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editorial

Ações permanentes de mobilização em busca da
Sustentabilidade

nossa missão

Mais uma vez voltamos ao tema da sustentabilidade e as formas de financiamento das atividades das
organizações do Terceiro Setor. A ACTC – Casa do Coração, como não poderia deixar de ser, está permanentemente trabalhando para aprimorar as formas de financiamento de suas atividades, de maneira a assegurar a
continuidade dos serviços prestados, sem interrupção
ou queda de qualidade.
Como já tivemos oportunidade de relatar, o ano que
passou foi dedicado ao aprimoramento dos meios de
divulgação do nosso trabalho, com a criação do novo
site, com ferramentas que facilitam a interação com
nossos apoiadores, além da utilização de aplicativo
para apoio do registro das Notas Fiscais Paulistas e a
constante troca de informação por meio das mídias sociais.
O esforço, que objetiva colocar a ACTC - Casa do
Coração mais próxima dos nossos parceiros e identificar novos apoiadores, que tragam para nossa entidade
o seu investimento social, pessoas físicas ou jurídicas,
com ou sem a utilização de incentivos fiscais.
Essa mobilização é muito importante porque não
há em nosso pais uma cultura vinculada à filantropia
empresarial e, mesmo em tempos recentes, quando os
setores de Responsabilidade Social das empresas passaram a ter maior relevo, respondendo aos anseios da
sociedade.
Para se ter uma ideia, no chamado World Giving Index, divulgado pela organização inglesa Charities Aid
Fundation, o Brasil figurou apenas na 105º posição.
Esse índice, que apresenta um conceito universalmente aceito do que é generosidade, é elaborado a partir
de três perguntas simples: a) se o entrevistado ajudou
um estranho ou alguém que precisasse de ajuda no último mês, b) se doou dinheiro a alguma instituição e c)
se prestou algum trabalho voluntário.
O resultado, de maneira geral, mostra que cerca de
25% dos brasileiros de uma maneira ou outra, procura
prestar auxílio aos outros, sendo ajudar um estranho a
maneira mais comum.

A nossa posição, num universo de 145 países pesquisados, mostra o tamanho da dificuldade enfrentada
pelas organizações atuantes no Brasil em se financiar a
partir de doações financeiras. Não existe o hábito nas
pessoas e nas empresas em contribuir voluntariamente para o serviço prestado por organizações do terceiro
setor. É preciso então que nossa entidade se posicione
de forma clara e direta, atraindo atenção para a relevância dos serviços prestados e, assim, conquistando
novos apoiadores.
Para tornar o trabalho da ACTC - Casa do Coração
ainda mais conhecido, desenvolvemos uma série de
ações de comunicação e captação de recursos, com
destaque para o Projeto Concertos Brasileiros, que se
consolida como uma série de apresentações instrumentais brasileiras, iniciada em 2014 com o incentivo
da Lei Rouanet. Estas ações além de ajudarem na formação das receitas necessárias para viabilizar nossas
Linhas de Atuação, divulgam o trabalho e do nome da
entidade além da rede de apoio já existentes.
O sucesso destas ações depende da participação
ativa de todos os nossos Conselheiros. Igualmente estamos convocando a todos os nossos amigos e parceiros para que tragam novos colaboradores, dispostos a
praticar a generosidade de uma maneira regular, assumindo o compromisso de fazer doações regulares para
a ACTC - Casa do Coração.
Quem sabe não conseguimos assim quebrar a escrita do ano que passou e, apesar do momento em
que estamos vivendo, dar um novo rumo e exemplo à
sociedade e ajudar a colocar nosso país numa posição
melhor do ranking da generosidade de 2016?
Doar de coração para a ACTC - Casa do Coração! Faz
bem, basta tentar.
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Presidente e Membro do Conselho de Administração 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.

informativo ACTC - Casa do Coração

expediente

diretoria 2015 a 2017
Conselho de Administração
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Vice-presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Anis Chacur Neto
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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
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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
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Francisco Enrique Carvalho da Silva
Francisco M. Pereira Coelho
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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
• 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: 400 exemplares
Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga - CRESS 22.798
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz – CRESS 42.463,
Silvana de Martino 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 CRFa2 - SP -1376
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

Em parceria com grandes empresas, a ACTC – Casa do
Coração apresentou a exposição ‘Bordando Marcas’
Mães/acompanhantes produziram bordados exclusivos, inspirados em conceitos e logomarcas dos apoiadores.
Texto produzido pela Assistente de Desenvolvimento Institucional Flaviana Oliveira. Fotos: Claudia Mifano

Publico prestigia a exposição dos trabalhos
do Projeto Bordando Marcas, realizada no
Shopping JK Iguatemi em São Paulo.

No dia 19 de outubro, bordados exclusivos foram expostos no Shopping
JK Iguatemi, em São Paulo. A mostra foi o resultado do feliz encontro de 28
empresas com a ACTC – Casa do Coração, na qual cada marca definiu um
desenho que a representasse para que fosse realizado um bordado. Esse
desenho, trabalhado pelo marketing das empresas, pela equipe da instituição e pelas mães bordadeiras transformou tecidos, linhas e cores na identidade de cada apoiador.
Para a instituição, o projeto permitiu que mais empresas e pessoas passassem a conhecer não só o trabalho desenvolvido, mas também a finalidade dele: o atendimento a cardiopatias graves, diagnóstico das crianças e
adolescentes que atendemos. Desse modo, foi despertado o interesse das
empresas pela instituição. Além disso, é gratificante acompanhar a evolução das mães/acompanhantes como bordadeiras que, ao realizarem trabalhos diferenciados e de alta qualidade, puderam desenvolver e aprimorar
ainda mais suas habilidades na confecção de diferentes bordados.
Agradecemos, de coração, a: Alupar, Amata, CDF - Central de Funcionamento, COMGÁS, CORI, DM9DDB, DUDALINA, Even Construtora e Incorporadora, F/NAZCA SAATCHI & SAATCHI, HEINEKEN, Idea!Zarvos, IGUATEMI
SÃO PAULO, Instituto Península, Itaú BBA, Itaú Unibanco, Leo Madeiras,
Letti, Magazine Luiza, MARCENARIA DA FAZENDA, MATUETÉ, McKinsey &
Company, Movimento Arredondar, NK, RALSTON, RÁSCAL, Valisere, VICUNHA TÊXTIL e WTorre S.A. pela confiança e parceria.

PREFÁCIO DO CATÁLOGO:
Bordando Marcas
“Não precisamos viajar até os confins da Terra nem recuar milênios no tempo para encontrar povos para os quais tudo o que
intensifica o sentimento imediato de vida é objeto de grande admiração”. (Arte como Experiência, John Dewey, 1912)
Existem empresas que tem resultado e empresas que, além de resultado, tem marca, isto é, despertam a admiração, o
apreço e a confiança das pessoas.
Essas empresas que tem marca, em geral, têm gestores que olham para o significado das coisas e não apenas para as
coisas. Procuram fazer com que o trabalho em sua organização tenha algum sentido, além da contrapartida do salário e do
retorno sobre o investimento. Reconhecem que seus produtos e serviços não são apenas meios para gerar resultado, mas
fazem parte de um estilo de vida da sociedade que pode ser mais inteligente, belo, eficiente e emocionante, isto é, mais
artístico e menos vulgar.
Essas pessoas não atuam apenas como gestores que tem metas, mas como indivíduos que tem valores e intenção de que
sua gestão traga mais vida e significado para o árido e banal cotidiano dos negócios, do trabalho e do consumo.
E é aí que se dá o encontro feliz da ACTC - Casa do Coração com as empresas gerenciadas por essas pessoas.
A ACTC - Casa do Coração não é apenas um lugar ou uma instituição. É um processo intenso, uma experiência delicada
e complexa, em permanente estado de emergência, porque ali a vida e a morte são possibilidades sempre iminentes. Pela
intensidade da intenção e pelo desfecho na mão do acaso, apesar de todo o esforço pelo sucesso, um filósofo da arte, como
John Dewey, diria tratar-se de uma experiência artística, de uma instalação.
Para não parecer que estou bordando a realidade, basta saber que, no ano de 2014, ocorreram 32 óbitos com crianças
atendidas na ACTC - Casa do Coração; praticamente duas crianças por mês, isto é, ali se vive a vida na plenitude de sua
fragilidade e grandiosidade. Isso é arte! Uma arte que precisa e deve ser patrocinada, mas que só será patrocinada por
gestores que sejam pessoas sensíveis, conscientes e capazes de trazer nobreza para suas empresas, não apenas para seus
patrocínios, mas para tudo o que fazem.
A ACTC - Casa do Coração é mais que uma bem-sucedida providência para salvar vidas. Ela é principalmente uma lição
de como viver a vida: com consciência, competência e entrega; seja trabalhando, usando seus produtos ou investindo na
empresa.
Que as marcas bordadas saibam usufruir da intimidade com a Casa do Coração e levem essa experiência artística para
explorar ainda mais o potencial artístico das experiências oferecidas por suas marcas.
Ricardo Guimarães
Diretor Presidente da Thymus Branding
outubro/ novembro/ dezembro
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Concertos Brasileiros 2015

Barbatuques encerra a segunda série do projeto. Texto produzido pela Assistente de Desenvolvimento
Institucional Flaviana Oliveira. Fotos: Claudia Jaguaribe

Na noite do dia 27 de outubro, foi a vez do Grupo
Barbatuques subir ao palco do Teatro Cetip. 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).
A série dos Concertos Brasileiros 2015 contemplou
outros expoentes da música instrumental brasileira
como a Orquestra Paulistana de Viola Caipira e Grupo
Pau Brasil, que embalaram as noites das apresentações.
Por meio da receita da bilheteria, a série custeou parte
das despesas da instituição, viabilizando a manutenção
do atendimento de seus assistidos.

O projeto incentivado pela Lei Rouanet – Ministério da Cultura, contou com o patrocínio das empresas:
Banco Itaú, Magazine Luiza e Vicunha Têxtil, e foi mais
uma iniciativa para garantir a sustentabilidade da entidade e, ao mesmo tempo, resgatar e manter as origens culturais do público atendido. A ACTC – Casa do
Coração agradece aos patrocinadores e a todos os que
se juntaram a nós nos três momentos, adquirindo os
ingressos e prestigiando as apresentações, pois contribuíram para que os eventos acontecessem em perfeita harmonia e para apreciar a arte e o talento musical
brasileiro.

Ùltimo espetáculo da série Concertos Brasileiros 2015 contou com apresentação do Grupo Barbatuques e a partipação mais do que especial do público
presente, que interagiu com o Grupo durante o show.

“Doces ou travessuras?”

Crianças e adolescentes comemoram o Hallowen na ACTC – Casa do Coração
No dia 28 de outubro, os educadores das Atividades Brasileirinhos,
Atividade Adolescente Cultural e
Reforço Escolar se reuniram e organizaram uma comemoração para
celebrar o Hallowen.
Para dar um toque especial ao
evento, a voluntária Natália Lima
esteve na instituição e fez maquiagens especiais que complementaram as fantasias das crianças e dos
adolescentes. Ao final, todos eles
passaram de sala em sala fazendo
a famosa pergunta – “Doce ou travessura?” E receberam dos funcionários muitos doces e guloseimas.
A comemoração foi um momento de divertimento e descontração.
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As crianças e os adolescentes foram maquiados pela voluntária Natália Lima e se fantasiaram,
tudo preparado para passarem nos departamentos da Associação pedindo doces e guloseimas.
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ACTC – Casa do Coração apoia e participa de ações do
Outubro Rosa
Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social

Mães/acompanhantes participam da ação Giro pela Vida, promovido pelo
Instituto Avon, no Parque do Ibirapuera.

Como parte de um projeto de detecção precoce
do câncer de mama, todos os anos o Serviço Social da
ACTC – Casa do Coração desenvolve, no mês de outubro, ações que visam a conscientizar as mulheres sobre
a importância da prevenção do câncer de mama.
No dia 09 de outubro as mães/acompanhantes
participaram de um evento promovido pelo Instituto
Avon que concedeu exames de mamografia, realizados
na Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos,
no Parque do Ibirapuera. Após os exames, as mães/
acompanhantes assistiram a um documentário sobre a
doença e os exames preventivos.
Como forma de mobilização e apoio à causa, no
dia 30 de outubro, a equipe da ACTC - Casa do Coração, vestiu-se de rosa e participou, juntamente com as
mães/acompanhantes, de um evento promovido pelo
Serviço Social em parceria com o Instituto Se Toque -

organização sem fins lucrativos que atua na promoção
da saúde por meio da educação -, com foco no câncer
de mama.
Nesse encontro, a equipe do Instituto Se Toque
orientou as participantes e deu esclarecimentos sobre
os riscos, sinais e sintomas da doença, assim como formas de detecção e tratamento.
O tema foi bastante discutido pelas mães/acompanhantes presentes. Elas participaram ativamente, com
questionamentos reveladores de desconhecimento sobre o tema.
Ao final da apresentação, as participantes foram
avaliadas a respeito do conteúdo apresentado, por
meio de divertida dinâmica elaborada pelo Instituto Se
Toque.

Recebemos também na sede da ACTC - Casa do Coração a visita e orientação
da equipe do Instituto Se Toque, que apresentaram mais informações e
esclarecimentos sobre o câncer de mama.

Final de Ano Solidário

ACTC – Casa do Coração participa de diversos Bazares Beneficentes de Natal
Os bazares beneficentes de final de ano são um dos melhores exemplos do espirito de confraternização natalina, pois aliam a solidariedade às organizações de Terceiro Setor à compra dos presentes a serem distribuídos a
entes queridos e amigos. Além disso, também são ótimas oportunidades para ampliar efetivamente as vendas e a
divulgação das atividades e dos produtos da instituição.
Nos meses de novembro e dezembro a ACTC – Casa do Coração participou dos seguintes bazares:
• Dia 07 de novembro – Escola Bilíngue BE LIVING: o evento reuniu pais, alunos e colaboradores para comemorar os 15 anos da escola e encerrar o ano letivo. Além de participarmos com a exposição e vendas dos
produtos produzidos na ACTC – Casa do Coração, a BE LIVING também realizou um Leilão de obras produzidas
pelos alunos, que arrecadou um total de R$ 2.720,00 em prol da Associação.
• De 14 a 15 de novembro – BAZAR BACANA: Organizado pela Associação de Pais da Escola Lourenço Castanho – APLOC e com uma ação de arrecadação de itens de consumo para a Associação Maria Helen Drexel, essa
edição do evento reuniu 55 expositores, incluindo a ACTC – Casa do Coração, foodtrucks, foodbikes, além de
promover oficinas para as crianças e realizar um brechó.
• De 28 a 29 de novembro – BAZAR DE NATAL DA CLEMENTINA: A Clementina Sabores Caseiros é um espaço culinário de produtos artesanais, como geleias, bolos, pães, conservas e muito mais. Por ocasião do bazar,
além dos próprios produtos, abriu as portas a outros expositores e realizou um bazar com itens diversificados.
• De 03 a 05 de dezembro – BAZAR DA MALU: Há mais de cinco anos, a ACTC – Casa do Coração participa
desse evento, convidada especialmente pela organizadora Malu Bresser Pereira, que realiza o bazar em sua própria residência. São reunidos vários expositores, com produtos artesanais, comida, bebida, entre outros.
• De 02 a 19 de dezembro – BAZAR ATELIER PAULA ALMEIDA: A convite da organizadora e ceramista
Paula Almeida, a ACTC – Casa do Coração participou novamente do bazar de Natal realizado em seu Atelier e
loja. Nessa ocasião, contamos com o apoio de nossa vice-presidente Mônica Vassimon, que organizou o espaço
e acompanhou de perto a realização desse bazar.
A participação da ACTC – Casa do Coração nesses eventos resultou na arrecadação e venda adicional de mais
de R$ 10.000,00, além também de proporcionar uma maior procura em nosso Bazar Permanente, na sede da instituição.
Agradecemos de coração a todos pelo apoio, pela oportunidade e pela colaboração!
outubro/ novembro/ dezembro

5

informativo ACTC - Casa do Coração

ACTC – Casa do Coração comemora 21 anos

Festa contou com a participação de mais de 200 pessoas e teve muita música, diversão e cultura.
No dia 17 de novembro comemoramos junto com
as crianças, mães/acompanhantes, associados e amigos, os 21 anos da ACTC – Casa do Coração.
Como todos os anos, a comemoração foi realizada
na sede da associação e teve início às 17h, com a recepção dos convidados. Logo após, às 18h iniciaram-se
as apresentações artísticas com o show do Mágico Anthony que sempre encanta crianças e adultos com seus
truques e mágicas.

Os convidados também puderam prestigiar o Artesanato Maria Maria, em nosso Bazar permanente, com
novos produtos: peças únicas bordadas como bolsas,
almofadas panos de pratos, porta-lenço, sachês, além
dos materiais impressos, como o Calendário de 2016,
elaborado com as imagens do projeto Bordando Marcas, a Agenda 2016 e a nova coleção de cadernos,
produzidos com as imagens de bordados produzidos
durante o ano. Puderam ainda prestigiar a linha de sa-

Mágico Anthony faz sua apresentação e encanta todo o público presente.

No Bazar os clientes puderam contar com novos produtos artesanais,
produzidos pelas mães/acompanhantes e pelos adolescentes, durante as
Atividades Maria Maria e Adolescente Cultural.

Durante todo o evento, foi servido delicioso bufê
oferecido por nossos parceiros. Agradecemos em especial a participação da Sra. Adriana Percussi, Sra. Mônica
Vassimon, Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher, Sra. Susana Steinbruch, Sra. Izabel Ferreira, Sra. Tila Durães, Sra.
Marizete Gonçalves Ferreira, Sra. Dalva Teodoro de Souza, Ateliê Elena Stein, Kit Festa Legal e Nininha Sigrist,
pelas doações, organização e presença no evento.

bonetes e odorizadores de ambiente produzidos pelos
adolescentes.
Para completar a festa, contamos com o apoio das
empresas Focus Audiovisual e MB Proaudio, juntamente com o DJ Glauco Fracari que promoveram uma autentica balada, com muita música e iluminação especial, aos adolescentes, mães/acompanhantes, crianças,
funcionários, voluntários e os demais convidados.
Às 20h30, para finalizar, tivemos a apresentação dos
Cronistas das Cidades – Grupo Toque de Bambas, que
embalou os convidados com o espetáculo musical “A
Época de Ouro da MPB no rádio – uma visão feminina”
e fechou o evento com o tradicional “Parabéns a Você”,
completando a homenagem à nossa ACTC – Casa do
Coração.

Para receber todos os convidados, contamos também com o apoio de
parceiros no fornecimento dos itens do bufê e pudemos oferecer um lindo e
delicioso cardápio.

No espaço ocupado pela Atividade Brasileirinhos,
Atividade Maria Maria e na Brinquedoteca, as crianças
e os adolescentes, juntamente com as educadoras, organizaram a 4ª Mostra Pedagógica da ACTC – Casa do
Coração, na qual foram apresentados e expostos os Projetos Pedagógicos realizados durante todo o ano.

Na 4ª Mostra Pedagógica foram apresentados os trabalhos das crianças e
adolescentes realizados durante todo o anos de 2015.
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Todos se divertem ao som da seleção de músicas do DJ Glauco Fracari e
da apresentação do Grupo Toque de Bambas, finalizada com o tradicional
“Parabéns a Você”.
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ACTC – Casa do Coração vai ao teatro

Doações de ingressos para espetáculos teatrais promove atividades diferenciadas ao público da Associação
No mês de novembro e dezembro a ACTC – Casa do Coração pode
promover para os seus atendidos
dois momentos culturais diferenciados.
No dia 19 de novembro a Fundação Salvador Arena nos presenteou com ingressos para o espetáculo “A Bela e a Fera”, realizado em

seu Centro Educacional, em São
Bernardo do Campo.
Já em 19 de dezembro o Teatro
Alfa doou para a ACTC – Casa do
Coração ingressos para o espetáculo “O Quebra Nozes”, tradicionalmente apresentado todos os anos
às vésperas do Natal, pela Cisne Negro Cia. de Dança.

Crianças, adolescentes, mães/
acompanhantes e funcionários da
ACTC – Casa do Coração apreciaram as apresentações que mesclaram música e teatro.
Nosso obrigada de coração à
Fundação Salvador Arena e ao Teatro Alfa pela oportunidade de enriquecimento cultural.

Ação em prol da ACTC – Casa do Coração

Evento comemorativo de aniversário da Sra. Márcia Ribeiro Ralston arrecada verba para a entidade.
A colaboradora Márcia Ribeiro
Ralston comemorou seu aniversário junto com amigos e familiares
e solicitou a seus convidados que
revertessem o presente em carinho
e doação para a Associação. As do-

ações totalizaram o montante de
R$ 400,00 que será utilizado na manutenção das atividades desenvolvidas com crianças, adolescentes
e suas famílias que encontram na
ACTC – Casa do Coração a oportu-

nidade para transformar o momento de crise em crescimento e aprendizado.
Agradecemos de coração pela
iniciativa de contribuir com nossa
missão!

Dicas da Fonoaudiologia

Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayer.
No ano de 2015 foi perceptível
a alteração no perfil do usuário da
ACTC - Casa do Coração, com o
atendimento crescente de mães jovens e bebês na faixa de 0 a 3 anos
de idade.
Dessa maneira nossa atuação
focou as orientações e esclarecimentos sobre amamentação, alimentação, estimulação de linguagem.
Além disso, durante esse trabalho, foi observado que as mães

tem dificuldades de brincar com
seus bebês. Assim, também abordamos o tema da comunicação:
entre mães; entre mães e bebês; e
entre mães e crianças na primeira
infância.
Ficam registradas algumas “dicas” nesse sentido:
• Mesmo não falando, bebês
adoram brincar;
• A brincadeira cria vínculos afetivos;
• Falar com seu filho, cantar para

ele, incentiva o “balbucio”;
• Dos 12 aos 24 meses as crianças começam a se expressar
verbalmente e repetirão aquilo que você disser;
• Aos 2 anos as crianças já interagem. Patrocine experiências
com outras crianças.
O mais importante é que cada
criança receba atenção e sinta segurança para se expressar.
Desse modo o desenvolvimento ocorrerá de modo natural.

Grupo de Mães – Palestras e trocas de experiências
Texto produzido pela Psicóloga Bárbara Catarina da Cunha Prado
Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, a equipe
de psicologia da ACTC – Casa do
Coração iniciou um projeto com
as mães/acompanhantes da instituição para a realização de grupos
de convivência. Foram realizados
grupos temáticos e, por meio de
um bate papo descontraído, com
informações teóricas, vivências e
dúvidas, foi criado um espaço para
que elas contassem e ouvissem as
histórias umas das outras e percebessem que as dificuldades, medos

e angústias são muito parecidas.
Neste trimestre foram trabalhados
os temas: higiene e saúde, cuidados íntimos da mulher, saúde mental e comunicação.
O trabalho com as mães/acompanhantes resulta em enorme alegria, principalmente ao constatar
as incríveis transformações decorrentes na família como um todo:
nas relações, na aceitação do filho
ou filha, no modo de expressão e
no comportamento. Em 2016, a
equipe de psicologia dará segui-

mento ao grupo de mães. Trabalharemos juntas para construir um
novo olhar e auxiliar na compreensão dos problemas de natureza
emocional, cognitiva e comportamental.
O mais importante é que cada
criança receba atenção e sinta segurança para se expressar.
Desse modo o desenvolvimento ocorrerá de modo natural.

outubro/ novembro/ dezembro
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Novembro Azul

Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social

Palestra promovida pelo Serviço Social da ACTC - Casa do Coração forneceu mais informações e orientações sobre o câncer de próstata.

Novembro Azul é um movimento internacional que surgiu na Áustria e se alastrou por diversos países, inclusive
o Brasil, como forma de chamar a atenção dos homens para a importância da prevenção do câncer de próstata.
Para marcar o mês de novembro e mobilizar o público masculino da ACTC – Casa do Coração, o Serviço Social
promoveu uma palestra ministrada pelo Sr. Edwaldo Ivo Horacio Endler diretor da Associação pela Saúde da Próstata.
A palestra teve como objetivo abordar o tema “Novembro Azul” sob diversos aspectos, dos fatores de risco ao
diagnóstico, da prevenção aos diversos tipos de tratamento.
O Sr. Edwaldo Ivo Horacio Endler informou, também, que ainda há muito preconceito em relação ao exame
de toque retal. Muitos homens sentem constrangimento em relação ao exame e não procuram serviço de saúde
especializado. Ele ressaltou que a falta de informação, associada ao preconceito, acarreta milhares de mortes todos
os anos, pois muitos homens desinformados em relação ao exame de toque retal, não procuram o serviço de saúde
especializado para iniciar a prevenção da doença.
O Serviço Social acredita que eventos como esses são de extrema importância para melhorar os serviços de
saúde, informar e sensibilizar a população masculina sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce,
além de desmistificar o preconceito em relação aos cuidados com a saúde do homem.

ACTC – Casa do Coração recebe Prêmio Funcionário
Apresenta, do Instituo Credit Suisse
Prêmio contribuirá no desenvolvimento da Atividade Maria Maria

Da esquerda para direita: Débora Carneiro, Assistente de Desenvolvimento
Institucional da ACTC - Casa do Coração e Alexandre Sedola, funcionário da
Credit Suisse e apoiador da ACTC - Casa do Coração.

Juntamente com mais quinze organizações, a ACTC
– Casa do Coração foi uma das entidades selecionadas
pelo Programa Funcionário Apresenta, ação do Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (Instituto CSHG).
A cerimônia de assinatura do termo de parceria foi
realizada no dia 02 de dezembro e a ACTC – Casa do
Coração foi representada pela Coordenadora, Regina
Amuri Varga e pela Assistente de Desenvolvimento
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Institucional, Débora Carneiro. O prêmio concedeu o
apoio de R$ 15.000,00 ao Projeto VIAJANDO PELA CULTURA BRASILEIRA, voltado ao Artesanato Maria Maria,
para o desenvolvimento de ações socioeducativas,
por meio de aulas de artesanato, oficinas e produção
de material artesanal, que será desenvolvido entre
dez/2015 a março/2016.
Fundado em 2003, o Instituto CSHG é uma organização sem fins lucrativos, responsável pela área de
investimento social da Credit Suisse Hedging-Griffo,
empresa do mercado financeiro. O instituto busca trabalhar como parceiro de iniciativas e projetos que contribuam para o desenvolvimento do país, investindo
nas áreas de educação, saúde, assistência social e meio
ambiente.
O Programa Funcionário Apresenta oferece aos funcionários do Credit Suisse, da Verde Asset Management
e da Canvas Capital a oportunidade de apresentar uma
organização social para receber o aporte financeiro do
Instituto CSHG.
A ACTC – Casa do Coração foi apresentada pelo
apoiador e parceiro Alexandre Sedola, funcionário do
Credit Suisse, que já contribui com a causa há mais de
cinco anos. Agradecemos de coração ao Alexandre,
pois sua dedicação para apresentar nossas atividades
aos demais colaboradores do grupo foi determinante
para que a ACTC – Casa do Coração conquistasse essa
premiação.
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Festa de Confraternização da ACTC – Casa do Coração

Evento reuniu diretoria, funcionários, voluntários, apoiadores, mães/acompanhantes, crianças e adolescentes

Mães/acompanhantes trocaram presentes na tradicional brincadeira de
“Amigo Secreto”.

No dia 18 de dezembro, realizamos a Festa de Confraternização da ACTC – Casa do Coração no Buffet Magic Forest, local com infraestrutura diferenciada para
crianças, adolescentes e adultos, com itens de recreação, comida e bebida.
Não faltou à presença do bom velhinho, o Papai
Noel, que esse ano chegou a nossa comemoração de
jeito inovador: em cima de uma motocicleta, distribuindo presentes para todas as crianças e os adolescentes.

O final de ano é sempre uma oportunidade de confraternizar, comemorar as conquistas do ano que terminou e desejar coisas boas para o ano que se inicia.
Para iniciar os festejos, além dos enfeites distribuídos por toda a Associação, no dia 16 de dezembro,
o departamento de Serviço Social promoveu entre
mães/acompanhantes e funcionários um “Amigo Secreto” com um delicioso lanche. Nessa ocasião também
presenteamos todas as mães/acompanhantes com um
panetone.

Também contamos com a presença do Papai Noel, que esse ano chegou
motorizado e trouxe presentes para todas as crianças e adolescentes.

Com uma linda mesa comemorativa, crianças, adolescentes e demais
convidades se divertiram no espaço do Buffer Magic Forest.

Ressaltamos que esse evento pôde ser realizado
graças à contribuição de apoiadores, que doaram tanto
os valores para a contratação do bufê, quanto para os
presentes distribuídos. Deixamos aqui nossos sinceros
agradecimentos ao Bufê Magic Forest, ao Sr. Alexandre
Sedola, à Sra. Ana Egloge Stellato, ao Sr. Anis Chacur,
ao Sr. Ricardo Pernambuco Backheuser Jr, à Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher e ao Grupo de Motoqueiros
Free Spirit.
A comemoração foi um momento muito especial e
alegre.

portas abertas

Voltem sempre!

Nos meses de outubro, novembro e dezembro, 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.
Colégio Perdinelli:
• Professora Alessandra
Hatsu:
• Leonardo Augusto Oschiro
• Pedro Ortega
UNIP - Campus Vergueiro - Curso Propaganda e Marketing:
• Cristiano Jonatan de O. Moreno
• Fernanda Ap. Duarte Nunes
• Guilherme dos Santos Silva
• Isabela Rampani Fernandes
• Luana Heidy de Souza Menezes
• Marcelo Adriano Sousa
• Nicole de Castro Alves
Grupo de Motoqueiros Free Spirit:
• Cesar Franco
• Daniel Caceiro
• Flavio Barcellos
• Guilhes Damian
• João Gabriel Gati

• Jorge Khouri
• Julio Duram
• Marcio Maidame
• Marco Aurelio Garcia
• Mario Henrique
• Meg Corrêa
• Ricardo Ramires
• Van Carolynne
• Wel Calandria
Revista Pulso:
• Carlos Eduardo Barretti
Instituto Credit Suisse Hedging
- Griffo:
• Luigi Cattaneo
DJ Glauco Fracari
Insper:
• Constança Liberman Loureiro
• Felipe Dourado Cordeiro
• Thaís Andressa Peremida Santos
• Tiago Ramos Arantes
Emily Carvalho

Ingenico Group:
• Sueli Pires Brito
CZS Logistic Services:
• Claudio Zerbinatto
Projeto OVO:
• Ana Khouri
• Helena Rodas
Roberto Ring
Instituto Niten:
• Alexandre Fukuta
• Ângelo Takeo
• Elisabete Hatsue
• Ivan
• Marília Rodrigues
• Marisa Toshi
• Rodrigo Malaquias
• Thiago Matsuno
• Tiago Miyamoto
• Vinícius Cavalcante

outubro/ novembro/ dezembro
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agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
ABBOTT Laboratórios do Brasil
Ltda.
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
América
Armazém Cerealista
Ateliê Elena Stein
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Blachman Café Ltda. – ME – Café
Web
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
Buffet Aninha Gonzalez
Centro de Criogenia Brasil
Cia. dos Clownaticos
Ciao Mao – Loja Jardins
Cj. 31 Design e Comunicação Ltda.
Epp.
Confetti Indústria e Comércio Ltda.
CZS Logística Internacional Ltda.
Danone Ltda.
Destac Coberturas e Ambientações Ltda. Epp.
Entre Patas e Pelos
Fábio Coffe Shop
Fazenda Santana do Monte Alegre
Festa Legal Comércio de Kit para
Festas Ltda.
Focus Áudio Visual
Fórmula Ativa Farmácia
Fratti Lounge Pizzerie
Garage Inn Estacionamento Ltda.
Gráfica Sonora Ltda.
Grupo de Motoqueiros Free Spirit
Hatsu
Infonetware Comércio e Serviços
Ltda.
Instituto Cultural Niten
Master ATS Supermercados
MBO Locações S/S Ltda.
Meia de Seda – Intimmates
MMartan – Loja Sumaré
Natus Verde
Nininha Sigrist
ONG Banco de Alimento
Pestfim Serviços de Controle de
Pragas Ltda.
Ponto Natural
Projeto OVO
Rabello Entretenimento
Santa Madre Modas
Sr. Shitaki

Sushi Los Ruas – Bar & Restaurante
Talchá – Loja JK
Talchá – Loja Pátio Higienópolis
Talchá – Loja Pátio Paulista
Teatro Alfa
Track & Field
Transcomboio
Vicunha Têxtil S/A
Vinheria Percussi
XZUM
PESSOAS FÍSICAS
Adriana Percussi
Adriana Telerman
Alexandre Sedola
Alvaro Taiar Junior
Ana Egloge Stellato
Ana Teresa Rebouças
Analivia Lacerda
André Lavor
André Saito
Andressa Iovine Martins
Andreza Mattar
Anis Chacur
Bárbara Catarina da Cunha Prado
Beatriz Savoldi
Camila Andrade
Carlos Dale Jr.
Carmen Lydia Taliberti Pereto
Claudia Mifano
Cora Haidar
Dalva Teodoro de Souza
Danielle Milani Mattos
Darcy Pinheiro
Débora Fernanda da Silva dos
Santos
Ednasir Dias
Eny Rapp
Família Ralston
Fatima Michel
Felipe Mercadante Leite do Canto
Zangrande
Gabriela Fernandes
Guilhes Damian
Hanny Hermann
Inglêns Aurelia Adala
Irany Vasiliauskas
Izabel Ferreira
Kelly de Paula
Leonora Novaes
Lilian Morassutti
Lizete Silva Oliveira
Luciana Souza Varga

Luciana Tedesco Telerman
Marcelo de Souza Gama
Marcia Altenfelder
Marcia Jovine
Marcos Antonio Santos
Maria Alice S. Machado
Maria Fernanda de Matte
Maria Savoldi
Marizete Gonçalves Ferreira
Mirelle Andrea Miguel Magalhães
Mônica Pimentel de Vassimon
Nadia Moretto
Nair Scassi Namura
Natalia de A. F. Sinrionato
Natalia Macedo de Lima
Neuza Satie Misuri
Newman Debs
Pamela Gotardini
Patricia Barros
Patricia Bulhões
Patricia Pavan
Priscila Mathias
Priscila Spinelli
Rafaella Daloia
Raquel da Costa e Silva
Ricardo P. Bacheuser Jr.
Roceli Silveira Soares Tatarevic
Rodrigo Lourenço de Souza
Rosalina Araujo de Oliveira Gama
Rubens Abutrara
Samantha
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Stephanie Tenório Cavalcanti
Sueko Niyama
Suely Telerman
Susana Steinbruch
Teresa Cristina Ralston Bracher
Tila Durães
Wilma de P. Costa Manso

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 05 de novembro a educadora Ariadne A. S. Souza participou do Workshop sobre Elaboração e avaliação de projetos
sociais, ministrado por Sérgio
Loyola, coordenador de Projetos
Sociais da Fundação Salvador
Arena. O evento foi promovido
pela Universidade Corporativa
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Termomecânica em São Bernardo
do Campo e abordou tópicos importantes: necessidade de ouvir
todos os envolvidos no projeto,
flexibilidade, ampliação do campo de visão, listagem de prioridades, objetivos claros, planos para
o futuro entre outras reflexões.
• No dia 18 de dezembro, as
educadoras Ariadne A. S. Souza,
Bruna Alves e Priscila Mathias participaram, na sede da ACTC, de um
treinamento sobre o aplicativo
educacional Matific, jogos e ativi-

dades matemáticas on line, ministrado por Ana Paula Camargnani e
Dennis Szyller, coordenadores da
Matific no Brasil. Esse aplicativo
disponibiliza atividades desenvolvidas de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais por especialistas israelenses no ensino
da Matemática, voltado a crianças
de 4 a 11 anos, indicando como
resolver situações problema de
forma interativa e lúdica.
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notícia das crianças e dos adolescentes
Excepcionalmente, nesta edição do Informativo, as seções NOTÍCIAS DAS CRIANÇAS E NOTÍCIAS DOS ADOLESCENTES foram
reunidas para tratar dos trabalhos desenvolvidos em conjunto, na linha de Atuação Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social (DPIS), durante as Atividades Brasileirinhos, Adolescente Cultural e Reforço Escolar.

Retrospectiva Educacional 2015
Texto produzido pelas Educadoras Ariadne Silva e Bruna Alves
Mais um ano chega ao fim e com ele muitas lembranças, histórias para contar, projetos realizados e outros por
atingir. Nessa dinâmica, as atividades educacionais – Adolescente Cultural, Brasileirinhos e Reforço Escolar – além de
promoverem aprendizagem, construíram e estreitaram laços de amizades entre os participantes.
Ao rever os registros fotográficos, percebe-se o quanto crianças e adolescentes cresceram. Cresceram não só na
aparência, nos gestos, nas atitudes, mas principalmente amadureceram.
Todas as atividades realizadas ao longo de 2015 foram de extrema importância e contribuíram para o desenvolvimento
global dos envolvidos no processo educacional. O resultado plástico da proposta educativa foi exposto e prestigiado
na 4º Mostra Pedagógica.
Os detalhes da exposição foram escolhidos cuidadosamente por cada criança e adolescente presente na ACTC - Casa
do Coração nesse período. De forma autônoma eles escolheram as atividades que seriam apresentadas e projetadas
nos espaços da brinquedoteca e salas de atividades, no dia da festa de 21 anos da instituição: desde produção de
cenários, organização de espaços, seleção de fotos e molduras dos trabalhos. Tudo foi feito com a supervisão das
educadoras que auxiliaram para que tudo saísse conforme o planejado.
Merece destaque o Projeto “Palavras do Coração” que procurou, ao longo do ano, despertar a atenção dos
participantes, além de incentivá-los a modificar atitudes, recuperar valores e visualizar o poema como forma de
expressão e cultura. O objetivo principal foi aguçar as próprias aptidões, bem como o gosto pela leitura e a vontade de
se tornar um jovem escritor.
O produto final desse projeto de linguagem foi consolidado pela coletânea das produções individuais e coletivas
que compõem o livro “Palavras do Coração”. Alguns exemplares puderam ser apreciados pelo público no evento.
Tudo ficou lindo. A 4º Mostra Pedagógica foi um sucesso e refletiu todo esforço e dedicação das educadoras e
educandos.
Um excelente 2016 a todos!
Confira as fotos:

Espaço organizado para 4ª Mostra Pedagógica que reuniu todos os trabalhos desenvolvidos nas Atividades Brasileirinhos, Adolescente Cultural e Reforço
Escolar.
outubro/ novembro/ dezembro
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notícia das mães

“Minha filha me ajuda a viver, a compreender as pessoas e a
ser mais generosa”
Depoimento da mãe/acompanhante Dayane Ferreira Souza à educadora Cristina Macedo Tomaz.
criei Kayllane como uma criança
normal, brincava na água, dormia
sem roupa. Não sabia que ela necessitava de alguns cuidados especiais com sua saúde. Kayllane
frequenta o 2º ano de uma escola
pública, desde então teve um bom
desenvolvimento da coordenação
motora. Adora os colegas, em casa
finge que está brincando com eles.
Dayane (dir.) com sua filha Kayllane (esq.) na
ACTC - Casa do Coração.

Tenho 26 anos, nasci em Itaituba, Pará. Ainda bebê, fui morar no
povoado de Água Boa, no Maranhão. Me lembro de uma fase da
minha infância muito divertida,
pois, como meus pais trabalhavam
na lavoura, eu e meus três irmãos
corríamos livremente pelo sítio e
inventávamos muitas brincadeiras,
entre elas casinha, comidinha, que
sempre terminavam com um banho na lagoa.
Quando eu tinha 6 anos, minha
vida mudou completamente. Foram tempos difíceis, meu pai casou
mais de uma vez e, além das dificuldades de convivência com minhas madrastas, ele ficou doente,
o que nos obrigou a voltar para o
Pará.
Aos 14 anos comecei a trabalhar como doméstica, graças à insistência de minha patroa, consegui fazer até a 6ª série. Atualmente,
se tiver oportunidade, quero voltar
a estudar.
Me casei com 16 anos, foi amor
à primeira vista! Logo engravidei
e só após três meses descobrimos
que tinha síndrome de Down.
Nunca tinha ouvido falar dessa
síndrome, mas me dei conta de
que já tinha visto uma novela que
tratava desse assunto. O nascimento de Ana, minha filha mais nova,
hoje com 6 anos, foi muito importante para o desenvolvimento da
irmã, ela se tornou a professora de
Kayllane, ensinou-a a andar e a falar.
Como meu marido trabalha em
serrarias, certa época fomos para
uma fazenda no Amazonas e lá
12
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Kayllane (dir.) com a irmã Ana (esq.) na casa
da família.

Atualmente, moro em Rorainópolis, Roraima, e os médicos de lá
nos encaminharam ao InCor, pois
havia a indicação de cirurgia para
Kayllane, que tem uma cardiopatia Comunicação Interventricular
(CIV). No entanto, ela não poderá
fazer essa intervenção, pois adquiriu hipertensão pulmonar. Assim,
terei de vir constantemente a São
Paulo, porque minha filha precisará de acompanhamento médico.
Neste ano, ao chegar à ACTC
– Casa do Coração, chorei muito,
me sentia sozinha, pequenininha.
É desesperador ficar longe da família, mas aos poucos fui conhecendo as mães, que me acolheram
com muito carinho. Nos três meses que permaneci na casa, também aprendi mais sobre a doença
da minha filha e alguns cuidados
que preciso ter.
Eu fugia do bordado com medo
de não dar conta, mas após muita

insistência da professora Bernadete, passei a frequentar as aulas. Me
sinto realizada por receber elogios
ao meu trabalho. O bordado funciona como terapia, faço minhas
tarefas, e me sinto estimulada ao
saber que terei outra ocupação,
assim o tempo passa mais rápido.
Além disso, o dinheiro que recebi me ajudou muito, pois sempre
precisamos comprar alguma coisa
para minha filha e para mim.
Acho que tenho um tique: me
incomodam coisas fora do lugar.
Assim é com o bordado, tudo tem
que estar bem feito, faço devagar
e com cuidado, se não estiver perfeito, desmancho. Fico orgulhosa
de participar do Maria Maria, vou
fazer meu primeiro projeto, vou
bordar uma paisagem da minha
região, dá medo, mas quero conseguir vencer esse desafio.
Adorei fazer a oficina de bonecas, sou fascinada por elas, agora
que aprendi a técnica, vou fazer
para minhas filhas e uma bem
grandona para mim.
Antes de Kayllane, hoje com 8
anos, nem Deus eu conhecia, desde então passei a me preocupar
com o próximo, sempre dou uma
segunda chance para as pessoas. É
importante conhecer o outro lado
de tudo.
Eu vivo um dia de cada vez. Apesar das suas dificuldades, Kayllane
irradia alegria, perto dela nunca
fico triste, ela brinca comigo, me
ajuda a viver, a compreender as
pessoas e a ser mais generosa.

Kayllane (centro) com a educadora Bruna
Alves (esq.) e um coleguinha da ACTC - Casa
do Coração.
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o doutor responde

Pergunta:
Uma adolescente que
tenha feito uso de medicação
à base de ISOTRETINOÍNA
(ROACUTAN®) e por descuido
engravida corre risco de gerar
um bebê com má formação
cardíaca?
Resposta: Inicialmente deve ser
esclarecido de que o Roacutan®
(Isotretinoína-substância derivada
da vitamina A) é um retinóide de
ação anti-seborréica específica para
tratamento oral da acne grave, apresentado em cápsulas gelatinosas de
10 e de 20 mg. Sua indicação principal é relacionada ao tratamento de
formas graves de acne (nódulo cístico, conglobata e acne com risco de
cicatrizes permanentes) e quadros
de acne resistentes a terapêuticas
anteriores (antibióticos sistêmicos e
agentes tópicos). A melhora clínica
da acne grave por esse medicamento está relacionada à supressão da
atividade e da diminuição do tamanho das glândulas produtoras de
sebo. Para a maioria dos pacientes, a
dose varia de 0,5 a 1,0 mg/kg/dia. Pacientes com doença muito grave ou
com acne em tronco e dorso podem
necessitar de doses diárias maiores,
até 2,0 mg/kg. A dose cumulativa
de 120 a 150 mg/kg por tratamento
tem sido estipulada para aumentar
a taxa de remissão e prevenir recorrência. A duração da terapêutica,
portanto, varia em função da dose
diária. A remissão completa da acne
ocorre, geralmente, em 16 a 24 semanas de tratamento.

No entanto, a principal contra-indicação ao uso do Roacutan® é
a gravidez instalada ou mesmo em
pacientes que possam ficar grávidas
durante seu tratamento e uso clínico.
Ademais, ainda do período de lactação, não se recomenda o seu uso em
presença de insuficiência hepática,
em hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e hipervitaminose A. Além
de inúmeros efeitos colaterais maternos, este medicamento
pode causar defeitos na face, nas
orelhas, no coração e no sistema
nervoso central do feto.
O Roacutan® é, assim, agente teratogênico, isto é, pode ocasionar
graves defeitos físicos no feto, se
ocorrer gravidez durante seu uso ou
mesmo até um mês após a sua interrupção. Por esse motivo, Roacutan®
não deve ser tomado por mulheres
grávidas ou que possam engravidar.
No caso de gravidez durante a administração de Roacutan®, em qualquer quantidade ou mesmo durante
curtos períodos, existe um risco extremamente alto do nascimento de
uma criança malformada (envolvendo em particular o sistema nervoso
central (microcefalia e hidrocefalia),
o coração (anomalias dos grandes
vasos sanguíneos) e anomalias craniofaciais como orelhas ausentes ou
malformadas. Todos os fetos expostos podem potencialmente ser afetados. Há também um risco elevado
de aborto espontâneo.
Por outro lado, é notório que a
resposta terapêutica a Roacutan® e
seus efeitos adversos são dose dependentes, variando de acordo com
cada paciente e com o período do
tratamento em uso preconizado.
Por efeitos colaterais acentuados, há
a necessidade de ajuste individual
da dosagem durante o tratamento,
assim como o devido controle das
funções hematológicas e hepáticas,
o que é realizado rotineiramente.
Em vista de tantos cuidados e
sabidamente dos efeitos maléficos
dessa medicação, recomenda-se,
profilaticamente, que a paciente
que for submetida a essa medicação, deva ter um teste de gravidez
confiável negativo, no mínimo 11
dias antes de iniciar a terapêutica.
Ademais, recomenda-se fortemente
a repetição mensal do teste de gravidez durante o tratamento; e que a

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!

paciente realize o teste de gravidez
durante cinco semanas após a interrupção do tratamento. Ela deve reiniciar a terapêutica com Roacutan®
somente no 2o ou 3o dia próximo
ao ciclo menstrual normal; no caso
de início do tratamento, a paciente
deverá também utilizar as mesmas
medidas anticoncepcionais eficazes
e ininterruptas 1 mês antes, durante
o uso do remédio e até 5 semanas
após a terapêutica com Roacutan®.
Os mesmos testes confiáveis de gravidez devem ser realizados. Deve-se
verificar que ela deva ter entendido
as precauções e confirmado seu entendimento e sua vontade de submeter-se a medidas contraceptivas
confiáveis.
Por fim, no sentido de tornar o
assunto mais prático, em revisão da
literatura médica em relação à teratogenicidade dos retinóides, estima-se que esse poder de malformação
geral oscila entre 15 a 45% dos casos
expostos ao Roacutan®. Esse risco é
maior no primeiro trimestre da gestação e persiste até um mês após
a descontinuidade do tratamento.
Ademais o risco de aborto espontâneo ocorre entre 20 a 30% dos casos.
Assim, caso tenha ocorrido gravidez em uso do Roacutan®, elementos diagnósticos rigorosos devem
ser feitos durante o desenvolvimento fetal, a fim de se poder determinar
a presença ou não dos defeitos mencionados.
Sem dúvida, precauções profiláticas sempre devem ser tomadas
quando se prescrevem medicamentos em geral, não só o próprio
Roacutan®, a mulheres em épocas
férteis.
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

outubro/ novembro/ dezembro
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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
COMGÁS
CORI
DM9DDB
DUDALINA
Even Construtora e Incorporadora S.A.
F/ NAZCA SAATCHI & SAATCHI
HEINEKEN
Idea ! Zarvos
IGUATEMI SÃO PAULO
Instituto Península
Itaú BBA
Itaú Unibanco
Leo Madeiras
Letti
Magazine Luiza
MARCENARIA DA FAZENDA
MATUETÉ
McKinsey & Company
Movimento Arredondar
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 Gruspun Pitta
Fernão Carlos Botelho Bracher
Henrique Lacerda de Camargo
Jair Ribeiro da Silva Neto
Jairo Cupertino
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Joana de Almeida Mattei
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
Francisco André M. Navarro
Galeria Almeida & Dale
Heloisa Maria F. Prata Martins
Henrique Lopes
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
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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
Nature’s Farmácia e Laboratórios de Manipulação
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
Rosângela Dorazio Brockhausen
Sueli Finetti
Thais Jacinto Ribeiro
Thiago Vasconcelos Melo
Vera Lucia Mascarenhas Pires
Associados Mantenedores
Ademir A. de Paula
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Aline Silva Vigorito
Alvaro Sanchez Moura Faria
Ana Paula Oliveira Muller
Angelo Ramos

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
Eraldo Izequiel
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
Marília Aires
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
Wagner Hepp
Wanda Costa Borgneth
Zilda Andrade
Zita de Barros Garcia Ursini
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Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alessandra Ranieri
Alex Cerveny
Alexandre Bernardes
Amanda Ermínio da Silva
Ana Beatriz Andrade de Souza
Ana Cristina Dias
Ana Eglobe Stellato
Andrea Adm.
Anna Righinni Alves da Siqueira
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
Felipe Mercadante Leite do Canto Zangrande
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
Leonora M. Novaes
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
Nair Scassi Namura
Nelson Domingues da Costa
Nina Horta
Paola Otero
Patricia A. F. Barros
Paulo Mercado
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Roceli Silveira Soares
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
ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.
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
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Bertha Industrial
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.
Eh Aqui Doações
Empório Fotográfico
Entre Patas e Pelos
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
Fratti Lounge Pizzerie
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
Vinheria Percussi
WTorre Engenharia e Construção S/A
XZUM
Zurich Brasil Seguros

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

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

19.791

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

103.149

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

6.865

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões

1.251

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

4.952

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.
Os dados referentes ao exercício de 2015 serão apresentados no próximo informativo.
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Associação de Assistência à Criança  e ao Adolescente Cardíacos
e aos Transplantados do Coração - ACTC - Casa do Coração
Rua Oscar Freire, 1463 - Pinheiros
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
COMGÁS
CORI
DM9DDB

DUDALINA
Even Construtora e Incorporadora S.A.
F/NAZCA SAATCHI & SAATCHI
HEINEKEN
Idea ! Zarvos

IGUATEMI SÃO PAULO
Instituto Península
Itaú BBA
Itaú Unibanco
Leo Madeiras
Letti

Magazine Luiza
MARCENARIA DA FAZENDA
MATUETÉ
McKinsey & Company
Movimento Arredondar
NK

RALSTON
RÁSCAL
Valisere
VICUNHA TÊXTIL
WTorre S.A.

Amigos do Coração - PF Doações Testamentais Associados Mantenedores Associados Colaboradores Apoiadores

