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2014 – Um Ano Novo repleto de desafios

nossa missão

É chegado mais um período de virada de ano e com
ele a tradicional avaliação do ano que se vai.
Este é o momento de refletir sobre mais um ciclo
percorrido e fazer projetos para o próximo. Hora de
realizar um levantamento das demandas e das metas,
assim como das ações necessárias para realizá-las no
ano que se inicia.
O ano de 2013 foi muito intenso. Começamos e estamos terminando com muitos desafios. O primeiro
deles talvez tenha sido nossa proposta de aumento
do valor da Campanha de Captação. Colocamos como
meta o valor de R$ 1.215.000,00 e agora, terminando o
ano, contabilizamos o total de R$ 1.241.139,25.
Iniciamos o ano com certa apreensão, frente a esse
aumento. Porém, a real necessidade de uma captação
de recursos maior fez com que refletíssemos sobre a
implementação de várias novas ações que pudessem
nos ajudar a tornar a ACTC uma instituição mais sustentável.
Fomos nos preparar para entender realmente o
que significa “Sustentabilidade”. Contratamos uma
consultoria que está nos municiando de informações
e conduzindo as reflexões sobre esse assunto. O trabalho somente começou. Sabemos que temos ainda
um longo percurso pela frente, e os questionamentos
já se iniciaram:
• Devemos/queremos alterar o nosso estatuto, ajustando os serviços e benefícios oferecidos, bem
como a permanência e a inclusão dos usuários
atendidos?
• Devemos/queremos ampliar a divulgação institucional junto a outros hospitais de referencia?
• Quando e como preparar uma nova diretoria, perpetuando o legado institucional?
• Qual a melhor forma de mobilizar o conselho para
maior engajamento e para nos ajudar na formação
de nova diretoria?

• Como ampliar o número de potenciais doadores e
os mecanismos de captação?
“É preciso entender qual é o desafio de dirigir, coordenar, gerir, gerenciar, administrar, enfim, cuidar do
desenvolvimento de uma instituição que vive de doações, de repasse de impostos de governo, que não visa
lucro, mas que, por si só, não pode produzir receita”, diz
um de nossos consultores.
Essas são algumas questões que surgiram ao longo do ano. Durante este período percebemos que não
podíamos simplesmente parar para refletir e começamos a agir. Fomos atrás do nosso poder de captação.
Olhamos e vimos onde podíamos cortar custos e conseguimos economizar 3,20% do valor total dos gastos
que estavam previstos em nosso orçamento. Mesmo
assim, tivemos um aumento de 7,70 % no número de
atendimentos (de 480 em 2012 para 517 em 2013) e
consequentemente o aumento do número de pernoites e refeições.
Chegamos a algumas conclusões, apesar de não
termos terminado o nosso trabalho nem nossa total
avaliação. Hoje já sabemos que precisamos de mais
pessoas envolvidas com a nossa causa, construindo a
ACTC conosco. Desta forma seremos capazes de realizar este trabalho não apenas hoje, mas também ao
longo do tempo que virá. E assim estaremos cuidando
da nossa sustentabilidade.
Estamos terminando o ano bem melhor do que começamos, com outro olhar e com outra atitude.
Sabemos que os desafios vão continuar...
E que venha 2014, com tudo a que temos direito.
A todos, um ótimo Ano Novo!
Mônica Pimentel de Vassimon
Membro da diretoria da ACTC

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes
portadores de doenças cardíacas, bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar a
situação-problema em crescimento e aprendizado.
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certificações e premiações
• CEAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Em processo
de renovação
• COMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03 - Em processo de renovação
• DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em
09/12/02 - Em processo de renovação
• 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 30/09/2014
• Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02,
Publ. no D.O.E. em 03/12/02- Em processo de renovação
• Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de
16/12/99, Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Em processo
de renovação
• Certificado no Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até
15/05/2016
• Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - CAT
- Declaração de Isenção de ITCMD – Processo 51224801602/2011 - 22/09/2011 - Válido até 21/09/2014
• Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos - Decreto 46.655/02 - Válido
até 02/06/2014.
• Cadastro Estadual de Entidades (CEE) - Certificado
de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE) –
cadastro realizado em 06/12/2013. Status no sistem:
Enviado para análise.
• Prêmio Criança - ABRINQ – 2012 - O Projeto Nutrição Diferenciada classificou-se entre as 10 iniciativas
finalistas do prêmio, que tem como objetivo identificar
e reconhecer projetos diferenciados de organizações
sociais e empresas que atuam com crianças de 0 a 6
anos, gestantes ou parturientes.
• Prêmio WIZO – 2011 - Dia Internacional da Mulher
– Homenagem prestada pela Organização Feminina
WIZO de São Paulo à Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher,
membro da diretoria da ACTC, em reconhecimento ao
trabalho desenvolvido pela ACTC.
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• Prêmio Criança - ABRINQ – 2009 – Atividade Brasileirinhos classificou-se entre as 10 iniciativas finalistas
do prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhecer projetos diferenciados de organizações sociais e
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, gestantes ou parturientes.
• Certificado de Tecnologia Social - Fundação Banco
do Brasil – 2009 – Certificado conferido ao Projeto de
Mensuração de Impactos Social, classificando-o como
uma Tecnologia Social, ou seja, um produto, técnica
ou metodologia replicável, desenvolvido na interação
com a comunidade e que represente efetiva solução de
transformação social.
• Selo Organização Parceira – Centro de Voluntariado de São Paulo – CVSP - 2011/2012 - 2010/2009
- 2008/2007 - selo conferido às organizações sociais
que mantém parceria ativa com o CVSP e que oferecem um programa de voluntariado organizado, atuante
e transformador.
• Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Honrosa – O Projeto Maria Maria recebeu este certificado
em solenidade realizada pela Câmara Municipal de São
Paulo.
• Certificado de Livro Altamente Recomendável –
FNLIJ – 2005 - O Livro “Linhas da Vida: Bordando as
Histórias dos Nossos Corações”, recebeu este certificado
em solenidade realizada na 12ª. Bienal Internacional do
Livro – RJ.
• Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004
– A ACTC classificou-se na premiação bianual creditada
às 50 entidades que alcançam reconhecimento pelo
desempenho profissional, resultados financeiros e
operacionais, transparência e impacto social em nível
nacional.
• 2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria
Editorial – 2003 – O Catálogo “De Coração para Coração”, produzido pela artista plástica Letícia Moura, do
Estúdio Letícia Moura, ganhou em primeiro lugar este
prêmio, criado com o objetivo de reconhecer o talento
e valorizar trabalhos desenvolvidos pelos profissionais
brasileiros que transformam papel em arte.
• Prêmio Criança - ABRINQ – 2000 – A ACTC classificou-se entre as vinte finalistas.

Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado
em equipe. A doação desses serviços é fundamental para
divulgar nosso trabalho e conquistar novos colaboradores.
projeto gráfico: A+ comunicação
diagramação: Débora Pinto Carneiro
textos: ACTC
revisão: Norma Seltzer Goldstein
impressão: Gráfica Sonora
Tiragem: 500
Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz - CRESS 42.463,
Silvana de Martino Fanti - CRESS 14.090, Elaine Baptista
- CRESS 45.031, Renata Lourenço Bezerra e Suelen de
Albuquerque.
Psicologia: Andréa Matheus- CRP 06/77081 e Barbara
Catarina da Cunha Prado (estagiária)
Terapia Corporal: Leda Stelmach
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia de
Fatima Goulart, Bruna Alves, Priscila Mathias e Láis Ferreira
dos Santos.
Educadoras Artesãs Bordado: Cristina Macedo e Bernadete
Maria Oliveira Freitas
Nutrição: Denise Marco – CRN-7822 e Luciana Copinni CRN -4085
Culinária: Rita Araripe
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer
Música: Domus – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza,
Elisângela Sousa Dias e Regiane dos Santos Nascimento
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro e
Flaviana Oliveira da Silva
Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes e Francisca Vilma
Martins Feitosa
Motorista: Jerson de Freitas Brandão
Assessorias:
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
Voluntários:
Alessandra Ranieri
Alexandra De Michelli Nolasco
Ana Cléia Alves Andrade
Ana Maria C. Junqueira
Beatriz Marzuelo Neves
Bernadete Allodi
Daniel Tasato
Fábio Cardoso
Felipe Gimeno
Gyzele
Ingrid Sachs
Jandyra Silva Dias
Julia Leite Schneider Martins
Juliana Machado
Luiza Prado Baptista Favaretto
Márcia Altenfelder Castaguari
Maria Ângela Bassi
Maria da Graça Oliveira
Maria Teresa Quadros
Norma Seltzer Goldstein
Priscila Almeida
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Sônia Maria de Martino da Silva

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
Unidade II - 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
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Dia das Crianças Especial
Evento foi realizado pelo grupo de voluntários da ACTC e contou com presentes e muita festa.
No dia 12 de outubro, a equipe
de voluntários do Lazer da ACTC
deu um presente muito especial
para as nossas crianças.
Todos os preparativos e a reali-

zação do evento, ou seja, os itens
do Buffet, as bebidas e os presentes, foram previamente arrecadados e doados. Além disso, os voluntários estiveram presentes para

organizar o espaço e fazer uma festa bem bonita e animada.
Agradecemos de coração pelo
apoio.

Cuidado com a saúde
Grupo de estudantes do SENAC – Aclimação desenvolvem atividade diferenciada na ACTC.
No dia 18 de outubro, a ACTC
recebeu uma visita muito especial. Um grupo de alunas do curso
de Promoção a Saúde do SENAC –
Aclimação elaboraram e promoveram uma tarde descontraída para
as mães/acompanhantes, adolescente e crianças.
O projeto intitulado “Bem Me
Quer” foi elaborado sob orientação
dos professores do curso e teve
como objetivo promover o bem estar físico, mental e emocional, por
meio de técnicas de massagem e
limpeza de pele.
Além disso, as alunas organizaram um café da tarde, com sucos,
bolos, lanches e ao final distribuíram brindes para os participantes,
contendo CDs de músicas, itens de
maquiagem e panfleto com orientações básicas de como se manter
uma vida saudável.
Agradecemos a todas pela ótima tarde!

Foto 1 e 2 - Alunas do SENAC - Aclimação realizam atividade com as crianças, adolescentes e mães/
acompanhantes. Para as crianças, trouxeram livros para colorir e para as mães/acompanhnates e
adolescentes promoveram uma tarde com limpeza de pele e massagem.

Foto 2 e 3 - Ao final da atividade, distribuiram kits com produtos de maquiagens, além de
oferecerem um café da tarde com suco, lanches e bolo.

Festa do Pijama – Comunidade Shalom e ACTC
Texto produzido pela Supervisora Pedagógica Raquel Pacheco.
No dia 23 de Novembro a ACTC
foi a Instituição escolhida para participar de um evento beneficente
da comunidade Shalom-liga Israelita do Brasil.
Foi uma manhã muito divertida
que teve início com uma apresentação de Raquel Pacheco R. Duartesupervisora Pedagógica, sobre o
trabalho desenvolvido pela ACTC.
Em seguida várias brincadeiras foram realizadas integrando ainda
mais as mães e crianças da ACTC
com as crianças e famílias da comunidade Shalom.

O resultado, além da diversão,
foi a arrecadação de 415 pijamas
para a ACTC!

Nosso agradecimento a todos
da Comunidade Shalom, em especial à Rabina Débora Grinberg.

Crianças e mães/acompanhantes participam de atividade na comunidade Shalom.
outubro/ novembro/ dezembro
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Outubro Rosa
Texto produzido pelo departamento de Serviço Social da ACTC.
Em apoio à campanha de prevenção ao câncer de mama, “Outubro Rosa”,
o Serviço Social da ACTC promoveu uma série
de ações com o objetivo de conscientizar as mães
e adolescentes sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de mama.
Iniciamos nossa programação encaminhando as
mães interessadas no exame de mamografia, para se
cadastrarem no Programa, promovido pelo Complexo
Comercial Tatuapé, no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, na zona leste da capital. O programa ofereceu,
durante o mês de outubro, 400 exames de mamografia,
realizados dentro de uma carreta, no estacionamento
do Shopping, e esses exames foram avaliados pelo
Hospital de Barretos, especializado no tratamento do
câncer de mama.
Dando prosseguimento às ações socioeducativas,
realizamos uma atividade externa, no Shopping Eldorado, elaborado pelo Instituto Avon, onde mães, adolescentes, crianças e a equipe de Serviço Social assistiram
a um documentário sobre câncer de mama, e depois
passearam na roda gigante, cor de rosa, que aludia ao
tema, Um Giro pela Vida.

Mães/
acompanhantes,
crianças e
adolescentes
participam de ação
promovida pelo
Instituto Avon, no
Shopping Eldorado.

Segundo Dr. Paulo Leal, diretor do programa de reconstrução mamaria da Universidade do Rio de Janeiro,
“A genética não é a principal responsável pela doença,
a maioria dos casos estão ligados a fatores externos tais
como: obesidade, tabagismo e alcoolismo”.
Desta forma convidamos a nutricionista da ACTC,
Luciana Copinni, para realizar um atendimento nutri4
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cional com as mães, orientando sobre a importância de
bons hábitos alimentares para o controle da obesidade
e da saúde de uma forma geral.

A ACTC também promoveu um café da manhã na Sede com um bate
papo com Dr. Adamor, com orientações e informações gerais sobre o
câncer de mama.

E para encerrar o mês, recebemos o Dr. Adamor Malheiros, médico Oncologista do Hospital Santa Marcelina que, durante um café da manhã servido na Sede,
apresentou uma palestra interativa com as mães e adolescentes como forma de orientação e prevenção da
doença.
Dr. Adamor, também enfatizou a importância do
autoexame, prática muito útil no diagnóstico precoce
da doença, pois quanto mais cedo for identificada e
diagnosticada, mais rápido será o tratamento e maior
a possibilidade de cura.
O tema foi bastante discutido entre as mães e adolescentes presentes, que participaram ativamente com
perguntas ao médico.
Ao final do “Bate Papo”, o Dr. Adamor realizou exame de mamas em todas as interessadas e para algumas
delas, ofereceu atendimento em seu consultório para
prosseguir com encaminhamentos à rede pública de
saúde – SUS.
Palestras, distribuição de materiais educativos e laço
comemorativo também foram algumas das ações desenvolvidas.
Para o Serviço Social da ACTC, ações como esta, Outubro Rosa, fazem despertar na população a consciência de que é preciso divulgar e cada vez mais orientar
as mulheres, sobre a necessidade de prevenir o câncer
de mama.
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ACTC 19 Anos
Evento reuniu mais de 200 pessoas e proporcionou ótimos momentos de integração e diversão. Fotos de Claudia Mifano.

O bolo comemorativo doado pelo Ateliê Elena Stein (esq.) completou a
decoração da mesa (dir.) montada para receber os convidados

No dia 27 de novembro comemoramos junto com
as crianças, mães/acompanhantes, associados e amigos, os 19 anos da ACTC.
Realizada na sede da associação, a festa teve inicio
às 17h, com a recepção dos convidados. Logo após, às
18h30, iniciaram-se as apresentações artísticas com o
show do Mágico Anthony, que sempre encanta crianças e adultos com seus truques e mágicas.

Todos os convidados puderam prestigiar a 2ª Mostra Pedagógica,
organizada pelas educadoras da ACTC, com os trabalhos feitos pelas
crianças e pelos adolescentes.

Além disso, durante toda a comemoração tivemos
a intervenção do grupo de artes cênicas Cia. Palavras
Andantes, com as apresentações “Ninguém segura o
Saci Pererê” e “Jeca na Cidade Grande”.

A Cia. Palavras Andantes também animou a festa com os seus bonecos
e música, interagindo com o público presente.

Mágico Anthony
encanta crianças,
adolescentes e adultos
com suas mágicas e
truques.

Durante todo o evento, os convidados puderam
experimentar o delicioso Buffet preparado e oferecido por nossos parceiros. Agradecemos em especial
a participação da Sra. Nina Horta, Sra. Marizete Gonçalves Ferreira, Sra. Dalva Teodoro de Souza, Kit Festa Legal, o Ateliê Elena Stein e o Buffet Ginger, pelas
doações realizadas e pela presença na organização
do evento.
No espaço ocupado pela Atividade Brasileirinhos,
Atividade Maria Maria e na Brinquedoteca, as crianças e os adolescentes, juntamente com as educadoras, organizaram a 2ª Mostra Pedagógica da ACTC, na
qual foram apresentados e expostos os Projetos Pedagógicos realizados durante todo o ano.

Outra surpresa foram os lançamentos no Bazar,
como o Calendário de 2014, a coleção de Cadernos
e a Agenda 2014, todos elaborados com as obras do
Projeto Viajando pela Cultura Brasileira, além dos novos produtos do Artesanato Maria Maria, peças únicas, com lindos bordados, aplicados em bolsas, almofadas, panos de pratos, jogos de toalha, porta lenço
e etc.
Às 20h, a festa ficou por conta do Coral FUNDAP,
que interagiu com todos os presentes, apresentando
um repertório musical diversificado de músicas populares e Natalinas.
Para completar a festa, os adolescentes, mães,
crianças, funcionários, voluntários, juntamente com
os demais convidados, caíram na dança, numa autentica balada.

Para finalizar, tivemos a apresentação do Coral FUNDAP (esq.) com um
repertório bem diversificado e a sempre esperada Balada (dir.).
outubro/ novembro/ dezembro
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Festa de Confraternização da ACTC

Evento reuniu diretoria, funcionários, voluntários, mães/acompanhantes, crianças e adolescentes.

O final de ano é sempre uma oportunidade de confraternizar, comemorar as conquistas do ano que terminou e desejar coisas boas para o ano que se inicia.
Em 2013 o evento de confraternização da ACTC foi
realizado no dia 19 de dezembro, no Buffet Magic Forest, local com infraestrutura diferenciada para crianças, adolescentes e adultos, com itens de recreação,
comida e bebida.

Os convidados recebem a visita especial do Papai Noel com muita
animação.

Funcionários, mães/acompanhantes, crianças e adolescentes curtem o
espaço do Buffet Magic Forest.

Além disso, não faltou à presença do bom velhinho,
o Papai Noel, que distribuiu os presentes para as crianças e para os adolescentes. As mães/acompanhantes
também foram presenteadas com panettones.

Ressaltamos que esse evento só pôde ser realizado
graças à contribuição de apoiadores, que doaram tanto
os valores para a contratação do Buffet, quanto os presentes distribuídos. Dessa forma, deixamos aqui nossos
sinceros agradecimentos para o Buffet Magic Forest, a
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A, o Sr. Alexandre Sedola, a Sra. Ana Egloge Stellato, a Sra. Jette Bonaventura, Sra. Renata Feffer, Sra. Sônia Cristina Ribeiro
Magalhães e a Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher.
A comemoração foi um momento muito especial e
alegre!

A Fono esclarece...
Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayer.
Durante o trabalho desenvolvido junto às crianças e adolescentes da ACTC nos últimos anos,
pudemos observar patologias em
comum (dificuldades respiratórias;
flacidez muscular facial; problemas
na mastigação e deglutição; trocas,
omissões e distorções na fala; distúrbios de aprendizagem, dentre
eles).
O quadro que mais chama a
atenção, é a Respiração Bucal, pois
é quase inerente a todos, seja por
vício postural, por processos alérgicos, por impedimentos clínicos ou
orgânicos, ou ainda, por disfunção
neurológica.
Para nossas crianças e adolescentes, as características de Respiração Bucal mais evidentes e que
mais os prejudicam, são:
• Coração super-acelerado, batimentos arrítmicos, além das várias cardiopatias existentes.
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• Má oxigenação cerebral, ocasionando dificuldades de atenção
e concentração e acarretando
problemas na aprendizagem.
• Olfato prejudicado, acompanhado pela diminuição de paladar, halitose e falta de apetite.
• Diminuição da acuidade auditiva, repetitivas otites médias
serosas.
• Alterações dos órgãos fonoarticulatórios e das funções orais.
• Tosse, amigdalite repetitiva,
anemia, problemas pulmonares, cefaleias, sinusites.
Essas características trazem
graves consequências, observadas
diariamente em nosso trabalho, e,
que tem sido o enfoque maior da
dinâmica terapêutica:
• Alterações na fala, provenientes
das deformidades dos dentes e
da face;

• Ronco noturno, excesso de
baba no travesseiro e dispnéia;
• Expressão facial vaga;
• Redução do apetite, alterações
gástricas, sede constante, engasgos;
• Sucção de polegares, chupetas,
ou ainda, hábito de roer unhas;
• Insônia, sono agitado, pesadelos, e, sonolência diurna;
• Rendimento físico e escolar diminuídos por falta de sono reparador;
• Impaciência, irritabilidade, ansiedade;
• Cansaço, desânimo, depressão.
É uma situação difícil, mas não
irreversível. tratamento pode trazer
grandes benefícios e melhor qualidade de vida, contando tanto com
auxílio da fono, quanto com a colaboração da família e do paciente.
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momento do parceiro

05 de Dezembro – Dia Internacional do Voluntariado
Crianças, Adolescentes, Mães/acompanhantes, Equipe e Diretoria agradecem de coração pelo esforço e dedicação!
Fonte: www.observatoriosocialdobrasil.org.br
A data comemorativa do Dia Internacional do Voluntariado foi instituída pela Assembleia Geral das
Nações Unidas em 1985, com o objetivo de estimular
esse tipo de trabalho, reconhecendo sua importância
para o desenvolvimento socioeconômico dos países.
O Brasil está entre os dez países com mais voluntários, em torno de 18 milhões de pessoas, de acordo
com um estudo da organização britânica Charities
Aid Foundation (CAF) de 2013.
O voluntariado tem se tornado um importante
fator de crescimento das organizações não-governamentais, componentes do Terceiro Setor. É graças a
esse tipo de trabalho que muitas ações da socieda-

de organizada têm suprido o fraco investimento ou
a falta de investimento governamental em educação,
saúde, lazer etc.
Nesse contexto, a ACTC conta atualmente com 25
voluntários, que colaboram em todas as Linhas de
Atuação: Hospedagem, Alimentação, Serviço Social,
Apoio Psicológico e Desenvolvimento Social e Inserção Social. Também há colaborações nas áreas profissionais específicas, como revisão de textos, assistência médica, assistência odontológica dentre outros.
Assim, aproveitamos essa seção, para mais uma
vez, agradecer o empenho e atenção de todos os
nossos voluntários. De coração para coração!

portas abertas

Voltem sempre!
Nos meses de outubro, novembro e dezembro, recebemos muitas visitas, que vieram conhecer de perto as atividades e
os trabalhos desenvolvidos pela ACTC. Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.
Roberta Dale, Carlos Dale Jr. e família.
Marlene Monteiro da Silva
Thais Coimbra Dello Tonia
Banco Itaú BBA:
• Barbará Passeau
• Maria Silvia Creado
• Flavia Ferreira
Fachada da sede da ACTC.

• Bruna Faulá
• Fátima Ap. Correa
• Josirene Figueira
• Maria Jaqueline M. Sousa
• Marlene R. da Silva
• Roseli Belini
Paulo Viana
Flavia Heller Blumen
Camila M. S. Moraes

SENAC - Aclimação:
• Andrea Camporesi

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS

Doutores da Alegria

ONG Banco de Alimentos

Ateliê Elena Stein

Escola Suíça Brasileira

Pernambucanas – Loja Augusta

Atelier Paula Almeida

Fazenda Monte Alegre

Pestfim Serviços de Controle de

Buffet Ginger

Festa Legal Comércio de Kit Para

Pragas Ltda.

Carioca Christiani-Nielsen Enge-

Festas Ltda. ME

RM Assessoria e Consultoria de

nharia S/A

Focus Audiovisual

Investimentos

Cj. 31 Design e Comunicação Ltda.

Gráfica Sonora Ltda.

Subprefeitura de Pinheiros

EPP

Infonetware Comércio e Serviços

Transcomboio

Confetti Indústria e Comércio Ltda.

Ltda.

Valcucine Brasil

Coral FUNDAP

Missão PAIFES

Via Valet Est. e Garagens Ltda. EPP
outubro/ novembro/ dezembro
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PESSOAS FÍSICAS

Gabriela Vianna Guimarães

Raquel da Costa e Silva

Alessandra Ranieri

Ignez Adle

Renata Feffer

Alexandre Sedola

Jette Bonaventure

Roberta Dale

Ana Beatriz Andrade de Souza

Laura Ramalho

Rosimari Fernandes Rosa

Ana Egloge Stellato

Lilian Morassutti

Simone Prist Steinecke

Andréa Adm.

Lucia Helena T. Faria Fernandes

Sonia Cristina R. Magalhães

Andréa Ap. da Silva

Luciano Morassutti

Sonia Francis Fakhoury

Anna Christina Benati

Luz Andrea Vasquez

Susana Steinbruch

Antonia Gomes de Amorim Filho

Malu Bresser Pereira

Teresa Cristina Ralston Bracher

Carlos Dale Jr.

Maria da Graça Oliveira

Thais Coimbra Dello Tonia

Claudia Mifano

Maria Eliza de Jesus Pereira

Yulie Hisi Panhoca

Cleide Antunes de Oliveira

Maria M. B. Whitaker

Cristina Mingue Elias

Marisa Ribeiro de Oliveira

Dalva Teodoro de Souza

Marizete Gonçalves Ferreira

Delma Cordeiro Marujo

Marlene Monteiro da Silva

Elena Stein

Nina Horta

Elizabeth Butter de Rezende

Paola Otero

Fátima Michel

Paula Almeida

Colaborações
Doar carinho, respeito e atenção
custa pouco e faz bem ao coração.
Colabore conosco, sendo voluntário ou doando bens, serviços ou
dinheiro. Entre no nosso site e
descubra como colaborar.
www.actc.org.br

formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional

A ACTC mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua
equipe.
Olinto Marques de Paulo. O evento

de acolhimento institucional ge-

aconteceu no Hotel Park Suítes ITC

ram proteção e autonomia ou estas

e abordou três assuntos de grande

ações às vezes chocam?”.

importância para a melhoria das
práticas de gestão em organizações do terceiro setor: a GovernanDessa forma, incentivamos todos os membros da equipe a participar de cursos e eventos ligados
a nossa missão. Dentro dessa proposta, destacamos:
• No dia 23 de outubro, a Assistente de Desenvolvimento Institucional, Débora Carneiro, participou
do 1º Encontro Para o Desenvolvimento Sustentável no Terceiro
Setor, promovido pelo Instituto
8
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ça, a Captação de Recursos e o Processo de Avaliação.

• No dia 18 de dezembro os funcionários participaram do último
encontro “Trocas e Reflexões”, conduzido pela Psicóloga Vanessa Molina. Foram abordados temas como

• No dia 25 de outubro as As-

solução de conflitos, inteligência

sistentes Sociais Elaine Baptista,

emocional, autoconhecimento e

Sandra Cruz e Silvana Fanti, par-

comunicação.

ticiparam da jornada “Proteção e
Autonomia nas Instituições de Acolhimento”. O evento foi realizado
pelo Instituto Sedes Sapientiae e
teve como objetivo realizar discussão em torno do tema “As práticas
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notícia das crianças

Cápsula do Tempo
Texto escrito pelas educadoras Bruna Alves, Priscila Mathias e pela estagiária Laís Ferreira do Santos.
Em dezembro de 2012 na Atividade Brasileirinhos as crianças criaram
uma cápsula do tempo, por meio da qual puderam projetar ideias sobre
o seu futuro. Utilizaram a criatividade, a consciência e a esperança para
pensarem sobre isso.
As crianças escreveram cartas, criaram desenhos para representar seus
pedidos e colocaram fotos para expressar seus sonhos e desejos.
A atividade foi desenvolvida para incentivar a escrita e trabalhar a
noção de tempo de forma lúdica e divertida.
Isabel em dezembro de 2013, após o transplante.
A cápsula foi aberta pelo
grupo no início de dezembro de 2013 e, para nossa surpresa, pudemos
identificar e avaliar diversos pontos positivos, como o avanço nas
produções escritas e o atendimento de alguns pedidos. As crianças que
não participaram da atividade no ano passado demonstraram interesse
em participar da realização de uma nova cápsula, para ser aberta no
próximo ano.
Em especial encontramos a carta da Isabel Martarello Schivierk de 06
anos que, para sua alegria, viu a realização de todos os seus pedidos! Um
deles era que em 2013 seu novo coração chegasse. Além do desejo de
aprender a ler e escrever.
Isabel é da cidade de Xaxim- SC e participou da Atividade Brasileirinhos
desde Novembro/2011, e aqui ficou por mais um ano e meio, aguardando
o transplante.
Nunca havia frequentado uma escola regular, no início era muito
tímida, porem com muita vontade de aprender. Passou a participar das Carta e ilustraçãoo feitos por Isabel para a Cápsula
do Tempo 2012.
aulas de reforço escolar diariamente.
No começo de 2013, como estava na fila de transplante, sem previsão
de alta, nós a matriculamos em uma escola de São Paulo. A partir daí, iniciou-se o contato com a escola e as
educadoras da ACTC fizeram o intermédio entre a aluna e professora.
Atualmente Isabel já está alfabetizada e agora com o seu novo coração.
Depoimento da mãe Marilene sobre o desenvolvimento da filha:
“A Isabel melhorou muito com a atividade Brasileirinhos, principalmente para quem nunca frequentou uma
escola. Ela aprendeu as letras, os números e agora já está escrevendo algumas palavras.
Agora ela participa mais, ela conversa mais, sabe se expressar e questionar sobre as coisas.
Todas as noites ela ora e pede a Deus agradecendo a casa e a comida.
A atividade Brasileirinhos e Reforço Escolar são ótimas pois ajudam muito na aprendizagem dela e no seu
desenvolvimento. Na ACTC aprendeu a dividir, a conviver a ficar com o grupo, se não fosse isso eu não teria outro
lugar para ela aprender essas coisas”.
Marilene Maria Martarello Lemos, mãe da Isabel
outubro/ novembro/ dezembro
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notícia dos adolescentes

Mostra Pedagógica das Atividades Brasileirinhos, Adolescente
Cultural e Reforço Escolar 2013
Texto produzido pelas Educadoras Ariadne Aparecida da Silva Souza e Cinthia de Fátima Goulart. Fotos: Claudia
Mifano
Este ano repetiu-se o evento que visa trazer a público um pouco das inúmeras vivências que as atividades
Adolescente Cultural, Brasileirinhos e Reforço Escolar
proporcionaram aos jovens e crianças que chegaram
à ACTC no ano de 2013: a Mostra Pedagógica. E foi um
sucesso!
Em sua segunda versão, a Mostra recebeu a visita
de mais de 200 pessoas que vieram prestigiar e conhecer o trabalho realizado pela equipe do DPIS, Desenvolvimento Pessoal e Inserção Social. Este ano o evento aconteceu em meio às comemorações dos 19 anos
de fundação da ACTC.
Quem prestigiou a exposição teve oportunidade
de entender e visualizar uma parcela do dia-a-dia da
instituição sob o ponto de vista pedagógico. Pôde
conhecer os projetos anuais, a rotina diária, semanal
e mensal e se surpreender com os dotes artísticos de
nossos queridos adolescentes e crianças.

Convidados para comemoração ACTC 19 Anos, prestigiam a 2ª Mostra
Pedagógica.

A montagem dos trabalhos foi feita no espaço físico que compreende a Brinquedoteca e a sala onde
se desenvolve a Atividade Brasileirinhos. Ambas foram
transformadas por lindas criações desenvolvidas no
decorrer de todo o ano de 2013, num misto de dedicação, criatividade, superação e bom gosto.
As paredes foram adornadas com desenhos, pinturas, flores de papel reciclado, jornal, entre outros
demonstrando o intenso trabalho desenvolvido pelo
grupo de usuários da ACTC.
As disciplinas Geografia, Ecologia, História do Brasil, Matemática, Ciências, Artes entre outras, serviram
como tema dos trabalhos expostos.
As festas e datas comemorativas como Dia das
Mães, Páscoa, Carnaval, São João e etc, também estiveram presentes. As atividades culturais externas,
Oficinas de capacitação profissional, atividades inte10

informativo ACTC

grativas e passeios foram registrados com muita criatividade e competência.

A mostra reuniu os trabalhos das crianças e dos adolescentes
desenvolvidos durante todo o ano de 2013.

O projeto do “Jornal dos Brasileirinhos”, “Os três “Rs”
da reciclagem” e a “Horta” foram alguns dos projetos
anuais que se destacaram em 2013.
Os jovens desenvolveram vídeos e murais fotográficos de todos os adolescentes que frequentaram a Casa
de Apoio este ano; fizeram ainda lindas flores de papel
reciclado que foram entregues como lembrança aos
convidados que visitaram a Mostra.
Até um inusitado bolo de sabonete foi confeccionado pelas adolescentes para comemorar os 19 anos
de existência da ACTC e ficou maravilhoso!
Quem teve o prazer de visitar a Mostra Pedagógica viu o resultado de um trabalho que se desenvolveu desde o princípio do ano com a participação das
crianças e jovens que estiveram na ACTC em 2013. No
mês de Outubro, todo o material separado foi revisto
pelas educadoras e então se intensificaram as ações e
atividades voltadas para o evento. É um trabalho gratificante e rico que possibilita a exposição do que foi
realizado pelas educadoras e as produções das crianças e adolescentes, elucidando o avanço de cada uma.

O público também pode interagir em algumas atividades, inclusive tirar
foto e guardar de recordação.
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notícia das mães

“Comecei a viver depois que meu filho veio ao mundo....”
Depoimento da mãe Francielle de Jesus Santos à educadora Cristina Macedo Tomaz.

Francielle junto com o filho Miguel .

Nasci em 1987 em um pequeno povoado no extremo Sul da Bahia, mas foi em Arraial d’Ajuda que
cresci e criei minhas raízes. Minha mãe sempre foi
meu grande exemplo, minha referência, pois meu pai
a abandonou no sexto mês de gravidez, mas ela teve
muita coragem de ir à luta e seguir em frente. Apesar de nunca ter tido contato com meu pai biológico,
meu padrasto e minha mãe nunca me deixaram perceber a falta de um “pai de verdade!”.
Apesar de muitas dificuldades, minha infância foi
muito feliz, brincava livre, o que me levou a ter uma
grande paixão pela natureza e pelas coisas simples
da vida. Em 2006, no final do ensino médio, com mil
sonhos e planos, decidi mudar para o Rio de Janeiro,
onde moravam alguns parentes. Como sempre gostei de ler, queria cursar biblioteconomia, paixão que
descobri ao trabalhar numa escola como auxiliar de
biblioteca.
No entanto, Deus tinha outros planos, pois logo
depois de acabar meu namoro descobri que estava
grávida, foi um susto porque acreditava que era estéril. A partir desse momento, soube que minha vida
iria mudar radicalmente, mas graças a Deus sempre
trabalhei, e continuei trabalhando durante a gestação, que foi bem conturbada.
No oitavo mês de gestação soube que meu filho
tinha uma anomalia e como Porto Seguro não tinha
muito recursos, os médicos me aconselharam a procurar a Dra. Lilian em São Paulo, mas tive dificuldade
de pagar os exames necessários, o que consegui parcelando com cheques emprestados. Essa médica foi o
meu anjo, minha fada madrinha.
Soube que o problema do Miguel era sério, com
poucas chances de sobreviver, mas consegui entrar no HC-FMUSP. Logo nas primeiras horas de vida
o meu filho foi para o INCOR, sendo submetido, no
sexto dia de vida, à sua primeira cirurgia cardíaca, e
mesmo com um histórico marcado por mais quatro
intervenções, atualmente está com sete anos de idade e muito bem: lindo e inteligente.
Minha vida começa e se resume no meu filho. Comecei a viver depois que ele veio ao mundo. Assim,

em 2010, para cuidar melhor dele, percebi a necessidade de me fixar de vez em São Paulo, pois eu vivia
mais aqui do que na minha cidade.
Conheci a ACTC na primeira internação do Miguel,
a princípio só atendimento dia, mas em função da
necessidade do tratamento passei a me hospedar.
A ACTC sempre foi um refúgio, um lar, uma grande
família, somos acolhidas com muito carinho pelos
profissionais, que nos proporcionam uma excelente
qualidade no atendimento. Esta casa, para mim, é
crescimento, pois convivemos com pessoas diferentes e absorvemos o melhor de cada um, além disso,
aprendemos sobre as diferentes regiões do Brasil.
Durante os seis anos que frequentei a ACTC não
me achava capaz de bordar, admirava os trabalhos
das outras mães e pensava que não conseguiria fazer
nenhum ponto.
Há pouco mais de seis meses, por conta da insistência das professoras, tive mais uma superação na
minha aprendizagem, comecei a bordar e estou cada
dia mais encantada com esse novo conhecimento,
fico orgulhosa quando alguém fala que meu bordado está bonito.
Estou muito feliz porque fui convidada a desenhar
em panos de prato e almofadas de bebê, além disso,
participei do projeto Nordeste, fiquei contente com
os elogios e o resultado me surpreendeu, pois foi
uma superação.
Sempre que posso, participo das oficinas, sendo
que em uma delas tive a oportunidade de aprender
a confeccionar peças artesanais em feltro e, para minha surpresa, fui convidada pela oficineira a ajudá-la
na confecção das peças que produz e comercializa.
Tenho aprendido bastante e já fiz tiaras e outros enfeites.
Agradeço a cada uma das mães, que me ajudaram dando dicas sobre alguns pontos, à paciência da
Bernadete e o alto-astral e motivação da Cris, pois foi
graças a elas que conheci essa arte, essa terapia que é
o bordado, que agora é meu Hobby.

Bordados produzidos por Francielle no Projeto Nordeste (esq.) e no
Projeto Peixeis (dir.) na Atividade Maria Maria.
outubro/ novembro/ dezembro
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o doutor responde

Pergunta:
Gravidez em adolescente cardiopata, pode? Como
lidar com esta questão?

Resposta: A gravidez ocasiona normalmente uma sobrecarga circulatória com aumento do volume de sangue,
principalmente a partir do 5o
ao 7o mês, e também por ocasião do parto. Tal elevação em
geral se torna bem tolerada
por pessoas normais, podendo mesmo assim haver daí
aumento da pressão arterial,
inchaço de membros inferiores e outras consequências
habituais.
Por isso, torna-se fácil
imaginar que:
1. Em cardiopatas, que
já apresentam alguma
alteração funcional, tal
sobrecarga se acentua
mais ainda, com menor
ou maior magnitude.
2. Cardiopatias, com repercussão pequena, toleram bem a sobrecarga
imposta pela gravidez.
12
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3. Cardiopatias com maior
repercussão tem possibilidade proporcional
de
descompensação
mais significativa a ponto de colocar em risco a
vida da mãe e principalmente do feto.
Pelo exposto, torna-se fácil afirmar que:
1. Cardiopatas devem ser
examinadas pelo médico, em período prévio à gravidez, a fim de
se poder estabelecer o
diagnóstico correto e
a repercussão da cardiopatia para posterior
orientação quanto à
continuidade ou não,
da idéia de poder iniciar
uma gestação saudável.
2. A gestação deve ser monitorada o tempo todo
em relação à necessidade da acentuação das
medidas adotadas habitualmente, como ganho
de peso menor, da tomada cuidadosa de medicamentos que habitualmente são prescritos
durante principalmente
os três primeiros meses.
3. O parto deve ser orientado, a fim de haver
menor sobrecarga possível para não provocar
maior descompensação
cardíaca materna.
Para um entendimento
mais específico do problema,
as cardiopatias que suscitam
maior risco de descompen-

sação, até proibitiva para
a mãe e consequentemente
para o feto são as que se apresentam com insuficiência cardíaca (sobrecarga de volume
em comunicações interventricular e canal arterial e fístulas
arteriovenosas e insuficiências
de valvas cardíacas como da
mitral e da aórtica) em classe
funcional>II, com cansaço fácil
a esforços, as com hipertensão
arterial sistêmica (coarctação
da aorta), alterações mais significativas da aorta com dilatação acentuada (aneurismas),
obstruções valvares importantes (estenoses aórtica, pulmonar e mitral) e principalmente
as que se acompanham de cianose (tetralogia de Fallot, ventrículo único).
Por outro lado, as cardiopatias que não representam
problemas são as que se mostram com pequena repercussão e por isso sem sintomas
de insuficiência cardíaca, principalmente dentre as que já
foram submetidas a alguma
correção operatória prévia.
Por fim, gostaria de salientar que mesmo as cardiopatias com menos repercussão
podem sofrer exacerbação,
durante a gestação mal conduzida e mal avaliada. Daí que
é assunto que deve ser bem
discutido com o médico especialista, a fim de se evitar deterioração funcional maior.
A título de ilustração, no InCor - FMUSP, de 118 gestantes
jovens com cardiopatias congênitas acianogênicas, houve
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14,6% de abortos e de 26 cardiopatas congênitas cianóticas, os abortos espontâneos
ocorreram em 38% delas.
A vontade da gestação da
adulta jovem cardiopata deve
ser até estimulada em casos
permissivos e desestimulada

em casos considerados de risco.
Prof. Dr. Edmar Atik

Professor Livre-Docente de Cardiologia da
Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo - Médico da Cardiologia
Pediátrica do Instituto do Coração (InCor)
e do Centro de Cardiologia do Hospital
Sírio-Libanês

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

nosso bazar
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/acompanhantes da ACTC
durante a Atividade Maria Maria. Venha conferir!

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

outubro/ novembro/ dezembro
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Cisa Trading S. A.
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN
Fundação Filantrópica Arymax
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Talent Comunicação e Planejamento
Tecnisa S/A
Amigos de Coração - Pessoa Física
Alberto Fernandes
Alexandre Sedola
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fernando Iunes
Fernão Carlos Botelho Bracher
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertino
João Carlos de Genova
José Alberto Diniz de Oliveira
Luciana Souza Galhardo de Andrade
Luis Stuhlberger
Luis Terepins
Luiz Fernando Figueiredo
Marco Aurélio Abraão
Marcos Antonio Martins de Araújo Filho
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Mario Luiz Amabile
Nancy Englander
Paolo Pellegrini
Renata Chacur
Rodrigo Bresser Pereira
Sergio Lulia Setubal
Shu Su Yen
Silvio Steinberg
Sonia Maria Sawaya Botelho Bracher
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Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston
Maria Luiza Fagundes
Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Alípio Labão
Ana Maria Dei Espada
Berenice Arvani
Camila Xavier de Lima
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Odon Lopes da Rocha
Carlos Toschi Neto
Cássio de Alcântara Ribeiro Costa
César Torres Bertazoni
Denise Ralston Fonseca
Elineide da Silva Nascimento Taino
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Schweizer
Galeria Almeida & Dale
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Apoiadores
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Aché Laboratórios
Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Pequenos
Corações
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer
- TUCCA
Atêlie das Máscaras
Ateliê Elena Stein
Atelier Paula Almeida
Banco Santander Brasil S/A
Bertha Industrial
BNDES
Brasil Promoshow S/C Ltda.
Brazil Foundation
Buffet Ginger
CBE Conservadora de Bombas Ltda.
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiátrico da Lapa
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia Moura
Colégio Objetivo – Unidade Teodoro
Cowmisetas – Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
Decanter Vinhos Finos Ltda.
Empório Fotográfico
Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP
Fazenda Monte Alegre
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Francisca Buffet
Fundação Djalma Guimarães
Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvimento
Social e Cultural do Estado de São Paulo - FUSSESP
Infonetware Comércio e Serviços Ltda.
Instituto Cacau Show
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Montart Esquadrias Metálicas
WTorre Engenharia e Construção S/A
Novartis Biociencia
ONG Banco de Alimentos
Organização Feminina Wizo de São Paulo
Óptica Santa Luz
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Petrobras
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência Portuguesa
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
Shopping Cidade Jardim
Tenda de Umbanda Ogum de Ronda e Caboclo Pena
Verde
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Venews Bebidas
Zurich Brasil Seguros

nossos números
Resultados de janeiro a dezembro de 2013
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

19.478

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

98.046

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

5.514

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões

1.087

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

5.261

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
1994 – 2012

TOTAL: 297.302 atendimentos
Neste gráfico a contabilização é diária e são considerados usuários o paciente e sua mãe/acompanhante. Consideramos o atendimento integral e o atendimento dia.

demonstrações das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012
Total de receitas

R$ 2.601.171,00

Total das despesas

R$ 2.681.781,00

Reserva Técnica Contábil
Superávit do exercício

R$ 0,00
(R$ 80.610,00)

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades, o Parecer da Auditoria,
assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2012. Além disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro pelo telefone (11)
3088-7454.

outubro/ novembro/ dezembro
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Associação de Assistência à Criança  e ao Adolescente
Cardíacos e aos Transplantados do Coração
Rua Oscar Freire, 1463 - Pinheiros
CEP: 05409-010 - São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
www.actc.org.br  -  actc@actc.org.br

Amigos do Coração

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Cisa Trading S. A.
Instituto Água Viva
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN
Talent Comunicação e Planejamento
Fundação Filantrópica Arymax
Tecnisa S/A
Gráfica Sonora
Amigos do Coração - PF Doações Testamentais Associados Mantenedores Associados Colaboradores Apoiadores

