoje é da filha. O que houve naquela época? Por que Raquel volta no devaneio de Vogler?
Foi um amor? Houve algo que, parece, se repete agora na figura de Anna. Coisas de sonho. Coisas de teatro...
Foram 164 ingressos vendidos, com valor arrecadado de mais de R$ 29.000,00.
Agradecemos de coração à produtora Morente Forte Comunicação, a todo o elenco e
direção do espetáculo pela iniciativa e pela oportunidade!

Semana de palestras promove a discussão sobre Bullying na
ACTC – Casa do Coração
Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social
O bullying se configura como
um ato de intimidação, situação
em que um ou mais sujeitos, por
meio de constrangimento e violência física ou psíquica, causam
dor, angustia e sofrimento a uma
vítima.
Nos últimos anos essa pratica
tem sido muito comum, principalmente nas escolas.
De acordo com a pesquisa nacional de saúde escolar (PeNSE) realizada em 2012, pelo IBGE, haveria
um total de 30% dos estudantes
envolvidos nessa pratica, percentual que leva em conta tanto agressores quanto vítimas (Fonte: http://
www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/pense/comentario.
pdf).
Com o objetivo de orientar, informar e alertar sobre os riscos e
implicações dessa prática, no desenvolvimento de crianças e adolescentes, o Serviço Social da ACTC
– Casa do Coração promoveu uma
semana de discussão para tratar
da temática com os adolescentes,
pais, acompanhantes, equipe, parceiros e comunidade em torno.
O evento teve início com a apresentação do filme Ciberbullying
sugerido pela educadora Priscila
Mathias, que também realizou a
palestra sobre o tema Ciberbullying
e a segurança no ambiente virtual.
Na sequência, Bárbara Prado
e Leda Stelmach, respectivamente Psicóloga e Psicoterapeuta da
ACTC - Casa do Coração, expuseram os efeitos psicológicos do
Bullying e Ciberbullying.
No segundo dia recebemos o
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Professor, Jornalista e autor do livro
e do filme Antibullying nas escolas,
Silvio Costta que iniciou o encontro, apresentando seus projetos e
sua experiência de trabalho com
crianças, adolescentes e jovens. Na
sequência, expôs de maneira clara
e dinâmica o contexto histórico e
social do fenômeno Bullying.
Ao final da palestra, Silvio apresentou aos participantes o jogo
Antibullying de sua autoria, que desenvolveu para tratar do tema.
O jogo aborda o assunto de forma pedagógica e tem por objetivo
auxiliar professores, educadores,
pais e famílias a identificar e orientar o agressor, o espectador e a vítima, de modo a superar o Bullying.
Para encerrar a agenda de atividades, recebemos a equipe “Justiça
em Círculo”, do Instituto Mediativa,
representada por Aimée Grecco,
Katia Bley e Regina Petti, que trouxeram a experiência de trabalho do
“Justiça em Círculos” com o Bullying.
A atividade foi realizada na área
externa da instituição e os participantes se dividiram em três grupos.
Cada grupo tinha um coordenador
que propôs um roteiro pré-determinado. Todos os participantes
puderam abordar o bullying, expor
situações, experiências vividas e
propor soluções.
O trabalho do Justiça Restaurativa/Círculos baseia-se em um
conjunto de princípios, valores e
procedimentos que procuram lidar com os conflitos e as infrações,
de forma preventiva, processo em
que constroem relações proativas
e senso de comunidade para pre-

venir atos de violência; ou relações
restaurativas, nas quais todas as
partes envolvidas em um delito se
reúnem para resolver coletivamente como lidar com as consequências da ofensa e suas implicações
para o futuro.
Para finalizar, o evento, a culinarista Rita Bonifácio, com a ajuda das
mães/acompanhantes, caprichou
na preparação de um delicioso lanche para todos os participantes.

Os três dias de atividades foram momentos
singulares de reflexão e discussão sobre o
Bullying.
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momento do parceiro

ACTC – Casa do Coração e Nota Fiscal Paulista
Participe você também, doe seus cupons fiscais!
No início de 2009, a Secretaria
da Fazenda do Governo do Estado
de São Paulo lançou no programa
da Nota Fiscal Paulista uma excelente oportunidade para que todos
possam ajudar entidades beneficentes devidamente cadastradas
na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SEADS.
Em meados de 2012, por problemas burocráticos do sistema, a

ACTC - Casa do Coração ficou impossibilitada de receber contribuições desse gênero.
Hoje esses problemas foram
normalizados e a ACTC - Casa do
Coração retomou essa ação, lançando em 2014 um aplicativo para
dispositivos móveis (celulares, tablets e etc.) em parceria com as empresas Mowa e Fabrica de Aplicativos e ampliando as parcerias com

estabelecimentos comerciais.
A ACTC – Casa do Coração já
arrecadou mais de R$ 18.000,00
oriundos de doações de créditos de
cupons fiscais, possuí parceria com
20 estabelecimentos comerciais e
está com uma atuação intensa para
ampliar ainda mais esses números.
Saiba como ajudar você também!

PESSOA FÍSICA

• SE OPTAR POR INFORMAR O CPF
A transferência poderá ser feita posteriormente através do site: www.nfp.fazenda.sp.gov.br. No lado esquerdo do site clique em “Consulta”, depois informe o seu CPF e senha para acessar o sistema. Entre no link
na borda superior “Entidades Sociais”, selecione a opção “Doação de Notas” e indique a Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração – ACTC - Casa do Coração.
• SE OPTAR POR NÃO INFORMAR O CPF:
1. ENVIE SEUS CUPONS PARA A ACTC – CASA DO CORAÇÃO: Envie suas Notas e Cupons Fiscais para o nosso endereço:
Rua Oscar Freire, 1.463 – Pinheiros - CEP: 05409-010 – São Paulo – SP e/ou pelo e-mail debora@actc.org.br,
com o assunto NOTA FISCAL PAULISTA.
2. BAIXE O APLICATIVO E CADASTRE VOCÊ MESMO: Baixe nosso aplicativo, acesse: http://app.vc/actc ou acesse o site
da ACTC – Casa do Coração, no link COMO DOAR – NOTA FISCAL PAULISTA e conheça todas as opções de
instalação e utilização.

PESSOA JURÍDICA

Se você for um estabelecimento e tiver interesse em ser nosso parceiro com a doação de cupons fiscais, entre em contato com Débora Carneiro pelo e-mail debora@actc.org.br e/ou pelos telefones (11) 30887454/3088-2286, assim poderemos passar todas as informações necessárias.

Todos os cupons e notas encaminhados para a ACTC - Casa do
Coração, serão cadastrados e o reembolso do imposto efetuado diretamente para a entidade.
É muito simples, rápido e fácil!
Vale salientar que você não
precisa se identificar, mantendo
perante a Secretaria da Fazenda
a privacidade nas suas despesas.
E nós da ACTC - Casa do Coração
também asseguramos isso.
É muito importante que esses
cupons e notas cheguem à ACTC
- Casa do Coração com rapidez,
pois teremos sempre até o dia 20
do mês seguinte à emissão deles
para efetuar o cadastramento!
Veja a seguir as Pessoas Físicas
e Jurídicas que contribuem com
a ACTC – Casa do Coração nessa
ação:
PESSOAS FÍSICAS
- Alessandra Bresser Pereira

- Alexandra Nolasco
- Amanda Ermínio da Silva
- Bárbara Catarina da C. Prado
- Daniela Ruivo Busch Sensato
- Elda Ayer
- Fabiana Lang de Mattos
- Leda Stelmach
- Luciana Zechin Portas Levy
- Márcia Salazar Jovine
- Maria Carmella P. Campo
- Marilena Bonadio
- Menahem Friedman
- Mônica Pimentel de Vassimon
- Nacira Araujo Simonek
- Regina Amuri Varga
- Sirlene Maria Piu
- Susana Steinbruch
- Teresa Cristina Ralston Bracher
- Therezinha Ribeiro Ralston
PESSOAS JURÍDICAS
- Armazém Cerealista
- Brasil Salomão e Mathes Advocacia
- Café Web

- Ciao Mao
- COMPUGRAF
- Fábio Coffe Shop
- Fórmula Ativa – Farmácia
- Master ATS Supermercados
- Meia de Seda
- MMartan – Loja Sumaré
- Ponto Natural
- Santa Madre Modas
- Sr. Shitake
- Sushi Los Ruas
- Talchá – Loja JK
- Talchá – Loja Pátio Higienópolis
- Talchá – Loja Pátio Paulista
- Track & Field
- Vinheria Percussi
- XZUM
Ajude você também, divulgue
essa ideia ou contribua enviando
seus cupons fiscais.

julho/ agosto/ setembro
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portas abertas

Voltem sempre!

Nos meses de julho, agosto e setembro, 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.
Marcelo Mercadante L. Canto
ETEC Guaracy Silveira:
• André Luiz Gonçalves Trindade
• Bruna Salvador
• Daniela Ayuri Toyoyama Silva
• Gabriela Araujo Guedes
José Eduardo Nahas Filho
Danielle Mattos
José Diniz

Startup HGMOB:
• Allan Calderon
Olavo Egydio Mutarelli Setubal
Arthur Goerck
Renato Consoni
Revista Pulso:
• Carlos Eduardo Barretti
Atelier Sara Peres:
• Sara Peres

Fundação Salvador Arena:
• Claudete Goes
Insper:
• Guilherme S. Martins
• Constança Liberman Loureiro
• Felipe Dourado Cordeiro
• Thaís Andressa Peremida Santos
• Tiago Ramos Arantes

Sushi Los Ruas – Bar & Restaurante
Talchá – Loja JK
Talchá – Loja Pátio Higienópolis
Talchá – Loja Pátio Paulista
Track & Field
Transcomboio
Vinheria Percussi
XZUM

Giuliana Tommasiello
Kely Nascimento
Leonora M. Novaes
Lilian Morassutti
Maria Laura Paulino Ramalho
Mônica Pimentel de Vassimon
Nair Scassi Namura
Natalia Macedo de Lima
Neusa Torelli
Paola Otero
Patricia Auerbach
Rafaela Ickowickz
Rafaella Daloia
Raquel Sobrinho Teixeira
Rogéria Silveira Soares
Rute Miwa Tomida
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Yara Martini

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
ABBOTT Laboratórios do Brasil
Ltda.
Alphatron Sistemas de Telecomunicações Ltda.
Armazém Cerealista
Blachman Café Ltda. – ME – Café
Web
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
Chandon
Ciao Mao – Loja Jardins
Club Athletico Paulistano
COMPUGRAF
Fábio Coffe Shop
Fazenda Santana do Monte Alegre
Fórmula Ativa Farmácia
Groupon
Infonetware Comércio e Serviços
Ltda.
Master ATS Supermercados
Meia de Seda – Intimmates
MMartan – Loja Sumaré
Pernambucanas – Loja Augusta
Pestfim Serviços de Controle de
Pragas Ltda.
Ponto Natural
Santa Madre Modas
Sr. Shitaki

PESSOAS FÍSICAS
Abdul Hadi Fares
Adriana Valente
Alexandre Sedola
Ana Cristina Dias
Ana Egloge Stellato
Ana Lucia Marcondes Abrahão
Ana Maria Bortolin Uliana
Andrea Adm.
Ariadne Aparecida da Silva Souza
Aurora Oliva Tomaz
Bernardo Parodi
Carmen Lydia Taliberti Pereto
Clara Polizeli Cavaller
Delma Cordeiro Marujo
Eny Rapp
Fatima Michel
Felipe Mercadante Leite do Canto
Zangrande
Flavia Pereto

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:
• De 10 a 12 de setembro a
Psicóloga Bárbara Catarina da
Cunha Prado participou do “10º
Congresso da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar”. O
evento, realizado no Centro de
Convenções Rebouças, teve como
tema principal “O tempo da vida e
a vida do nosso tempo: repercussões na psicologia hospitalar” e
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reuniu milhares de profissionais
da área. No âmbito do Congresso,
Bárbara, juntamente com as psicólogas Juliana Sant’ana e Sandra
Lopes, apresentou o pôster “Perspectivas de Adolescentes Cardiopatas e suas mães após transplantes”, com resultados do estudo
desenvolvido na ACTC – Casa do
Coração.
• Em 15 de setembro, a Supervisora de Serviço Social Sandra
Cruz participou do “15° Encontro
Anual da Rede Nossas Crianças”,
realizado pela Fundação ABRINQ.

O evento, que reuniu mais de 300
pessoas no Espaço Figueira, em
São Paulo, teve como tema Protagonismo e Participação Social de
Crianças e Adolescentes: Percepções e Experiências. Já nos dias
16 a 17 de setembro a Fundação
ABRINQ promoveu também o
curso “Sustentabilidade das Organizações do Terceiro Setor”, para
as organizações vencedoras do
Prêmio Criança 2014. Sandra Cruz
representou a ACTC – Casa do Coração.
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notícia das crianças

Parcerias que agregam valores: ganhos extras para a Atividade
Brasileirinhos
Texto escrito pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

Crianças da ACTC - Casa do Coração em atividade ao ar livre no espaço
da Atlética da Medicina da USP.

Realizar um trabalho visando ao bem-estar das
crianças e proporcionar a manutenção do vínculo com
a vida escolar é uma das metas da Atividade Brasileirinhos. O trimestre foi marcado por duas parcerias que
agregaram valor à proposta, ampliando o leque de
possibilidades de lazer e aprendizado num ambiente
lúdico e acolhedor. A primeira delas foi a parceria de
uso do espaço geográfico da AAAOC – Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz ou, simplesmente, Atlética da Medicina USP. Em meio aos bosques e quadras
de esportes com árvores centenárias, está localizado o
clube. Lá é possível esquecer que estamos em pleno
coração de São Paulo, megalópole cheia de trânsito e
burburinho. É o espaço ideal para momentos de lazer
repletos de ar puro e natureza. O DPIS – Departamento
Pessoal e Inserção Social fechou a parceria de utilização do espaço pelas educadoras da ACTC- Casa do Coração em atividades externas. Desta forma as crianças
poderão desfrutar das dependências do clube, apreciar a natureza e com ela aprender, fazer piqueniques
e aproveitar as manhãs e tardes de sol em local muito
próximo à Instituição. Os momentos dentro do clube
serão aproveitados para desenvolver a consciência
ecológica, a Educação Ambiental, a preservação e respeito ao meio ambiente e, ainda, promover jogos e
brincadeiras num espaço amplo e seguro. Estabelecer
alguns momentos de vivencia entre o meio ambiente
e as formas de vida da natureza trará a elas um senso
de proteção e preservação do planeta e das espécies.
As primeiras visitas já demonstram resultados muito
positivos. As educadoras fizeram um reconhecimento
dos espaços e trilhas e as crianças colheram folhas e
depois as classificaram na atividade regular. Elas simplesmente adoraram os momentos de descontração
e a maneira nova de aprender. As crianças são muito
curiosas e gostam do contato com a natureza. Momentos como esses são importantíssimos para o seu
desenvolvimento e crescimento, graças à oportunidade de aprender brincando.
Sem sobra de dúvidas foi um ganho sem precedentes e as crianças aguardam ansiosas pela chegada da
Primavera e Verão quando o clube poderá ser visitado
com mais freqüência.

Outra novidade foi a inclusão das aulas de culinária
na Atividade Brasileirinhos ministrada pelas educadoras. O projeto tem um novo foco: promove o aprendizado no manuseio de materiais e utensílios domésticos, assim como na seleção e preparo de alimentos;
apresenta noções básicas de higiene; proporciona às
crianças a oportunidade de aprender a ler, escrever e
interpretar textos em atividades que fazem parte da
vida prática, ensinando de maneira lúdica, num ambiente diferenciado e agradável.
Ao separar os ingredientes, elas exercitam noções
matemáticas de divisão, adição e subtração. Durante
o preparo, elas assistem ao processo químico da transformação dos alimentos. No final, sentem o cheiro e o
sabor, vivenciando uma experiência sensorial.
Procuramos, por meio de receitas, introduzir alimentos novos e com diferenciado valor nutricional.
O fato de recebermos pacientes de toda parte do país
e também da América Latina traz a oportunidade de
conhecer diferentes hábitos alimentares e diferentes
denominações para o mesmo tipo de alimento, resultando em experiência enriquecedora.

As aulas de culinária na Atividade Brasileirinhos: uma experiência
enriquecedora e deliciosa.
julho/ agosto/ setembro
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A preparação das massas em geral requer o trabalho de coordenação motora e concentração, um dos
fatores que ajudam muito as crianças em seu desenvolvimento, uma vez que cada criança executa todas
as etapas da receita. E o resultado é uma delícia.
No decorrer das atividades, são realizadas rodas de
conversa a respeito dos alimentos, com o objetivo de
propiciar a conscientização sobre a alimentação saudável e nutritiva, além de apresentar informações sobre os alimentos funcionais.
Durante as aulas as crianças aprendem organiza-

ção, responsabilidade, ética, trabalho em equipe, formas de interação no grupo. Recebem noções sobre
a importância da higiene para preservar a saúde. A
arrumação após a aula também tem seu papel; assim
as crianças aprendem a lavar e secar corretamente os
utensílios e a armazená-los nos lugares apropriados.
A proposta de realizar um trabalho visando ao
bem-estar das crianças e proporcionar a manutenção do vínculo com a vida escolar torna-se possível e
prazerosa, deixando em cada criança um gostinho de
quero mais.

notícia dos adolescentes

Atividade Cultural Externa: integrando arte, cultura, lazer e
aprendizado.
Texto escrito pelas educadoras Ariadne Silva e Cinthia Goulart
A atividade cultural externa é uma
prática que se repete semanalmente
na ACTC-Casa do Coração e que todos
os jovens adoram, sem exceção. As saídas ocorrem às quintas-feiras à tarde
e contemplam a visita a exposições de
arte, idas a cinema e teatro, parques,
museus e também às inúmeras opções
de entretenimento que fazem parte da
agitada agenda cultural da cidade de
São Paulo.
A atividade surgiu a partir da necessidade de amenizar o impacto
causado pelo novo ambiente e pelas
condições de tratamento que os adolescentes enfrentam ao chegar a São
Paulo, proporcionando momentos de
descontração, alegria, integração, lazer
e aprendizado. Tem como meta possiExposições, cinemas, teatros, parques e museus fazem parte da programação da Atividade
Cultura Externa.
bilitar aos jovens novas aprendizagens
e, ao mesmo tempo, permitir que reconheçam seu potencial e capacidade de transformação, sentindo-se estimulados a viver novas situações, novas
abordagens de aprendizado, a fim de ampliar suas habilidades e seu repertório de conhecimentos.
O Reforço Escolar também tem participação, auxiliando na organização da “aula externa” com pesquisas na
internet e localização das amostras. Desta forma, a “aula externa” consolida o tema estudado durante a semana
na atividade interna.
Os jovens participam ainda da organização da saída, preparam um lanche comunitário e opinam sobre os
locais onde as aulas externas poderão acontecer.
Existe muita integração e coleguismo. O Jerson, motorista da ACTC - Casa do Coração é pessoa fundamental
para o sucesso das saídas; com alegria e companheirismo nos transporta com segurança pelas ruas da capital
paulista. Anualmente a ACTC - Casa do Coração promove mais de quarenta saídas culturais com a participação
de mais de 200 adolescentes.
Este ano os jovens tiveram o prazer de prestigiar as exposições de muitos ícones da cultura mundial, entre
eles o pintor catalão Salvador Dali, o russo Wassily Kandinsky, o espanhol Pablo Picasso, entre outros. Realizamos
visitas ao parque Catavento Cultural, ao parque do Ibirapuera, ao museu de arte de São Paulo, ao museu de arte
Sacra, ao museu de Arte Moderna, à Casa das Rosas e aos cinemas da região. Diversão não faltou nas idas ao boliche. Integrando arte, cultura, lazer e aprendizado para os jovens.
10
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notícia das mães

“Acredito que temos que ser felizes com o que temos”
Depoimento da mãe/acompanhante Keizi Fernanda Xavier Nascimento à educadora Cristina Macedo Tomaz.

Keizi(dir.) com sua filha Amábilli (centro) e seu esposo (dir.) na ACTC Casa do Coração.

Meu nome é Keizi, tenho 32 anos, nasci em Caxias
do Sul, RS, e aos 6 anos fui morar em Porto Velho. Tenho dois irmãos, meus pais se separaram, casaram-se
novamente, mas somos uma família unida.
Antes de me casar trabalhei como secretaria executiva na regional da rede Globo de Rondônia. Nessa
época, então com 18 anos, conheci meu esposo.
Há exatamente 11 anos, prestes a concluir a faculdade de Secretariado, recém-casada, estava extremamente feliz com a notícia da minha gravidez. Foram
momentos de glória, pois o bebê era muito aguardado, seria nossa primeira filha, a primeira neta, bisneta
e sobrinha, toda a família estava muito ansiosa pela
chegada da Amábilli, que assim como diz o nome, já
era demasiadamente amada por todos.
No final da gravidez, durante uma consulta de rotina, levamos um susto, pois não conseguiam ouvir o
coração do bebê, assim, decidiram fazer uma cesárea.
Amabilli foi diagnosticada com um Rabdomiossarcoma da parede torácica no músculo da mama. O nosso
chão se abriu, me vi tão incapaz como se nunca mais
pudesse voltar ao normal.
A minha filha, tão desejada, estava com câncer e, o
pior, um tipo grave e agressivo. Como não havia tratamento em Rondônia, largamos tudo: trabalho, faculdade, familiares, casa, e viemos para São Paulo.
Assim, em 2005, conhecemos a Sra. Darci, uma das
fundadoras do Hospital ITACI, que nos ajudou muito.
Aqui, minha filha teve todo o suporte, foram dois anos
de muita dor e sofrimento, porém alcançamos a Vitória
e, em 2007, ela ficou curada.
No entanto, em 2012, em um retorno, Amábilli
apresentou em seus exames algumas alterações: eram
sequelas do tratamento contra o câncer, entre elas,
uma leve cardiopatia. Novamente largamos tudo, mas
me sinto abençoada, pois sempre pude contar com a
presença e apoio do meu marido.
Nessa época, conhecemos a ACTC – Casa do Cora-

ção, onde Amábilli passou a fazer acompanhamento
pedagógico, pois, em função de seu quadro clínico,
não conseguia frequentar uma escola regular.
Nessa época tive meu primeiro contato com a arte
de bordar. Não sabia nenhum ponto, mas com persistência aprendi até o desafiador matiz, o que me valeu
convites para diferentes projetos. Aprender a criar coisas belas com linha e agulha foi incrível, tirou o foco
dos problemas, além de colaborar no desenvolvimento de meus outros talentos. Além disso, ser remunerada por esse trabalho me ajudou muito, já que não
podia trabalhar.
No final de 2012, voltamos para casa, foi uma alegria, terminei minha segunda faculdade, além disso, o
bordado me despertou para novas aprendizagens. Fiz
vários cursos, entre eles, de maquiagem e de culinária.
Essas atividades me relaxam e criam a possibilidade de
exercitar minha criatividade.
Agora cá estou eu novamente em São Paulo, e nessas idas e vindas, entendi que sou privilegiada, pois
tenho uma filha especial por toda a vida. Não tenho
data para voltar para casa, mas estar aqui é necessário,
pois consigo fazer com que minha filha viva sem sofrer
tanto.
Este ano participei do projeto Bordando Marcas,
o que exigiu muita dedicação, mas me possibilitou,
diante de tantos desafios, desenvolver novas aprendizagens.
Instigada a criar desenhos para ornamentar os produtos do bazar da ACTC – Casa do Coração, passei a
buscar técnicas que possam me ajudar na elaboração
de diferentes temas. Tenho visto vídeos, lido livros, sou
insistente, creio que para aprender é necessário ser humilde e ter muita força de vontade.
Acredito que temos que ser felizes com o que temos, pois tudo foi preparado por Deus, devemos ser
exemplo de fé e esperança. A vida é difícil, então vamos torná-la mais leve e fazer com que nossas crianças, que já têm um fardo tão pesado, possam carregá-lo com leveza de espírito e não percam a esperança
de dias melhores...

Bordado produzido por Keizi, do Projeto Fauna, na Atividade Maria
Maria.
julho/ agosto/ setembro
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o doutor responde

como em atresia pulmonar, estenose pulmonar acentuada, atresia
tricúspide, tetralogia de Fallot (figura) e insuficiência da valva tricúspide - que interliga as duas cavidades cardíacas direitas
(átrio e ventrículo direitos) e que predispõe, em todas essas anomalias, a passagem de sangue do lado direito para o esquerdo do
coração, causando daí insaturação de oxigênio, pela mistura de
sangue insaturado no lado esquerdo arterial.

Pergunta:
Todo cardiopata é
cianótico?
Resposta: NÃO. As cardiopatias na criança geralmente
decorrem de alterações de
formação do coração na vida
fetal (chamadas de cardiopatias congênitas) ou adquiridas
após o nascimento por uma
série de causas ligadas a infecções em geral (miocardites), a
doenças auto-imunes (febre
reumática, colagenoses), a patogenia desconhecida (Kawasaki) e outras.
O cardiopata com cianose
(saturação do sangue arterial
menor que 90% e com arroxeamento da pele e mucosas)
corresponde àquele com cardiopatia congênita por malformação estrutural, o que
ocorre em 20 a 30% de todas
as cardiopatias.
A título de ilustração e para
compreensão da patogenia da
cianose, decorre ela de cardiopatias que se apresentem com
fluxo pulmonar diminuído ou
mesmo com fluxo pulmonar
aumentado. Nas primeiras, há
obstrução ao fluxo pulmonar
12
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Figura 1 - Passagem de sangue da direita para esquerda com cianose na tetralogia de Fallot
(estenose pulmonar+comunicação interventricular). Figura 2 - Criança com cianose .

No segundo grupo, as anomalias com fluxo pulmonar aumentado constituem-se nas mais complexas, com muitas comunicações
e desvios de sangue, e com misturas exageradas nas duas circulações. Por isso, há a ocorrência de insaturação arterial, como sucede
na transposição das grandes artérias, drenagem anômala total das veias pulmonares, síndrome de hipoplasia do coração
esquerdo, tronco arterial comum e ventrículo único.
Importa salientar que essas cardiopatias são mais graves com
exteriorização clínica precoce, já nos primeiros dias ou semanas de
vida, e daí necessitam de conduta clínico-cirúrgica imediata para
aumentar a sobrevida dos pacientes.
Torna-se compensador saber que dessa maneira tem se conseguido melhora da sobrevida até a cura anatômica (transposição das grandes artérias e drenagem anômala total das veias
pulmonares) ou mesmo cura funcional nas demais anomalias,
como pela operação de Fontan ou de Rastelli.
Por tudo, apesar da maior gravidade, alenta saber da melhor
perspectiva aliada hoje à necessidade de programação mais precoce de atuação, que, aliás, se inicia pelo diagnóstico fetal das
anomalias pelo ecocardiograma fetal, que por isso se tornou
obrigatório.
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.
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nosso bazar
O Bazar da ACTC – Casa do Coração oferece diferentes produtos, tais como ímãs, canecas, camisetas, blocos
de notas e diversos produtos artesanais, peças exclusivas
bordadas a mão por nossas mães/acompanhantes, durante a Atividade Maria Maria.
Além disso, oferecemos também sabonetes e aromatizadores de ar com suaves fragrâncias, produzidos pelos
nossos adolescentes na Atividade Adolescente Cultural.
Venha conferir!

Bazar da ACTC - Casa do Coração
R. Oscar Freire, 1463 • Pinheiros • São Paulo
(11) 3088-7454/2286 Das 9h às 17h
julho/ agosto/ setembro
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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
COMGÁS
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DM9DDB
DUDALINA
Even Construtora e Incorporadora S.A.
F/ NAZCA SAATCHI & SAATCHI
HEINEKEN
Idea ! Zarvos
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Leo Madeiras
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NK
RASTON
RÁSCAL
Valisere
VICUNHA TÊXTIL
WTorre
Amigos de Coração - Pessoa
Alexandre Sedola
Ana Lucia M. Abrahão
Anna Fischer (in memorian)
Anna Maria Lessa Backheuser
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fabio Grunspun Pitta
Fernão Carlos Botelho Bracher
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertino
João Carlos de Genova
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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
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
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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
Sueli Finetti
Thais Jacinto Ribeiro
Vera Lucia Mascarenhas Pires
Associados Mantenedores
Ademir A. de Paula
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Aline Silva Vigorito
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
Lucas
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
Mônica da Mata Medeiros Cruz
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
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.
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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
Armazém Cerealista
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.
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
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
COMPUGRAF
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.
Fórmula Ativa Farmácia
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
Master ATS Supermercados
Meia de Seda - Intimmates
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
Ponto Natural
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência
Portuguesa
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
Santa Madre Modas
Sr. Shitake
Sushi Los Ruas - Bar & Restaurante
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
XZUM
Zurich Brasil Seguros

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

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

14.614

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

76.309

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

5.236

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões

348

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

3.053

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.

julho/ agosto/ setembro
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