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Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes 

portadores de doenças cardíacas, bem como a seus familiares. Propor-

cionamos hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e peda-

gógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar a 

situação-problema em crescimento e aprendizado.  

Os últimos informativos dos anos de 
2014 e 2015 relatam aos nossos parceiros 
as dificuldades que envolviam a captação 
de recursos naquelas ocasiões. A tradição 
se modernizou!

As questões políticas e econômicas 
conduziram todos, brasileiros, empresas 
e organizações sociais a “apertaram o 
cinto“, o que fez com que todos olhassem 
mais detalhadamente para seus proje-
tos, mantendo o princípio de austeridade 
muito ativo. 

No ano de 2016, novo ângulo de difi-
culdades apresentou-se instigador, con-
vidando a todos, diretoria, equipe e usu-
ários, a uma postura mais proativa frente 
às dificuldades de desenvolvimento das 
atividades e captação de recursos. Tive-
mos que descobrir novas  alternativas 
para manter a primeira parte de nossa 
missão: “oferecer hospedagem, alimen-
tação, apoio social, psicológico e peda-
gógico”, em perfeito alinhamento com a 
frase seguinte: “desenvolvendo uma ação 
que tem como meta transformar crise em 
oportunidade de crescimento”. E, feliz-
mente, conseguimos.

Na ACTC - Casa do Coração a diretoria, 
presente nas reuniões mensais, acompa-
nhando a dinâmica de trabalho e na cap-
tação de recursos, abriu espaço para no-

vas modalidades que envolveram ações 
até então não testadas, tais como: parce-
rias em ações de marketing ligadas a ex-
posição de arte, bazar Desapego do bem 
na ACTC - Casa do Coração, campanhas 
de ampliação dos associados mantene-
dores e da rede de relacionamento.

Nossas linhas de atuação passaram por 
uma análise criteriosa dos profissionais 
envolvidos, reorganizando os atendi-
mentos de forma a mantê-los com qua-
lidade dentro do orçamento anual fixado 
para cada centro de custo.

Os usuários, crianças/adolescentes e 
suas mães/acompanhantes participaram 
dessas reflexões em bate papos periódi-
cas que mostravam os serviços oferecidos 
e nossos gastos, de modo a abrir espaço 
para importantes contribuições vindas 
de todos que ajudaram na simplificação 
dos serviços e na melhora da autonomia 
de nossos usuários. 

Todos nós crescemos em 2016 e este 
foi um ano que nos mostrou que sempre 
é possível fazer melhor. Que venha 2017!

Diretoria da ACTC – Casa do Coração

DESAFIOS INSPIRAM
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Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado 
em equipe. A doação desses serviços é fundamental para 
divulgar nosso trabalho e conquistar novos colaboradores.
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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:
Agnes Caribé
Alexandra De Michelli Nolasco
Ana Carolina de Oliveira
Ana Cristina Barbastefano
Ana Maria C. Junqueira
André Fior
Andressa Iovine Martins
Bárbara Maeda
Bernadete Allodi
Carolina Slemer
Cecília Helena Almeida prado
Claire Annie Haber 
Deigles Amaro
Eny Rapp
Fabiana Mattos
Fernanda Cantini
Flávia Bobrow
João Souza
Lucila Herrero Abad
Maguy Etlin
Márcia Altenfelder
Márcia Jovine
Maria Amalia Ribeiro
Maria Ângela Bassi
Mariana Lemos
Mônica Vassimon
Natália Lima
Norma Seltzer Goldstein
Regina Capaldo
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Sylvia Roxo
Thais Pizzi
Vânia Artes

Conselho de Administração
Presidente: Ezequiel Grin
Vice-presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Anis Chacur Neto
Fernanda Marinho Aidar Iunes
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 
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
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.

expedientediretoria 2015 a 2017

certificações e premiações

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   /actccasadocoracao

•  CEBAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de 
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Em processo 
de renovação

•  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 reno-
vação.

•  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 51224-
801602/2011 – 22/09/2011 – Válido até 02/06/2017

•	 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP 
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promo-
tora de Direitos Humanos -  Decreto 46.655/02 – Válido 
até 27/04/17.

•	 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades 
(CENTS)  – nº 0210/2014 – Válido até 27/08/2016.

•	 Prêmio Criança - ABRINQ – 2014 - O Projeto Qua-
lidade de vida de nossas crianças da ACTC – Casa do 
Coração foi uma das quatro iniciativas vencedoras do 
prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhe-
cer projetos diferenciados de organizações sociais e 
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, ges-
tantes ou parturientes.

•	 Prêmio Criança - ABRINQ – 2012 - O Projeto Nutri-
ção 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, 
membro da diretoria da ACTC - Casa do Coração, em 

reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela ACTC 
- Casa do Coração.

•	 Prêmio Criança - ABRINQ – 2009 – Atividade Brasi-
leirinhos classificou-se entre as 10 iniciativas finalistas 
do prêmio, que tem como objetivo identificar e reco-
nhecer projetos diferenciados de organizações sociais e 
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, ges-
tantes 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 Voluntaria-
do de São Paulo – CVSP - 2014/2013 - 2012/2011 
- 2010/2009 - 2008/2007 - selo conferido às organi-
zações sociais que mantém parceria ativa com o CVSP e 
que oferecem um programa de voluntariado organiza-
do, atuante e transformador.

•	 Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Hon-
rosa – 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 Co-
ração”, 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.
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destaques

Festa contou com a participação de mais de 200 pessoas
ACTC – Casa do Coração comemora 22 anos

No dia 30 de novembro 
comemoramos junto com as 
crianças, mães/acompanhantes, 
associados e amigos, os 22 anos 
da ACTC – Casa do Coração. A 
celebração foi realizada na sede 
da associação e teve início com 
a recepção dos convidados. Em 
seguida, as apresentações artísticas 
tiveram início com o show do 
Mágico Anthony, que sempre 
encanta crianças e adultos com 
seus truques e mágicas, seguido da 
apresentação do grupo Os Buriti.

No espaço ocupado pelas 
Atividades Brasileirinhos, 
Adolescente Cultural e na 
Brinquedoteca as crianças e os 
adolescentes, juntamente com 
as educadoras, organizaram a 
5ª Mostra Pedagógica, na qual 
foram apresentados e expostos 

os Projetos Pedagógicos 
realizados durante todo o ano.

Ainda sobre os trabalhos 
realizados no decorrer de 2016, 
as educadoras da Atividade Maria 
Maria organizaram a exposição do 
Projeto Autorretrato, em que as 
mães/acompanhantes bordaram os 
seus próprios rostos em um tecido 
de linho, possibilitando assim, 
novas significações a seus retratos. 
Os convidados também puderam 
prestigiar as peças produzidas 
ao longo do ano em nosso Bazar 
permanente, além dos materiais 
impressos, como o Calendário de 
2016, elaborado com as imagens do 
projeto Navegando pelas memórias 
da Infância, apoiado pelo Instituto 
Credit Suisse; a Agenda 2016 e a 
nova coleção de cadernos, com as 
imagens de bordados produzidos 
durante o ano. Puderam ainda 
prestigiar a linha de sabonetes 
e aromatizadores de ambiente, 
feitos pelos adolescentes.

Durante todo o evento foram 
servidas deliciosas comidas 
oferecidas por nossos parceiros. 
Agradecemos em especial a 

participação da Sra. Adriana 
Percussi, que mobilizou muitos 
apoiadores – conforme listagem 
abaixo. Nossos agradecimentos 
também à Sra. Mônica Vassimon, 
Sra. Teresa Cristina Ralston 
Bracher, Sra. Izabel Ferreira, 
Sra. Tila Durães, Sra. Marizete 
Gonçalves Ferreira, Sra. Dalva 
Teodoro de Souza, pelas doações, 
organização e presença no evento.

Para animar ainda mais a festa, 
contamos com uma balada e 
drinks não alcoólicos a todos os 
convidados. E para finalizar a noite, 
tivemos o tradicional “parabéns 
a você”, completando com uma 
homenagem e agradecimento 
de uma adolescente à 
ACTC – Casa do Coração.

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

Para iniciar os festejos de 
final de ano, no dia 16 de 
dezembro, o departamento 
de Serviço Social promoveu 
entre as mães/acompanhantes 
um evento do “Amigo Secreto” 
seguido de delicioso lanche.

No dia 22 de dezembro, 
realizamos a Festa de 
Confraternização da ACTC – Casa 
do Coração na sede da instituição. 
Para antecipar o nosso Natal, 
além da visita ilustre do Bom 
Velhinho, o encontro foi alegrado 
por duas turmas muito especiais: 
os Doutores da Alegria com uma 

divertida apresentação sobre o 
período natalino; e o grupo Capela 
que prestigiou a todos com um 
lindo show. Ressaltamos que 
esse evento foi realizado graças 
à contribuição de apoiadores, 
que doaram tanto os valores para 
a contratação dos brinquedos 
e lanches, quanto os presentes 
distribuídos. Deixamos aqui nossos 
sinceros agradecimentos ao Sr. 
Alexandre Sedola, à Sra. Ana Egloge 
Stellato, ao Sr. Pedro Barbastefano, 
à loja Dunelli e à Padaria Trigonela.  

Foi um encontro 
repleto de alegria e afeto.
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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 distri-
buídos 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 outubro, novembro e dezembro 
a ACTC – Casa do Coração participou dos seguintes 
eventos/bazares:

- Outubro – Escola Bilíngue BE LIVING: a escola orga-
nizou um evento em que reuniu pais, alunos e colabo-
radores e realizou um Leilão de obras produzidas pelos 
alunos. As compras foram revertidas em doações em 
prol da Associação.

- De 19 a 20 de novembro – BAZAR BACANA: Or-
ganizado pela Associação de Pais da Escola Lourenço 
Castanho – APLOC e com uma ação de arrecadação de 
itens de consumo para a Associação Maria Helen Dre-
xel, essa edição do evento reuniu diversos expositores, 
incluindo a ACTC – Casa do Coração, foodtrucks, foo-
dbikes, além de promover oficinas para as crianças e 
realizar um brechó.

- De 23 a 26 de novembro – IT BRANDS: O evento iti-
nerante coletivo de moda, kids, casa, design, arte e gas-
tronomia, organizado por Lu Giannella e Eva Bichucher, 
trouxe para São Paulo mais uma edição, na qual, por 

intermédio da associada Maguy Etlin, a ACTC – Casa do 
Coração participou com uma seleção e produção espe-
cial de almofadas, bolsas e nécessaires bordadas.    

- De 01 a 17 de dezembro – BAZAR ATELIER PAULA 
ALMEIDA: A convite da organizadora e ceramista Paula 
Almeida, a ACTC – Casa do Coração participou nova-
mente 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.

- De 08 a 11 de dezembro – BAZAR DA MALU:  Há 
anos a ACTC – Casa do Coração participa desse even-
to, convidada especialmente pela organizadora Malu 
Bresser Pereira, que realiza o bazar em sua própria resi-
dência. São reunidos vários expositores, com produtos 
artesanais, comida, bebida, entre outros.

- De 15 a 17 de dezembro – BAZAR LEVE A JATO – 
ABSOLUTAMENTE NECESSAIRE: A convite da direto-
ra Cristiana Pereira Barreto, parceira da instituição há 
anos, a ACTC – Casa do Coração participou da primeira 
edição do bazar de Natal realizado na loja. 

A participação da ACTC – Casa do Coração nesses 
eventos resultou uma arrecadação e venda adicional 
para compor o caixa do ano, além também de propor-
cionar uma maior divulgação do nosso trabalho.

Agradecemos de coração a todos pelo apoio, opor-
tunidade e colaboração!

ACTC – Casa do Coração participa de diversos Bazares Beneficentes
Final de Ano Solidário

Essa é uma pergunta bastante frequente dos pais 
e familiares. Estamos sempre buscando resolver pro-
blemas e conflitos e isso não é diferente no processo 
de educação.

Toda a nossa energia acaba voltada a descobrir e, 
depois, resolver o problema das crianças. Quando esse 
problema não é encontrado nas crianças, caímos na 
armadilha de colocar o problema nos pais e, por vezes, 
na escola. A grande questão é que sempre estamos na 
busca do responsável ou causador do problema.

Convido vocês a pensarem a família como um mini 
sistema. Como em qualquer sistema, há momentos de 
desequilíbrio e conflito. Nosso desafio é encontrar o 
ponto de equilíbrio.

Quando esse sistema está em desequilíbrio, nor-
malmente as crianças ficam sob o grande holofote, 
porque elas mais sensíveis e evidenciam isso de mui-
tas formas, com birras, brigas entre os irmãos, dificul-
dades na escola, entre outros. Na verdade, o desequilí-

brio atinge toda a família e aparece em todas as partes. 
Os pais ficam irritados, impacientes, brigam entre si e 
com as crianças.

Ao invés de olharmos para o desequilíbrio familiar, 
atribuímos o problema às crianças, porque ELA faz bir-
ra, ELA é briguenta, ELA não faz lição. Esse movimento 
faz com que os pais se isentem da própria responsabi-
lidade nesse importante sistema e isso, muitas vezes, 
acaba agravando “o problema” da criança.

Ao invés de buscar o problema, devemos compre-
ender as situações para que a família possa, em con-
junto, como um time, se responsabilizar, em vez de 
isolar o problema em uma única pessoa. Quando um 
membro da família não está bem, há uma quebra na 
harmonia e os conflitos aparecem.

O importante é tomarmos consciência desse movi-
mento, cuidar disso todos os dias e pensar muito mais 
na responsabilidade de todos do que na busca do res-
ponsável pelo problema.

NOTÍCIA DA PSICOLOGIA - Socorro! Meu filho tem algum 
problema?
Texto produzido pela Psicóloga Bárbara Catarina – CRP 06/123442
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Equipe do Serviço Social promove palestras de orientação e prevenção  

aconteceu

Outubro Rosa

Outubro Rosa é uma ação 
internacionalmente conhecida, 
comemorada em todo o mundo, 
que visa a conscientizar a prevenção 
contra o Câncer de Mama.  O nome 
se dá devido ao laço rosa que 
simboliza a luta contra o câncer 
de mama. Este movimento surgiu 
nos Estados Unidos nos anos 90.

No Brasil, a primeira iniciativa 
ocorreu no ano de 2002, quando o 
monumento Mausoléu do Soldado 
Constitucionalista, conhecido 
como Obelisco do Ibirapuera, 
ficou iluminado de rosa. Tal 
iniciativa partiu de um grupo de 
mulheres simpatizantes da causa. 

Segundo INCA (Instituto 
Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva) o câncer de mama 
é o mais incidente na população 
feminina mundial e brasileira, depois 
do de pele não melanoma. Acomete 
também homens, porém é raro, 
representando somente 1% do total 
de casos da doença. É recomendável 
que se realize a auto palpação das 
mamas periodicamente. Caso se 
note alguma alteração, é necessário 
procurar orientação médica. No 
caso de pessoas com histórico 

familiar da doença, o exame deve 
ser realizado precocemente. 

O Serviço Social da ACTC- Casa 
do Coração organizou para as mães/
acompanhantes, pelo quarto ano 
consecutivo, atividades voltadas 
ao apoio a esta causa, como forma 
de conscientização à prevenção 
e ao diagnóstico precoce. 

No dia 12 de outubro, elas 
participaram do evento Giro Pela 
Vida, organizado pelo Instituto 
AVON, no parque do Ibirapuera. 
Trata-se de evento gratuito, aberto 
ao público, com uma roda gigante 
iluminada de cor-de-rosa: as 
mulheres receberam informações, 
e aquelas com idade acima de 40 
anos puderam realizar o exame 
de mamografia de forma gratuita, 
em uma carreta do Hospital do 
Câncer de Barretos, por meio do 
Sistema Único de Saúde – SUS.

Dando continuidade às 
atividades, no dia 28 de outubro 
a equipe vestiu-se de rosa, num 
gesto de apoio à campanha. Todas 
participaram, assim como as 

m ã e s / a c o m p a n h a n t e s , 
da palestra ministrada pela 
ginecologista, obstetra e sexóloga 

Dra. Teresa Embiruçu, que expôs 
a história do Outubro Rosa, 
conceituou o que é o câncer de 
mama e enfatizou importância 
de detectar a doença logo no 
início. Apontou fatores de risco e 
benefícios da mamografia, assim 
como a importância do autoexame, 
entre outros. Os participantes 
puderam esclarecer suas dúvidas 
através de perguntas à médica. 
Em seguida, complementando, 
o Instituto Se Toque conduziu 
uma dinâmica para ilustrar a 
importância do autocuidado.

Para encerrar o evento, contamos 
com um lanche para os convidados, 
realizado pela culinarista Rita 
Bonifácio com colaboração 
das mães/acompanhantes.

O objetivo foi alertar a 
população atendida para realidade 
dessa doença, pela qual milhares 
de pessoas são atingidas e, 
também, orientar sobre os cuidados 
periódicos e necessidade de exames. 
Desta forma, é possível contribuir 
com a erradicação da doença.
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A Campanha Novembro Azul surgiu em 2003, 
na Austrália e visa a conscientizar, principalmente 
o público masculino, sobre doenças, com ênfase 
na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer 
de próstata. No Brasil, o Novembro Azul foi criado 
pelo Instituto Lado a Lado, cujo principal objetivo 
é quebrar o preconceito masculino, levando os 
homens a procurar médicos e, quando necessário, 
fazer o exame de toque. 

O câncer de próstata é o segundo mais comum 
entre os homens (atrás apenas do câncer de pele 
não-melanoma). Apresenta-se em um a cada seis. 
Não apresenta sintomas nos estágios inicias, po-
rém, é possível uma cura, caso o diagnóstico seja 
feito precocemente. 

Para chamar a atenção não somente do público 
masculino, mas também das mães/acompanhan-

tes da ACTC- Casa do Coração, para que se tornem multiplicadores de informações, o Serviço Social organizou, 
pelo terceiro ano consecutivo, um evento referente ao Novembro Azul. Toda a equipe foi convidada a participar e 
vestir-se de azul como forma de apoio ao movimento. 

No dia 18 de novembro foi realizada, na sede da instituição, uma palestra pelo Dr. Mário Henrique Elias de 
Mattos, médico urologista, que abordou o tema de forma que os participantes apresentassem dúvidas a serem es-
clarecidas. Ele comentou a importância dos exames atualizados, para um possível diagnóstico precoce e apontou 
explicou os fatores de risco: histórico familiar, homens acima de 50 anos, e maior incidência na população negra. 
Informou sobre os exames de prevenção - exame de sangue (PSA) e de toque-, e comentou as diversas formas e 
os possíveis efeitos do tratamento. 

Dando continuidade, o biomédico convidado, Leonardo Pio, consultor do Grupo Saber e Saúde explanou sobre 
qualidade de vida, a importância de uma alimentação saudável, a prática de exercícios, o uso de álcool e do tabaco, 
o estresse, entre outros. Enfatizou ser necessário estarmos bem com nosso corpo, para evitar possíveis doenças. 

No encerramento foi servido um lanche, preparado pela culinarista Rita Bonifácio com a ajuda das mães/acom-
panhantes.

O objetivo principal desta campanha é conscientizar o público atendido sobre a importância do autocuidado, 
sugerindo que repassem as informações adiante.

Novembro Azul

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 à nossa missão.

Dentro dessa proposta, des-
tacamos: De 26 a 29 de outubro, 
a nutricionista, Denise Marco, 
participou do CONBRAN 2016 
- XXIV Congresso Brasileiro de 
Nutrição, organizado pela AS-
BRAN (Associação Brasileira 

de Nutrição) em parceria com a 
Agan (Associação Gaúcha de Nu-

trição). O encontro buscou rede-
finir novas rotas para a Nutrição 
no Brasil, a partir dos novos de-
safios, descobertas e experiên-
cias. O tema destaque do Con-
bran 2016 foi “Conhecimentos 
e estratégias em Alimentação e 
Nutrição: multiplicando expe-
riências e definindo caminhos 
sustentáveis”.
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•	 ESCOLA	DO	MAX:
-	Lays	Toschi	
•	 Estudantes	de	Psicologia	
–	São	Camilo:
-	Ana	Fernanda	Ferris	
-	Stefanie	Marães	
-	Beatriz	Trajano	Borges	
•	 Luciana	Susuki

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.

portas abertas

Fachada da sede da ACTC - Casa do Coração.

agradecimentos

Colaborações
Doar carinho, respeito e atenção 
custa pouco e faz bem ao coração.
Colabore conosco, sendo volun-
tário ou doando bens, serviços ou  
dinheiro. Entre no nosso site e  
descubra como colaborar.

www.actc.org.br

PESSOAS JURÍDICAS
Armazém Cerealista
Aro 27 Bike Café
Banco de Alimentos Associação Civil
Blachman Café Ltda. - ME - Café Web
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
Cadastra
CH - Carolina Herrera - Loja Shopping 
Cidade Jardim
Cia Mao - Loja Jardins
Drogaria Quarteirão da Saúde
Empório Bud
Entre Patas e Pelos
Fabio Coffe Shop - Café Amor
Fasano Hotels and Restaurants
Fazenda Monte Alegre
FOCUS Audiovisual
Fórmula Ativa Farmácia
Google
Grupo Fleury
Infonetware
Itaú Private Bank
Lavanderia Wash Ltda.
Loja Dunelli
Master ATS Supermercados
McKinsey & Company Inc. do Brasil 
Consult. Ltda
Meia de Seda
Mercure Hotel São Paulo Jardins
MMartan - Loja Sumaré
MOWA - Mobile Wireless Applications 
Ltda.
Ortobom
Ótica Lunette Eireli
Ótica Wanny
Pestfim Serviços de Controle de Pragas 
Ltda.
Ponto Natural

Projeto Ovo
Rede Poderoso Timão - Loja Augusta
Richards - Shopping Villa Lobos
SP Lovers Café
TIP TOP – Loja Catarina Outlet
TIP TOP – Loja Eldorado
TIP TOP – Loja Morumbi
Track & Field
TomTom
Vinheria Percussi

PESSOAS FÍSICAS
Adriana Percussi
Alexandra Nolasco
Alexandre R. Peres
Alexandre Sedola
Ana Egloge Stellato
Andrea Adm
Andrea Mannelli
Anízio Sabino de Paula
Anna Laura V. Carvalho
Augusto Ribeiro da Silva
Bárbara Catarina Prado
Belkiss Rocha Azevedo
Candido Bracher
Cecilia Helena Almeida Prado
Clara Polizeli
Cristina Papazian
Daiana Ribeiro Bortoletto
Danielle Mattos
Darcy Pinheiro
Delma Cordeiro Marujo
Denise Abdalla
Diego Dzodan
Eduardo Quiroga
Elisa Ralston Botelho Bracher Meirelles
Eny Rapp
Gabriela Gotthilf Czitrom

Geraldo Almeida
Graciete Luiza Sanchez de Souza
José Alberto de Camargo
José de Menezes Berenguer Neto
Leonora Maria Novaes
Lilian Morassutti
Luciana A. Dacar
Luiz Carlos Pimentel
Maguy Etlin
Marcos Antonio dos Santos
Maria Beatriz
Maria da Glória F. Antunes
Maria Luísa
Marilda B. M. Almeida
Octavio Slemer
Paola Otero
Paulo Gama
Pedro Meirelles
Raquel da Costa e Silva
Roceli Silveira Soares Tataveric
Silvia Uliana
Sônia Aidar Favaretto
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Suely Telerman
Teresa Cristina Ralston Bracher
Vanessa Dentzien Pinzon                            
Victória Lucelia B. Amaral
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notícia das crianças e dos adolescentes

Retrospectiva Educacional 2016
Texto escrito pela equipe educacional: Ariadne Souza, Bruna Alves, Cinthia Goulart, Priscila Mathias  

Nesta edição do Informativo, as seções NOTÍCIAS DAS CRIANÇAS E NOTÍCIAS DOS ADOLESCENTES se uniram para falar dos 
trabalhos desenvolvidos em conjunto, na linha de Atuação Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social (DPIS), durante as Ati-
vidades Brasileirinhos, Adolescente Cultural e Reforço Escolar.

O ano de 2016 na ACTC- Casa do Coração foi 
um período de grandes realizações e conquistas 
para a área de Desenvolvimento Pessoal e 
Inserção Social. Os projetos desenvolvidos 
nas atividades Brasileirinhos, Reforço Escolar 
e Adolescente Cultural mantiveram o suporte 
pedagógico aos usuários oriundos de diversas 
cidades do Brasil que se encontram em 
tratamento na cidade de São Paulo.

A atividade Brasileirinhos preservou o foco 
central:  oferecer oportunidades de manutenção 
do vínculo com a aprendizagem e, dessa 
forma, proporcionar novas possibilidades na 
evolução integral das crianças participantes. 
Ao longo desse ano, participaram das ações 
educativas 78 crianças, o que resultou em mais 
de 1.161 atendimentos. Foram trabalhadas 28 
sequências didáticas que abordaram vários 
assuntos: transporte, meio ambiente, higiene, 
alimentação, animais, profissões, identidades, 
estações do ano e família, temas que apoiaram 
as práticas pedagógicas escolares envolvendo 
as disciplinas Matemática, Português, Artes, 
Música e Culinária.

O Reforço Escolar ofereceu atendimento 
individualizado às crianças e adolescentes 
afastados temporariamente dos bancos escolares 
para tratamento médico. Disponibilizou 
oportunidades de aperfeiçoamento dos 
conteúdos programáticos trabalhados nas 
escolas de origem, minimizando o déficit 
cognitivo e as dificuldades de aprendizagem 
decorrentes da situação de vulnerabilidade 
na qual se encontram, além de manter o 
relacionamento próximo e de compartilhamento 
com os respectivos estabelecimentos de ensino. 
Foram mais de 596 participações, tendo sido 
realizados 65 contatos escolares. 

 

Para garantir o acesso dos usuários ao 
primeiro emprego, a atividade Reforço Escolar 
também estabeleceu parcerias com instituições 
profissionalizantes que totalizaram mais de R$ 
6 000,00 em bolsas de estudos. 

A ACTC – Casa do Coração via Reforço 
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Escolar disponibilizou 79 kits 
escolares contendo materiais 
didáticos como cadernos, lápis, 
borracha, livros paradidáticos, 
entre outros. Monitorou 
também o rendimento 
acadêmico dos participantes, 

através de uma pesquisa de 
medição do impacto desta 
ação instrutiva na vida escolar 
de cada um.

A Atividade Adolescente 
Cultural proporcionou o 
desenvolvimento cultural 
e pedagógico dos jovens, 
bem como promoveu novos 
espaços para diálogos, 
leituras e reflexões por meio 
de visitas a exposições de 
artes e ciências, espetáculos 
de música, teatro e cinema. O 
projeto Empreendedorismo 
que iniciou em 2012 continuou 
este ano, foi agente gerador 
de renda. Mais de 90 jovens 
tiveram a oportunidade 
de participar de oficinas 
de cartonagem, saboaria, 
aromatizadores de ambiente 
e pranchetas. Essa rotina 
educacional apresentou uma 
adesão positiva, totalizando 
1 350 participações durante o 
período de 2016.

No mês de novembro, 
aconteceu pela quinta 
vez consecutiva a Mostra 
Pedagógica que expôs parte 
dos trabalhos e projetos 
desenvolvidos com as crianças 
e adolescentes e aconteceu 

concomitantemente com a 
festa comemorativa dos 22 
anos da associação.

A organização dos 
trabalhos foi realizada no 
espaço físico que compreende 
a Brinquedoteca e as salas 
das atividades educacionais 
que foram transformadas e 

adornadas pelas crianças, 
num misto de dedicação, 
criatividade, superação e bom 
gosto.

Na Brinquedoteca foram 
expostos livros com relatos 
de histórias pessoais de 
alguns participantes. Esse 
material compôs o projeto 
interdisciplinar: “Livro da 
minha vida”, elaborado com 
a finalidade de proporcionar 
autoconhecimento e 
reconhecimento da própria 
identidade, respondendo 
indagações tais como: Quem 
sou? Quando nasci? Quem são 
meus amigos? Qual a minha 
cor preferida? Quem são meus 
pais, avós, tios, etc..... O projeto 
despertou a curiosidade, 
valorizou a história de vida 
dos participantes e de seus 
antepassados, favoreceu a 
interação social entre eles, 
além de ampliar o olhar para a 
aprendizagem e para a reflexão 
sobre diferentes grupos 
étnicos que constituem nossa 
sociedade.
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Aprendemos que temos que gostar das pessoas como elas são
Depoimento da mãe/acompanhante Eunice Cardoso Santos à educadora Cristina Macedo Tomaz

notícia das mães

Nasci em Nanuque, Minas Gerais, mas 
quando tinha 10 anos, eu, minha mãe e meu 
irmão mais velho nos mudamos para o Rio de 
Janeiro. Morávamos em Duque de Caxias e mi-
nha mãe trabalhava como doméstica, por isso 
só vinha em casa quinzenalmente.

 Dessa época, recordo que ficava vague-
ando pela rua, ia na casa dos vizinhos, mas 
como adorava bebês, acabava ajudando nessa 
tarefa e assim era acolhida pelas famílias do 
bairro. Não frequentava a 
escola, não sabia a ler nem 
escrever.

 Minha vida mudou, 
quando minha mãe foi mo-
rar com meu padrasto, ele 
tinha três filhas e me dei 
bem com elas. Além dis-
so, me colocaram na esco-
la, adorei, fiz até o 8º ano, 
gostava de aprender. 

Aos quinze anos me 
apaixonei por um rapaz, 
fomos morar juntos e tive-
mos três filhos: Diego, Da-
vid e Dominique.  Quando 
Diego, hoje com 28 anos, 

nasceu, percebi que era uma criança diferen-
te, não ganhava peso, levávamos ao médico, 
mas davam diagnóstico errado. 

Aos dois anos foi detectada uma miocardi-
patia dilatada, tinha que fazer tratamento e 
passou a ser internado com frequência. Nessa 
época disseram que o caso seria de transplan-
te, dessa forma, quando ele tinha seis anos, 
fomos encaminhados ao INCOR.

Me hospedei na ACTC – Casa do Coração, 
na época ficava em uma casinha pequena 
onde convivemos com muitas crianças, que 
hoje são adultos.   Diego fez valvoplastia com 
10 anos e aos 15 anos, em janeiro de 2004, foi 
o primeiro transplantado da unidade nova da 
instituição. 

Enquanto cuidava do meu filho muitas coi-
sas mudaram na minha vida. Quando me se-
parei do meu marido, Diego tinha 13 anos e 
minha filha sete. Nessa época, comecei a tra-
balhar como doméstica e ele passou a cuidar 
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da irmã. A história da minha mãe se repetia 
comigo.

Entre idas e vindas à cidade de São Paulo, 
conheci meu atual marido, que sempre me 
apoiou no processo da doença do meu filho, 
ele me conheceu nessa luta, faz coisas pelo 
Diego que o pai nunca fez. 

Conviver com a diversidade de pessoas na 
casa exige muito de nós, mas aprendemos 
que temos que gostar das pessoas como elas 
são, aqui é uma passagem, um caminho de 
muitas aprendizagens.  Fiz muitas amizades, 
mas acompanhar a dor das amigas, as perdas, 
é muito doloroso.

Também tenho recebido muito apoio da 
ACTC – Casa do Coração, pois me pagaram um 
curso de cabeleireiro, além disso, recebi in-
centivo para frequentar   o curso 
de manicure. Atualmente essa é 
minha profissão, é de onde tiro o 
meu sustento.

Quanto ao bordado, aprendi 
e fiz alguns trabalhos na época 
do transplante do Diego, depois 
me desmotivei, mas agora retor-
nei ao aprendizado, participei do 
projeto Memórias da infância e 
o da arte Naif. Atualmente estou 
envolvida com o projeto “Árvores 
brasileiras”, me orgulho muito 
por ter conseguido criar o dese-
nho. Quero aperfeiçoar alguns 
pontos, o mais complicado é o 
matiz, desafio para todas nós. 

No decorrer desses anos, vie-
mos frequentemente à ACTC – 
Casa do Coração para dar con-
tinuidade ao tratamento. Meu 
filho, passados doze anos, pre-
cisa fazer um novo transplante, 
está na fila, por isso estamos 
aqui há um ano.

Quando entramos nessa “vida 
de transplante” temos que lutar 
muito, enquanto tiver vida pele-
jamos! Até pouco tempo atrás, eu 

não admitia a possibilidade do retransplante, 
mas não tem opção, pois segundo o médico, 
com esse coração ele corre risco. 

No dia em que o Diego assinou os papéis 
autorizando o retransplante, ele chorou mui-
to. Tivemos que nos rever e trabalhar com essa 
ideia, pois já sabemos das dificuldades desse 
processo, já vivemos isso uma vez, é muito di-
fícil. Por outro lado, Diego está namorando, 
fazendo planos de se casar, tenho esperança 
que ele me dê uma netinha. 

Temos que tirar força do amor que temos 
pelos nossos filhos para superar o sofrimento, 
eles são para sempre.  Esperar pelo coração é 
angustiante, temos que lidar no nosso dia a 
dia com a incerteza, mas a esperança nos leva 
adiante!
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cardíaca no início da gravidez, afim 
de se acentuar os necessários as-
pectos profiláticos. As síndromes 
cromossômicas (representadas 
pela síndrome de Down, Turner, 
Holt-Oram, Marfan, etc) correspon-
dem a apenas 5% das causas, a um 
gen mutante a 3%, ao passo que 
as de origem genético-ambientais 
(herança multifatorial) a mais de 
90% delas. Neste último tópico 
específico, são englobadas as cau-
sas como predisposição genética 
pura e as que reagem de maneira 
adversa a fatores externos e, ainda, 
a exposição a agentes desencade-
antes ambientais como infecções 
(rubéola, citomegalovírus, herpes, 
coxsackie), a drogas, álcool, fumo, 
radiação, além das doenças mater-
nas pré-existentes (lupus eritema-
toso, diabetes). Importa salientar 
que o acompanhamento prenatal 
deve sempre ser bem conduzido 
em prevenção primária, tornando-
-se essencial em relação à boa nu-
trição e à precaução contra todos 
os agentes já mencionados.

Uma vez concretizada a existên-
cia de uma cardiopatia congênita 
em algum período da vida, princi-
palmente logo após o nascimento, 
como consequência imediata ob-
serva-se que a autoestima materna 
se torna afetada, assim como ocor-
re uma desorganização da própria 
imagem. Tal aspecto emocional se 
explica facilmente em vista de que 
seu descendente direto é ansiosa-
mente esperado, com toda a fanta-
sia familiar criada de maneira favo-
rável. Repentinamente a sensação 
do tamanho do seu potencial futu-
ro se torna abalada pela presença 
da má-formação cardíaca. Por isso, 
fatos relevantes ocorridos durante 

a gravidez se exacerbam e a con-
dição emocional se agrava mais 
ainda, o que torna fácil se atribuir 
o defeito cardíaco a algum desses 
fatos que se julgaram relevantes. 
No caso em questão, o fato impor-
tante foi o trauma da perda de um 
filho com o estado emocional alta-
mente perturbado e incontrolado.        

A “culpa” inerente se torna obri-
gatoriamente relacionada a fatos 
ocorridos na gestação que, no en-
tanto, devem ser sempre balancea-
dos e bem analisados a fim da ob-
tenção da verdade dos fatos.

Do ponto de vista prático, na 
maioria das vezes em que se identi-
fica a existência de uma cardiopatia 
congênita, deve-se minimizar as-
pectos gestacionais emocionais e 
procurar se envolver com os meios 
terapêuticos, para sanar ou mesmo 
melhorar a condição anátomo-
-funcional do paciente portador de 
uma cardiopatia congênita.

Felizmente, hoje, e especifica-
mente para a anomalia cardíaca 
mencionada, a tetralogia de Fallot 
com atresia pulmonar, existem tra-
tamentos adequados a minimizar 
os problemas adversos e evoluti-
vos envolvidos.

 
Prof. Dr. Edmar Atik 

Professor Livre-Docente de Car-
diologia da Faculdade de Medici-
na da Universidade de São Paulo 
- Médico da Cardiologia Pediátri-

ca do Instituto do Coração (InCor) 
e do Centro de Cardiologia do 

Hospital Sírio-Libanês

Pergunta: 
Resposta: Qualquer má-for-

mação cardiovascular, durante o 
desenvolvimento fetal, ocorre ex-
clusivamente nos três primeiros 
meses da gestação.

Assim, qualquer evento pos-
terior, do 4o mês até o final da 
gravidez, seja de origem externa 
ou intrinsecamente relacionado à 
própria genética familiar ou ainda 
a aspectos emocionais de estresse 
ou outros, não interfere no coração 
já estruturado.

Dessa maneira, causas comuns 
de cardiopatia congênita como in-
fecções adquiridas pela mãe, dro-
gas que eventualmente possam 
ser ingeridas ou ainda advento de 
fenômenos emocionais de qual-
quer magnitude, posteriores aos 
três primeiros meses da gestação, 
não são responsáveis pela altera-
ção morfológica cardíaca observa-
da ao nascer.

Neste contexto, torna-se válido 
e importante nos recordarmos das 
causas principais de má-formação 

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

	
Pergunta: 

Estava com 6 meses 
de gestação, e passei por uma 

grande perda, meu filho mais velho 
foi assassinado. Este evento pode 

ter contribuído para a má-formação 
cardíaca de meu outro filho, hoje 

com 22 anos e portador de te-
tralogia de Fallot e atresia 

pulmonar?

o doutor responde
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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 aro-
matizadores de ar com  suaves fragrâncias, produzidos 
pelos nossos adolescentes na Atividade Adolescente 
Cultural.

Venha conferir!

nosso bazar

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
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Associação Parceria Empresa Escola
BRF S.A.
Cisa Trading
Google Inc.
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Projeto Ovo

Amigos de Coração - Pessoa 
Alexandre Sedola
Ana Lucia M. Abrahão
Anna Fischer (in memorian)
Anna Maria Lessa Backheuser
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fernão Carlos Botelho Bracher
Henrique Lacerda de Camargo
Jair Ribeiro da Silva Neto
João Carlos de Genova
José Alberto Diniz de Oliveira
José Roberto Ópice
Luis Alberto Pimenta Garcia
Luis Stuhlberger
Luiz Fernando Figueiredo
Marco Aurélio Abraão
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
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
Alvaro Prieto Oliva
Anna Maria Dei Espada
Beatriz Pereira do Valle
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Odon Lopes da Rocha
Carlos Toschi Neto
César Torres Bertazoni

Denise Oliveira
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
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
José Ascenção
José Carlos Daux Filho
José Martins Costa Filho
Letícia Malvar Hernida Genescá
Lila Cajsa Johansson Carneiro
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 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
Patricia Maria Mattos Pacheco
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Roberto Soares
Renata Simon
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
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
Virgolino Oliveira Filho

 Associados Mantenedores
Adalberto Alves Dias

Adolfo Alberto Leirner
Adriana Cruz
Adriana de Souza
Alberto Carlos Amador Gimenez
Aline Silva Vigorito
Alvaro Sanchez Moura Faria
Ana Paula Oliveira Muller
Ana Paula Wille
Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva
Antonio Carlos
Bruno C. Sousa
Bysmark Medonça
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
Elisa de Arruda Botelho
Elisabete Camara
Emílio Felício Imbrioli
Eraldo Izequiel
Fabiana Lang de Mattos
Fabio Bobrow
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermes Bruno China
Jean de Souza 
João Paulo Fagundes
Joice Ruiz
Kátia Regina
Lamberto Percussi
Leandro Carvalho de Oliveira
Marcelo Alves de Godoy
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 Paes
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
Sônia Vitória Dias do Prado
Thais
Therezinha Ribeiro Ralston
Wagner Hepp
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini

Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alessandra Ranieri
Alex Cerveny
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
Antonio M. Catalan
Arek Missirihan
Armando Tooru Yamanaka
Baba Vacaro
Bernardo Parodi
Carlos Eduardo F. Santos
Cecília de Paula Machado Sicupira
Cecília Valente
Claudia Mifano
Claudia Moreira Salles
Clóvis França
Cristina Papazian
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

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 17.896

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 93.832

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 6.194

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões 1.217

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

4.002

Resultados de janeiro a dezembro de 2016

DEMONSTRAÇõES DAS RECEITAS E DESPESAS  
ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2015

Total de Receitas R$ 4.240.137,00  

Total de Custos e Despesas (R$ 3.559.378,00)

Resultado do Exercício   R$ 680.759,00 

Reserva Técnica Contábil  (R$ 612.683,00) 

Superávit do Exercício R$ 68.076,00 

A ACTC - Casa do Coração coloca à disposição o Relatório de Atividades, o Pare-
cer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2015. 
Além disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veicu-
ladas neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro pelo 
telefone (11) 3088-7454.

Kiki Felipe
Laura Ramalho
Lecy Beltran Martinez
Leonora M. Novaes
Letícia Moura
Lilian Morassutti
Luciana Telerman
Luiz Carlos Pimentel
Malu Bresser Pereira
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
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
Ponto Natural
Prodiet Nutrição Clínica Ltda.
Quilocal - Pharmacia Artesanal Ltda.
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência 
Portuguesa
Rede Poderoso Timão - Loja Augusta
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Track & Field
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Vinheria Percussi
WTorre Engenharia e Construção S/A
Zurich Brasil Seguros

Neste gráfico a contabilização é diária e são considerados usuários o paciente e 
sua mãe/acompanhante. Consideramos o atendimento integral e o atendimento- 
dia. 

ACTC - Casa do Coração  – Evolução do Volume de atendimento aos usuários 
1994 – 2016

TOTAL: 399.208 atendimentos

nossos números
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Associação	de	Assistência	à	Criança		e	ao	Adolescente	Cardíacos	
e	aos	Transplantados	do	Coração	-	ACTC	-	Casa	do	Coração

Boletim informativo da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente 
Cardíacos e aos Transplantados do Coração - ACTC - Casa do Coração
ano	16	nº	3	-	Julho	-	Agosto	-	Setembro	-		2016
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