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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.  

Em 2001, nasce a Atividade Ma-
ria Maria, coordenada por Cristina 
Maria Macedo Tomas. Naquele mo-
mento a proposta do projeto era 
desenvolver as habilidades artesa-
nais e promover a socialização das 
mães acompanhantes das crian-
ças e adolescentes atendidos pela 
ACTC. Foram trabalhadas varias 
técnicas de artesanato. Dentre elas, 
o bordado foi tomando corpo  e se 
transformando no foco principal da 
atividade. 

Ao longo desses anos, essas mães foram encora-
jadas a bordar desde a primeira chegada a casa. Com 
muita dedicação, Bernadete lhes ensinou a técnica dos 
pontos. Cris, por sua vez, trabalhando o interior de cada 
mãe, por meio de livros e oficinas, conseguiu melhorar 
a auto estima e a confiança em si próprias.

Em 2008, acontece o projeto Bordando Arte, que 
contou com o apoio de Alessandra Bresser Pereira, 
Alex Cerveny e Maguy Etlin. Cinqüenta e oito artistas 
foram convidados para participar do projeto. Junto 
com as mães, eles produziram obras de arte que foram 
expostas na Pinacoteca do Estado de São Paulo e pos-
teriormente leiloadas para arrecadar fundos para a ins-
tituição. Este foi um ponto marcante para estas mães. 
A troca de experiências entre artistas e mães foi riquís-
sima.  A responsabilidade de entregar um trabalho im-
pecável, um novo mundo de idéias e novos materiais 
para o trabalho, fez com que essas mães descobrissem 
dentro delas um potencial escondido.  A produção dos 

bordados após o projeto foi visivel-
mente enriquecida.

Hoje estamos trabalhando em 
um novo projeto com o apoio de 
Claudia Moreira Salles, Baba Vacaro 
e Maguy Etlin. O projeto, intitulado 
Bordando Design, contará com a 
participação de Antonio Bernardo, 
Baba Vacaro, Carlos Motta, Clau-
dia Moreira Salles, Estúdio Manus, 
Irmãos Campana, Isay Weinfeld, 

Jaqueline Terpins, Jum Sakamoto, 
Kimi Nii, Mana Bernardes, Marce-

lo Rosenbaum, Nido Campolongo, Rodrigo Almeida 
e Sergio Rodrigues. A proposta, mais uma vez, trará a 
estas mães a noção de que o bordado não tem limites. 
Bordar ouro, cerâmica, tela de aço e plástico descortina 
um universo de possibilidades nunca antes imaginado. 
Transformar o bordado em mobiliário ou em um objeto 
de design é mágico e enriquecedor.  Os trabalhos serão 
expostos na Galeria Vermelho em outubro deste ano.

O bordar é muito mais que uma fonte de renda para 
estas mães. É um momento em que a mente viaja e o 
foco principal de estar na casa é deixado em segundo 
plano. O orgulho de finalizar um trabalho traz auto es-
tima e, conseqüentemente, força para a árdua luta do 
dia a dia.

por  Susana Steinbruch 
Membro da Diretoria da ACTC

O enriquecedor percurso do bordado na ACTC

Mãe/acompanhante da ACTC produzindo peça do projeto 
Bordando Design. Foto: Claudia Moreira Salles
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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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Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Ivone G. Pichin, Kelly Regina Banin, 
Sandra dos Santos Cruz, Silvana de Martino Fanti, Elaine 
Baptista Januário e Bruna Mozerat Vasques Lázaro
Psicologia: Andréa Nunes - CRP 06/77081 e Maria Carolina 
Alvim Barrieu (estagiária)
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Regiane Iglesias, Cristina Maria Macedo 
Tomaz, Hewerton Marcelo Tavares Castro, Ariadne Apareci-
da da Silva Souza, Bruna Alves e Alaís de Araújo Yamada.
Nutrição: Denise Marco - CRN 7822
Culinária: Rita de Cássia Guaraudo de Araripe Bonifácio
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer
Costura: Bernadete Maria Oliveira Freitas
Música: Domus – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro
Auxiliar de Recepção: Marcia Ribeiro de Araújo
Auxiliar de Bazar: Lusiene Almeida dos Santos 
Auxiliar de Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes
Motorista: Jerson de Freitas Brandão

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:
Aldo Senna Franco
Alexandra De Michelli 
Nolasco
Alexandre Terdiman 
Lerman
Ana Maria C. Junqueira
Andrea C.G.Pedroso
Associação Viva e Deixe 
Viver
Camila Maria Pimentel 
Machado
Camilla Gouveia
Carlos Lasar
Dara Liberman
Jandyra Silva Dias
Larissa Serejo Marinho
Leonardo Tuma
Lívia Riguetto Machado
Márcia Maria Castagnari 
Altenfelder Silva
Marcos Fernando de 
Oliveira Penteado
Maria Ângela Bassi
Maria Teresa Quadro
Natália Raquel Scarano
Natasha Anceschi
Nídia Coltri

Norma Seltzer Goldstein
Rafael Engel Velano
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Suely M. Grisanti
Susana Mentlik
Thais Regina de M. Pizzi

Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Vice-Presidente: Theotonio Mauricio Monteiro Barros
Mônica Pimentel de Vassimon
Carlos Roberto da Silva Souza
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch

Conselho Fiscal
Tito Enrique da Silva Neto
Vera S. Pereira Coelho
José Eduardo Cintra Laloni 
Nelson Waisbich (supl.)
Marina Massi (supl.)
Maria Tereza Affonso Ionescu (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
Antonio Luís Thomé Gantus
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Crisólia Gantus
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
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
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
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
Maguy Etlin
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
Maria Vitória Recife Maldonado Galvão
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi 
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
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
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certificações e premiações

ACTC
Sede 
Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros
CEP: 05409-010 – São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
CNPJ: 00.236.857/0001 – 05
Casa do Adolescente 
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

•  Prêmio WIZO – 2011 - Dia Internacional da Mulher  
– Homenagem prestada pela Organização Feminina 
WIZO de São Paulo para a Sra. Teresa Cristina Ralston 
Bracher, presidente da ACTC, em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido pela ACTC.

•  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.

•  Certificado no Conselho Regional de Psicologia de 
São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até mar-
ço/ 2011

•  COMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03 - Renova-
ção em 04/06/2014

•  DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. 
em 09/12/02 - Válido até 31/05/2010

•  Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02, 
Publ. no D.O.E. em 03/12/02 - Válido até 09/04/2011 

•  CEAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de 
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Válido até 
25/04/2011

•  CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M. 
em 03/04/02 - Válido até 03/05/2014

•  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 30/04/2011
•  Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de 

16/12/99, Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Válido até 
16/08/2013

•  Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado 
de São Paulo – CVSP - 2010/2009 - 2008/2007 - selo 
conferido às organizações sociais que mantém parceria 
ativa com o CVSP e que oferecem um programa de vo-
luntariado organizado, 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.

•  ABRINQ – Fundação ABRINQ - Prêmio Criança 
2000 – A ACTC classificou-se entre as vinte finalistas.
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Evento será em prol da ACTC pelo quinto ano consecutivo. Ajude você também, adquira já o seu convite! 
Salão de Arte 2011

Repetindo a parceria de sucesso reali-
zada desde 2007, a equipe organizadora 
do Salão de Arte, em especial a Sra. Vera 
Chaccur Chadad, escolheu novamente a 
ACTC como a instituição social para rece-
ber a verba arrecadada com a realização 
do evento em 2011.

O evento está na 18ª edição e é consi-
derado um dos mais importantes do setor de artes na Améri-
ca Latina. Além disso, todos os anos o Salão mantêm o cunho 
social, escolhendo uma organização sem fins lucrativos para 
receber a verba arrecadada em sua bilheteria.  

A exposição terá a participação de galerias de arte, anti-
quários e joalheiros e será realizada no Salão Marc Chagall do 

Clube Hebraica. A abertura beneficente 
será dia 15 de agosto, com os convites 
individuais – colocados a venda antecipa-
damente - a R$ 150,00.

Após a inauguração, a exposição fica-
rá em cartaz do dia 16 ao dia 21 de agosto, 
com ingressos no valor integral a R$ 25,00 
e preço especial para idosos, estudantes 

e crianças até 10 anos a R$ 20,00, vendidos diretamente na 
bilheteria. 

Para mais informações sobre a realização do Salão de Arte 
2011 e a venda dos convites, entre em contato com a ACTC 
e fale com Débora Carneiro pelo telefone (11) 3088-7454, ou 
pelo e-mail debora@actc.org.br.

ACTC sob rodas
Entidade adquire veículo modelo Kombi e contrata motorista para transporte do público atendido.

Em janeiro a ACTC começou a ofe-
recer mais um benefício aos seus usu-
ários!

Com a compra de uma Kombi e 
a contratação de um motorista, as 
crianças, adolescentes e mães/acom-
panhantes agora possuem transporte 
diário garantido para a locomoção aos 
hospitais.

Esse serviço também facilita a rea-

lização de passeios culturais, as idas e 
vindas às rodoviárias e aeroportos, agi-
liza o suporte para a área administrativa 
no transporte de suprimentos, retirada 
de doações e realização de eventos.

Além disso, conseguimos reduzir 
despesas que antes eram feitas com a 
contratação de serviços de portador, 
táxi e transportadora. 

Ciclo de palestras informativas
Palestras mensais visam a orientar usuários sobre as diversas atividades oferecidas pela ACTC.

Durante a permanência das crian-
ças, adolescentes e suas mães/acom-
panhantes na ACTC, todas recebem 
informações sobre saúde, educação, 
moradia, alimentação além das noções 
de cidadania, por meio de palestras, 
reuniões e bate-papos.

Esses conceitos são reforçados por 
meio de atividades, que estimulam o 
desenvolvimento de hábitos e rotinas 
para uma melhor qualidade de vida. 

Dessa forma, como parte do plane-
jamento da Linha de Atuação Alimen-
tação, a nutricionista Denise Marco 
promoveu para as mães/acompanhan-
tes, crianças e adolescentes da ACTC a 
palestra “Alimentação Saudável”.

As palestras foram ministradas na 
sede da Associação nos dias 26 de ja-
neiro, 23 de fevereiro e 23 de março, 
com o objetivo orientar os participan-
tes a manter uma alimentação saudá-
vel e balanceada.

Já na Atividade de Orientação Fo-

noaudiológica, da Linha de Atuação 
Desenvolvimento Pessoal e Inserção 
Social, foram organizadas palestras nos 
dias  23 de fevereiro e 30 de março pela 
fonoaudióloga Elda Ayer, com o objeti-
vo de acompanhar a deglutição e a fala 
das crianças e adolescentes.

Jerson, motorista da ACTC junto a Kombi, que veio 
para auxiliar no transporte.

A nutricionista Denise Marco ministra palestra 
sobre Alimentação Saudável na Sede da ACTC.

Elda Ayer, fonoaudióloga da ACTC, faz um bate-
papo com as mães/acompanhantes.
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Uma viagem pelo bordado brasi-
leiro, através das tradições, criação e 
produção de grupos de várias regiões 
do país, Artesanato Maria Maria par-
ticipou da mostra integrada de bor-
dado realizada no SESC Pinheiros, de 
19 de fevereiro a 13 de março, com a 
curadoria de Beth Viani e cenografia 
de Anne Vidal.

Com a participação de 14 grupos 

de diferentes partes do Brasil, o even-
to contou com  exposição, oficinas, 
prosa e bordado (bate-papo com os 
grupos) e diálogos (palestras).

A ACTC teve sua participação em 
três momentos no evento: na Mostra 
Integrada de Bordado, do dia 19 de 
fevereiro a 13 de março, com exposi-
ção de trabalhos com bordados pro-
duzidos pelas mães/acompanhantes 

no Artesanato Maria Maria; no dia 25 
de fevereiro, sexta - feira, nossa edu-
cadora Cristina Macedo, participou 
do diálogo (palestra) “Nas Tramas da 
Vida” e compartilhou com o público 
presente a experiência vivenciada na 
ACTC; e no dia 27 de fevereiro, Cristi-
na também participou de uma prosa 
(bate-papo), onde relatou algumas 
de suas experiências.

Em 2011 não faltaram oportuni-
dades para celebrar o Carnaval.

No dia 03 de março, a equipe do 
Instituto de Tratamento do Câncer In-
fantil – ITACI convidou todas as mãe/
acompanhantes, crianças e adoles-
centes da ACTC para participar de sua 
Festa de Carnaval, que contou com a 
apresentação de uma escola de sam-
ba e diversas atrações de recreação 
infantil. 

Nosso muito obrigada para a Ação 
Solidária Contra o Câncer Infantil, em 
especial para Darci Romboli Carvalho, 
organizadora do evento, pelo convite!

Já no dia 04 de março a comemo-
ração aconteceu na Sede da ACTC. 
Crianças, adolescentes, mães e fun-
cionários celebraram o Carnaval com 
muita serpentina, música e alegria.

Para a realização da festa, toda a 
casa foi enfeitada com máscaras co-
loridas e cartazes, produzidos pelas 
próprias crianças e adolescentes du-
rante a semana, nas atividades Brasi-
leirinhos e Adolescentes Cultural. 

Além disso, todos os presentes 
se enfeitaram com máscaras, óculos, 
plumas, chapéus, perucas e colares 
para dançar e pular ao som das popu-
lares marchinhas de carnaval.

Os dois eventos foram momentos 
de muita descontração e interação!

Animação do Carnaval toma conta da ACTC!
Eventos na ACTC e no ITACI marcaram as comemorações da data. 

Atividade Maria Maria participa de evento sobre bordado 
no SESC Pinheiros
Mostra “Brasil Fio a Fio - Bordar, Criar e Compartilhar” reuniu grupos de bordados de todo o Brasil.

A festa do ITACI contou com a apresentação 
de uma escola de samba, muitos brinquedos 
e diversão.

Crianças e adolescentes produzem máscaras 
e enfeites para a Festa de Carnaval da ACTC.

1 - Mesa com comida e bebida feitos 
especialmente para o evento.
2, 3 e 4 - Crianças, adolescentes, mães/
acompanhantes dançam e brincam ao som 
das marchinhas.
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Dia Internacional da Mulher
Presidente da ACTC Teresa Cristina Ralston Bracher recebe homenagem da Organização Feminina WIZO São Paulo.

No dia 15 de março a ACTC ficou em festa!

Em comemoração pelo Dia Internacional da Mulher nos-

sa presidente, Teresa Cristina Ralston Bracher, recebeu da Or-

ganização Feminina WIZO São Paulo uma linda homenagem.

O evento aconteceu em São Paulo, no Buffet França, 

organizado pelo Grupo Chana Szenes e foi prestigiado por 

quase 500 pessoas, dentre elas funcionários, amigos, asso-

ciados, parceiros e voluntários da ACTC.

Na ocasião, a WIZO também homenageou Etejane Hep-

ner Coin, vice-presidente da Organização Feminina WIZO 

Brasil, ex-presidente da WIZO São Paulo e assessora de Ges-

tão da atual presidência.

Para encerrar a comemoração, foi apresentado o  espe-

táculo teatral musical “Florilégio Musical”, no qual os atores 

Mira Haar e Carlos Moreno interpretaram canções de alguns 

compositores da música popular nacional e internacional: 

Dorival Caymmi, Carlos Gardel e Edith Piaf, dentre outros.

Agradecemos de coração a todos da Organização Femi-

nina WIZO São Paulo, em especial à presidente Iza Mansur, 

por proporcionar, por meio desse evento, momentos de 

muita emoção. Somos ainda gratos a todos os presentes, que 

puderam prestigiar nossa presidente nessa homenagem. 

Etejane Hepner Coin (esq.) e Teresa Cristina Ralston Bracher (dir.). 
homenageadas no evento do Dia Internacional da Mulher. Foto: 
Organização Feminina WIZO São Paulo.

Funcionários, amigos, associados, parceiros e voluntários da ACTC, 
além de familiares, prestigiaram nossa presidente. Foto: Organização 
Feminina WIZO São Paulo.

Apresentação teatral musical “Florilégio Musical” envolveu todos os 
convidados, que dançaram e cantaram ao som de muita música.. Foto: 
Organização Feminina WIZO São Paulo.
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momento do parceiro

Nota Fiscal Paulista e ACTC
Desde setembro de 2009, a ACTC já recebeu mais de R$ 4.461,27 oriundos de doações de créditos e de cupons 
fiscais da Nota Fiscal Paulista. 

No inicio de 2009, a Secreta-
ria da Fazenda do Governo do 
Estado de São Paulo lançou no 
programa da Nota Fiscal Paulis-
ta uma excelente oportunidade 
para que todos possam ajudar 
entidades beneficentes devida-
mente cadastradas na Secretaria 
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social – SEADS.

A ACTC é uma delas!
Ao efetuar o pagamento de 

uma compra ou de uma prestação 
de serviço, o consumidor poderá 
beneficiar a instituição das seguin-
tes formas:

•	Se	optar	por	informar	o	CPF	– 
a transferência poderá ser feita 
posteriormente através do 
site:  www.nfp.fazenda.sp.gov.
br. No lado esquerdo do site 
clique em “Consulta”, depois 
informe o seu CPF e senha para 
acessar o sistema.  Entre no 
link na borda superior “Entida-
des Sociais”, selecione a opção 
“Doação de Notas” e indique 
a Associação de Assistência à 
Criança e ao Adolescente Car-
díacos e aos Transplantados do 
Coração – ACTC

•	Repasse	de	 créditos	de	pes-
soa	física	– Acesse o site www.
nfp.fazenda.sp.gov.br, depois 
informe o seu CPF e senha 
para acessar o sistema.  Entrar 
no link “Consulta”, selecionar a 
opção “Utilizar Créditos – Doa-
ção de Créditos para Entidades 

Sociais”, fornecendo os seguin-
tes dados:
- Município: São Paulo
- Razão Social: ACTC 
- Valor (R$): colocar valor de 
sua escolha, levando em consi-
deração o saldo disponível.  

•	Se	 optar	 por	 NÃO	 informar	
o	 CPF	 –	 envie suas Notas e 
Cupons Fiscais para a ACTC, 
no endereço Rua Oscar Freire, 
1.463 – Pinheiros - CEP: 05409-
010 – São Paulo – SP e/ou pelo 
e-mail debora@actc.org.br, 
com o assunto NOTA FISCAL 
PAULISTA.

Esses cupons e notas, encami-
nhados para a ACTC, serão cadas-
trados e o reembolso do imposto 
efetuado diretamente para a enti-
dade.

É muito simples, rápido e fácil!
Vale salientar que você não 

precisa se identificar, mantendo 
perante a Secretaria da Fazenda 
a privacidade nas suas despesas. 
E nós da ACTC também assegura-
mos isso.

É muito importante que esses 
cupons e notas cheguem à ACTC 
com rapidez, pois teremos sem-
pre até o dia 20 do mês seguinte 
à emissão deles para efetuar o 
cadastramento!

Essas pessoas já ajudaram e 
realizaram um desses procedi-
mentos:

- Daniela R. Busch Sensato
- Luciana Zechin Portas Levy
- Luis Roberto M. Barnabé
- Maria Carmella P. Campo
- Marilena Bonadio
- Menahem Friedman
- Sirlene Maria Piu
- Susana Steinbruch
- Teresa Cristina Ralston Bracher
- Therezinha Ralston

Ajude você também, divulgue 
essa idéia ou contribua enviando 
seus cupons fiscais e/ou doando 
seus créditos.

Para mais informações, entre 
em contato com Débora Carneiro 
ou Alessandra Gallo, pelo telefone 
(11) 3088-7454/3088-2286 e/ou pe-

los e-mails debora@actc.org.br/ ales-

sandra@actc.org.br. 
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PESSOAS JURÍDICAS
Absolutamente Necessaire Confec-
ções Ltda.
Cowmisetas – Comércio de Artigos do 
Vestuário Ltda.
Faculdade de Informática e Adminis-
tração Paulista - FIAP
Fazenda Monte Alegre
Hospital Paulista
ONG Banco de Alimentos
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Pernambucanas – Loja Augusta
Shopping Cidade Jardim S.A.
Sistema Pueri Domus
Transcomboio
TRR Corretora de Seguros
Zurich Brasil Seguros S.A.

PESSOAS FÍSICAS
Adriana Mattos
Alexandre Benati
Alexandre Sedola
Ana Egloge Stellato
Ana Elisa Staub

Anna Andreotti
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Carolina Etlin
Claudia Arede
Consuelo Rodrigues Muñoz
Enzo Kagalli Monteiro
Eva
Franca Maria Berra
Germano Giorgio Braudicio
Iara Carvalho Pinheiro Machado
Inês Aureliana Adle
Ivone Defendi Farão
Maria Alice Setubal
Marina Pinto Carneiro Alves
Marisa Ribeiro de Oliveira
Marlene Sabbag
Phelipe
Renata B. C. Ribeiro
Sabrina Steinecke Lawder
Simone Prist Steinecke
Venera Collela Jorgi

agradecimentos

Voltem sempre!
Nos meses de janeiro, fevereiro e março, recebemos muitas visitas, que vieram conhecer de perto as atividades e os 
trabalhos desenvolvidos pela ACTC.  Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.

portas abertas

• Organização Feminina WIZO de São 
Paulo:
- Frida Malamud
- Mirta Beatriz Landesman
- Iza Mansur
• Universidade Cruzeiro do Sul - Curso 
de Comunicação:
- Renata Alencar
• Página Editora:
- Cristina Torres

• Magazine Luiza - Unidade Teodoro:
- Eliane Maria da Silva
- Ana Cristina Cabral dos Santos

• Grupo EC:
- Anderson Barbosa

• Aprimorandas de Psicologia - InCor 
(HC-FMUSP):
- Ana Paula Gomes Thomazatti            
- Bruna Bovarotti Lopes (HAC) 
- Débora Rosa Rafaelli           
- Erica da Cruz Santos            
- Fernanda Lascala de Senna 
- Gabrielle Leite Silveira          
- Isabella Cavalheiro Lumare    
- Mariana Martins Roberto       
- Marilia Lidia de Assis            
- Natalia Nogueira Degaki       
- Sissa Helena Avel Valle

• Curso de Especialização em Psico-
logia Clínica Hospitalar – InCor (HC-
FMUSP):
- Amanda Coelho Padilha Donato
- Amanda Matos dos Santos
- Ana Carolina Diaz

- Beatriz Barone Guida
- Camila Bispo Santiago
- Camila Vannucchi de Oliveira
- Daniela de Castro Teixeira 
- Fabiana Alves Noronha
- Fabíola Berlofa Santana 
- Francisco Fialho Durante
- Isabel Cristina G. M. Augusto
- Leia Santos de Souza
- Márcia Bartz Machado
- Mariana Garcia de Moraes 
- Michele Mendes Costa
- Paula Soares Silveira 
- Priscila de Oliveira Camargo
- Priscila Siqueira da Silva Duarte
- Rachel de Souza Fischetti 
- Sara Evaristo de Lima Melo
- Silmara Gandolfi M. De Oliveira 
- Suellen Christine de Carvalho Souza
- Tatiana Peixoto Vilanova
- Valéri Pereira Camargo 
- Vanessa Menon de Oliveira Fonseca

Fachada da sede da ACTC.

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
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Dessa forma, incentivamos todos 
os membros da equipe a participar de 
cursos e eventos ligados a nossa mis-
são.

Dentro dessa proposta, destaca-
mos:

•		No mês de janeiro e fevereiro a 
ACTC realizou ciclo de palestras para 
todas as mães/acompanhantes e fun-
cionários. Os eventos aconteceram na 
sede da ACTC e tiveram como objetivo 
esclarecer dúvidas e orientar os parti-
cipantes em relação às doenças cardí-
acas, seus procedimentos médicos e 
tratamentos.  

No dia 20 de janeiro, contamos 
com a participação da Dra. Nana Ikarii 
e no dia 09 de fevereiro, contamos com 
a presença da Dra. Paula Vicenzi, que 
fazem parte da equipe de Cardiologia 
Pediátrica do InCor

•		Em 25 de fevereiro, a Coordena-
dora Regina Amuri Varga, a Psicóloga 
Andréa Nunes, as Assistentes Sociais 
Kelly Banin e Silvana de Martino Fanti 
participaram do “II Encontro Nacional 
de Cirurgiões Cardíacos Pediátricos: 
Discutindo o Treinamento em Cirur-
gia e Cardiologia Pediátrica”, realizado 
pelo Departamento de Cirurgia Cardí-
aca Pediátrica da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Cardiovascular- SBCCV.  O 
evento aconteceu no Instituto do Co-
ração – InCor (HC-FMUSP) e teve como 
objetivo estabelecer diretrizes para a 
criação e formação dos centros de trei-
namento, para o cirurgião cardíaco pe-
diátrico, assim como iniciar e promover 
a discussão de sua interação com as 
demais especialidades envolvidas. 

•		No dia 25 de março,  toda a equi-

pe da ACTC recebeu treinamento de 
Brigada de Incêndio, ministrada pelo 
Técnico em Segurança e Medicina do 
Trabalho, Peter Ruiz de Sá. No evento, 
realizado na sede da instituição, foram 
passadas orientações sobre a forma de 
prestar os primeiros socorros, sobre 
os procedimentos para operação de 
equipamentos de combate a incêndio 
e também de prevenção a incêndios.  

notícia das crianças

Em fevereiro fizemos uma 

Sequência de Atividades sobre 
Contos. Complementarmente, a 
atividade cultural externa foi uma 
visita à Cidade do Livro - um espaço 
cenográfico no qual as crianças se 
divertem-, com o intuito de ilustrar na 
prática o conteúdo visto em sala.

Como algumas crianças iriam 
passar em consulta e outras já 
estavam de alta médica para retornar 
a sua cidade de origem, agendamos o 
passeio para o mês de março.

Ao chegar, fomos recepcionados 
pelo grupo de monitores que nos 
esperavam, todos muito carinhosos. 

O projeto que escolhemos para o 
nosso grupo foi o Kids. A programação 
continha uma viagem à livraria 
infantil, com uma cidade cenográfica, 
por meio de uma coleção de livros 
gigantes, com personagens que 
interagem, mostram a importância 
do livro e incentivam a formação do 
hábito da leitura. Também tratam 

Atividade Brasileirinhos visita a Cidade do Livro 
Atividade Cultural Externa teve objetivo de promover a leitura. Texto produzido pela Educadora Regiane Iglesias.

Mães/acompanhantes, crianças, adolescentes 
e educadores da ACTC foram recebidos pelos 
monitores da Cidade do Livro.

formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional 
A ACTC mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua 
equipe.  

Dra. Paula na 
palestra do dia 
09 de fevereiro.

Palestra 
ministrada 
pela Dra. Nana, 
no dia 20 de 
janeiro.

Equipe da ACTC participa da Brigada de 
Incêndio .
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temas como: saúde, meio ambiente, 
pluralidade cultural, ética e cidadania.

A primeira apresentação foi com 
Dona Maricota, secretária do Prefeito 
da Cidade do Livro. Foi ela quem nos 
abriu as portas para conhecermos a 
biblioteca. Lá nos encontramos com o 
Sr. Prefeito e a Traça um personagem 
bem engraçado que mostra o lado 
bom dos livros para as crianças, de 
forma lúdica. 

Tivemos uma apresentação da 
cachoeira falante que nos contou, 
por meio de vídeos ilustrativos, 
a importância da água em nosso 
planeta e o risco que correríamos sem 
ela. Em seguida, foi a vez da biblioteca 
com diversos livros interativos. 
Pudemos pegar os livros e ler por 
alguns momentos. Foi bem agradável. 
Os pais-acompanhantes também se 
envolveram na leitura com seus filhos.

Para tratar de um assunto 

importante como a higiene pessoal 
e a economia da água, passamos 
pelo lava-rápido e aprendemos várias 
coisas: como tomar banho em pouco 
tempo; fazer a escovação de dentes 
após as refeições sem deixar a torneira 
ligada; lavar as mãos sem desperdiçar 
água etc. 

Após lavar as mãos, demos uma 
pausa no Castelo das Delícias para 
o lanche. Depois dele, tivemos uma 
orientação prática sobre a importância 
dos coletores de lixo e o hábito de 
jogar cada lixo no coletor correto. Os 
monitores nos auxiliaram o tempo 
todo.

Passamos para a Vila do Saber 
onde todos conheceram Vó Cotinha 
que nos contou uma história. Antes 
de iniciá-la, o personagem criou, junto 
com as crianças, a montagem das 
figuras que fariam parte da história. O 
grupo interagiu bastante, como ilustra 
o CD gravado e oferecido a cada grupo 
para ouvir com seus educadores.

A experiência foi especial, todos 
gostaram muito. Recebemos o 
depoimento de um pai que participou 
com a filha e relatou, ao final da visita, 
que conseguiu voltar ao seu tempo de 
infância. Agradeceu-nos imensamente 
a oportunidade.

As crianças fizeram muitos 
comentários e disseram que uma das 
coisas de que mais gostaram foi a 
contação de história pelo personagem 
Vó Cotinha. Também ficaram 

impressionadas com o ambiente, os 
livros gigantes, os personagens que 
apresentaram a biblioteca e o grande 
número de livros que havia ali.

Nossa atividade teve um retorno 
ainda mais positivo do que o esperado.

Normalmente, as atividades 
culturais externas são uma 
continuação de nossas atividades em 
sala. Em geral, elas acabam sendo 
muito mais que isso. Foi esse o caso da 
Cidade d Livro. Ao colher depoimentos 
tanto das crianças quanto de seus pais, 
podemos perceber o quão gratificante 
se torna para eles a oportunidade de 
se distrair, espairecer, e distanciar-se, 
por algumas horas, da difícil realidade 
que os trouxe a São Paulo. 

Mães, pais e crianças curtem o passeio  e 
fazem leitura de diversos títulos.

Todos participam das apresentações, que 
falaram de uma forma ludíca sobre a presença 
dos livros em nossas vidas.

Nossas crianças cresceram! 
Adolescentes contam um pouco sobre a Atividade Brasileirinhos. Texto produzido pela Educadora Regiane Iglesias.

Neste trimestre tivemos a 
oportunidade de receber, na Atividade 
Brasileirinhos, duas adolescentes 
muito assíduas. Observei o quanto a 
participação delas ajudou as crianças 
menores.

Juliana - uma das adolescentes 

que hoje faz o curso de Magistério em 
sua cidade, Caetité - BA -, me passou 
algumas recordações de quando era 
menina, ao iniciar sua participação no 
Brasileirinhos, em 2005.

Após a atividade, conversamos 
um pouco mais. Ela comentou seu 

curso de magistério e sua atuação nas 
atividades, na atual estadia na casa. 
Débora e Lohany – outras adolescentes 
colaboradoras – participaram do 
diálogo:
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Educadora: O que significa a Atividade 
Brasileirinhos para vocês?
Juliana: Para mim a Atividade Brasileirinhos é o momento 
em que as crianças passam de forma diversificada, aprendem 
brincando. É aqui que muitas crianças formam as primeiras 
palavras.
Débora: É tipo um reforço para as crianças. A gente 
aprende ler, escrever e também brincamos com isso.
Lohanny: Significa aprender, se divertir com todos, 
estudar e ser feliz com tudo o que tem aqui.

Educadora: Como foi, para vocês, participar das 
atividades desde criança até hoje?
Juliana: Durante quase seis anos de convivência, houve 
diversas mudanças. Apesar de vir à ACTC a cada seis meses, 
costumo participar bastante das atividades. Atualmente sou 
mais participante que observadora, pois futuramente irei 
trabalhar com crianças e adoro vê-las sempre em atividade.
Débora: Eu achei muito legal participar dessas atividades. 
As professoras são boas comigo.
Lohanny: Para mim foi ótimo aprender mais e mais, desde 
que eu cheguei aqui e continuo aprendendo mais, com todos 
os professores que se renovam a cada ano que passa.

Educadora: Vocês se lembram das atividades de 
que participaram? Falem sobre alguma delas.
Juliana: Lembro pouca coisa do que fiz anteriormente, 
mas tem uma que sempre lembro que é a escovação. Cada 
criança possuía uma escova dental guardada com uma 
tampinha e o nome da criança. (atividade higiene bucal)
Débora: Eu gostei de fazer papel reciclado porque ele ajuda 
muito na natureza. (atividade sequência sobre reciclagem)
Lohanny: Sim. A que eu mais gostei foi a atividade de 
música em que eu toquei vários instrumentos. (atividade 

diversificada, canto dos instrumentos musicais)

Educadora: O que vocês acham que essas atividades 
proporcionam às crianças?
Juliana: Essas atividades proporcionam lazer, cultura e 
educação às crianças que participam.
Débora: Propõem aprender a ler, escrever porque na vida 
terão que ter um futuro melhor.
Lohanny: Proporcionam muito prazer de estar aqui 
aprendendo cada vez mais e conhecendo novos amigos (as). 
Sabendo lidar com as pessoas.

Educadora: Deixem um recado ou mensagem para 
as crianças que participam e participarão do 
Brasileirinhos.
Juliana: Sejam perseverantes, verdadeiros Brasileirinhos. 
Não desistam nunca, considerem que os obstáculos de sua 
vida são apenas pequenas pedras no caminho que você pode 
pular. 
Débora: Sempre goste de estudar porque leva a um futuro 
melhor.
Lohanny: O recado que eu vou deixar para essas crianças 
é fácil de dizer. Brinquem, mas estudem muito para ter um 
futuro melhor. Porque eu sei que é difícil ficar longe de sua 
família, quando se está aqui na ACTC. E curtam suas vidas! 
Vivam felizes pra sempre! Beijos.

Juliana Alves Lobo - 18 anos - 
Caetité - BA.

Débora C. B. Candido - 13 anos - 
Maringá - PR.

Lohanny Costa Santos - 14 anos - 
Maricá - RJ. 



janeiro/ fevereiro/ março   11     

informativo ACTC

notícia dos adolescentes

Direitos e deveres no Adolescente Cultural 
Educadores trabalham Sequência de Atividades sobre direitos e deveres sociais. Texto produzido pelos educadores 
Hewerton Marcelo Tavares Castro e Ariadne Aparecida Da Silva Souza.

No mês de janeiro, iniciamos se-
qüências de atividades, referentes às 
questões de nossos deveres como ci-
dadãos. A principio baseamo-nos no 
livro Vida, direito de todos, de autoria 
do Professor Fernan-
do Carraro. Entre os 
vários temas, priori-
zamos as situações 
que atentam contra a 
vida. Nesse momen-
to, fizemos consulta à 
Constituição, especifi-
camente ao capitulo I, referente a di-
reitos e deveres individuais, coletivos 
e também a direitos sociais. 

Durante as leituras e pesquisas, 
os adolescentes observaram que ain-
da há milhões de brasileiros vivendo 
em situação de pobreza, ou mesmo 
de indigência, ou seja, em condição 
de extrema pobreza. E que existem 
no país milhões de analfabetos; além 
disso, uma grande parte da popula-
ção tem menos de quatro anos de 
estudo. Essas descobertas sensibili-
zaram os adolescentes, levando-os 
a propor maneiras de contribuir, de 
alguma forma, para gerar mudanças. 

Tratamos de assuntos relaciona-
dos ao futuro e descobrimos que, 
apesar das mudanças políticas e so-

ciais positivas em nosso país, ainda 
existem muitos desempregados ou 
pessoas que recebem salários bai-
xos, o que resulta em problemas de 
moradia, saneamento e dificuldades 

financeiras. 
Alguns adolescen-

tes relataram a pró-
pria experiência e os 
problemas que verifi-
cavam na sua cidade. 
Explicaram que, em 
alguns lugares, ainda 

existe trabalho escravo. Demonstra-
ram frustração por não saber ou não 
ter incentivo da escola ou da família 
para tomar atitudes que contribuam 
com a mudança da situação. 

Juntamente com as leituras e pes-
quisas, buscamos Atividades Cultu-
rais Externas que, de alguma forma, 
contribuíssem com nosso trabalho 
e fossem vinculadas às seqüências 
semanais. Dentre elas, destacamos 
a visita ao Museu Catavento, onde 
observamos invenções que melho-
raram a vida dos cida-
dãos no decorrer dos 
anos: energia elétrica; 
veículos que facilitam 
a limpeza das cidades 
e possibilitam melhor 
qualidade de vida 
para as pessoas; má-
quinas que aumentam a produção 
de alimentos, contribuindo assim 
para diminuição da fome. 

Fomos também à Livraria Cultu-
ra e encontramos vários livros sobre 
cidadania, sobre a questão da fome 
no mundo, alertando sobre nossos 
deveres e indicando como podemos 
contribuir para melhorias, mesmo 

com pequenas atitudes. 

Além de trabalhar com esse 
tema, nossos jovens também reto-
maram os assuntos vistos na escola 
de origem. Os que participaram do 
acompanhamento individual mos-
traram que estão se conscientizan-
do da importância dessa proposta, 
pois trouxeram o próprio material 
didático para dar continuidade aos 
conteúdos abordados em sua escola, 
potencializando assim o seu aprendi-
zado.

Cabe ainda destacar um caso 
específico. Para atender a uma pa-

ciente da ACTC que 
permanecerá muito 
tempo em São Paulo, 
contatamos a Escola 
Municipal Tenente 
José Maria (no bairro 
do Sumaré), que dis-
ponibilizou uma vaga 

para a efetivação da matricula de 
Anna Beatriz S. D. Mancio (9 anos – 4º 
ano do Ensino Fundamental), do Rio 
de Janeiro. Ana aguarda para reali-
zar procedimentos no InCor, por isso 
sua família fixará residência em São 
Paulo, para facilitar seu tratamento 
médico.

“Sempre achei que 
os problemas que via 

na TV não tinham 
nada a ver comigo, 

mas percebi que eles 
afetam minha vida” 

Ralf Barros, 14 anos

“Fiquei preocupado, 
quando pesquisamos 
sobre a situação dos 
desempregados, não 

gostaria de fazer parte 
dessa estatística” 

Jhonatan Freitas, 18 anos

Adolescentes realizam pesquisas e leituras 
sobre direitos e deveres sociais.

Na Atividade Cultural  Externa, visitaram 
o Museu Catavento, com invenções que 
melhoraram a vida dos cidadãos.
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Brasil de fio a fio – Bordar, criar e compartilhar 
Texto produzido pela educadora Cristina Macedo Tomaz.

notícia das mães

A ACTC participou, 
no mês de fevereiro, do 
evento “Brasil de fio a fio”, 
no SESC Pinheiros em São 
Paulo. Foi um encontro 
entre grupos de borda-
dos de São Paulo, Minas 
Gerais, Distrito Federal e 
Ceará, com o objetivo de 
compartilhar experiências, recriando 
uma viagem pelas tradições, lingua-
gem e técnicas de bordar.

Por meio de exposição, relato 
de experiências, oficinas, palestras 
e contação de histórias, criou-se um 
ambiente favorecedor da troca de vi-
vências estéticas e culturais que con-
tou com a participação de 14 grupos 
ligados ao bordado. A ACTC foi um 
deles.

A diversidade e a criatividade pre-
sentes na exposição mostraram que 
a linguagem do bordado no Brasil 
tem recebido múltiplas adaptações 
e suas técnicas têm sido repassadas 
e reinterpretadas. Assim, mantendo 
a tradição ou reinventando pontos, 
colocando sentimentos e emoções, 
as bordadeiras dos diferentes grupos 
mostraram, em seus encantadores 
trabalhos, que a criação de imagens, 
por meio de linha e agulha, vêm car-
regadas de memórias familiares, de 
histórias de vida, de costumes, de lu-
gares e também de literatura.  

Representando a Atividade Maria 
Maria, participei de três momentos. 

O primeiro encontro, com 
a presença de algumas 
bordadeiras da ACTC, foi 
a oportunidade para que 
os grupos se conheces-
sem e compartilhassem 
as diferentes técnicas e 
as distintas formas de 
empregar o bordado no 

mundo contemporâneo.  Assim se 
fizeram presentes, entre outros, o 
tradicional bordado português da 
Ilha da Madeira, criações inspiradas 
na literatura de Guimarães Rosa, tra-
balhos que alinhavam saberes resga-
tando identidade, projetos vinculan-
do familiares e amigos, como forma 
de estreitar laços afetivos.

Em um segundo encontro, apre-
sentei a Atividade Maria Maria e re-
tomando o fio da história, relembrei 
o momento em que o narrar e o 
bordar uniram-se e, nesse processo, 
o bordado foi tomando uma nova 
forma e, assim, por meio dele, as mu-
lheres da ACTC puderam manifestar 
sua cultura, emoções e descobertas, 
revelando um lugar identitário e de 
pertencimento. Por outro lado, a ex-
periência trouxe também a ousadia 
de experimentar novos traços e con-
tornos, possibilitando, ainda,  que os 
nós com o desenho se desatassem. 

E foi a autoria dos “desenhos-
riscos” que provocou indagações no 
público presente. Pudemos, então, 
reafirmar nosso princípio e nossa 
convicção na criação de espaços 
para a expressão individual. Enfatiza-
mos que, ao dar ao outro a autoria, 
este se reconhece como sujeito. 

Retomei a importância, no nosso 
trabalho, da experiência de bordar 
e criar a partir de textos literários, 
salientando o valor dos livros como 
fonte de inspiração para  que cada 
um  possa tecer suas  impressões  
artísticas. Para ilustrar, estavam ex-
postos alguns frutos de projetos de 
releitura, criações ligadas a cantigas 

infantis,  que  se inspiraram em um 
livro de poemas, possibilitando o res-
gate da memória  infantil. 

No nosso último encontro, as bor-
dadeiras da ACTC e as de Carapicuíba  

compartilharam histórias e  experi-
ências e tiveram a oportunidade de 
dialogar sobre o processo de criação.  
Comentaram sobre o ato de bordar 
e a repercussão na própria vida, do 
ponto de vista terapêutico ou como 
forma de encontro, nos momentos 
em que o tempo, para elas, parece  
ficar suspenso.

Sobre o tema, Beth Ziani, curado-
ra do evento, diz ” Tempos de bordar. 
Um tempo que se esquiva do coti-
diano, reúne, cria e integra. Tempo 
de bordar - resistência e silêncio, pois 
bordar também é um tempo de com-
partilhar silêncios.” 

Na ACTC, nossas bordadeiras vi-
vem um tempo de espera, muitas 
vezes insistentemente lento, mas, 
enquanto aguardam a recuperação 
dos filhos, alinhavam esperanças, 
dando vida aos tecidos com sua for-
ça criativa.

“Tempos de 
bordar. Um 

tempo que se 
esquiva do 

cotidiano, reúne, 
cria e integra” 

Beth Ziani

Encontro de bordadeiras ofereceu 
oportunidade para a troca de experiências.

Em um segundo momento, Cristina Macedo 
apresenta o processo de desenvolvimento da 
Atividade Maria Maria

Um dos 
bordados 
apresentados 
na exposição 
do SESC 
Pinheiros.
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Resposta:	 A pergunta faz-nos 
pensar imediatamente na grande 
correlação que hoje se demonstra 
entre as doenças em geral e a influ-
ência genética como sua causa. A 
predisposição genética, mapeada 
pela posição de aminoácidos e de 
proteínas na formação dos diversos 
gens, induz ao aparecimento de en-
fermidades que podem se exteriori-
zar mais tardiamente na vida e são 
então explicadas pela própria dispo-
sição das estruturas gênicas.

Assim, como exemplos clássicos 
dessa influência, cita-se a ocorrência 
em muitos membros de uma mes-

ma família de doenças metabólicas 
como o diabetes, de doenças tumo-
rais neoplásicas, de hipertensão ar-
terial e de tantas outras doenças or-
gânicas, em acometimento mesmo 
tardio na vida. 

Especificamente à pergunta for-
mulada sobre dois filhos, um com 
cardiopatia congênita e o outro com 
cardiopatia adquirida (embora não 
determinada), a linhagem genética 
certamente é diferente e não há cor-
relação de predisposição familiar de 
uma em relação à outra doença.

A interligação genética do filho 
com cardiopatia congênita é nítida, 
apesar de que também possa ser cau-
sada por fatores ambientais como in-
fecção gestacional, medicação usada 
pela mãe na gestação e por algumas 
doenças maternas, tornando a causa 
multifatorial. Por outro lado, a cardio-
patia adquirida decorre de fenôme-
nos intercorrentes como infecção, 
parasitose e ainda por aspectos e dis-
túrbios imunológicos. Nesse aspec-
to, acresce-se grande importância à 
imunidade alterada da pessoa por 
ocasião do aparecimento das doen-
ças, principalmente nas cardiopatias 
adquiridas. Assim, uma infecção por 
vírus ou por bactéria pode ter uma 
“porta de entrada” no organismo 
facilitada em determinado tempo 
quando haja menor defesa orgânica, 
como em pessoas com alimentação 
inadequada, com debilidade física 
por excesso de atividades ou ainda 
com sobrecarga emocional de qual-

quer natureza e assim por diante.
Por tudo isso, houve em verdade 

na família em questão uma provável 
predisposição genética (relacionada 
ao filho com cardiopatia congênita) 
e, no outro, uma intercorrência, mas 
não transmissível.

A propósito do assunto importa 
ainda dentro do tema salientar que, 
em estudos da literatura médica, co-
menta-se que as cardiopatias congê-
nitas vêm associadas a outros “defei-
tos não cardíacos” em cerca de 28,7% 
dos casos, o que implica sempre na 
procura cuidadosa desses outros de-
feitos, em presença de uma cardiopa-
tia congênita, mas não em existência 
de outro tipo de cardiopatia adquirida 
ou de predisposição familiar. (Miller A. 
Journal of Pediatrics 2011, Febr 15

Como lenitivo, a solução adequa-
da clínico-cirúrgica, nos dias de hoje, 
tem atenuado os aspectos negativos 
desses acometimentos cardíacos, 
salientando-se, no entanto, a grande 
importância dos aspectos preventi-
vos que devem nortear a vida de to-
das as pessoas.

Prof. Dr. Edmar Atik 
Diretor da Cardiologia Pediátrica 
do InCor (HC-FMUSP) e membro do 
Conselho Deliberativo da ACTC

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.

O Bazar da ACTC oferece diferentes 
produtos, tais como os ímãs, canecas, 
camisetas, blocos de notas e novos 
modelos de bolsas, peças exclusivas 
bordadas a mão pelas mães/acompa-
nhantes da ACTC durante a Atividade 
Maria Maria.  Venha conferir!

nosso bazar Bazar da ACTC
R. Oscar Freire, 1463 
Pinheiros	•	São	Paulo	 
(11) 3088-7454/2286  
Das 9h às 17h

 
Pergunta: 

Qual a explicação médica 
que se pode dar quando em 

uma mesma família temos dois 
cardiopatas, sendo uma cardiopa-
tia adquirida e o outra, descoberta 

depois, diagnosticada como 
cardiopatia congênita? Isso 

é possível?

o doutor responde
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Banco Santander Brasil S/A
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Cisa Trading S. A.
Companhia Brasileira de Metarlugia e Mi-
neração
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Filantrópica Arymax
Fundação Salvador Arena
Gradiente
Gráfica Sonora
Grande Moinho Cearense S. A.
Instituto Água Viva
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Unibanco
LFJ Participações Ltda.
Klabin S/A 
Novartis Biociencia S/A
Restaurante Ráscal

Amigos de Coração - Pessoa Física
Alberto Fernandes
Alexandre Sedola
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Antônio José Louçã Pargana
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Cecília de Paula Machado Sicupira
Danielle Jucá Silveira
David Feffer
Déa Backheuser
Eike Batista
Eugênio Emílio Staub
Fernão Carlos Botelho Bracher
Geraldo Henrique Frei
Graziela Laffer Galvão
Gustavo Henrique Penha Tavares
Jairo Cupertino
José Irineu Nunes Braga
José Vicente Pinto dos Santos

Lecy Beltran Martinez
Luis Fernando Coelho Guido
Luis Terepins
Marcos Silveira
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Nancy Englander
Paulo Mercado
Renata Chacur
Ricardo P. Backheuser 
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher

Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston 
Maria Luiza Fagundes

  Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Berenice Arvani
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Toschi Neto 
César Torres Bertazoni
Denise Ralston Fonseca 
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Schweizer
Fernando Paulo Simas Magallhães
Galeria Almeida & Dale
Gilberto dos Santos
Gilberto Santos Mendina
Henrique Lacerda de Camargo
José Carlos Daux Filho 
José Francisco Matarazzo Kalil
Kazue Matuda Miura
Luísa Bielawski Carracedo
Luís Roberto Martins Barnabé
Marcelo Alexandre Sakurai
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah
Maria Carmella Piovesan de Campo
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Helena S. Bonfiglioli
Mário Luiz Saraiva
Nacira Araújo Simonek 
Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares

Priscila Morelli Nogueira
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Daud
Roberto Frizzo
Rodrigo Bresser Pereira
Rodrigo Octavio Deliberato
Ronaldo Amaral
Therezinha Ribeiro Ralston

 Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Maria Dei Espada
Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos 
Neves Silva
Cajsa Stin Johansson
Camila Xavier de Lima
Carlos Odon Lopes da Rocha
Celina Rosa Martins
Cilly Issier
Daniela Calderaro
Doroty Del Guerra Lopes
Elineide da Silva Nascimento Taino
Elisa de Arruda Botelho
Emídio Rime Filho 
Emílio Felício Imbrioli
Euclides Robert NEto
Fabiana Franco Ferreira
Fábio Bobrow
Helena de Campos Nogueira
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hermina Steuer
Hernani Benedito Tolosa 
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
Joice Ruiz
José Ascenção
José Martins Costa Filho
José Roberto Giardiello
Leandro Carvalho de Oliveira
Marcia Lopes Weber
Maria Angélica Arruda G. Vido
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria Fernanda Facci U. Caramelo
Maria Lívia Jank
Maria Lucia Guida
Maria Luiza Moraes

Maria Odila Guimarães Curi
Mariza Reinz Cintra
Patrícia Silveira Cintra
Pietro Nozza
Renata Miranda Bessa
Rene Felix
Rildo Vicente de Paula
Rodrigo Trotte Campos
Roland Gallbach
Rubens de Moura Florencio
Sérgio de Freitas Costa
Tereza Cristina Pedro Alves
Thais Jacinto Ribeiro
Vera Lucia Mascarenhas Pires
Vicente Ferrari
Wanda Bodini Loureiro
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini 

Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alex Cerveny
Ana Egloge Stellato
Ana Teresa Rebouças
Andréa Borges de Medeiros
Anna Righinni Alves da Siqueira
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Clóvis França
Cristiana Vieira
Cristina Dias
Dalva Teodoro de Souza
Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira
Darcy Casanova Martin
Delma Cordeiro Marujo
Douglas Watanabe
Elizabeth Rudge
Fatima Michel
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávia Regina de Souza Oliveira
Gica Mesiara
Gilberto Frussa
Hilda Lucas
Irany Vasilliauska
Irati Rivitti
Ivone Rizalla Cebds

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 3.883

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 19.365

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 1.478

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões 287

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

1.511

Resultados	de	janeiro	a	março	de	2011

DEMONSTRAÇõES DAS RECEITAS E DESPESAS  
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2010

Total de receitas R$ 2.328.579,00  

Total das despesas R$ 2.304.341,00 

Reserva Técnica Contábil -  

Superávit do exercício R$ 24.228,00 

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades 2010, o Parecer da Au-
ditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2010. Além 
disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas 
neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora pelo telefone 3088-
7454.

Dr. José Américo Bonatti
Julia Valiengo
Kiki Felipe
Letícia Moura
Malu Bresser Pereira
Márcia Cavalieri
Márcia Goldfarb
Maria Elisete Fernandes
Maria José Garcez H. Daud
Mario Luiz Amabili
Marisa Ribeiro de Oliveira
Mariza Thomé
Marizete Gonçalves Ferreira
Marlene Sabbag
Milena Bonfiglioli
Nina Horta
Paulo Pimentel
Paulo Roberto Farão
Ritsugo Tanida
Silvana Bonfiglioli
Simone Prist Steiwecke
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Venera Collela Jorgi
Vera Lucia Chaccur Chadad
Veronica A. Serra

Apoiadores
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Pequenos 
Corações
Associação para Criança e Adolescentes com Câncer - 
TUCCA
Associação Viva e Deixe Viver
Banco do Brasil
Bertha Industrial
Brasil Promoshow S/C Ltda.
Brazil Foundation
Buffet Ginger
Casa de Cultura de Israel – Centro da Cultura Judaica
CBE Conservadora de Bombas Ltda.
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiá-
trico da Lapa
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
Colégio Objetivo – Unidade Teodoro
Cowmisetas - Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
Editor - Edson Paes de Melo
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Empório Fotográfico
Escola Vera Cruz
Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Fazenda Monte Alegre
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Francisca Buffet
Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvimento Social  
e Cultural do Estado de São Paulo - FUSSESP
Grupo Vicunha Têxtil 
Idéiafix Impressões e Serviços Ltda – ME
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Levi’s Strauss do Brasil
Montart Esquadrias Metálicas
Nova Mercante de Papéis Ltda 
ONG Banco de Alimentos
Óptica Santa Luz
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Pernambucanas - Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficên-
cia - Beneficência Portuguesa
Sanrio do Brasil
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Viverde Plantas e Jardins
Whirlpool S.A.
Zurich Brasil Seguros

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

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
	1994	–	2010

TOTAL: 249.232 atendimentos

nossos números



Amigos do Coração

Associados Mantenedores           Associados Colaboradores            Doações Testamentais

Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil

Banco Santander S/A
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia

Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Cisa Trading S. A.

Companhia Brasileira de Metarlugia e Mineração
Fundação Djalma Guimarães

Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Filantrópica Arymax

Fundação Salvador Arena

Gradiente
Gráfica Sonora

Grande Moinho Cearense S. A.
Instituto Água Viva

Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa

Instituto Unibanco
LFJ Participações Ltda.

Klabin S/A 
Novartis Biociencia S/A

Restaurante Ráscal

IMPRESSO

Rua Oscar Freire, 1463 - Pinheiros
CEP: 05409-010 - São Paulo SP

Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
www.actc.org.br  -  actc@actc.org.br
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Associação de Assistência à Criança  e ao Adolescente 
Cardíacos e aos Transplantados do Coração

Boletim informativo da Associação de Assistência à Criança e 
ao Adolescente Cardíacos e aos Transplantados do Coração
ano 11 nº 1 Janeiro  - Fevereiro - Março 2011
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