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Concertos
Brasileiros Yamandu Costa

É com muito prazer que apresentamos o novo layout do Informativo da ACTC – Casa do
Coração.
Essa formatação dará dinamismo e objetividade ao conteúdo,
além de incentivar para uma leitura completa das matérias com
informações adicionais publicadas no site.
E aí, gostaram do novo
formato?
Enviem avaliações, sugestões, dicas para o e-mail
actc@actc.org.br, com assunto
“NOVO INFORMATIVO”. Saber
a opinião de todos é muito importante.
Nota Fiscal Paulista

Mudanças na forma
de doar
Você que contribui com a
ACTC – Casa do Coração com
doações da Nota Fiscal Paulista, fique atento!
O Governo do Estado alterou as formas de doação e a
partir de agora elas só poderão ser feitas das seguintes
formas:
1) Envie seus cupons pelo
correio para a nossa Sede.
2) Utilize o Sistema do site
da Secretaria da Fazenda.
3) Pelo aplicativo da Secretaria da Fazenda, que pode
ser baixado na Apple Store
ou no Google PlayStore,
procure por “NOTA FISCAL
PAULISTA”, criado pela
PRODESP.

No segundo show do ano,
o projeto Concertos Brasileiros apresentou, no dia 22 de
agosto, Yamandu Costa, que
subiu ao palco do Teatro Cetip
com seu violão de sete cordas,
acompanhado por Guto Wirtti,
no baixolão e por Ernesto Fagundes, no bombo leguero, um
instrumento de percussão de
origem argentina.
Agradecemos a todos os que
contribuíram para concretizarmos este espetáculo.

informativo

Novo visual do
Informativo
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Psicologia e Educação

Oficina de
Brinquedos
A ideia da Oficina de Brinquedos surgiu a partir do interesse
manifestado pelas mães/acompanhantes na confecção de
brinquedos artesanais apresentados na “Aula de Estimulação
- atividade de estímulos sensoriais”, direcionadas às crianças
de 0 a 4 anos. Assim, colocamos
à disposição os materiais necessários e as auxiliamos para que
exercessem sua criatividade e
desenvolvessem novas habilidades confeccionando brinquedos educativos em um momento ao mesmo tempo lúdico
e acolhedor, junto a seus filhos.
Na medida em que também
são incentivadas a auxiliar suas
mães/acompanhantes a construírem os próprios brinquedos,
as crianças vão ampliando seu
desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo. Um processo de
trocas de saberes e afetos no
qual o vínculo entre mães e filhos se fortalece e a autoestima
de ambos é nutrida.
Acervo Institucional
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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

Agenda

Os usuários realizaram visita à exposição PLANETA INSETO,
que retratou, de forma lúdica e interativa, os diversos aspectos
da vida dos insetos, sensibilizando as crianças e adolescentes
para a importância desses seres vivos e sua influência na
vida humana, na sustentabilidade ambiental, na produção de
alimentos e na saúde pública.

UNIBES Cultural
24/07
Crianças e adolescentes
prestigiaram a exposição
“FRIDA E EU”, um passeio
poético que, de forma
interativa, percorreu a vida
e a obra da célebre artista
plástica mexicana Frida Kahlo.
Acervo Institucional

Realizado no Clube Atlético
AAAOCC, um piquenique
reuniu as crianças e os
adolescente da ACTC – Casa
do Coração. As brincadeiras e
caminhadas pelo bosque, em
busca dos pequenos animais
em seu ambiente natural,
proporcionaram momentos de
descontração e aprendizado.

IT BRANDS Give Away 22/08
O evento aconteceu na Casa Itaim, com a venda de roupas e
acessórios de marca por um preço acessível.

Agradecemos de coração o apoio da Associada Efetiva da ACTC
– Casa do Coração Maguy Etlin e também a toda equipe da IT
BRANDS pela oportunidade.

SP Artesanal - Feira
Bordada 10 a 13/08

Bazar DaPraça

ACTC – Casa do Coração
esteve presente no evento,
realizado no Espaço A
CASA – Museu do Objeto
Brasileiro, com a venda dos
bordados do Artesanato
Maria Maria e também com o
espaço Gourmet, oferecendo
itens de alimentação –
bebidas, refeições rápidas e
sobremesas.
O evento foi um sucesso
e
arrecadou
mais de
R$27.000,00. Agradecemos
de coração a contribuição das
diretoras Mônica Vassimon,
Susana Steinbruch, Teresa
Cristina Ralston Bracher,
Valéria Wey Barbosa de
Oliveira e Maguy Etlin e suas
colaboradoras.

O evento aconteceu na Casa
Itaim, com a venda de roupas
e acessórios de marca por um
preço acessível.
Todo o valor arrecadado
foi revertido para seis
organizações que oferecem
apoio social (mais de
R$17.000,00 para cada uma):
ACTC - Casa do Coração,
ABRALE, ACREDITE, Aliança de
Misericórdia, APAF e Arrastão.
Agradecemos de coração o
apoio da Associada Efetiva
da ACTC – Casa do Coração
Maguy Etlin e também a toda
equipe da IT BRANDS pela
oportunidade.

SAVE THE DATE – ACTC – Casa do Coração
23 anos 29/11
Programe-se e venha comemorar
essa data conosco!
Será dia 29 de novembro de 2017, a
partir das 17h, na Sede da Associação,
localizada à Rua Oscar Freire, 1.463.
Contamos com a presença de todos!

O informativo:

Equipe ACTC — Casa do Coração

Este informe trimestral é
um trabalho voluntário
realizado em equipe. A
doação desses serviços é
fundamental para divulgar
nosso trabalho e conquistar
novos colaboradores.

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:
Júlia Inácia Vieira Assunção - CRP
06/000685- IS e Barbara Catarina da
Cunha Prado –CRP 06/123442
Terapia Corporal:
Leda Stelmach
Fonoaudióloga:
Elda Conceição Fernandes Engel Ayer CRFa2 - SP -1376
Educadores:
Ariadne Aparecida da Silva Souza,
Bruna Alves, Cinthia de Fatima Goulart
e Priscila Mathias.
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Fonte : http://clipart.coolclips.
com/480/vectors/tf05260/
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Todo o valor arrecadado foi revertido para seis organizações
que oferecem apoio social (mais de R$ 17.000,00 para cada
uma): ACTC - Casa do Coração, ABRALE, ACREDITE, Aliança de
Misericórdia, APAF e Arrastão.
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Piquenique
Educativo 13/07

Visita ao Museu Instituto Biológico 18/07

Educadoras Artesãs Bordado:
Cristina Macedo e Bernadete Maria
Oliveira Freitas
Nutrição:
Denise Marco – CRN-7822
Hospedagem e Alimentação:
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 Cristina Barbastefano, Ana
Maria C. Junqueira, Andressa Iovine Martins,
Bárbara Maeda, Carolina Slemer, Cecília
Helena Almeida Prado, Elisa Tavares, Elisa
Valero, Eny Rapp, Fabiana Lang Mattos,
Jandyra Silva Dias, João Souza, Larissa Lima
Fernandes, Lucila Assunção, Luciana Suzuki,
Maguy Etlin, Márcia Jovine, Maria Amalia
Ribeiro, Maria Ângela Bassi, Maria Regina
T. Zuccolo, Mônica Pimentel de Vassimon,
Nathalia Martinez, Norma Seltzer Goldstein,
Olga Guisado, Regina Célia Pereira, Sérgio
Augusto Pucci, Sylvia Pereira e Thais Pizzi

Dr. Responde

Dr. Edmar Atik

Pergunta:
Por que algumas crianças sofrem mais efeitos
colaterais com imunossupressores do que outras?
Antes de qualquer consideração específica, de modo geral os efeitos observados
em qualquer situação humana, como os
tipos e a magnitude de doenças, de resistências individuais, incluindo os efeitos colaterais de drogas e de imunossupressores,
conectam-se à característica genômica de
cada um em particular. Daí que o avanço do
tratamento genético pode prevenir doenças
e melhorar o tratamento das diferentes enfermidades, orientar o melhor tratamento
a ser instituído com menos efeitos colaterais. Assim, em suma, a resposta de todo
organismo difere da de outro em todos os
aspectos, o que facilmente responde à pergunta formulada.
Prolongando o assunto, vale a recordação de alguns tópicos relacionados à imunossupressão.

Definição

Imunossupressores são medicamentos
que atuam no sistema imunológico, baixando a imunidade do organismo, através
da diminuição da produção de anticorpos,
dado o bloqueio da proliferação dos linfócitos. Dessa forma, são medicamentos que
diminuem os sintomas de uma doença autoimune ou, ainda, após o transplante de
órgãos como o coração, rim, fígado e outros.
Dessa maneira, o órgão transplantado, funcionando como um estranho para o novo
recipiente orgânico, passa a ser agredido
pelos anticorpos, que são minimizados pelos imunossupressores.

Efeitos colaterais dos imunossupressores

No entanto, estes medicamentos provocam outros efeitos, até maléficos, para
o próprio organismo, caracterizados como
efeitos colaterais. O principal deles é a deficiente proteção contra as infecções, que encontram ambiente propício para sua instalação e desenvolvimento em um organismo
desprotegido dos anticorpos necessários.
Outros efeitos colaterais são dirigidos à rejeição do órgão transplantado, à formação
de tumores, à obstruções das artérias coronárias, à hipertensão arterial sistêmica, à
lesão dos rins (nefrotoxicidade), ao aumento dos lipídeos no sangue (hiperlipidemia),
convulsões, tremores, hiperplasia gengival,
litíase biliar, hirsutismo (pelos pelo corpo),
dentre as principais.
Esses efeitos ocorrem principalmente
no início do período após o transplante,
estendendo-se aos primeiros anos posteriores, e se tornam menores à medida que
haja evolução temporal e a diminuição das
doses dos imunossupressores.

• Azatioprina - Imuram®
• Tacrolimo - Prograf®,Tarfic®eTacrofort®
• Ciclosporina- Sandimmum®eSigmasporim®
• Prednisona- Meticorten®,Artinizona®, Corticorten®, Flamacorten®,
Predson®, Prednax®,Prednis,Predcort®ePrecortil®.
• MicofenolatodeSódio - Myfortic®
• MicofenolatoMofetil - Cellcept®
• Everolimo - Certican®
• Sirolimo- Rapamune®

Esquema Tríplice

A combinação de medicamentos, geralmente em esquema tríplice, ou seja,
com três imunossupressores, visa a garantir melhor eficácia do tratamento, pois
cada um deles tem mecanismos de ação
diferentes e a combinação possibilita usar
doses mais seguras, evitando eventos adversos.
Nesse esquema, os três mais empregados são a ciclosporina, azatioprina e o
meticorten. Mas também são efetivos outros esquemas como o tacrolimo, micofenolato mofetil e meticorten.

Cuidados e recomendações

Com a finalidade de diminuir os efeitos
colaterais desses medicamentos, assim
como a maior suscetibilidade a infecções
e a outras complicações, recomenda-se
ao paciente transplantado: lavar bem os
alimentos; beber água engarrafada; higiene corporal cuidadosa; escovamento dos
dentes após as refeições; usar utensílios
pessoais exclusivos; vacinas protetoras
mas sem vírus vivos ou atenuados; alimentação saudável cozida; evitar aglomerações e pessoas doentes, assim como
ambientes contaminados como jardins,
valas com água parada; ter hábitos saudáveis em geral, na prática de esportes e na
vida cotidiana.

Sobrevida após os transplantes de
coração no InCor-FMUSP

Através dessas medidas de recomendação, imprescindíveis para o sucesso do
tratamento de transplante cardíaco infantil, além do cuidadoso atendimento médico e farmacológico adequado, no Instituto
do Coração da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, consegue-se
hoje uma sobrevida de mais de 70% dos
pacientes após 5 anos da execução do
transplante cardíaco.
Prof. Dr. Edmar Atik

Vale salientar as medicações imunossupressoras mais utilizadas nos transplantes (Princípio Ativo-Nomes Comerciais®):

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.

www.actc.org.br/?p=noticias

Principais imunossupressores
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Notícias
Acervo Cibele

Mães / depoimento

”Bordar significa
muito para mim, é
uma parte da minha
vida de que tenho
muito orgulho... ”
Nasci em Jandira, São Paulo, mas, ainda
criança, mudei para Angra dos Reis, pois meu
pai foi trabalhar nessa cidade. Minha infância
foi muito difícil, minha mãe me teve muito jovem, não conseguia cuidar de uma criança, e
meu pai teve direito à minha guarda.
Por volta dos onze anos, minha mãe
restabeleceu contato comigo, me senti um
pouco perdida, achava que ela me rejeitava.
Resolvi passar férias com ela e gostei muito,
lá eu tinha mais liberdade, pois meu pai era
mais rígido e exigente.

A chegada de David
Aos treze anos, fugi de casa e fui morar
com minha mãe, fiquei um ano sem falar com
meu pai. Nessa época, eu fazia o que eu queria, faltava à escola, tanto que só cursei até
o 7º ano. Como toda adolescente, comecei
a namorar e, sem muita orientação, acabei
engravidando aos 15 anos. Eu não tinha ideia
da responsabilidade de ter um filho, me senti
muito sozinha e perdida, pois vivi pouco tempo com o pai do David.
Durante minha gravidez, me reconciliei
com meu pai e até hoje recebo seu apoio e
carinho, sei que ele me ama muito.
Quando David nasceu, percebi que havia
alguma coisa errada com a sua respiração, no
início não sabiam o que ele tinha, pouco depois descobriram um problema grave no seu
coração. Meu filho chegou a ficar 21 dias na
U.T.I., depois o encaminharam para o INCOR.
Na tentativa de esperar uma evolução no tratamento, ele tomou remédio por quatro anos,
depois decidiram que o caso dele seria transplante, por isso estou aqui há quase um ano,
esperando por um coração.
Não queria vir para São Paulo, tenho uma
filha de um ano, de outro relacionamento, e
não queria ficar longe dela, que na minha ausência passou a ser cuidada pelo meu pai e
minha madrasta.

Quando cheguei na ACTC – Casa do Coração, achei difícil me socializar com as outras mães. No primeiro dia tive medo de falar
demais, não sabia que impressão iria causar
e também tinham algumas pessoas mais fechadas, que me deixaram cismada. Enfim,
ficava sem saber como agir. Por ser tímida,
acho muito difícil me aproximar das pessoas
e fazer amizade.
Quando ouvi falar do bordado não me interessei, achei que não teria paciência, mas
4 / Informativo ACTC - Casa do Coração

com a insistência da professora Bernadete,
passei a frequentar as aulas. Bordo há cinco meses e nesse tempo muita coisa mudou.
Agora não fico mais trancada no quarto e, ao
focar no trabalho, eu me esqueço dos problemas, minha mente se distrai. Meu primeiro
bordado ficou feio, no entanto o incentivo
que recebi fizeram com que eu não desistisse, aprimorei os pontos e quero seguir em
frente, aprendendo cada vez mais.
Bordar significa muito para mim, é uma
parte da minha vida que tenho muito orgulho, vou poder contar para os meus filhos sobre esse conhecimento adquirido, agora eu
sei alguma coisa, pois nos meus 21 anos de
existência nunca trabalhei e nem tive muitas
experiências.
O bordado me aproximou das outras
mães, enquanto trabalhamos nos tecidos,
trocamos informações sobre os pontos, as
combinações de cores, ou seja, nos ajudamos. Além de bordar, tive a oportunidade de
riscar alguns panos de prato, me lembrei da
minha infância, adorava rabiscar. Participo de
todas as oficinas, me ajuda a mudar o foco da
minha vida e aprendo outras coisas, adoro a
colagem, porque o resultado é imprevisível.
Durante minha estadia na ACTC – Casa
do Coração, tive apoio das psicólogas e outras profissionais, amadureci, aprendi muitas
coisas sobre a educação do meu filho, vejo a
minha relação com as pessoas de outra forma. Atualmente, tenho conseguido resgatar
a relação com o meu filho, não quero que o
que aconteceu comigo se repita, espero que
meus filhos construam uma outra história.
O segredo para você ficar bem na ACTC
– Casa do Coração é se socializar, dar um sorriso, procurar se aproximar das outras mães,
afinal estamos vivendo a mesma situação.
Acervo Institucional

A ACTC – Casa do Coração, o bordado,
a sociabilização

A mãe/acompanhante Cibele (esq.) e seu filho
David(dir), 5 anos.

Bordado produzido por Cibele, na Atividade Maria
Maria.

Crianças / atividade

Adolescentes / atividade

Ludicidade e
aprendizado de
mãos dadas

Formação para o
mundo do trabalho

Neste trimestre foram propostos, diariamente, na Atividade Brasileirinhos, jogos e
brincadeiras educativas como forma de incentivar a criatividade das crianças e promover o
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo.
A programação lúdica permitiu a ampliação das atividades e a relação com o mundo
de maneira motivadora. Os usuários, ao confeccionarem brinquedos e brincarem com
materiais reciclados, aperfeiçoaram a coordenação motora, exploraram as letras, treinaram a leitura e a escrita das palavras, com
a supervisão da educadora. Assim, tiveram a
oportunidade de potencializar a imaginação e
acionar todas as estruturas cerebrais, contemplando diferentes habilidades.

Aprender brincando
Em Português, os participantes criaram a
Centopeia Alfabética, excelente recurso que
trabalhou a sequência e a exploração das
letras do alfabeto. Em Matemática, o grupo
confeccionou um bingo de números que instigou a atenção e abordou conceitos sobre os
numerais, associando-os a suas respectivas
quantidades.
A Atividade Brasileirinhos atende a
crianças de diferentes faixas etárias; para
envolvê-las, surgiu a ideia de criar um bambolê sensorial que, através de brincadeiras,
estimulou a inteligência, os sentidos e a coordenação motora, o discernimento das cores,
texturas, sensações, fantasias e sonhos. Os
brinquedos sensoriais são perfeitos para essa
estimulação, pois possibilitam a mobilização
dos canais cerebrais para a absorção do conhecimento, beneficiando todos os estilos de
aprendizagem. Outro recurso utilizado atende
às dificuldades apresentadas em sala de aula,
relacionadas à coordenação motora: foram os
alinhavos como treino e desenvolvimento da
coordenação viso-motora; concentração; percepção visual; orientação espacial; tamanho;
agilidade e formas.

Workshops profissões
Como forma de promover a inserção
social e possíveis fontes alternativas de
geração de renda, a Equipe Educacional
propiciou aos adolescentes e seus acompanhantes, um Workshop sobre Estética que
ocorreu em 31/07 na Unidade 2 da ACTC Casa do Coração e contou com a colaboração das esteticistas Mariana Brito e Camila
Alonso.
Em 30/08, na Unidade 1, os jovens puderam prestigiar uma oficina de confeitos
ministrada pelo confeiteiro Antônio Carlos dos Santos Cardoso e aproveitar para
aprender algumas técnicas de confeitaria.

Programa Aprendiz Legal do CIEE e
adolescentes da ACTC - Casa do Coração
Com o objetivo de estimular a produção
crítica e a reflexão sobre identidades juvenis e profissionalização, em 08/08, o grupo
de jovens aprendizes do CIEE desenvolveu
algumas atividades com os usuários da Associação e abordaram temas relacionados
à educação sustentável, financeira, empregabilidade e estágios.
Acervo Institucional

Acervo Institucional

As crianças produziram os seus brinquedos, com
objetivo de facilitar o processo de aprendizagem.

A ACTC - Casa do Coração, ao perceber
e considerar que a entrada no mercado de
trabalho é um processo importante para os
jovens atendidos na instituição, procurou,
através do Reforço Escolar, estabelecer alguns contatos e parcerias com o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola e ESPRO
- Ensino Profissionalizante, para a realização
de cadastros de alguns usuários com o objetivo de capacitá-los profissionalmente e
inseri-los no mercado de trabalho. Também
foi realizada, no dia 21/08/2017, uma visita
à sede da APAE situada na rua Horácio Lafer 540, Itaim/SP. Lá a educadora conversou
com o pedagogo e psicanalista Victor Martinez, responsável pelo serviço de qualificação e inclusão profissional, para conhecer
melhor o ofício desenvolvido por essa Associação e, assim, buscar colaborações que
propiciem a formação, o crescimento pessoal e a inserção social dos adolescentes em
tratamento de saúde.

Adolescentes participam da Oficina de Confeitaria,
durante a Atividade Adolescente Cultural.
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Lá em casa
Acervo Institucional

Bate Papo – Medicamentos de Alto Custo
Os medicamentos são essenciais para a prevenção, cura,
alívio ou para tratamento de uma doença diagnosticada. Para que
sejam eficazes e alcancem o benefício desejado, precisam ser
manipulados de forma adequada.
Com o objetivo de orientar os usuários da instituição sobre
as medicações usadas pelos pacientes atendidos, no dia 19 de
julho o Serviço Social promoveu a palestra: “Os medicamentos do
componente especializado” (medicações de alto custo).
A convidada foi Ana Carolina C. N. Garcia, farmacêutica no InCor
(Instituto do Coração). Através de um bate papo ela trouxe as
principais informações sobre o tema.
Acervo Institucional

Projeto de Orientação aos Adolescentes

No dia 28 de julho,
aconteceu a palestra sobre
o tema “Violência contra
a Mulher”, que teve como
convidada Sueli Machado,
psicóloga e coordenadora da
Casa Eliane de Grammont.
O evento faz parte do
projeto de palestras que o
Serviço Social da Associação
desenvolve, com objetivo
de ampliar o repertório
dos usuários, além de
potencializar a missão da
instituição de transformar
a situação problema em
crescimento e aprendizado.

Festa da Primavera
Para
comemorar
a
entrada dessa estação,
a mais florida e colorida
do ano, as educadoras da
Atividade
Brasileirinhos,
Adolescente Cultura e Maria
Maria, promoveram no dia
21 de setembro uma oficina
de Mosaico, com a artesã
Renata Danicek.
Acervo Institucional
Acervo Institucional

Nos dias 28 e 30 de agosto, ocorreu o terceiro encontro
do Projeto de Orientação ao Adolescente, promovido pelo
departamento de Serviço Social, com o objetivo de discutir
temas vivenciados nessa fase da vida.
Este ano o tema abordado foi: gênero, raça e etnia,
para tratar da diversidade cultural e valorizar as múltiplas
identidades constituintes da formação da nossa sociedade.
Contamos com a presença do psicólogo e pesquisador Caio
Graneiros e da psicóloga e mestre em ciências da religião Sueli
da Silva Machado.

Palestra: Violência à
Mulher

Nossos números
Linhas de atuação e
resultados de Janeiro a
Setembro de 2017
Hospedagem
11.289 Pernoites
Alimentação
59.471 refeições oferecidas
Serviço Social
5.114 Procedimentos
Psicologia
947 Atendimentos / Reuniões
Desenvolvimento Pessoal
e Inserção Social
2.751 participações

Receitas e despesas
do exercício de 2016
Total de Receitas
R$ 5.669.679,00
Total de Custos e Despesas
(R$ 3.209.713,00)
Resultado do Exercício
R$ 2.459.966,00
Reserva Técnica Contábil
(R$ 2.213.969,00)
Superávit do Exercício
R$ 245.997,00
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Atendimentos
de 1994 a 2016

399.208
A contabilização dos
atendimentos é diária
e são considerados
usuários o paciente e
sua mãe/acompanhante.
Consideramos o
atendimento integral e o
atendimento-dia.

Nossa missão
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.

Títulos
CEBAS/CNAS • COMAS • DRADS/SEADS/COFAS • CMDCA • CONSEAS • Utilidade Pública Estadual
• Utilidade Pública Municipal • Certificado no CRP/SP 3822/J • Declaração de Isenção de ITCMD •
Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos • Certificado de Inscrição Pró-Social • Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CENTS) • Auto de Licença de
Funcionamento • Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro • Certificado de Regularidade Cadastral de
Entidades • Cadastro das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo

Reconhecimentos
Prêmio Criança - ABRINQ - 2014 • Finalista do Prêmio Criança - ABRINQ - 2012 • Prêmio Wizo 2011 –
Dia Internacional da Mulher • Finalista do Prêmio Criança - ABRINQ - 2009 • Certificado de Tecnologia
Social – Fundação Banco do Brasil – 2009 • Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado de
São Paulo – CVSP – 2014/2013 - 2012/2011 - 2010/2009 – 2008/2007 • Prêmio Betinho de Cidadania
2006 – Menção Honrosa • Certificado de Livro Altamente Recomendável – FNLIJ – 2005 • Prêmio
Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 • 2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria
Editorial – 2003 • Finalista do Prêmio Criança - ABRINQ - 2000

Conselhos e Diretoria
MANDATO 2017 A 2019

Conselho de Administração
Presidente:
Ezequiel Grin
Vice-presidente:
Mõnica Pimentel de Vassimon
Ricardo Pernambuco Backheuser Jr.
Anis Chacur Neto
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sônia Soicher Terepins
José Alberto Diniz de Oliveira

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.)

Diretoria
Presidente:
Mônica Pimentel de Vassimon
Vice-presidente:
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Teresa Cristina Ralston Bracher
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch
Luanda Pinto Backheuser
Ezequiel Grin

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

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 (in memorian)
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José Alberto Diniz de Oliveira
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 C. Monteiro de Gouvêa
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza T. 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 Pernambuco 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.

Rede de Parceiros
São muitos os colaboradores que fazem parte da nossa Rede de Parceiros,
acesse nosso site e confire a lista na íntegra.
Você pode digitar o endereço goo.gl/o1xSE3 ou utilizar o QR code ao lado.

julho/ agosto/ setembro/ 7

Portas abertas

Nossos Parceiros - Amigos do Coração

Voltem sempre! Nos meses
de julho, agosto e setembro,
recebemos muitas visitas que
vieram conhecer de perto
as atividades e os trabalhos
desenvolvidos pela ACTC –
Casa do Coração.
Agradecemos o interesse e
aguardamos o retorno de todos.
DESFILE KIDS:
Danielle Aurelli
VOX VITAL:
Carolina Corazzin
MARCELLO ARAÚJO
EH AQUI:
Lara Cabrino

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

ESTUDANTES FATEC:
Regiane Nunes
Thainara Parisoto
ESTUDANTES COLÉGIO OBJETIVO UNIDADE TEODORO:
Bianca Coicev
Enzo Coicev
Gabriela Silva
Lucca Bortoletto
Pedro Santana.
FEA SOCIAL - USP:
Camila Bernardes Cruz
ARTESOL:
Sônia Quintella de Carvalho

Cisa Trading
Google Inc.

Gráfica Sonora
Instituto Água Viva

Projeto Ovo
Vinheria Percussi

Agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS: ABRA – Escola de Arte e Design – Unidade Pinheiros, Armazém Cerealista, Aro 27
Bike Café, Banco de Alimentos Associação Civil, Blachman Café Ltda. - ME - Café Web, Brasil Salomão e
Matthes Advocacia, Cadastra, Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, CH - Carolina Herrera - Loja
Shopping Cidade Jardim, Cia dos Clownaticos, Cia Mao - Loja Jardins, Cozinha de Afeto, Eh Aqui Doações,
Empório Bud, Entre Patas e Pelos, Fazenda Monte Alegre, Fine Prints, Fórmula Ativa Farmácia, Google,
Infonetware, Meia de Seda, MMartan - Loja Sumaré, MOWA - Mobile Wireless Applications Ltda., ONG
Sonhar Acordado, Ótica Lunette Eireli, Ótica Wanny, Ótica Wanny – Loja Shopping Villa Lobos, Papelaria
Vale do Jordão, Pestfim Serviços de Controle de Pragas Ltda., Ponto Natural, Richards - Shopping Villa
Lobos, Robert Half Trabalho Temporário Ltda., Sky Serviços de Banda Larga Ltda., SP Lovers Café, TIP TOP –
Loja Catarina Outlet, TIP TOP – Loja Eldorado, TIP TOP – Loja Morumbi, TRR Securitas Corretora de Seguro
Ltda. e Vinheria Percussi. PESSOAS FÍSICAS: Alessandra Piu, Alessandra Ranieri, Amanda Batista, Anízio
Sabino de Paula, Antonio M. Catalan, Barbara Catarina da Cunha Prado, Bernardo Parodi, Bruno Asselta,
Carla Ulhoa, Carmen Lydia Taliberti Pereto, Cora Valentini, Débora Pinto Carneiro, Elson Dantas Fontenele,
Erasto Almeida, Gustavo Silva, Helen Shiba Ohara, Iara Lisboa Rosa, Kelly Teixeira, Lola Taieb, Luiz Carlos
Pimentel, Marcia Jovine, Marcos Antonio dos Santos, Maria Alice Setubal, Maria de Fátima Rodrigues, Maria
Tereza Xavier Moreira, Mariana Bastos Maria, Marjorie Sladen, Mauricio Márcio Martins, Paula Benedicto,
Paulo Condcino, Priscila Mathias, Regina Beatriz de Freitas Jatene, Silvana Fanti, Simone L. F. de Mello,
Sônia Francis Fakhoury, Suely Telerman, Valéria Cristina Cardoso, Valéria Wey Barbosa de Oliveira e Victória
Moscoso Medeiros.

ACTC – Casa do Coração
Sede: Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros – 05409-010
São Paulo – SP – Tel/Fax: (11) 3088-2286/ 3088-7454
Unidade II: Rua Oscar Freire, 2.136 - Pinheiros – 05409-011
São Paulo – SP – Telefax (11) 3062-7307
E-mail: actc@actc.org.br – Site: www.actc.org.br
/actccasadocoracao
/actccasadocoracao
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