
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA/SP

O CMDCA – Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – é um órgão autônomo, deliberativo e
de composição paritária, criado pela Lei Municipal n º 11.123 de 22
de novembro de 1991 e vinculado ao Gabinete do Prefeito até
2005.  Por força do Decreto 45.683/2006 passou sua vinculação da
Secretaria Especial para Participação e Parceira (SEPP) que tem
como atual Secretário o Senhor Ricardo Montoro.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente tem por finalidade garantir a efetivação dos direitos
da criança e do adolescente, além de também gerir o FUMCAD,
(fundo orçamentário) definindo o percentual dos recursos
destinado a cada projeto. O Conselho administra esses recursos,
alocando-os nas respectivas áreas, de acordo com as prioridades
definidas no planejamento anual. Cabe ainda ao conselho
também acompanhar, controlar e fiscalizar o emprego dessas
verbas.  

O CMDCA/SP, por vocação e localização, tem a capacidade de
potencializar a doação de recursos para viabilizar a execução dos
projetos aprovados que beneficiam o atendimento e a defesa dos
nossos brasileirinhos e brasileirinhas. 

Em 2005, o CMDCA/SP deu um salto qualitativo com a
aprovação da Resolução 77/2005 que criou um mecanismo legal
para efetivar a ação conjunta  preconizada no art. 227 da
Constituição Federal/1988 e art. 4º do ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei 8.069/90. Lembramos que esse mecanismo
permite ao doador exercer o direito que tem de escolher o que
fazer com seu imposto, pois o valor doado pode ser deduzido do
IR na base de 1% PJ (pessoa jurídica) e 6% PF (pessoa física).

Esse salto teve um desdobramento quantitativo e qualitativo,
como ilustram os números: em 2004, para os 42 projetos
aprovados no CMDCA/SP, o FUMCAD contava com
aproximadamente R$ 5 milhões; em 2005, já sob os auspícios da
Resolução 77, foram aprovados 291 projetos e o FUMCAD
recebeu, até 31/12/2005, perto de R$ 13 milhões
aproximadamente para seu financiamento. Em 2006, os números
subiram ainda mais: cerca de 200 projetos e as doações na base de
R$ 22 milhões.

A SEPP em conjunto com o CMDCA esforça-se ao máximo para
um aprimoramento normativo, criando regras claras para facilitar
convênios com diferentes organizações, sem que elas tenham de
arcar com um pesado fardo burocrático.

Esse período de transição, face aos novos parâmetros de
conveniamento, trouxe alguns entraves, que esperamos sejam
superados em curto prazo, para o bem de todos.

A ACTC, desde sua constituição em 1994, tem acompanhado
as políticas públicas voltadas para a Criança e o Adolescente, em
cumprimento à sua missão e, presentemente, tem quatro projetos
aprovados pelo CMDCA/SP já conveniados formalmente.

A Resolução 77/2005 não só potencializou a captação de
recursos para o FUMCAD, como também estreitou os laços entre o
CMDCA, Organizações, Empresários e Instituições Financeiras que
doravante acompanham de perto todos os atos que emergem
dessa parceria.

A ACTC também vem marcando sua presença junto ao
CMDCA/SP e a SEPP. No mês de maio p.p. a Presidente, Srª Teresa
Bracher, acompanhada do Dr. Fernão Bracher e da Assessora
Jurídica, Dra. Sandra Alves, reuniu-se com o Secretário Sr. Ricardo
Montoro e Secretário Adjunto Dr. Paulo Sergio Oliveira e Costa,
para exposição e esclarecimento de problemas que envolviam o

Projeto “Maria Maria” desde 2005. Foi um encontro de parceiros,
bastante frutífero que fortaleceu ainda mais o relacionamento
entre as instituições, ampliando a confiança que a ACTC tem
depositado no CMDCA/SP e na SEPP. 

É de suma importância a soma de esforços da Sociedade Civil,
do Governo Municipal e do CMDCA/SP, para que possam cumprir
com eficácia a finalidade que lhes são atribuídas, respondendo
satisfatoriamente aos anseios e direitos das crianças e
adolescentes da maior cidade da América Latina.

E falando de anseios... Que, bem sabemos, são muitos, penso
que, decorridos 5 anos, é  prudente refletir sobre alguns trechos do
documento elaborado e apresentado pelas Crianças que
participaram do “Fórum das Crianças”, na Sessão Especial da
Assembléia Geral das Nações Unidas pela Infância, realizada em
Nova Iorque. Participaram dessa Assembléia 800 crianças de 72
países, inclusive do Brasil.

“Queremos um mundo bom para as crianças, porque um
mundo bom para nós é um mundo bom para todos. ...”

“Nós não somos fonte de problemas, somos os recursos
necessários para resolvê-los. ...”

“Nós não somos despesas, somos investimentos. ...”
“Não somos apenas jovens, somos pessoas e cidadãos deste

mundo. ...”
”Vocês nos chamam de futuro, mas nós também somos o

presente.”
Sandra Alves Silva - Assessora Jurídica da ACTC

Editorial

INFORMATIVO
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA CARDÍACA E À TRANSPLANTADA DO CORAÇÃO
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Nossa missão é prestar atendimento multidisci-plinar a
crianças portadoras de doenças cardíacas encaminhadas pelo
Instituto do Coração (HC-FMUSP), 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 cresci-mento e
aprendizado. 

Registro da visita na Secretaria Especial para Participação e Parceira (SEPP)

Missão
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Música: Pedro Alves Mourão
Administrativo: Alessandra Gallo
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro
Auxiliar de Recepção: Márcia Ribeiro de Araújo
Auxiliar de Bazar: Lusiene Almeida dos Santos
Auxiliar de Bazar: Maria Izabel Freitas
Auxiliar de Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes
Assessorias:
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
Pedagógica: Escola Vera Cruz
Administração e Recursos Humanos : Via Gutemberg e Presença RH
Voluntários:
Anna Carolina Di Creddo Alves Ribeiro
Amanda Scarlet
Aldo Senna Franco
Ana Alves Alencar
Ana Lícia de C.B. Pegorelli
Angelina V.A Chu
Cecília Ferrari França
Célia Massumi Kitano
Célia Misuzu Tabota
Célia Satie Hosaki
Débora Dias
Elaine Cardozo
Eliza Tanaka
Felícia Knoblock
Jacomo Pongeluppe
Jandyra Silva Dias
Juliana Lattari Sobrinho
Liz Proença Vieira
Lucia Helena Conde F. Gomes
Luciana Bruno de Andrade Mello
Luciene de Santana
Márcia Maria Castagnari Altenfelder Silva
Marcos Fernando de Oliveira Penteado
Maria Ângela Bassi
Maria José Viana de Moraes de Freitas Alves
Maria Teresa Quadros
Mariana Antibas Atik
Marina Zochetti de Lima Campos
Mariza Menegazzo Lencioni
Menahem Friedman
Mirmila Alves
Nídia Coltri
Norma Setzer Goldstein
Patrícia Obrakat Salgado
Paula Monteiro dos Santos Perin
Regina Célia
Renata Condes
Renata Cristiane da Silva
Renata de Barros Pereira
Reynaldo Antonio de Toledo Piza Maciel
Ricardo Felipe de Campos
Ricardo Zamaioli Rodrigues
Rita de Cássia Santana
Roberta Levy Laloni
Roberto dos Santos
Sandra Cristina Jesus Resende
Sarah Caldeira Murta
Sérgio Augusto Pucci
Susana Mentlik

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

Tiragem: 2.000 exemplares.   
Endereço: R. Oscar Freire, 1463 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05409-010
www.actc.org.br - actc@actc.org.br
CNPJ: 00.236.857 / 0001 – 05
- Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de 16/12/99
Publ. no D.O.M. em 17/12/99
- Utilidade Pública Estadual – Dec 47172 de 02/10/02
Publ. no D.O.E. em 03/12/02
- Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00
Publ. no D.O.U. em 03/05/00
- CONSEAS – Certif. de Inscr. nº 0029/SP/99 – Publ. no D.O.E. em 20/07/00 – CEAS/CNAS – Certif. de
Filantropia – Resol. Nº 33 de 16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02
- CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M. em 02/04/02
- DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em 09/12/02

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 no Rio de Janeiro – RJ.
PRÊMIO BEM EFICIENTE - Kanitz & Associados – 2004 – Premiação bianual
creditada às 50 entidades que alcançam reconhecimento pelo desempenho
profissional, resultados financeiros e operacionais, transparência e impacto
social em nível nacional.
ABRINQ – Fundação ABRINQ - Prêmio Criança 2000 – Vinte Finalistas
Concedido pela Fundação Abrinq desde 1989, o Prêmio Criança tem como
objetivo identificar e reconhecer iniciativas de pessoas, empresas e
organizações sociais na implementação de ações voltadas à melhoria da
qualidade de vida e defesa de direitos de crianças de 0 a 6 anos no país.

Diretoria- 2007 a 2009
Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Vice-Presidente: Theotonio Maurício Monteiro de Barros
Mônica Pimentel de Vassimon
Carlos Roberto da Silva Souza
Anis Chacur Neto
Suzana Steinbruch
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Conselho Fiscal
Antonio Luiz Thomé Gantus 
Tito Enrique da Silva Neto
Vera S. Pereira Coelho
Nelson Waisbich (supl.)
José Eduardo Cintra Laloni (supl.)
Marina Massi (supl.)
Conselho Deliberativo
Alessandra Bresser Pereira
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
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
Antônio Lourençato
Antonio Luís Thomé Gantus
Arlindo Riso
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Crisólia Gantus
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Edmar Atik
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Francisco M. Pereira Coelho
Iside Lanzara Grisólia
Ivete Fátima de Souza
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
Jussara Moritz
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Lucia Barbero Marcial
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Marcelo Biscegli Jatene
Márcia Leonor Barbero Marcial
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi 
Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Rosana Destro
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins 
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
Equipe:
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Ivone G. Pichin, Kelly Regina Banin e Monalisa Gonçalves Souza.
Psicologia: Andréa Nunes
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadoras: Regiane Iglesias, Cristina Maria Macedo Tomaz, Claudia Stefanelli
J. Ribeiro e Jucicleide Almeida.
Culinária: Rosa Durães Sanson
Costura: Bernadete Maria Oliveira Freitas

Projeto e Editoração:          Fotolitos: Impressão:
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• Arte e solidariedade
Todo o ano acontece em São Paulo importante exposição

ligada ao setor de artes. Este evento intitulado Salão de Arte é
realizado no Clube Hebraica e a verba arrecadada no dia de
abertura e nos demais dias da exposição é revertida para uma
instituição social.

No inicio do ano recebemos uma notícia muito especial:
fomos a instituição escolhida pela equipe organizadora do
evento, em especial pela Sra. Vera Lucia Chaccur Chadad, a
receber esta doação. 

Considerado um dos mais importantes eventos do setor
de artes na América Latina e mantendo um cunho social, o
Salão está em sua 14ª edição e terá a participação de 65
expositores, envolvendo galerias de arte, antiquários e
joalheiros.

A exposição acontecerá no Salão Marc Chagall do Clube
Hebraica, com a abertura beneficente marcada para o dia 20
de agosto e que teve os convites individuais vendidos para os
parceiros e amigos da ACTC. A exposição ao público em geral
ocorrerá do dia 21 ao dia  26 de agosto 

Agradecemos de coração pelo apoio a Francisca Buffet,
Corset Gráfica, Sweet Brasil, Estapar, Titina Leão, Mistral,
Roberto Rugiero e Editor Comunicação e cumprimentamos a
todos do Salão de Arte pela iniciativa.

• Visita ao Hospital Cotoxó
Nos dias 03 e 12 de abril, a equipe da ACTC visitou o

Hospital Auxiliar do Cotoxó, com o objetivo de conhecer
melhor o trabalho realizado por esse hospital e estreitar o
contato entre as equipes técnicas. 

O Hospital Auxiliar do Cotoxó – HAC, é um hospital de
retaguarda e faz parte da divisão do Hospital das Clínicas.
Recebe pacientes portadores de cardiopatias e de pediatria
geral, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), encaminhados
pelos Institutos do Coração e da Criança.

A equipe da ACTC foi recebida pela Assistente Social
Filomena Poli Patané, que apresentou todas as áreas do
hospital, além do parque de 3.300 m2 de área verde que lá
existe.

Agradecemos a equipe do Cotoxó pela oportunidade!

• Comemorações de Páscoa na

ACTC
Esse ano na ACTC a Páscoa foi

comemorada com muita alegria e
chocolate!

No dia 04 de abril, a equipe da Companhia de
Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP
e o Departamento de Assistência Social do Clube Paineiras do
Morumbi – DASP, fizeram uma visita muito importante,
doando ovos de Páscoa para todas as crianças, adolescentes e
mães/acompanhantes. 

Para completar a festa, no dia 09 de abril, o grupo de
voluntários da St. Paul’s School e a nossa culinarista Rosa,
organizaram uma festa com muitas brincadeiras e
guloseimas, dando um toque singular à Páscoa. 

A ACTC agradece à todos que fizeram dessa data uma
comemoração tão singular!
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Destaques

• Atividade Maria Maria vai ao Museu da Casa Brasileira
Como parte integrante da Atividade Maria Maria, no dia

04 de abril, as mães/acompanhantes, juntamente com a
Educadora Cristina Macedo Tomaz e a Assistente de Bazar
Izabel Freitas, realizaram a visita ao Museu da Casa Brasileira.

O museu, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, possuí
exposição permanente de mobiliário dos séculos XVII ao XX,
um espaço para mostras temporárias e um lindo jardim com
mais de 6.000m2, com 200 espécies de árvores brasileiras.
Além disso, promove discussões, palestras e cursos sobre
temas ligados à arquitetura e ao design.

O passeio foi um momento de descontração e de
inspiração para as mães/acompanhantes, que retornaram da
visita inspiradas a criar novas idéias para o artesanato Maria
Maria.
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• Fundação Internacional visita ACTC
No mês de abril a ACTC recebeu uma visita muito especial!
Com o objetivo de conhecer o trabalho realizado e

desenvolvido pela ACTC, o corpo diretivo da Fundación Infantil
Santiago Corazón, esteve presente em São Paulo. Essa visita
contou com a presença da diretoria do Instituto Camargo
Correa, importante parceiro da Fundación Infantil Santiago
Corazón e da ACTC.

Criada em 1988, a
Fundação é uma entidade
sem fins lucrativos e está
localizada em Medellín,
Colômbia. Presta atendimento
a crianças cardíacas, chegando
a atender uma média de 3.000
crianças por ano com o apoio

• Centro de Cultura Judaica promove show em prol da

ACTC
Nos dia 28 e 29 de abril, o Centro de Cultura Judaica

realizou no programa Intercâmbio Musical, show com o duo
de violonistas composto pela musicista israelense, Liat Cohen,
e o músico brasileiro, Paulo Martelli.

O evento ocorreu no Teatro do Centro de Cultura Judaica,
foi aberto ao público e o ingresso, pelo segundo ano
consecutivo, foi à doação de um quilo de alimento não-
perecível, revertidos em prol da ACTC. 

Além disso, o show, que uniu duas diferentes culturas, foi
uma demonstração de solidariedade, com a arrecadação de
167 quilos de alimentos, de muita técnica musical e uma
combinação sonora de qualidade.

do Instituto Camargo Correa. 
Essa visita foi uma opor-

tunidade única de troca de
informações e experiências,
para o aprimoramento do
trabalho desenvolvido por
ambas as instituições.

• InCor realiza bazar de Dia das Mães
Entre os dias 07 e 11 de maio, a ACTC foi convidada pela

equipe do InCor a participar
do Bazar de Dia das Mães,
expondo e divulgando os
produtos do Artesanato Maria
Maria, produzidos pelas mães/
acompanhantes da instituição.

Agradecemos a todos pela
oportunidade!

• Dia das Mães no Ráscal - comemoração com soli-

dariedade
Pelo terceiro ano consecutivo, a Rede de Restaurante

Ráscal realizou nos dia 11,12 e 13 de maio o Dia das Mães
Solidário.

As pessoas que comemoraram o final de semana das mães,
em um dos restaurantes da rede puderam ajudar a ACTC, pois
toda a renda obtida com a venda de sobremesas foi revertida
para a Associação.

O resultado da campanha foi a venda de 3.570
sobremesas, arrecadando o valor total  de R$ 34.759,14. 

Mais uma vez a ACTC agradece o empenho e carinho de
toda a equipe do Ráscal!

• ACTC no Museu da Lígua Portuguesa
No dia 13 de abril, crianças, adolescentes e

mães/acompanhantes foram ao Museu da Língua Portuguesa,
acompanhados das Educadoras Regiane Iglesias, Cristina
Macedo, a Estagiária Jucicleide Almeida e a da Assistente de
Bazar Izabel Freitas.

No coração de São Paulo, na Estação da Luz, o Museu
proporciona uma viagem que desperta o lado sensorial e
subjetivo obtido por meio do contato com palavras da nossa
língua e textos de grandes autores brasileiros ou de outros
países de língua portuguesa.

A novidade do Museu fica por conta da utilização de
materiais interativos em seus espaços, com muito som e
imagens, onde o público interage com a exposição, fazendo
parte das obras.

• Show do Ronald McDonald na

ACTC
No dia 09 de abril, a ACTC recebeu a

visita do Ronald McDonald, perso-
nagem da empresa multinacional de Fast Food McDonald’s.

O “Show do Ronald” faz parte do Programa Ronald
McDonald, que visa ampliar a experiência das crianças,
oferecendo diversão, brincadeiras e aproveita esse momento
lúdico para passar conceitos educativos, como respeito ao
meio ambiente, dicas de saúde e valorização da amizade.

O show foi um momento de muita descontração e
divertimento para todas as crianças e mães/acompanhantes
presentes.
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• ACTC no Balcão da Cidadania
Nos dias 22 a 28 de maio a ACTC participou do Balcão da

Cidadania, no Shopping Center Iguatemi de São Paulo.
O Balcão é uma iniciativa do Centro de Voluntariado de

São Paulo que, em parceria com os Shoppings Centers
Iguatemi e Market Place, disponibiliza um quiosque em que
as organizações podem divulgar seu trabalho, captar
voluntários e  comercializar produtos institucionais, ao longo
de uma semana .

A ACTC levou para expor no Shopping os materiais do
Artesanato Maria Maria produzidos  pelas mães/

acompanhantes no período
em que estão hospedadas
na instituição.

Cumprimentamos e a-
gradecemos de coração ao
Centro de Voluntariado de
São Paulo e ao Shopping
Iguatemi pela iniciativa!

num aumento de vendas e
encomendas no Bazar permanente da
ACTC.

Agradecemos pelo apoio, esforço e
determinação de todos, em especial as patronesses:

– Hilda Lucas

– Márcia Goldfarb

– Maria Luiza C. da Silva

– Maria Thereza Staub

– Mônica Vassimon

– Sonia Bracher

– Susana Steinbruch

– Valéria Barbosa de Oliveira

– Teresa Cristina Ralston Bracher

Para mais informações sobre a venda dos convites, entrar
em contato com Débora Carneiro pelo telefone 3088-7454
e/ou por e-mail debora@actc.org.br.

• Happy Hour - ACTC e Salão de Arte
No dia 15 de maio, com o objetivo de distribuir os convites

vendidos para o dia de abertura do Salão de Arte, a presidente
da ACTC, Teresa Cristina Ralston Bracher, juntamente com o
apoio das patronesses, ofereceu um Happy Hour para as
pessoas que contribuíram com a ação de divulgação do
evento.

O Happy Hour reuniu um público de aproximadamente 80
pessoas e conseguiu alcançar a meta de vender os 1.500
convites disponibilizados pela organização do Salão de Arte
para a ACTC.

O evento foi uma grande oportunidade para divulgar
nosso trabalho e, eventualmente expandi-lo, criando novos
contatos, otimizando e fortalecendo a imagem institucional. 

Os produtos do Artesanato Maria Maria oferecidos no
evento despertaram o interesse dos presentes, propiciando
uma venda significativa para a instituição, além de resultar

• Brasileirinhos festeja o Dia das Mães
Em comemoração ao Dia das Mães, no dia 10 de maio, as

crianças e os adolescentes da ACTC presentearam todas as
mães/acompanhantes de uma forma diferente.

Juntamente com a educadora Regiane Iglesias, as
estagiárias Claudia Stefanelli J. Ribeiro, Jucicleide Almeida e a

culinarista Rosa Durães, foi
preparada uma grande
homenagem.

Durante toda semana, na
Atividade Brasileirinhos, fo-
ram produzidos cartazes e
cartões personalizados. Tam-
bém foi ensaiada uma
apresentação musical. Na
atividade de culinária, foram
feitas receitas com muito
amor e carinho. 

No dia da festa, as mães
foram surpreendidas pela
cantoria e pela homenagem:
um lindo botão de rosas
entregue pessoalmente por
seus filhos. 

A comemoração contou
com a presença da Presiden-
te da ACTC, Teresa Cristina
Ralston Bracher e foi um
momento de muita emoção!

• ACTC realiza atividade de consumo consciente
No dia 07 de maio recebemos nossa ex-voluntária

Fernanda Tajchman, que realizou com mães/acompanhantes,
crianças e adolescentes uma oficina sobre consumo
consciente.

Nessa oficina foram
trabalhados temas como:
nosso cotidiano e o consu-
mo consciente, desperdício,
reciclagem e cidadania. 

Todos participaram com
muito entusiasmo das
discussões e atividades!



• ACTC visita Instituto Votorantim
Com o intuito de consolidar novas parcerias, no dia 11 de

junho, a presidente da ACTC, Teresa Cristina Ralston Bracher e
a Coordenadora, Regina Amuri Varga visitaram a Sra. Célia
Picon, diretora do Instituto Votorantim.

Criado no fim de 2002 para alinhar, fortalecer e qualificar
as ações sociais praticadas pelo Grupo Votorantim, o Instituto
tem a missão de fazer da vida comunitária um ambiente
propício para o desenvolvimento social. Sua atuação visa ao
desenvolvimento integral de jovens de 15 a 24 anos,
priorizando sua qualificação profissional e sua educação. 

Além disso, o Grupo Votorantim busca realizar
investimentos sociais que desenvolvam a capacidade das
comunidades para o auto-desenvolvimento, promovendo sua
autonomia e respeitando suas especificidades.

Agradecemos a oportunidade e cumprimentamos a todos
do Instituto Votorantim pelo ótimo trabalho realizado!
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desenvolvem. 
A Fundação BRAVA tem em seu conselho a Sra. Cecília de

Paula Machado Sicupira. É uma instituição sem fins lucrativos
que apóia, com conhecimento e investimento, projetos sociais,
ONGs, instituições, outras fundações e órgãos públicos.
Atualmente, concentra seus esforços nas áreas de Educação,
Cultura, Desenvolvimento Socioeconômico e Melhoria da
Administração Pública.

• ACTC realiza apresentação à Fundação BRAVA
No dia 28 de maio, a ACTC apresentou para a Fundação

BRAVA o trabalho que realiza. Representada pela presidente,
Teresa Cristina Ralston Bracher, a coordenadora Regina Amuri
Varga e pela empresa de consultoria Via Gutemberg, a ACTC e
a Fundação BRAVA tiveram  a oportunidade de compartilha-
mento de experiências e informações sobre o trabalho que

• ACTC e Santa Casa de Misericórdia da Bahia - Interação
Profissional

Com o objetivo de conhecer de perto os procedimentos
administrativos e organizacionais da ACTC, recebemos no mês
de maio, a visita da Santa Casa de Misericórdia da Bahia –
Hospital Santa Izabel, representada por Maria do Socorro
Albuquerque Miranda, Supervisora do Serviço Social e Ana
Cristina Matos, Coordenadora de Voluntariado.

Inaugurado em agosto de 1893, o Hospital Santa Izabel
constitui-se hoje na principal unidade do sistema Santa Casa,
aliando em sua missão o compromisso filantrópico, uma
política permanente de modernização, treinamento e
qualificação de pessoal, o que o levou a ocupar a posição de
referência em algumas especialidades, como cardiologia.

O Departamento de Serviço Social da Santa Casa da Bahia
organizou e administra estrutura de apoio para as crianças e
adolescentes com cardiopatia que são atendidos nessa
unidade de saúde. A casa de apoio para crianças cardíacas,
adultos cardíacos e crianças com câncer, teve como referência
alguns dos procedimentos e metodologias utilizadas na ACTC. 

O trabalho realizado no Hospital Santa Izabel foi
prestigiado pessoalmente pela nossa coordenadora Regina
Amuri Varga, que esteve presente em Salvador, conhecendo
em detalhes a estrutura desenvolvida. 

• Prefeitura Municipal de São Paulo
e ACTC firmam novas parcerias

Nos mês de maio a ACTC,
representada pelo vice-presidente,

Theotonio Maurício Monteiro de Barros, assinou mais três
termos de parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo,
representada pelo Secretário Ricardo Montoro da Secretaria
Especial de Participações e Parcerias.

As parcerias firmadas com a Prefeitura são relativas aos
projetos aprovados pelo Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente – FUMCAD: Projeto Apoio ao Coração, aprovado
no ano de 2006; Projeto Maria Maria, aprovado no ano de 2005;
E a renovação do Projeto Brasileirinhos, firmado desde 2006.

Para todos esses projetos
a ACTC conseguiu arrecadar
a totalidade dos recursos
que beneficiará aproxima-
damente 2.140 pessoas,
entre crianças, adolescentes
e familiares atendidos pela
entidade.

• Arraiá da ACTC
No dia 23 de junho, a ACTC realizou sua Festa Junina. Com

a união e colaboração de todos os parceiros, funcionários,
voluntários e mães/acompanhantes, foi organizada uma
festança com muita música, comida típica e brincadeiras!

Com a presença de aproximadamente 200 pessoas, este
ano o evento foi recheado de novidades. Na Atividade
Brasileirinhos as crianças, os adolescentes, juntamente com a
educadora Regiane Iglesias e a estagiária Claudia Stefanelli,
fizeram muitos balões, lanternas, bandeirolas e cartazes, que
enfeitaram e deram um colorido especial para a festa.  

Já a educadora Cristina Macedo organizou o bingo, com o
apoio dos prof. Carlos e do prof. Toshiaki da Escola Vera Cruz e
conduziu a quadrilha, juntamente com o “Trio Pé de Serra”.
Nosso evento foi cheio de animação e alegria, como toda
legítima festa caipira e pela primeira vez conseguimos dançar
uma bela quadrilha, graças a condução do prof. Carlos.

Nas barracas de brincadeira – tomba lata, pescaria, argola
e boca de palhaço – crianças e adultos se divertiam, tentando
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• Formação e Desenvolvimento Profissional
A ACTC mantém constante preocupação com a formação

e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua
equipe. 

No início de 2007, a coordenação efetuou o Levantamento
do Perfil Profissional, a Avaliação de Desempenho e o

alinhamento das expectativas de
desenvolvimento profissional, no qual
foi traçado um plano de
desenvolvimento para cada membro da
equipe da ACTC. 

Dentro desta proposta, destacamos:
• Nos dias 09 e 10 de abril a Assistente Social, Kelly Banin e
a Psicóloga, Andréa Freitas Nunes participaram do “5º
Congresso Humanização Hospitalar em Ação - 2007”, no
Centro de Convenções Rebouças. O evento, que já está no
seu quinto ano, reúne agentes de transformação para a
discussão, aprimoramento e disseminação da
humanização hospitalar em benefício de pacientes,
instituições de saúde e da sociedade como um todo. 
• De 28 a 30 de abril, a Coordenadora Regina Amuri Varga,
as Assistentes Sociais Ivone Pichin e Kelly Banin, e a
Psicóloga Andréa Freitas Nunes participaram do “XXVIII
Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado de São
Paulo (SOCESP)”. Sob a presidência do Dr. Leopoldo Piegas
e com os coordenadores científicos Dr. Antonio Carlos
Carvalho e Dr. Luiz Antonio Machado César, o Congresso
aconteceu pela primeira vez na cidade de São Paulo, no
ITM – Expo, onde foram realizados o VIII Simpósio de
Educação Física e Esporte/ XXIV Jornada de Enfermagem/
XIII Simpósio de Farmacologia/ XIII Simpósio de
Fisioterapia/ XIV Simpósio de Nutrição / XIII Simpósio de
Odontologia/ XXIII Simpósio de Psicologia/ X Simpósio de
Serviço Social. 
• A ACTC realizou no dia 30 de maio, para todas as
mães/acompanhantes e funcionários, o Curso de Primeiro
Socorros, ministrado pelo bombeiro Cristiano Alexandre
Belvederesi. O evento aconteceu na sede da ACTC e teve
como objetivo orientar todos os participantes em relação
aos procedimentos de primeiros socorros nos casos de
acidentes domésticos, como queimaduras, quedas e
engasgos.   

• A Assistente Social Kelly Banin participou no dia 31 de
maio, das palestras comemorativas do Dia Internacional
Sem Tabaco, promovidas pelo Instituto Brasileiro de
Controle do Câncer – IBCC. Ministradas pelo psiquiatra
Márcio Eduardo Bergamini, o cirurgião-médico Alexandre
Bezerra dos Santos Vieira e a psicóloga Marilda de Fátima
Vasquez, as palestras abordaram os aspectos psíquicos, a
dependência, o tratamento, as conseqüências do uso do
tabaco e os impactos que ele causa nos âmbitos da saúde
e da família.
• No dia 14 de junho, a equipe da ACTC participou da
apresentação do “Programa de Mensuração de Impactos

ganhar as prendas: brinquedos e produtos Maria Maria. A
piscina de bolinha, o correio elegante e o realejo também
foram um sucesso!

Além disso, as maquiadoras fizeram a alegria da criançada,
que saiam com lindos desenhos pintados nos braços, mãos e
rosto.

E é claro que não poderiam faltar os deliciosos quitutes!
A culinarista Rosa e as mães/acompanhantes capricharam

e fizeram cachorro quente, caldo de mandioca, pipoca, bolo de
milho, de tapioca, maçã do amor, cocada, canjica, quentão e
vinho quente. 

A ACTC agradece de coração a todos que participaram e
contribuíram para a realização dessa maravilhosa festa!
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• ACTC - Uma casa de portas abertas
Nos meses de abril, maio e junho, recebemos muitas

visitas, nacionais e internacionais, que vieram conhecer um
pouco mais as atividades e os trabalhos desenvolvidos pela
ACTC:

• Fernando Fitipaldi de Moraes – FASP
• Danilo C. Pelorca – FASP
• Denise Fernandes 
• Aline Duda – Universidade Anhembi Morumbi
• Catherine Bertelli – Universidade Anhembi Morumbi
• Fernanda Lissete – Universidade Anhembi Morumbi
• Gabriel Bastos – Universidade Anhembi Morumbi
• Natalie Mendes – Universidade Anhembi Morumbi
• Patrícia Genovez dos Santos – Universidade Anhembi
Morumbi
• Victor Garcia – Universidade Anhembi Morumbi
• Fundación Infantil Santiago Corazon – Diretoria
Executiva
• Ana Benfica – Aché Uma Dose de Vida
• Ana Maria Caira Gitahy – Associação Rodrigo Mendes
• Luiz Augusto Leal de Moraes – Presidente do CAMP-
Pinheiros
• Lucy Leite Balbi – Assistente Social do CAMP-Pinheiros
• Antõnio José Louçã Pargana - Presidente da Cisa Trading
S.A.
• Paulo Eduardo Mercado Santos – Diretor de Negócios da
Cisa Trading S.A.
• Maria do Socorro Albuquerque Miranda – Supervisora do
Serviço Social da Santa Casa de Misericórdia da Bahia
• Ana Cristina Matos – Coordenadora de Voluntários da
Santa Casa de Misericórdia da Bahia
• Dov Pomeroy – Associação Israelita de Beneficência Beit
Chabad
• Flávia Bochernitsan – Diretora Geral do Projeto
Felicidade
• Carla Poppovic – Produtora Cultural
Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de

todos!

• Não perca!
O Bazar da ACTC está repleto de novidades, como os ímãs,

canecas, camisetas, blocos de notas e novos modelos de
bolsas, peças exclusivas bordadas à mão pelas mães/
acompanhantes da ACTC durante a Atividade Maria Maria.  

Venha conferir!
Bazar da ACTC: R. Oscar Freire, 1463 – Pinheiros - São

Paulo - Tel: (11) 3088-7454/ 2286.

Sociais ACTC”, que levantará os
indicadores de resultado qualitativos
do trabalho desenvolvido na

Associação. Esse programa recebeu o patrocínio da Sra.
Cecília Sicupira e conta com a participação efetiva e
conjunta da diretoria , coordenação e equipe da ACTC, com
o assessoria da empresa  Via Gutemberg.

• A psicóloga Andréa Nunes participou nos dias 16 e 17 de
junho da “V Jornada Paulista sobre Luto – II Encontro
Internacional sobre Luto e Cuidados Paleativos”.
Organizado pela “4 Estações Instituto de Psicologia”. O
evento aconteceu em São Paulo, no Centro de Convenções
B’Nai B’rith e abordou temas como os efeitos do
aconselhamento e da terapia para luto.

Agradecimentos
Ampla Marketing Promocional

Banco de Alimentos

Blumund Confecções Ltda.

Brasil Promoshow Comercial Ltda.

Bureau 34

Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A
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Centro da Cultura Judaica – Casa da Cultura de Israel

Companhia de Processamento de Dados do Estado de

São Paulo - PRODESP

Departamento de Assistência Social do Paineiras - DASP

Fazenda Santana do Monte Alegre

Focus Locadora de Equipamentos Audiovisual

Fundação Salvador Arena

Gráfica Sonora

Horti Frutas 29

Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire

Restaurante Cannelle

Santher

St. Paul’s School

Transcomboio

Viena Delicatessem Ltda.

Viverde Plantas

Zurich Brasil Seguros S.A.

• “ACTC é uma entidade que possui uma causa nobre”
Foi assim que Daniele Belini, responsável pela equipe de

vendas, atendimento ao cliente, comunicação interna e
externa do Grupo Focus Audio Visual, descreveu a importância
de apoiar o trabalho da ACTC.

O Grupo Focus Áudio Visual, no mercado há mais de sete
anos, presta serviços em locação e operação de equipamentos
audiovisuais, informática, vídeo conferência, tradução
simultânea e afins, na realização de eventos.

A empresa apóia a ACTC desde 2006, com a doação dos
serviços de locação de equipamentos audiovisuais e
iluminação, para os eventos organizados na Associação. 

A seguir alguns trechos da entrevista realizada com
Daniele Belini:
ACTC - Qual perfil das entidades que a Grupo Focus apóia?
Daniele Belini - O Grupo Focus Audio Visual apóia entidades
que possuem necessidades e defendam causas diversas,
dando ênfase para aquelas que cuidam de crianças e idosos.
ACTC - Por que a Grupo Focus apóia a ACTC?
Daniele Belini - Porque a ACTC é uma entidade que possui

uma causa nobre e que nos sensibilizou
desde o primeiro contato.
ACTC – Qual a opinião do Grupo
Focus sobre o trabalho desenvolvido
pela ACTC?
Daniele Belini - O trabalho que a ACTC realiza com as crianças
cardíacas e suas famílias é de extrema importância. Essas
pessoas, que vivem um momento tão difícil, encontram em
um local agradável, apoio profissionalizado e de sustentação,
dividindo diariamente as tarefas e unindo esperanças para
transformar a situação-problema em oportunidade de
crescimento.

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.

w w w . a c t c . o r g . b r

Colaborações

Momento do Parceiro

Resposta à pergunta: O
que é taquicardia? Quais
são os seus graus e/ou
tipos? Quais limitações as
crianças portadoras de
taquicardia possuem?

Taquicardia constitui-se
no aumento do número de
batimentos cardíacos por
minuto, afim de manter o
fluxo de sangue adequado

para as necessidades corporais, em situações fisiológicas e
também nas patológicas. 

A taquicardia corresponde no recém-nascido ( até 30 dias
de vida) a valor superior a 160 batimentos cardíacos por
minuto; no lactente ( desde 1 mês a 2 anos de idade) a 140
batimentos; na criança (desde 2 até 12 anos) a 120 batimentos
e no jovem ( acima de 12 anos) a 100 batimentos por minuto.

Tipos de taquicardia
Pode a taquicardia ser fisiológica, ou seja, pode ocorrer em

uma criança normal quando submetida a situações de stress
(choro, medo, ansiedade, fome, etc).

Em situações patológicas, isto é, em condições nas quais
haja falência do coração (por cardiopatias congênitas,
miocardiopatias, etc), a taquicardia ocorre a fim de compensar
o menor volume de sangue impulsionado pelo órgão
insuficiente. 

Há ainda um 3o tipo de taquicardia que surge em corações
estruturalmente normais. Chama-se taquicardia paroxística
supraventricular, tida como benigna, com frequência cardíaca
acima de 200 batimentos, chegando por vezes a mais de 300
batimentos por minuto, mesmo em repouso e sem
desencadeantes, tendendo até à reversão espontânea.
Quando persistem, apesar de medicações apropriadas, devem
ser tratadas através de procedimentos invasivos percutâneos
por ablação por radiofrequência.

Limitações às crianças com taquicardia
Quanto às limitações que a taquicardia possa causar pode-

se afirmar que ocorrem apenas no último tipo descrito dado o
desconforto pela própria frequência cardíaca muito elevada,
interferindo no funcionamento cardiopulmonar com falta de
ar, palidez, sudorese e requerendo daí atuação rápida para a
sua reversão. Nos demais tipos, a taquicardia não causa
limitação por ser reacional.

Prof. Dr. Edmar Atik  - Cardiologista Clínico do InCor 
Membro do Conselho Deliberativo da ACTC

Informe Médico
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• “Aqui a gente aprende muita coisa”.
Nasci em 1961, na cidade de Congonhinhas, Paraná.  Ainda

bebê, com nove meses, fui para a casa dos meus avós para

desmamar e acabei sendo criada pela minha avó, pois não me

acostumei mais com minha mãe. Quando ela faleceu, eu tinha

nove anos e permaneci um pouco afastada da minha família.

Eu e minhas irmãs conversamos, mas não somos muito

próximas, não temos muita amizade. Acho que isso acontece,

pois não fomos criadas juntas.

Na minha infância não tive muita liberdade, meus avós

eram muito rígidos. Só podíamos brincar com as primas e o

meu irmão era único menino que participava das nossas

brincadeiras. Naquela época as crianças tinham algumas

obrigações. Lembro-me de levar comida na roça e de lavar

minha roupa. Recordo-me também de ter que tirar água do

poço e por isso minhas mãos ficavam marcadas de tanto

esfregar na corda.

Quando estudava era ótima aluna, mas diziam que apenas

os homens tinham que estudar um pouco mais. Eu adorava

estudar e os professores gostavam muito de mim e durante as

provas me colocavam na frente, separada do resto da turma.

Meu sonho era continuar os estudos, infelizmente só pude

cursar até a 7a série, parei de ir à escola com 13 anos.  Meu avô

não permitiu que eu continuasse, pois a oitava série era noite.

Ele dizia “se quiser terminar o estudo só se o marido deixar”,

mas não consegui. Eu falava para meu avô: se eu pudesse

estudar, não me casaria. Hoje, não tenho vontade de voltar a

estudar, a idade já passou.

Quando eu era mocinha, passear, sair à noite, nem pensar

e namorar só dentro de casa. Não podia conversar com

ninguém. Naquela época minha avó dizia “moça que ri demais

é moça da vida, não arruma nem casamento”. Eu ficava com

aquilo na cabeça.

Casei com meu segundo namorado e tivemos três filhos.

Quando nos casamos fomos para Curitiba e nosso primeiro

filho nasceu lá. Como meu marido sempre trabalhou de

motorista, fomos para muitas cidades, mudávamos para o

lugar que a firma mandava. 

Assim, minha vida era cuidar de casa e dos filhos. Foi muito

difícil quando soubemos que o Luciano era doente. Quando

ele tinha quatro anos fomos para Curitiba, queriam fazer

cirurgia, mas por nós sermos leigos, desistimos.

Abandonamos o tratamento por não entendermos muito

bem o que o médico dizia e também por conta da falta de

dinheiro.  No entanto, aos nove anos ele passou mal e tivemos

que levá-lo a Londrina.

Levamos o Luciano novamente a Curitiba e de lá nos

mandaram para o INCOR. Eu nunca tinha vindo a São Paulo e

sentia muito medo, pois diziam que havia muito assalto,

acidente de carro e que os médicos eram açougueiros. Antes

de vir, conversei com um padre que me ajudou muito e

acabou me convencendo que  os médicos de São Paulo eram

preparados. Além disso, os avós do Luciano eram contra a

cirurgia.

A primeira vez que vim a São Paulo, em 1998, o Luciano

tinha dez anos. Fiquei oito dias na cidade e me hospedei em

Demonstrações das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006

Total de receitas

Total das despesas

Fundo de Custeio – Reserva Técnica

Superávit do exercício

R$ 1.392.860

R$ 1.264.135

-

R$ 128.725

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

Total: 171.892

• Nossos números de Janeiro a Junho de 2007

Linhas de atuação: Resultado:

• HOSPEDAGEM

Pernoites

• ALIMENTAÇÃO 

Refeições Oferecidas  

• SERVIÇO SOCIAL

• PSICOLOGIA  

• DESENVOLVIMENTO PESSOAL

E INSERÇÃO SOCIAL 

7.057

37.631

3.296

812

2.100

Nossos Números

ACTC – Evolução do volume de atendimento aos usuários
1994 - 2006

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades
2006, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo
Contábil referente ao ano de 2006. Além disso, disponibiliza
também informações adicionais sobre as notícias veiculadas
neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora
pelo telefone 3088-7454.

Integral Dia

Notícia das Mães



casa de parentes, que foram nos receber na rodoviária. Depois

disso voltei mais vezes e tive que aprender sozinha, na marra.

Ficar longe da família é muito duro, a gente pensa nos

outros filhos, que têm que se virar sozinhos. Teve uma época

que fui chamada na escola e a diretora disse ter estranhado o

fato do meu filho do meio ter tirado nota ruim. Era o período

que eu estava em São Paulo, ele saia da escola e tinha voltar

para casa para fazer almoço. 

Quando cheguei na ACTC, na casa antiga, eu estava

desesperada, só chorava enquanto esperava a avaliação do

médico. Eu estava aflita, não queria saber de psicólogo, que

naquela época era um homem. Agora não sei resolver meus

problemas com Luciano sem a ACTC, principalmente agora

que meu filho está passando por momentos mais difíceis,

principalmente por estar na adolescência. Além disso, aqui na

ACTC a gente aprende muita coisa, sendo que bordar foi uma

das melhores que aprendi. Essa atividade, além de nos ajudar

financeiramente, distrai e afasta o nosso pensamento de

coisas ruins. 

Demorei um pouco a bordar, no inicio ficava observando,

mas aos poucos fui me aproximando. Aprendi muitos pontos

e procuro me empenhar e fazer tudo com muito capricho. No

começo eu ficava com um pouco de medo de bordar coisas

pequenas e delicadas, mas agora estou feliz em saber que

consigo fazer um bom trabalho, independente do tamanho

do risco.  Fico muito feliz ao receber muitos elogios das

professoras.  Fiz também bastantes barras de crochês para os

panos de prato, o que me ajudou financeiramente. Procuro

aprender trabalhos artesanais, por isso fiz curso de crochê e

pintura em tecido, na minha cidade.

Eu gosto de vir à ACTC, encontrar as professoras, as

assistentes sociais e também rever algumas mães. Por outro

lado é muito triste quando sabemos da morte de alguém, a

gente fica com medo e pensa no nosso filho. Eu não queria

passar por isso, queria morrer primeiro que meu filho.

Nessa última estadia na ACTC participei de todas as

oficinas, às vezes fico meio receosa pensando que não vou

conseguir, mas a educadora sempre me convida e me

incentiva.  Adorei a atividade de recortes com o artista plástico

Alex Cerveny, consegui me soltar, voltei à minha infância, e me

diverti.   

Na época que meus filhos eram pequenos, meu marido

não queria que eu trabalhasse fora de casa, mas agora ele não

se incomoda, pois as crianças cresceram e estamos com

problemas financeiros.  Trabalhei quatro meses em uma

confecção, mas tive que sair por conta das viagens a São

Paulo.  Ao voltar a minha cidade, pretendo aperfeiçoar o curso

de corte e costura para poder trabalhar em uma confecção.

Depoimento da mãe/acompanhante Aparecida Lima Gallo da

Silva, mãe do adolescente Luciano Silva.

O objetivo desta iniciativa é

proporcionar maior interação entre os

projetos Brasileirinhos e Maria Maria

com atividades artísticas que levem às

mães o conhecimento do cotidiano da sala de atividades,

num momento de troca com os filhos e profissionais.

A primeira oficina ocorreu dia 15 de junho e, além de mães

e crianças, contou com a participação da educadora do

espaço e da assistente do Projeto Maria Maria. 

Todos os participantes abraçaram a idéia e participaram

com entusiasmo de produções artesanais criativas para a

Festa Junina da ACTC que aconteceu no último dia 23.   

As mães Noemi e Elzira, ambas de Minas Gerais, disseram

que gostariam que a oficina ocorresse mais vezes, pois é um

momento que distrai dos problemas e aproxima mães e

filhos. 

Para Elzira, a iniciativa leva maior segurança às crianças,

pois elas passam maior tempo junto com as mães. Gabriela

Costa, de 6 anos, filha de Elzira, achou a atividade muito legal:

“Gostei de ficar junto com a minha mãe”.

O resultado desta primeira experiência motivou a

continuidade da iniciativa que espera envolver cada vez mais

os usuários da casa.

Texto da educadora Regiane Iglesias
e da estagiária Cláudia Stefanelli Ribeiro.

• Oficinas integram Atividade Brasileirinhos e Maria

Maria
A partir de junho o projeto Brasileirinhos implantou

oficinas de artes que ocorrerão mensalmente, com a

participação de mães e crianças. 

Notícia das Crianças
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Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação
Bureau 34
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Empresa de Petróleo Ipiranga
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gerdau   
Gradiente
Gráfica Sonora
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar
Lefosse Advogados
Klabin S/A 
Novartis Laboratórios  
Restaurantes Ráscal 

Doação Testamental

Maria Luiza Fagundes
Jorge Uchoa Ralston

Associados Mantenedores

Alberto Zacarias Toron
Alexandre Sampaio Nery
Antônio Carlos Zuardi dos Reis
Berenice Arvani
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Toschi Neto
Cássio Alcântara Costa
César Torres Bertazoni
Claudia Pirani
Denise Ralston Fonseca
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Rita Ido
Evelyn Schweizer
Fernando Paulo Simas Magallhães
Gilberto dos Santos
Gilberto Santos Mendina
Isabel Centola
José Carlos Daux Filho 
José Carlos Moreira Wellausen
Laerte Guilhermat
Luísa Bielawski Carracedo

Mara Teixeira
Marcela Azzam
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Adelaide Bastos da Silva
Maria Alexandra Kowlski Motta
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Carmella Piovesan de Campo
Mário Luiz Saraiva
Munir Ebaid
Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares
Ricardo Akeda
Roberto Ângelo de Carlos Frizzo
Roberto Daud
Rodrigo Bresser Pereira
Shirley Amorim Gomes
Silvia Nasrallah
Sylvia Luisa R. S. Pereira
Therezinha Ribeiro Ralston

Associados Mantenedores

Adolfo Alberto Leirner
Adriana Ferreira Zamora
Alberto Carlos Amador Gimenez
Alexandre Clemente Chami
Ana Maria Dei Espada
Audinéia Queiroz Gomes

Amigos de Coração - Pessoa Física
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Antônio Ermírio de Moraes
Antônio José Louçã Pargana
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Cecília de Paula Machado Sicupira
Déa Backheuser
Eike Batista
Eugênio Emílio Staub
Fernão Carlos Botelho Bracher
José Vicente Pinto dos Santos
Lecy Beltran Martinez
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Nancy Englander
Paulo Mercado
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Pedro Moreira Salles
Ricardo P. Backheuser 
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher

Nossos Parceiros - Amigos de Coração

Rede de Parceiros



Cajsa Stin Johansson
Carlos Lacerda
Cláudio Sansevero
Cristina Barros Grendl
Dilvana Barboza da Silva
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa Bracher
Elisa de Arruda Botelho
Emília Gomes Robello
Emílio Felício Imbrioli
Fábio da Silva Marins
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Hernani Benedito Tolosa 
João Cândido Botelho Gomes
José Ascenção
José Martins Costa Filho
José Ribamar Alves Xavier
Lúcia Fortunato Donnamaria Neto
Luciana Guimarães Salcetta
Luis Eduardo C . Magalhães
Luís Pedreira
Maria Angélica A. G. Vidal
Maria Lívia Jank
Maria Odila Guimarães Curi
Mariza Reinz Cintra
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Reginaldo Costa
Pietro Nozza
Rodrigo  Roriz Macedo
Roland Gallbach
Rosana Aparecida Pereira
Sérgio de Freitas Costa
Sheila Aparecida Loureiro
Sílvia Maria Secco Andreoni Sarmanto
Vera Lúcia Mascarenhas Pires
Vicente Ferrari
Wanda Bodini Loureiro
Wanda Costa Borgneth
Washington Rancel Júnior
Yeda Márcia Gonzaga da Silva
Zita de Barros Garcia Ursini
Associados Colaboradores 

Alex Cerveny
Alexandre Ribeiro Lima
Andréa Borges de Medeiros
Antônio Carlos Malheiros
Antônio Carlos Stefanelli
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Auryana Arcanjo
Cláudia Baffa
Clóvis França
Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira
Darcy Casanova Martin
Débora Brum
Elizabeth Rudge
Felisbela Soares de Holanda
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávio Ribeiro
Fréderic Marie Henri Dyevre
Gica Mesiara
Gil Vianna Paim
Gleika Maris Kelm
Isabel Barbosa Felix de Souza
Isabel Teixeira Mendes Gros
João Signorelli
José Carlos Rezende Nogueira
Kiki Felipe
Letícia Moura
Manoel de Oliveira Saes

Márcia Cavalieri
Maria Augusta Moisés
Maria Cecilia Meira Moreira
Maria Elenita Favarato
Maria Elisete Fernandes
Maria Lúcia Guida
Maria Luzia Canale Ortega
Maria S. Salomão
Mario Luiz Amabili
Mariza Thomé
Marizete Gonçalves Ferreira
Nina Horta
Odair Luis Ferreira
Patrícia Obracat Salgado
Paulo Pimentel
Ritsugo Tanida
Rosa Takada
Silvana Bonfiglioli
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Vera Cecília Bresser Pereira
Vera Maria Cyrillo Amorin
Zélia Siqueira
Apoiadores

A6 Design + Arquitetura
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Ampla Marketing Promocional
Associação Viva e Deixe Viver
Banco de Alimentos
Bertha Industrial
Brazil Foundation
Buffet Ginger
Carvalho Pinto, Monteiro de Barros A.A.
Casa de Cultura de Israel – Centro da Cultura Judaica
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiátrico da Lapa
Centro de Voluntariado de São Paulo - CVSP
CIPLAN – Cimento Planalto S/A
Companhia Suzano de Papel e Celulose
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Escola Vera Cruz
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Federação Israelita do Estado de São Paulo
Focus Locadora de Equipamentos Audiovisual 
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Mesiara - Paisagismo
Grupo Vicunha Têxtil 
Horti – Frutas 29
InCor - Instituto do Coração – HC–FMUSP
Inside Organiza
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Levi’s Strauss do Brasil
Lions Clube Pompéia
Montart Esquadrias Metálicas
Multibrás Eletrodomésticos
Nova Mercante de Papéis Ltda 
Peixoto & Cury Advogados
Rede TV
Ripasa S. A.
Santher
Sociedade Antioquina do Brasil
Talent
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio
TRR Consultora e Corretora de Seguros
TV Bandeirantes
TV Globo
Unilever
Viverde Plantas E Jardins
Wharton University of Pennsylvania
Zurich Brasil Seguros
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