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editorial

Oportunidades em momentos de crise
A entrada do ano de 2016 apresentou um cenário
político, social e econômico pouco favorável ao crescimento, à realização de novos projetos ou mesmo à
concretização de novas parcerias.
Contudo, acreditamos ao pé da letra no que move a
missão da ACTC – Casa do Coração, que é transformar
uma situação de crise em crescimento e aprendizado.
Diretoria e equipe unidas se aplicaram ainda mais para
que as oportunidades surgissem.
E elas surgiram... A ACTC – Casa do Coração inicia
2016 com novas frentes de atuação, principalmente no
que tange a área de Captação de Recursos, com novas
ferramentas e meios para aumentar ainda mais o seu
potencial, com destaque para:
• NOVO APLICATIVO “ACTC – CASA DO CORAÇÃO”
EM PARCERIA COM APPDONATION: essa ferramenta, disponível na AppStore e no GooglePlay, facilita
a inclusão da Nota Fiscal Paulista, pois cada usuário pode doar diretamente seus cupons fiscais para
a ACTC – Casa do Coração. A novidade para 2016 é
que o aplicativo agora faz leitura dos QRCodes, presentes na nova formatação dos cupons fiscais. Além
disso, até o final do ano será possível também fazer
doações financeiras via PayPal.

nossa missão

• PARCERIA O POLEN: O Polen é um plug-in, que
funciona no navegador GOOGLE CHROME, e que
possibilitará o recebimento de doações mediante as
compras on-line realizadas pelos consumidores, sem
que haja custo extra. Isso é possível, pois “O Polen”
transforma parte da comissão de venda das lojas em
doações para as instituições sociais parceiras.

• EVENTOS BENEFICENTES: A partir do segundo trimestre de 2016, a ACTC – Casa do Coração iniciará
diversas parcerias na realização de eventos e bazares
em prol de nossa causa. A verba arrecadada com a
venda de um item ou serviço serão repassadas parcial ou integralmente para a Associação. Outra possibilidade são os bazares externos, nos quais os espaços são doados para expor e vender os produtos
desenvolvidos no “Artesanato Maria Maria” e na coleção “Essências do Coração”, expostos diariamente
em nosso Bazar Permanente, e que ilustram a evolução dos trabalhos realizados com as mães/acompanhantes e com os adolescentes.
Para facilitar o uso, o acompanhamento e para ampliar a divulgação dessas ferramentas e ações, continuaremos a utilizar o nosso site – www.actc.org.br –, nossa página no Facebook - https://www.facebook.com/
actccasadocoracao/ - e também nossas campanhas
de e-mail marketing, que possibilitam a realização dos
downloads necessários, o acesso a informações mais
detalhadas e, ainda, o cadastramento dos dados para
receber nossos informes periodicamente.
Agora só falta você escolher como quer ajudar e,
dessa forma, se unir a nós para construirmos um 2016
promissor, mesmo num cenário adverso.
Diretoria da ACTC – Casa do Coração

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

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

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

certificações e premiações
• CEBAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Válido até
25/04/2016.
• COMAS nº 1139/2013 – D.O.M. em 13/11/14 - Válido
por prazo indeterminado.
• DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em
09/12/02
• 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
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer CRFa2 - SP -1376
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
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:
Alexandra De Michelli Nolasco
Ana Carolina de Oliveira
Ana Maria C. Junqueira
Andressa Martins
Bárbara Maeda
Bernadete Allodi
Carolina Slemer
Deigles Amaro
Eny Rapp
Fabiana Mattos
Fernanda Cantini
João Souza
Lucila Herrero Abad
Maguy Etlin
Márcia Jovine
Maria Ângela Bassi
Mariana Lemos
Mônica Vassimon
Natália Lima
Norma Seltzer Goldstein
Regina Capaldo
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Stella Alves
Sylvia Roxo
Thais Pizzi
Vânia Artes

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

informativo ACTC - Casa do Coração

destaques

Carnaval anima ACTC – Casa do Coração

Educadores desenvolvem atividades diferenciadas e organizam uma grande festa para
comemorar a data

Pintados, enfeitados ou fantasiados, todos se reuniram e se divertiram na comemoração de Carnaval, realizada na sede da ACTC - Casa do Coração.

Foi com muita serpentina, confete e alegria que, no dia 03 de fevereiro, mães, crianças, adolescentes e funcionários celebraram o Carnaval.
Para a realização da festa, a instituição foi enfeitada com fitilhos e colares coloridos, além de alguns materiais
produzidos pelas próprias crianças e adolescentes durante a semana, nas atividades Brasileirinhos e Adolescente
Cultural.
As crianças e os adolescentes também se fantasiaram e/ou se enfeitaram com máscaras, plumas, chapéus, perucas e colares para dançar e pular ao som das populares marchinhas de carnaval.
A comemoração foi um momento de muita descontração, alegria e interação.

Apresentação de Arte Espada Samurai cativa adolescentes,
crianças e mães/acompanhantes
Demonstração da arte do combate milenar foi realizada pelo grupo do Instituto Cultural Niten
No dia 29 de fevereiro, a ACTC – Casa do Coração recebeu em sua sede
a visita do grupo do Instituto Cultural Niten, para a realização da apresentação da arte do combate da espada com armadura, mais conhecida como
“KENDO-KENJUTSU”,
O Instituto Cultural Niten é considerado um dos maiores centros de ensino das artes tradicionais dos Samurais fora do Japão, que cumpre a missão estabelecida pelo Sensei Jorge Kishikawa em sua criação de: “Buscar a
invencibilidade e trazer a espada que dá a vida. Em abundância”.
Todos os presentes ficaram fascinados pelas armaduras, espadas e movimentos ensinados, alguns até se aventuraram a participar da demonstração realizada pelo grupo.
Agradecemos a visita, a apresentação e a atenção do Instituto Cultural
Niten.

Grupo do Instituto Cultural Niten realiza
visita com apresentação de arte Samurai
para o público da ACTC - Casa do Coração.

janeiro/ fevereiro/ março
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Dia Internacional da Mulher
Fonte : http://www.hudsoncunha.com.br/wp-content/uploads/2016/03/Hudson-Cunha-Entorno-24h-_
marketing-Politico_Adalberto-Feliz.jpg

Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 08 de março, o Serviço Social da ACTC
- Casa do Coração promoveu um evento com diversas
atividades para as mães/acompanhantes e adolescentes.
O evento teve início com a palestra “Saúde e Bem-Estar” ministrada pelo Instituto Se Toque - Organização Sem Fins Lucrativos, que atua na promoção da saúde por meio da educação.
Na sua apresentação os jovens disseminadores do
Instituto Se Toque destacaram a importância da alimentação e de hábitos saudáveis, como forma de melhorar a qualidade de vida da mulher.
Após a palestra foi servido aos usuários e à equipe
uma deliciosa feijoada preparada pelas mães/acompanhantes e pela culinarista Rita Bonifácio.

O dia começou com a palestra do Instituo Se Toque, que abordou o tema
“Saúde e Bem-Estar” e logo após, todos puderam saborear um deliciosa
feijoada de almoço.
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Já no período da tarde, recebemos o grupo do Instituto Ampliar, que
proporcionou um momento de beleza com corte de cabelo, penteados e
muito mais.

No período da tarde recebemos o Instituto Ampliar,
que proporcionou um momento de beleza com corte
de cabelo, escovas e penteados para todas as mães,
adolescentes e acompanhantes.
Ao final do evento todas as mulheres - mães, adolescente, equipe e convidadas- foram agraciadas com
rosas e bombons.
E para deixar o clima mais agradável e festivo, Rita
Bonifácio, culinarista da ACTC – Casa do Coração, serviu
um lanche para todos os presentes.
O principal objetivo do evento foi o de valorizar a
autoestima das mulheres, ampliar o conhecimento sobre saúde, além de promover momentos de confraternização e integração entre os usuários e a equipe.
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Uma tarde para brincar
Educadoras promovem uma tarde de jogos e entretenimento, sem brinquedos eletrônicos, nem celular
Integrando as Atividades Maria Maria e a Atividade
Brasileirinhos, no dia 09 de março, as educadoras Cristina Macedo e Bruna Alves promoveram uma tarde diferente e descontraída, com jogos e brincadeiras tradicionais, sem o uso de nenhum equipamento eletrônico,
inclusive o celular.
Essa proposta faz parte do projeto “Memórias Infantis”, elaborado na Atividade Maria Maria, que visa a resgatar as vivências das mães/acompanhantes na época
da infância, na produção dos bordados.
Com as crianças da Atividade Brasileirinhos, as mães/
acompanhantes puderam apresentar algumas brincadeiras realizadas quando elas próprias eram pequenas,
como pular corda, passa-anel, telefone sem fio, futebol
de botão, entre outras.
Foi uma tarde de muita divertida.

Crianças e mães/acompanhantes tiveram uma tarde diferente e muito
animada, com muitos jogos e brincadeiras.

Comemoração da Páscoa – Muito chocolate e diversão
Festa contou com a contribuição de parceiros que doaram os ovos para as crianças e os adolescentes

No dia 24 de abril, a ACTC – Casa do Coração comemorou a Páscoa. Neste ano, com o apoio dos parceiros
Alexandre Sedola, Ana Egloge, Ignez Adler e Helena
Ferreira Neves pudemos realizar uma festa com muitos
ovos de chocolates e diversos doces.
As educadoras da Atividade Brasileirinhos e da Atividade Adolescentes Cultural produziram, durante toda
a semana, os enfeites para a festa. No dia da comemoração organizaram uma aula de Culinária especial, na
qual as crianças e os adolescentes produziram todos os
itens de comida e bebida oferecidos.
Não faltou o tradicional jogo de procurar os Ovos de
Páscoa – o coelhinho passou pela sede da instituição,
espalhou pegadas por diversos lugares e deixou ovos
de chocolate para todas as crianças e adolescentes.
A ACTC – Casa do Coração agradece a todos que
contribuíram para a realização dessa festa especial.

O coelhinho da Páscoa veio até a ACTC - Casa do Coração e distribuiu ovos
de chocolate para todos os presentes.

janeiro/ fevereiro/ março
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Agora suas compras também podem ajudar a
ACTC – Casa do Coração!

Fonte : Raio Polinizador - O Poeln

momento do parceiro

Nova parceria com O Polen possibilitará contribuição mediante realização de compras on-line

Fonte : Liebee - O Polen

O Polen é um plug-in que gera doações a partir de compras online,
sem você pagar nada a mais por isso. Após ter sido instalado, toda vez
que você comprar em uma das lojas parceiras, você escolhe ajudar a
ACTC - Casa do Coração e pode continuar a comprar normalmente. É
simples, fácil e rápido!
São apenas três passos para você começar a ajudar a ACTC - Casa do
Coração, sempre que fizer uma compra online:
• 1º - Faça o download do plug-in POLEN no seu navegador Chrome pelo
link http://opolen.com.br/actc-casa-do-coracao
• 2º - Clique no link “EU QUERO AJUDAR”
• 3º - Compre normalmente na internet em uma das lojas parceiras. Veja
lista completa de lojas parceiras em: http://opolen.com.br/lojas

IMPORTANTE: O Polen transforma a comissão de venda das lojas em
doações para as instituições sociais parceiras, por isso você não paga
nenhuma taxa extra. Esse recurso está disponível, por enquanto, somente
para o Google Chrome do Computador.
Comece a ajudar agora mesmo, faça o download do plug-in, utilize
o seu “RAIO POLINIZADOR” e contribua com a ACTC – Casa do Coração.
Para mais informações acesse nosso site, no link COMO AJUDAR – O
POLEN - http://www.actc.org.br/?p=o-polen - ou leia o QRCode ao lado,
no seu celular.

portas abertas

Voltem sempre!

Nos meses de janeiro, fevereiro e março, 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.

Fachada da sede da ACTC - Casa do Coração.

Divisão de Transplantes de Fígado e Órgãos do Aparelho Digestivo - HC – FMUSP:
• Ana Rosis
• Luis Vicente Robles
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• Silvana Figueiredo de Guido
Hospital Heliópolis:
• Paulo Tsai
TOKHELP:
• Alexandre Calixto
O POLEN:
• Angelina Yamada
Instituto Cultural Niten
Aprimorandas de Psicologia –
InCor – HC-FMUSP:
• Caroline Masijah Preter
• Flavia dos Santos Lima
• Jéssica de Vasconcellos Hage
• Joelma Correia de Andrade
• Kalyndi Krishna Pás
• Lívia Holanda Rolim
• Mariana Garcia Nunes

• Natália de Oliveira Cotrim
• Patrícia Perniciotti Almeida Costa
• Thais Pereira Brandão
Especializandos de Psicologia –
InCor – HC-FMUSP::
• Beatriz Helena Lovizaro
• Danila Fini
• Eduardo Bezerra Melo
• Gislaine Ângela Viguini Silva
• Liliana Alves Lopes
• Magda Silva do Nascimento
• Melissa Agda da Silva
• Priscilla Souza Silveira
• Thaiane Nathalie M. Oliveira
• Thalita Mayra Baba Rocha
• Verônica da Costa Canavarro
Loja Maçônica – Nove de Julho:
• Márcio Marcucci
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ABBVIE:
• Clovis Brito
José Chagas

Roberto Ring
Inbrands:
• Milla Camargo

Fundação Fé e Alegria do Brasil:
• Giovana Laporta

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
Armazém Cerealista
Blachman Café Ltda. – ME – Café
Web
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
CH – Carolina Herrera – Loja Shopping Cidade Jardim
Ciao Mao – Loja Jardins
Drogaria Quarteirão da Saúde
Empório Bud
Entre Patas e Pelos
Fábio Coffe Shop
Fazenda Santana do Monte Alegre
Fórmula Ativa Farmácia
Fratti Lounge Pizzerie
Galzerano
Gráfica Sonora Ltda.
Infonetware Comércio e Serviços
Ltda.
Instituto Magalhães de Apoio à
Saúde, Educação e Cidadania
Levisa Construção
Loja Ao Vivo TV
Master ATS Supermercados
Meia de Seda – Intimmates
MMartan – Loja Sumaré
MOWA – Mobile Wirelless Applications Ltda.
Natbio Importadora Ltda.
ONG Banco de Alimentos
Ótica Lunette Eireli
Ótica Wanny
Pestfim Serviços de Controle de
Pragas Ltda.
Pharmacia Artesanal Ltda.

Ponto Natural
Prodiet Nutrição Clínica
Projeto OVO
Rede Poderoso Timão – Loja Augusta
Santa Madre Modas
Sr. Shitaki
Sushi Los Ruas – Bar & Restaurante
Talchá – Loja JK
Talchá – Loja Pátio Higienópolis
Talchá – Loja Pátio Paulista
Track & Field
Transcomboio
Vinheria Percussi
XZUM
PESSOAS FÍSICAS
Alessandra Piu
Alexandre Sedola
Amanda Brasil
Ana Cristina Dias
Ana Egloge Stellato
Ana Maria Uliana
Andrea Adm.
Andressa Iovine Martins
Antonio M. Catalan
Bárbara Catarina da Cunha Prado
Bernardo Parodi
Carla Z. Valander
Carolina Uliana
Cecilia Valente
Cristiane Vieira
Darcy Pinheiro
Delma Cordeiro Marujo
Eny Rapp
Fatima Michel

Flavia T. Pereto
Helena Ferreira Neves
Ignes Adler
Joana Martins Pinheiro
João Francisco Dias de Souza
Lilian Morassutti
Lucia Helena Toledo Faria
Luiz Carlos Pimentel
Maria Eugênia Arafari
Maria Luisa Fernandes Domingos
Marina Florentino Muniz Luca
Mônica Pimentel de Vassimon
Nair Namura
Nelson Domingos da Costa
Paola Otero
Priscila Mathias
Priscila Spinelli
Roceli Silveira Soares Tatarevic
Rogéria Silveira Soares
Rosseli
Samara Freitas Gadelha
Silvia Uliana
Stela Cristina Rodrigues Alves
Vanessa Bruno
Victória Gimenez Santos Romano

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:
• No dia 29 de março a ACTC
– Casa do Coração representada
pelos diretores Theotonio Mauricio Monteiro de Barros, Mônica Pimentel de Vassimon e Teresa Cristina Ralston Bracher e, também,
pelas colaboradoras Regina Varga, Sandra Alves, Raquel Pacheco,
Sandra do Santos Cruz, Brenda
Karlla de Souza, Alessandra Gallo

Sakurai, Débora Carneiro e Flaviana de Oliveira participaram do
debate “Eficácia da aplicação de
recursos dos fundos – FUMCAD
e CONDECA: desafios e possibilidades”. O evento organizado pelo
grupo de trabalho “Força FUMCAD”, do qual a ACTC – Casa do
Coração é membro, fez parte da
Semana do Investimento Social,
do 9º Congresso GIFE, e discutiu
as possibilidades de arrecadação
através desses fundos, bem como
as suas aplicações no cumprimento de políticas públicas.

• No dia 31 de março, a Supervisora de Serviço Social, Sandra Cruz, e as Assistentes Sociais,
Elaine Baptista e Marilia Marinho,
participaram do Simpósio “Instrumental teórico direto, entrevista,
observação e visita domiciliar”,
promovido pelo departamento
de Serviço Social pela Sociedade
de Cardiologia do Estado de São
Paulo – SOCESP. Como colaboração ao evento, Sandra Cruz, ministrou palestra sobre a técnica da
entrevista no processo de trabalho do Assistente Social.

janeiro/ fevereiro/ março
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notícia das crianças

Um Planejamento cheio de descobertas para 2016
Texto escrito pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias
A atividade “Brasileirinhos”
tem como foco a manutenção
do vínculo com a aprendizagem
e a promoção da evolução
educacional das crianças que, por
estarem em tratamento em São
Paulo, ficam temporariamente
afastadas da escola.
As atividades pedagógicas
são elaboradas para crianças de
4 a 12 anos que participam por
adesão voluntária. Nossas rotinas
foram formatadas e aperfeiçoadas
ao longo dos anos, em função do
tempo de permanência delas na
instituição e da necessidade de seu
acompanhamento clínico realizado
no hospital.
Envolve: roda da conversa,
roda da leitura, atividade em
Crianças participam de vários momentos da Atividade Brasileirinhos, que tenta manter sempre um
grupo e atividade diversificada.
planejamento diversificado.
Selecionamos temas ligados ao
cotidiano das crianças, em torno dos quais os conteúdos multidisciplinares são trabalhados nas diferentes áreas:
Língua Portuguesa, leitura e contação de histórias, Matemática, Artes e Artesanato.
O Planejamento de cada atividade é programado pelas Educadoras em conjunto com nossa Supervisora
Pedagógica, buscando sempre assuntos e estratégias que possibilitem novas descobertas e trocas de saberes.
Para que o processo se desenvolva da melhor maneira possível, utilizamos, como metodologia, a elaboração de
sequências didáticas; e, como abordagem, os temas transversais, envolvendo o mundo que cerca o universo das
crianças nos dias atuais.
Sequências didáticas programadas para o ano de 2016:
• 1º trimestre: Jogos e Brincadeiras; Identidade; Tradições Populares (Carnaval e Páscoa); Moradia e Alimentação.
• 2º trimestre: Meio Ambiente; Água; Profissões; Família (Dia das Mães); Corpo Humano e Tradições Juninas
(Festa São João).
• 3º trimestre: Higiene; Reciclagem; Cultura popular Brasileira; Família (Dia dos Pais); Animais e Estações do Ano
(Primavera).
• 4º trimestre: Meios de Transporte; Semana do Brincar; Amigos e Escola; Meios de Comunicação e Tradições
Populares (Natal).
Levando em conta o curto tempo de permanência de parte das crianças em São Paulo, cada sequência didática
é desenvolvida durante o período de uma a duas semanas. Inicialmente, buscamos detectar a capacidade de
cada criança, para, a seguir, desenvolver os conteúdos programados, de modo a ampliar seu repertório e orientálas na aquisição de novos conhecimentos.
Contamos também com um projeto importante: “O livro da minha vida”. Ele vai nortear as atividades
“Brasileirinhos”, “Reforço Escolar” e “Adolescente Cultural”, com a participação das crianças e dos jovens, ao longo
de 2016. Além dos objetivos gerais – compartilhamento de lembranças prazerosas e desenvolvimento de
conteúdos programados -, ressaltamos o objetivo específico: a construção de um livro pessoal no qual cada um
será protagonista da própria história, relatando sonhos e conquistas que fazem parte de sua biografia. Tópicos de
artes e artesanato, leitura e redação serão abordados.
Não podemos esquecer a importância das festas anuais e das comemorações regionais como Dia das Mães,
Carnaval, Páscoa, Natal, São João, Semana da Criança, Independência do Brasil, Dia dos Pais, Dia Internacional
da Mulher. As crianças gostam muito desses momentos que são marcados por festas e brincadeiras com a
participação de toda a instituição: equipe, acompanhantes, pacientes e convidados.
Esperamos que o ano de 2016 seja um período de muita atividade, crescimento e alegria.

8
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notícia dos adolescentes

As novidades para 2016 não param de acontecer e são um
convite para o crescimento pessoal e pedagógico na Atividade
Adolescente Cultural
Texto escrito pela educadora Cinthia Goulart
O ano de 2016 se iniciou com as atividades em ritmo intenso na ACTC – Casa do Coração.
Mais de 230 atendimentos ocorreram no primeiro trimestre do ano nas Atividades Adolescente Cultural, anunciando um ano desafiador. Preservar a sustentabilidade do projeto, elaborar metas reais e abrangentes, dentro
de parâmetros estabelecidos, são anseios que norteiam o trabalho com os jovens. Sem perder o foco e o bom
humor - é claro.
A capacitação voltada à geração de renda dos adolescentes que chegam a São Paulo para tratamento é uma
das rotinas de trabalho da instituição na área da educação. Dessa forma, buscamos associar a compatibilidade
entre os objetivos estratégicos e as nossas atividades, no sentido de aperfeiçoar os saberes dos jovens e oferecer-lhes capacitação para o acesso ao mercado e a geração de renda.
O ano de 2016 traz novidades nas aulas de Culinária e nas novas oficinas de Encadernação e Cartonagem. Na
Culinária os jovens aprenderam a montar oficinas caseiras para produção de salgados e de brownie para festas.
As receitas antigas ganharam novas abordagens, menos calóricas e com ingredientes alternativos, a fim de oferecer um diferencial para produtos já consagrados. Quem provou a coxinha de massa de aipim (mandioca) aprovou
a receita, mais leve e menos calórica, sem perder em sabor.
O brownie é um “bolo” que não cresce, contém muito chocolate além de nozes em sua massa e é marrom
escuro, como seu nome sugere. Esse tradicional bolo da culinária Norte Americana tornou-se um desafio para os
jovens: Como melhorar algo tão gostoso?
A ideia que surgiu do grupo foi trazer um toque bem brasileiro à receita original, tornando-a menos cara e mais
saborosa: as nozes do original foram substituídas pela castanha do Pará. O resultado foi excepcional: crocante e
delicioso.
A Atividade “Adolescente Cultural” desenvolveu técnicas de cartonagem e encadernação Por isso, novos produtos poderão ser adquiridos em nosso Bazar permanente. São alternativas para presentear com bom gosto e
elegância.
O projeto de encadernação e cartonagem, assim como a culinária e, também, a produção de sabonetes e
aromatizadores de ambientes, apoiam o adolescente da ACTC – Casa do Coração. Ampliam o universo cultural
e social dos jovens, ao mesmo tempo em que proporcionam condições favoráveis ao desenvolvimento da autoconfiança e cidadania. Complementarmente, possibilitam a continuidade de seu processo de aprendizagem,
além de atender ao consumidor com visão consciente de valores e sustentabilidade.
Prestigie você também e venha conhecer esses produtos em nosso bazar permanente.

Adolescentes participam da oficina de cartonagem e encadernação, que resultou em mais uma opção de produto a ser adquirido no Bazar permanente da
ACTC - Casa do Coração.
janeiro/ fevereiro/ março
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notícia das mães

“É preciso ter muita fé, força de vontade e esperança para
seguir em frente”
Depoimento da mãe/acompanhante Aparecida Carvalho Arruda Justo à educadora Cristina Macedo Tomaz

Aparecida (dir.) com sua filha Joyce (esq.) na ACTC - Casa do Coração.

Tenho 43 anos, nasci em Londrina, Paraná, e atualmente moro em uma cidade próxima, Toledo. Somos
sete irmãos e passamos a infância na roça, meus pais
eram agricultores e trabalhavam na colheita de algodão e café. A partir dos quinze anos passei a ajudar na
lavoura, época do falecimento do meu pai.
Fiz até a antiga 4ª série na escola rural da nossa região, eram classes seriadas, tenho boas recordações
dessa época, tudo era mais simples, havia muito respeito entre todos, alunos e professores.
Foi na fazenda que conhecei meu marido. Depois
de casada, mudamos para a cidade, época que consegui voltar a estudar, terminando a 8ª série.
Tenho três filhos: Érica com 21 anos, Joyce 19 anos
e Diego 17 anos. Eu me orgulho muito deles, pois todos são batalhadores e estudiosos. Eles me dão ânimo
para continuar, pois me separei em 2008 e, para manter a casa, passei a trabalhar como diarista.
Quando Joyce nasceu, observamos que cansava
para mamar e que não tinha um desenvolvimento
normal. Aos sete meses foi diagnosticada com cardiopatia. No entanto, só quatro anos depois fomos encaminhados para o InCor, pois o caso dela seria de transplante, o que aconteceu em 2001. Assim, tinha que vir
a São Paulo a cada 60 dias.
No início da nossa estadia na cidade, ficamos em
casa de parentes, mas em 2005 fomos encaminhados
para a ACTC – Casa do Coração. No começo achei tudo
muito estranho, eu vivia em um mundo pequeno, de
repente tinha que conviver com pessoas tão diferentes
e me adaptar a novas regras. Além disso, não sabia me
locomover na cidade, o que me dava um sentimento
de estar perdida na multidão.
Joyce, hoje com 19 anos, leva uma vida normal, fez
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o Ensino Médio e quer fazer a faculdade de Serviço
Social. Desde fevereiro de 2015, ela entrou na fila para
refazer o transplante, porque as veias coronárias entupiram, assim temos que permanecer na ACTC – Casa
do Coração.
Só comecei a bordar no final do ano passado. Apesar de vir frequentemente aqui, nunca havia me interessado porque achava difícil, imaginava que não daria conta. Quando fui tirar minha carteira de motorista
tive o mesmo medo, receio do julgamento das outras
pessoas.
Ao aprender a bordar superei o medo, descobri que
devagar a gente vai progredindo, não é um bicho de
sete cabeças. Tenho muito que aprender, já participei
do projeto Memórias infantis, mas ainda estou penando com o ponto matiz. As oficinas são muito divertidas, conversamos e sempre aprendemos alguma novidade, adorei fazer passarinhos.

Aparecida (esq.) participa da Atividade Maria Maria, nas aulas e oficinas,
onde aprende a bordar com a educadora Cristina Macedo (dir.).

Bordar, além de nos ajudar financeiramente, distrai
e faz a gente se sentir muito bem, pois estamos aprendendo e evoluindo. Quando bordo, parece que me fixo
naquilo, quero sempre terminar o que comecei. Ficar
sem bordado é muito ruim, fico igual a uma barata
tonta, procurando alguma coisa para fazer.
Estou há um ano na ACTC – Casa do Coração. Ficar
longe de casa dá muita angústia, às vezes tenho vontade de sair da fila e ir embora, bate uma saudade grande dos meus filhos e da minha vida.
Joyce está bem, é muito positiva, ela me dá força,
por isso disfarço minha tristeza. Não tenho data para
voltar para casa, mas é preciso ter muita fé, força de
vontade e esperança para seguir em frente.

informativo ACTC - Casa do Coração

Projeto Viajando pela Cultura Brasileira
A parceria com o Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo possibilitou que as mães/acompanhantes da ACTC – Casa
do Coração bordassem as suas memórias infantis. Texto escrito pela educadora Cristina Macedo

Bordados produzidos pelas mães/acompanhantes no projeto Viajando pela Cultura Brasileira, na Atividade Maria Maria. Foto 1 - Bordado de Aparecida
Carvalho Arruda Justo - São Pedro do Iguaçú | PR . Foto 2 - Bordado de Noêmia da Silva Ferreira - Congonhas | MG. Foto 3 - Bordado de Maria Teresa de Souza
Agra - Campina Grande| PB.

Desde dezembro de 2015 convidamos nossas bordadeiras a mergulharem nas memórias da infância, um tempo de vivências afetivas. Ao brincar, a criança inventa, vive experiências, cria e recria o seu mundo, buscando se
integrar ao mundo do adulto.
Assim, para estimulá-las a resgatar esse período da própria vida e conhecer um pouco da história do brincar,
elas receberam o livro Brinquedos e Brincadeiras, de Nereide Schilaro. O trabalho foi desenvolvido na ACTC –
Casa do Coração por meio de oficinas e rodas de conversas, com as mães/acompanhantes presentes na casa. No
entanto, muitas delas estavam distantes; com estas dialogamos sobre lembranças, desenhos, combinação de
cores e pontos por meio de grupo do Whats-App.
Conhecemos o site “Território do brincar”, lemos poemas de Manoel de Barros, exploramos o livro que elas receberam, pesquisamos no acervo da nossa biblioteca textos e imagens sobre o tema abordado. Os livros sempre
permearam os encontros, tanto como fonte de pesquisa quanto inspiração para a elaboração de desenhos.
Em relação à criação de desenhos, aspecto mais desafiante nesse processo, procuramos estimulá-las oferecendo atividades lúdicas que possibilitassem o desenvolvimento da expressão pessoal. Dessa forma, utilizando
diferentes estratégias buscamos criar um espaço acolhedor e facilitador para o desenvolvimento das habilidades
necessárias para essa prática.
Nas narrativas das participantes, moradoras de cidades interioranas, emergiram lembranças de brincadeiras
que permitiam um maior contato com a natureza e com o próprio corpo. Elas nos contaram também da criação
de seus próprios brinquedos com materiais disponíveis no meio ambiente. A boneca de palha ou de pano é o
brinquedo mais mencionado nos relatos.
Mais do que recordações muito especiais, segredos compartilhados, a rememoração da infância recheada
de histórias e de afetividade, retrataram ainda a diversidade cultural que permeia a vida das nossas bordadeiras
vindas dos recantos mais diversos do nosso país.
No encontro entre o passado e o presente, afloraram a mescla de seus desejos e anseios. Ao recordar o tempo
lúdico das brincadeiras, revelaram a insatisfação e até mesmo a dor de não terem tido acesso a brinquedos desejados. Muitas vezes transparece o seu anseio sendo projetado nos filhos, pois comentam sobre o esforço que
fazem para que eles tenham acesso a brinquedos que elas não puderam ter.
No decorrer dessas atividades, refletimos com as nossas bordadeiras sobre o brincar no mundo contemporâneo, uma vez que jogos e brincadeiras possibilitam o resgate de valores sociais essenciais, além de ser uma forma
de comunicação entre as gerações, um instrumento de aprendizagem e de desenvolvimento da criatividade e da
imaginação.
Em relação ao bordado, esse projeto, além de criar um espaço de troca coletiva, possibilitou que novas participantes fossem agregadas ao grupo de bordadeiras. O bordado também se constitui como uma chance de
elaboração da dor, pois enquanto tecem, mergulham num outro tempo que possibilita ultrapassar o momento
difícil que atravesam.
Para finalizar o projeto, realizamos a oficina “Tarde de brincadeiras” cujo objetivo foi promover o encontro de
gerações e o fortalecimento dos vínculos entre mãe e filhos por meio de jogos e brincadeiras que fazem parte da
nossa tradição cultural.
As crianças foram as primeiras a descer, imediatamente apossaram-se das bolas e das cordas. Atraídas pelas
brincadeiras dos filhos, algumas mães foram contagiadas e participaram animadas dessas atividades.
Observando o pião, as mães/acompanhantes perguntavam: “Será que me lembro? Como se faz mesmo?”
Após algumas tentativas, perceberam que esse saber se encontrava esquecido, mas logo retornou e o prazer fez
pulsar a memória.
Nessa troca de saberes, em que crianças e adultos participaram ativamente, os conhecimentos foram reconhecidos e transmitidos.

janeiro/ fevereiro/ março
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o doutor responde

Pergunta:
Qual a relação entre saúde
bucal e doenças do coração?
Resposta: Existe uma relação
próxima e direta entre a saúde
bucal e doenças do coração no
que diz respeito, principalmente, à
presença de profilaxia inadequada
bucal, com consequentes complicações infecciosas no próprio
coração.
Em
qualquer
cardiopatia
congênita, independente da anomalia específica, o fluxo anômalo
presente em algum nível, atrial,
ventricular, arterial e/ou valvular,
propicia, ele próprio, o aparecimento de lesões no endocárdio
(membrana interna do coração)
ou no endotélio (membrana interna das artérias e veias), conhecidas como “lesões de jato”. Nestas
lesões podem se instalar germes,
principalmente bactérias, por ocasião de manipulações bucais como
em procedimentos gengivais e
nos dentes, após extração dentária, tratamento de canal dentário
ou de cáries profundas peri-gengivais. Em decorrência do manejo
dentário, criam-se condições para
a penetração do germe presente
na corrente sanguínea que se aloja a seguir na lesão endocárdica e
endotelial, causando assim a chamada “endocardite ou endotelite
infecciosa”.
Torna-se importante salientar
que esse mesmo quadro pode
se repetir, de maneira semelhante, em presença de outros sítios
com infecção como na pele (abcessos, feridas), nos seios da face
12

informativo ACTC - Casa do Coração

(sinusite), na faringe e amídalas
(amidalite), etc.
As complicações infecciosas
nas lesões de jato descritas agravam mais ainda o quadro geral, em
vista de que, permanentemente,
os germes são impulsionados para
a circulação sistêmica, causando
uma situação mais grave ainda
que é conhecida como “septicemia”, por causar infecção em outros sítios do organismo, como rins
e cérebro. Além disso, essas infecções causam aumento das lesões
cardíacas primárias já existentes,
em especial se a infecção se instalar nas válvulas cardíacas.
Dessa maneira, a saúde bucal
se afigura como uma preocupação
e tática importantes e obrigatórias no manejo clínico de paciente
portador de alguma anomalia cardíaca, tanto de origem congênita,
quanto adquirida por lesão valvular, em período pré-operatório e
mesmo após a operação corretiva,
desde que permaneça algum defeito residual.
Por isso, importa salientar a
necessidade de sempre se fazer a
devida profilaxia antibiótica em
presença de alguma anomalia cardíaca, antes da execução de qualquer tratamento dentário e/ou
gengival, estendendo-se ainda a
qualquer outra intervenção cirúrgica, caso necessária, como para
apendicectomia, amidalectomia e
assim por diante.
As lesões congênitas que mais
frequentemente estão associadas
à Endocardite infecciosa incluem
persistência do canal arterial
(PCA), defeito do septo ventricular
e tetralogia de Fallot. Além disto,
considere-se também a estenose
pulmonar, a coarctação da aorta
e o defeito do septo atrial do tipo
ostium primum, valva aórtica bicúspide, estenose aórtica calcificada, prolapso da valva mitral. As
próteses ou outros materiais não
nativos (próteses valvares, xenoenxertos ou retalhos intracardíacos)
representam, também, um fator
de predisposição importante para
o desenvolvimento de infecção.

As localizações comuns das
infecções que causam vegetações
(fibrina e plaquetas com germes)
correspondem à superfície ventricular da valva aórtica na insuficiência aórtica, à superfície atrial da
valva mitral na insuficiência mitral,
à superfície do ventrículo direito
adjacente a um defeito do septo
ventricular, à artéria pulmonar que
se encontra em oposição ao canal
arterial pérvio.
Os microrganismos pertencentes à flora das superfícies mucosas
ou cutâneas penetram na corrente
sanguínea espontaneamente ou
após a manipulação dessas áreas.
A maioria dos autores acredita que
as manipulações odontológicas
(inclusive a limpeza dos dentes),
especialmente na vigência de doença periodontal, a instrumentação do trato geniturinário ou do
trato respiratório superior, bem
como as doenças gastrintestinais
produzem bacteriemias (germes
na corrente sanguínea) transitórias, que seriam capazes de iniciar
a infecção cardíaca e/ou artéria.
Por fim, para a obtenção de
adequada saúde orgânica dos pacientes portadores de anomalias
cardíacas em geral, reforça-se que
devam os mesmos necessariamente se cuidarem de maneira mais
responsável em relação à manutenção de condições de higiene e
de hábitos saudáveis, tanto bucais
quanto do organismo como um
todo. Não se trata de conceitos e
de atitudes alarmistas, mas sim de
profilaxia adequada na prevenção
de doenças evitáveis.
É conhecido na medicina de
que é preferível evitar do que curar.
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 Permanente da ACTC – Casa do Coração
oferece diferentes produtos, tais como ímãs, blocos de
notas e diversos produtos artesanais, peças exclusivas
bordadas à 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, 1.463 • Pinheiros • São Paulo
(11) 3088-7454/3088-2286 • bazar@actc.org.br
De segunda à sexta-feira, das 9h às 17h
janeiro/ fevereiro/ março
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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
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
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
Ricardo Trevisan
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
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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
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
Maria Thereza Amaral Melo
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
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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
Antonio Carlos
Bruno C. Sousa
Camila Teodoro de Toledo
Carlos Henrique Mutafi Carneiro
Cilly Issler
Claudia Alvares Navarro
Cristiane Lima
Daniel Antonio da Costa
Débora Pinto Carneiro
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elias Silva Gomes
Elisa de Arruda Botelho
Elisabete Camara
Emerson Roberto
Emílio Felício Imbrioli
Eraldo Izequiel
Evandro Ferraz
Fabiana Lang de Mattos
Fabio Bobrow
Fernanda Venâncio dos Santos
Francisco Soares
Geni Amaro Nogueira ME
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Jean de Souza
Jette Bonaventure

Joaquim Godoi
Joice Ruiz
Kátia Regina
Lamberto Percussi
Leandro Carvalho de Oliveira
Leonardo Klein
Lucas
Manoel F. de Queiroz
Marcelo Alves de Godoy
Marcia Cristina Fraga Muniz
Marcia Martins Branco
Marco Antonio Resende
Marcos Silva
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Lucia Guida
Marília Aires
Mônica da Mata Medeiros Cruz
Nicolas Lopes
Otacílio Belmonte Dutra Filho
Paulo Viana
Pedro Pimentel de Vassimon
Pietro Nozza
Rafael Montanha
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
Wilson Antonio Batista
Yago Take
Zilda Andrade
Zita de Barros Garcia Ursini
Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alessandra Ranieri
Alex Cerveny
Alexandre Bernardes
Amanda Ermínio da Silva
Ana Beatriz Andrade de Souza
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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
CH Carolina Herrera - Loja Shopping Cidade Jardim
Ciao Mao - Loja Jardins
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia Moura
Club Athletico Paulistano
COMPUGRAF
Confetti Industria e Comércio Ltda.
Danone Ltda.
Drogaria Quarteirão da Saúde
Eh Aqui Doações
Empório Bud
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
Loja Ao Vivo TV
Master ATS Supermercados
Meia de Seda - Intimmates
MMartan - Loja Sumaré
Montart Esquadrias Metálicas
MOWA - Monbile Wirelles Applications Ltda.
NatBio Importadora Ltda.
O POLEN
ONG Banco de Alimentos
Óptica Santa Luz
Ótica Lunette Eirelli
Ótica Wanny
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Philips do Brasil
Poderoso Timão - Loja Augusta
Ponto Natural
Projeto OVO
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 março de 2016
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

4.157

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

21.916

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

1.635

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões

295

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

967

ACTC - Casa do Coração – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
1994 – 2015

TOTAL: 375.442 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 2015
Total de Receitas
Total de Custos e Despesas
Resultado do Exercício
Reserva Técnica Contábil
Superávit do Exercício

R$ 4.240.137,00
(R$ 3.559.378,00)
R$ 680.759,00
(R$ 612.683,00)
R$ 68.076,00

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 2015.
Além disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro pelo
telefone (11) 3088-7454.

janeiro/ fevereiro/ março

15

ano 16 nº 1 - Janeiro - Fevereiro - Março -  2016
Boletim informativo da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente
Cardíacos e aos Transplantados do Coração - ACTC - Casa do Coração

informativo ACTC - Casa do Coração
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

Amigos do Coração

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Associação Parceria Empresa Escola
BRF S.A.

Cisa Trading
Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S/A

Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
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