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ACTC – preocupação e compromisso com a vida

nossa missão

Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no último mês de abril, a ACTC elegeu a nova
Diretoria para o biênio 2011-2013 e deu posse aos
membros do Conselho Fiscal. A assembléia, mais uma
vez, contou com a ampla participação dos associados
efetivos que compõem o Conselho Deliberativo, na
avaliação dos resultados e no direcionamento do trabalho que temos pela frente e marcou o lançamento
da “Campanha de Coração para Coração – ACTC 2011”,
visando à captação de recursos para este ano.
No plano institucional, a nova diretoria se dispôs a
efetuar a revisão do Estatuto Social da ACTC, de modo
a adequá-lo à forma colegiada com que a ACTC é dirigida, mantendo-se a preocupação com o acompanhamento minucioso das linhas de atuação, com crescente
ênfase na prestação de contas e na transparência dos
atos praticados, na busca incansável pelo cumprimento da nossa missão institucional.
Dando sequência ao compromisso público, assumido em 1994, de viabilizar o tratamento e oferecer oportunidade de crescimento às crianças e adolescentes
com diagnóstico de cardiopatia grave e que pertençam
a famílias em situação de alta vulnerabilidade social, a
ACTC tem claro que a garantia de acesso gratuito ao
tratamento oferecido pelos principais centros médicos
do país é sinônimo de uma vida nova.

Especialmente neste ano de 2011, a ACTC celebra
e compartilha com o InCor a comemoração do 100º
transplante cardíaco pediátrico, importante marco da
medicina brasileira, que é igualmente significativo para
a ACTC, uma vez que atendeu as famílias em 96 dos 100
casos de transplante realizados.
A complexidade dos casos de transplante cardíaco
vai além da tecnologia de excelência hospitalar existente no InCor e da alta capacitação de sua equipe clínica. O paciente cardíaco e sua família necessitam de
suporte extra-hospitalar, sem o qual o êxito do tratamento e o aproveitamento dos avanços existentes na
medicina poderiam ficar comprometidos.
A ACTC, no cumprimento de sua missão, atua como
ponte e garantia de acesso a esse tratamento e se sente
honrada de participar de forma significativa deste marco histórico da medicina cardíaca pediátrica brasileira.
por Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Presidente 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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diretoria 2011 a 2013
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certificações e premiações
• 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.
• 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.
• Certificado no Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até
15/05/2013
• COMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03 - Renovação em 04/06/2014
• DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M.
em 09/12/02 - Válido até 01/03/2012
• Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02,
Publ. no D.O.E. em 03/12/02 - Válido até 06/06/2012
• 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
• 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
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• Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00
Publ. no D.O.U. em 03/05/00 - Em processo de renovação.
• 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 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.
• ABRINQ – Fundação ABRINQ - Prêmio Criança
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: 3.100
Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Ivone G. Pichin, Kelly Regina Banin,
Sandra dos Santos Cruz, Silvana de Martino Fanti, Elaine
Baptista Januário, Bruna Mozerat Vasques Lázaro e Gisele
Mara da Silva Santos
Psicologia: Andréa Nunes - CRP 06/77081 e Deborah
Domingues Said (estagiária)
Terapia Corporal: Leda Stelmach
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Regiane Iglesias, Cristina Maria Macedo
Tomaz, Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia de Fatima Goulart, 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 e Giórgia
Souza Gonzaga
Auxiliar de 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
Pedagógica: Escola Vera Cruz
Administração: Via Gutemberg
Recursos Humanos: Presença RH
Serviço Social: Fazio Consultoria
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
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

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
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Assembléia Geral Ordinária 2011
Evento reuniu todos os Associados Fundadores e Efetivos, para a eleição da nova diretoria e apresentação dos
resultados do ano de 2010.
No dia 04 de abril, a ACTC realizou
a Assembléia Geral Ordinária 2011, no
Centro de Convenções Rebouças, com
a presença de toda a Diretoria, Associados Fundadores e Associados Efetivos.

Associados Fundadores e Efetivos prestigiam
a Assembléia Geral Ordinária 2011.

Foram apresentados: o Balanço
Patrimonial, as Demonstrações Contábeis, o Parecer da Auditoria Independente e o Relatório de Atividades de
2010. Ocorreu também o lançamento
da Campanha de Captação de 2011 e a
eleição da nova diretoria.
O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis de 2010 foram
apresentados pela representante da
empresa Perspectiva Contábil, Marina
Porto e, logo após, Regina Amuri Varga,

Coordenadora da ACTC, apresentou
uma síntese dos dados de maior destaque do Relatório de Atividades 2010.
Logo após, a advogada Sandra Alves convidou os presentes a participar
da votação para a eleição da nova diretoria, com mandato de 2011 a 2013,
tendo sido eleita a chapa única composta pelos seguintes membros:
DIRETORIA
• Presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
• Vice-Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
• 1º Secretário: Mônica Pimentel de Vassimon
• 2º Secretário: Ezequiel Grin
• 1º Tesoureiro: Anis Chacur Neto
• 2º Tesoureiro: Susana Steinbruch
CONSELHO FISCAL:
• Nelson Waisbich
• Marina Massi
• Maria Tereza Affonso Ionescu
SUPLENTES:
• Tito Enrique da Silva Neto
• Vera S. Pereira Coelho
• José Eduardo Cintra Laloni

Na seqüência, foi realizada também a abertura oficial da Campanha
de Captação “De Coração para Coração
– 2011”, pelo presidente eleito, Theotonio Mauricio Monteiro de Barros, que
salientou a importância da participação de todos.

O presidente eleito
Theotonio Mauricio
Monteiro de Barros
lança a Campanha de
Captação 2011.

Ao final, os presentes foram convidados a saborear os quitutes servidos
no coquetel.
O Relatório de Atividades 2010 está disponível na
ACTC para todas as pessoas interessadas. Para obter cópia em via eletrônica, entre em contato conosco, falar com Débora Carneiro pelo telefone 30887454 e/ou por e-mail debora@actc.org.br ou acesse
nosso site www.actc.org.br.

Muito chocolate e diversão!

Comemoração da Páscoa contou com doações especiais, que trouxeram muita alegria para crianças, adolescentes
e mães/acompanhantes.
No dia 20 de abril, a ACTC comemorou a Páscoa. Neste ano, contamos com
o apoio da equipe da Loja Magazine
Luiza – Unidade Teodoro e do parceiro Alexandre Sedola, que colaboraram
com a doação de ovos de chocolate,
sucos e refrigerantes para a festa.
Para completar, a culinarista Rita,
com a ajuda das mães/acompanhantes
e de alguns adolescentes, prepararam
lanches, docinhos e um lindo bolo. Os
educadores programaram uma apresentação das crianças, que cantaram e
dançaram com muita alegria e animação.

Ao final tivemos uma surpresa: a
equipe da Loja Magazine Luiza trouxe
um convidado especial, o Coelhinho da
Páscoa, que distribuiu ovos de chocolates para os presentes.
Coelhinho da
Páscoa distribui
ovos de
chocolate para
as crianças e os
adolescentes
presentes na
festa.
Crianças fazem apresentação de Páscoa
para as mães/acompanhantes, funcionários
da ACTC e equipe da Loja Magazine Luiza Unidade Teodoro.

A ACTC agradece a todos os que
contribuíram para a realização dessa
festa.
abril/ maio/ junho
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Bazares Beneficentes
ACTC fecha primeiro semestre com participações em diversos bazares.
As datas comemorativas são sempre uma ocasião de
presentear entes queridos e amigos. Nesses períodos acontecem muitos bazares beneficentes, com a participação de
organizações de terceiro setor que expõem e vendem seus
produtos. A ACTC não perdeu a oportunidade e participou,
divulgando mais uma vez o Artesanato Maria Maria!
Entre os dias 07 e 10 de abril, a ACTC foi convidada por
Malu Bresser Pereira a participar do Bazar de Páscoa. O
evento foi aberto para o público e ocorreu na residência
da organizadora.

Já nos dias 29 de abril e 07 de maio, a ACTC foi convidada por Paula Almeida a participar do Bazar de Dia das Mães.
O evento, que teve o apoio de Monica Vassimon, membro
da Diretoria da ACTC, também foi aberto ao público e ocorreu no Atelier Paula Almeida, com presença de outras organizações sociais.

Bazar de Dia das Mães no Atelier Paula Almeida reuniu diversas
organizações sociais, inclusive a ACTC.

Bazar Beneficente de Páscoa realizado por Malu Bresser Pereira, no qual
os produtos do Artesanato Maria Maria foram vendidos .

Agradecemos de coração a todos pela contribuição e
pela oportunidade.

Dia das Mães na ACTC
Em uma data especial, educadoras preparam junto, com as crianças, uma
festa bonita e repleta de surpresas.
No dia 06 de maio a ACTC organizou uma carinhosa homenagem para
todas as mães.

ram uma oficina de dobradura, onde
todos – mães e filhos - trabalharam
juntos, comemorando a data com
emoção.

Bate papo
informativo

Visitas de médicos da equipe de
Cardiologia Pediátrica do InCor
ocorrem mensalmente.
A fim de sanar dúvidas e oferecer mais informações para as mães/
acompanhantes sobre as doenças
cardíacas e respectivos tratamentos,
a ACTC promove todo mês palestras
ou bate papos com os médicos da
equipe de Cardiologia Pediátrica do
InCor.
No dia 11 de abril, contamos com
a participação da a Dra. Wilma Maeda
e no dia 20 de maio, recebemos a Dra.
Glaúcia Maria P. Tavares.
Os eventos, realizados na sede
da Associação, foram um importante
momento de troca de experiências e
conhecimento.

Na Atividade Brasileirinhos as crianças
produziram presentes artesanais para suas
mães.

Durante toda a semana, na Atividade Brasileirinhos, a educadora
Regiane Iglesias e as estagiárias Alais
Yamada e Bruna Alves, produziram,
junto com as crianças lembrancinhas
como cartazes, caixinhas de palito e
cartões personalizados. Elas também
gravaram em vídeo depoimentos das
crianças para suas mães e organiza-
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1 e 2 - Crianças homenageiam as mães numa
apresentação e entregam os presentes feitos
em atividade.
3 - Mães e crianças participam da Oficina de
Dobradura, organizada pelas Educadoras.

Dra. Wilma (esq.) e Dra. Glaucia (dir.)
conversam com as mães/acompanhnates na
ACTC.
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InCor realiza o 100º Transplante Cardíaco Pediátrico
Procedimento torna-se marco para a medicina brasileira e consolida parceria com a ACTC.
No dia 07 de maio comemoramos
mais uma conquista para a história da
medicina brasileira!
A equipe do Programa de Transplante Cardíaco Pediátrico do InCor
– HC-FMUSP, que na unidade cirúrgica tem a direção do Prof. Dr. Marcelo
Jatene, realizou o 100º transplante do
grupo num paciente de 12 anos, do Rio
de Janeiro, que sofria de insuficiência
cardíaca provocada por miocardiopa-

tia restritiva – doença genética que danifica o músculo cardíaco.
O primeiro transplante realizado
em crianças no InCor aconteceu em
um recém-nascido, em outubro de
1992, realizado pelo Prof. Dr. Miguel
Barbero Marcial, então diretor da Unidade de Cirurgia Cardíaca Pediátrica
do Instituto.
A ACTC também tem orgulho de
compartilhar essa vitória, pois desde

sua fundação em 1994, atendeu 96 dos
100 casos de transplantes realizados
no InCor, oferecendo o atendimento
extra-hospitar, com o suporte necessário às crianças e a seus familiares para
a manutenção do tratamento que, na
maioria dos casos, é prolongado e de
alta complexidade.
Deixamos aqui os nossos parabéns
a todos os envolvidos nessa conquista.

Ação em prol da ACTC
Evento comemorativo de Bodas de Prata do casal Claudia e Alexandre Gouveia arrecada verba para a entidade.
No dia 11 de junho, o casal Claudia e Alexandre Gouveia comemorou suas Bodas de Prata e solicitou a
seus convidados que revertessem o
presente em carinho e doação para
a Associação. As doações totalizaram

o montante de R$ 12.676,01 que será
utilizado na manutenção das atividades desenvolvidas com crianças, adolescentes e suas famílias que encontram na ACTC a oportunidade para
transformar o momento de crise em

crescimento e aprendizado.
Cumprimentamos o casal pela
data especial e agradecemos de coração pela iniciativa de contribuir com
nossa missão!

ACTC celebra Dia da Conscientização da Cardiopatia Congênita
Data comemorada no dia 12 de junho pretende alertar a população sobre os malefícios da Cardiopatia Congênita.
A Câmara Municipal de São Paulo realizou, na noite do
dia 13 de junho, sessão solene em comemoração ao Dia
Municipal da Conscientização da Cardiopatia Congênita.
Realizado por iniciativa do vereador Eliseu Gabriel
(PSB), em conjunto com a Associação de Assistência à
Criança Cardiopata Pequenos Corações, o evento acontece
anualmente e tem como objetivo alertar a sociedade sobre
os malefícios provocados pela doença, bem como sobre a
necessidade de os médicos fazerem o diagnóstico precoce,
já que a doença pode estar presente desde o nascimento
da criança, mesmo que seja detectada somente anos mais
tarde.
Todos os anos, cerca de 130 milhões de crianças nascem no mundo com algum tipo de cardiopatia congênita.
No Brasil, são aproximadamente 21.000 bebês que precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica para sobreviver. Desses, 6% morrem antes de completar um ano.
Durante o evento, 15 cardiologistas pediátricas e cirurgiãs cardiovasculares da cidade de São Paulo foram homenageadas: Dra. Beatriz Helena Sanches Furlanetto, Dra.
Carla Tanamati, Dra. Célia Maria Camelo da Silva, Profa. Dra.
Estela Azeka, Dra. Ieda Biscegli Jatene, Dra. Lilian M. Lopes,

Dra. Luciana da Fonseca, Dra. Magaly Arrais dos Santos,
Dra. Maria Aparecida de Almeida e Silva, Dra. Maria Lúcia
Passarelli, Dra. Maria Virgínia Tavares Santana, Dra. Nana
Miura Ikari, Dra. Sandra Regina Celeste Henriques da Costa, Dra. Simone Rolim Fernandes Fontes Pedra e Dra. Sônia
Meiken Franchi.

Crianças, adolescentes e mães/acompanhantes (esq.) prestigiam
o evento no qual 15 cardiologistas pediátricas e cirurgiões
cardiovasculares da cidade de São Paulo foram homenageadas (dir).

A ACTC esteve representada na solenidade pela assistente social, Sandra dos Santos Cruz, pelas educadoras
Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia de Fatima Goulart, pelo motorista Jerson de Freitas Brandão, por mães/
acompanhantes, crianças e adolescentes.

abril/ maio/ junho
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momento do parceiro

Versos e estrofes do coração
Em maio, a ACTC recebeu com muita gratidão uma doação bem criativa.
A psicanalista, associada efetiva e membro do conselho fiscal da ACTC, Marina Massi, criou o diagrama poético
“Cuidando do Seu Coração”, no qual traduz, ao mesmo tempo, a tensão e a importância do trabalho desenvolvido
na entidade. Confira.
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portas abertas

Voltem sempre!
Nos meses de abril, maio e junho, 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.
• Priscilla de Fátima Paes
• Agência dos Correios - Clínicas:
- Roberto F. Santos
- Roberta Moya S. S. Leite
• Grupo EC:
- Anderson Barbosa
• Grupo Casa:
- Sandra Sinicco

• Teleeventos:
- Cecilia Pereira
• Semeando Gênero:
- Rosa Ponte
• ACREDITE - Amigos da Criança com
Reumatismo:
- Marina Stern
- Giselle Biancardini

Fachada da sede da ACTC.

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
Academia Curves
Banco ABC Brasil S/A
Brasil Promoshow
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia
S/A
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Empório Fotográfico Ltda.
Fazenda Monte Alegre
Gráfica Sonora Ltda.
IMB Textil Ltda. - PUKET
Magazine Luiza – Unidade Teodoro
ONG Banco de Alimentos
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Transcomboio
TRR Corretora de Seguros
Zurich Brasil Seguros S.A.
PESSOAS FÍSICAS
Alexandra de Michelli Nolasco
Alexandre Bernardes
Alexandre Gouveia

Alexandre Sedola
Ana Egloge Stellato
Andrea Acaui
Caroline Hara
Claudia Gouveia
Delma Cordeiro Marujo
Edna Alessandra Piu
Enio Roberto de Andrade
Fatima Michel
Flavia Baggio Nerbass
Geovana Rodrigues
Giovanna Faria de Andrade
Hilda Lucas
Iara Lucia Vieira
Irati Rivitti
Irene Veja
Ivone Rizalla Abdo
Liane Ralston
Lourdes
Luciana A. Dacar
Luciana Souza Galhardo de Andrade
Maria Anna Do Vale Pereira

Marina Silva
Mônica Pimentel de Vassimon
Paola Otero
Patricia Galvão
Pedro Saliba Filho
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Sidnei Salvador Maciel
Sonia Cristina R. Magalhães
Sueli
Teresa Cristina Ralston Bracher

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.
Incentivamos todos os membros
da equipe a participar de cursos e
eventos ligados a nossa missão. Dentro
dessa proposta, destacamos:
• Nos dias 09 e 23 de maio as Educadoras Ariadne A S Souza, Cristina Ma-

cedo, Regiane Iglesias e a voluntária do
projeto educativo da Bienal Rosa Maia
Antunes participaram do encontro de
formação sobre Arte Contemporânea,
exposta na 29º Bienal Internacional de
São Paulo que aconteceu em 2010. O

educador, artista plástico e compositor
Carlos Barmak, membro da equipe de
coordenação do setor educativo da 29º
Bienal, conduziu os encontros. O tema
dessa Bienal foi inspirado no poema
de Jorge de Lima: “Há sempre um copo
abril/ maio/ junho
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de mar para um homem navegar”. Sob
esse foco, a Bienal procurou promover possibilidades de investigação, de
modo a estabelecer um diálogo significativo e inquietador, buscando ampliar
e fortalecer o papel do educador como
um provocador de questões.

Educadores participam do encontro de
formação sobre Arte Contemporânea.

• No dia 21 de maio, a Assistente de Desenvolvimento Institucional,
Débora Carneiro, iniciou o curso “Extensivo de Formação em Mobilização
de Recursos na pratica - Técnicas e
ferramentas para as atividades de captação”. Com duração até novembro e
realizado pela Diálogo Social, o curso
tem como objetivo fornecer aos participantes capacitação técnica e prática
em planejamento, desenvolvimento e
avaliação de ações para a captação de
recursos na área social.

• No dia 27 de maio, a Supervisora
Pedagógica Raquel Pacheco e a Educadora Ariadne Souza participaram da
palestra “Diálogo aberto com José Pacheco”, da Escola da Ponte, de Portugal.
O evento, realizado no Colégio Ilha de
Vera Cruz, abordou temas relacionados à educação, considerando que o
ato de aprender é um ato de relação,
não está centrado nem no aluno, nem
no professor.
• No dia 02 de junho, a Assistente
de Desenvolvimento Institucional, Débora Carneiro, participou do diálogo
“Integração de métodos em avaliação
de projetos sociais: possibilidades e limites”, realizado pelo Instituto Fonte e
pela Fundação Itaú Social. O encontro
teve a presença dos especialistas Juarez Pereira Furtado e Ana Luiza Borges
que abordaram questões como a utilização de metodologias qualitativas e
quantitativas; os tipos de informação
cada método permite construir; a possibilidade de integrar esses métodos;
as possibilidades e os limites dessa integração; e as vantagens e dificuldades
práticas desse processo.
• No dia 23 a 26 de junho, a Coordenadora Regina Amuri Varga, as
Assistentes Sociais Sandra dos Santos
Cruz, Silvana de Martino Fanti, Elaine

Baptista Januário, a Psicóloga Andréa
Nunes e a estagiária de psicologia Maria Carolina Alvim Barrieu participaram
do “XXXII Congresso da Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo
(SOCESP)”. Presidido pelo Dr. Otávio Rizzi Coelho, o Congresso aconteceu no
Transamerica Expo Center, onde foram
realizados também o XII Simpósio de
Educação Física e Esporte/ XXVIII Simpósio de Enfermagem/ XVII Simpósio
de Farmacologia/ XVII Simpósio de Fisioterapia/ XVIII Simpósio de Nutrição
/ XVI Simpósio de Odontologia/ XXVII
Simpósio de Psicologia/ XIV Simpósio
de Serviço Social.
Dentro da programação do Simpósio de Serviço Social, a coordenadora
Regina Amuri Varga explanou sobre o
tema “Reavaliação do perfil demográfico e socioeconômico dos pacientes
da Associação de Assistência à Criança
Cardíaca e Transplantada do Coração”.
Já a Psicóloga Andréa Nunes e a estagiária de psicologia Maria Carolina Alvim Barrieu, apresentaram, no Simpósio de Psicologia, o pôster “Impasses e
desarticulação da rede de recursos em
saúde mental no processo de encaminhamento de pacientes portadores
de cardiopatia e seus acompanhantes
para outras regiões do Brasil.”

notícia das crianças

Momento da Culinária
Atividade de Culinária integra diversão e aprendizagem. Texto produzido pela educadora Regiane Iglesias, pela
estagiária Bruna Alves e pela culinarista Rita Araripe.
Uma das rotinas do projeto
Brasileirinhos é a culinária, nas terçasfeiras, à tarde, com o objetivo de educar
as crianças por meio da execução
de deliciosas receitas, respeitando o
limite e a aptidão próprios da idade de
cada um.
As rotinas proporcionam às
crianças a oportunidade de aprender
a ler, escrever, interpretar o texto esse momento acontece quando
elas escrevem a receita em um papel,
8
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ditada pela educadora. Ao separar os
ingredientes, elas aprendem um pouco
sobre divisão, adição e subtração.
Durante o preparo, elas assistem à
transformação dos alimentos para, em
seguida, sentir o seu sabor.
As
receitas
utilizadas
são
combinadas com as crianças ao final
de cada atividade, possibilitando a
interação e a escolha democrática do
que vai ser preparado.

Crianças escrevem a receita durante a
Atividade de Culinária.

informativo ACTC

Procuramos, através das receitas,
introduzir novos alimentos com
diferenciado valor nutricional. Como
recebemos famílias de todas as partes
do país, bem como da América Latina,
torna-se necessário conhecer os
diferentes hábitos alimentares e as
diversas denominações para o mesmo
tipo de alimento, a fim de haver uma
boa integração na hora de preparar a
receita.
A preparação das massas em
geral requer coordenação motora e
concentração, um dos fatores que
ajudam muito nossas crianças em seu
desenvolvimento, uma vez que elas
executam cada etapa da receita.
Durante as atividades, ocorrem
conversas sobre o que os participantes
comeram durante o dia visando à

conscientização sobre alimentos
saudáveis e não saudáveis.

Toda a preparação da receita fica por conta
das crianças com a supervisão da Educadora
e da Culinarista.

As crianças aprendem também
a se organizar e a trabalhar em
equipe, interagindo com o grupo,

“Eu gosto de pão de queijo, bolo, brigadeiro e leite com chocolate.”
Nélio Alexandre de Oliveira, 6 anos
Macapá - AP

respeitando a faixa etária diferenciada
e o repertório de comportamentos e
conhecimentos dos demais.
Além de aprender a cozinhar,
o momento da culinária trabalha
bastante com a higiene. Antes de
entrar na cozinha didática, as crianças
lavam as mãos, colocam touca,
avental e sentam-se adequadamente
nas cadeiras. Observam e ajudam a
educadora a lavar os alimentos e os
utensílios que irão utilizar.
Ao término de cada atividade, as
crianças degustam o que foi feito e
dão o seu parecer.
Podemos destacar algumas das
receitas mais pedidas por eles: pão de
queijo, pizza, pão com massa integral
e o famoso brigadeiro.

“O que mais gosto é cozinhar e aprender.”
Alicia Belen M. Cuevas, 10 anos
Assunção - Paraguai
Nélio na Atividade de
Culinária.

Alicia com a mão na
massa.

“É divertido fazer as comidas, a gente
aprende, come e as professoras ensinam
a receita e a escrever.”
Gabriela Garcia Nascimento, 7 anos
Manaus - AM

“Acho difícil quebrar os ovos.”
Felipe Watanabe da Silva, 5 anos
Maringá - PR

Felipe faz receitas
durante a Culinária.

Gabriela se diverte
ao participar da
Atividade.

“Eu gosto de vir pra culinária porque eu
aprendo a fazer várias coisas é muito
bom.”
Larisse Nascimento Parado, 13 anos
Rio Branco - AC

“É legal, eu gosto de fazer as comidas.”
Maria Eduarda de S. Gomes, 6 anos
Belém - PA

Larisse mistura
ingredientes para
preparar uma receita.

Maria Eduarda ajuda
montar um prato.
abril/ maio/ junho
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Atividade Cultural Externa - Visita ao Museu do Futebol
Texto produzido pela educadora Regiane Iglesias.
No mês de maio realizamos uma
sequência de atividades sobre o tema
“jogos”. Em um momento de roda de
conversa, quando combinávamos
com as crianças qual seria a atividade
cultural externa para fechamento
da sequência, mencionei o museu
do futebol que fica no Estádio
Municipal Paulo Machado de Carvalho
- mais conhecido como Estádio
do Pacaembu. As crianças ficaram
empolgadas e enfatizaram que
queriam ir a este lugar. Mesmo as que
já conheciam acharam a idéia ótima.

Monitor recepciona e orienta crianças e
mães/acompanhantes.

Logo na entrada, um monitor
nos orientou sobre algumas regras
que teríamos que seguir. Não se
permite fotografar dentro do museu,
o que deixou mães, pais e crianças um
pouco contrariados, mas sem diminuir
a alegria de estar lá.
Todos aproveitaram os únicos
espaços liberados para fotos: o saguão
da entrada a abertura do museu para
o estádio.

Crianças posam para fotos antes de entrar no
Museu.
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Nos deparamos com a foto de Pelé
que encantou as crianças, em especial
uma delas que até pensou que o
jogador estava por lá e insistiu em
querer ve-lo.
Viajamos um pouquinho na
história do futebol, sua origem e
evolução através dos tempos. Vamos
relatar nossa passagem por esse
espaço, destacando pontos que
que marcaram crianças, pai e mãesacompanhantes.
O
espaço
“Exaltação”
foi
emocionante, ali pudemos sentir as
vibrações, gritos e comemorações das
torcidas, como se fosse num jogo real.
“Origens” retrata, por meio de 400
fotografias, a formação de clubes, seus
momentos importantes, roupas de
época, assim como diversos tipos de
bolas que já existiram e sua evolução.
Lá estão as bolas das copas inclusive
a “querida” Jabulani da copa de 2010
que atraíram os olhares curiosos
do nosso grupo. Também foram
observados os tipos de chuteiras que
provocaram comentários das crianças.
Elas perceberam que as chuteiras
antigas tinham pesos na base no
solado.
A sala “Rito de Passagem” traz
a apresentação de um jogo da
copa de 1950 num telão, com uma
acústica perfeita. Assim, ouvimos as
batidas de um coração angustiado
– provavelmente, o de um torcedor.
Nesse local, o pai que acompanhava
ficou impressionado e observou
atento no telão o momento sofrido
dos jogadores.
“Copas do Mundo” foi a seção
em que passamos por cortinas
escuras e chegamos a uma sala com
várias tv´s classificadas por ano de
copa. Algumas mães relembraram
momentos dessas copas e os
compararam com o que estavam
vivendo na época. Mencionaram, com
saudades, algumas lembranças da
própria infância. No mesmo espaço,
observamos a camisa dez da copa de
1970 utilizada por um dos jogadores
mais famosos do nosso País, Pelé.
O “Futebol Feminino” também foi

bastante comentado, especialmente
por algumas mães. Ao lado, uma sala
cheia de jogos de pebolim trouxe
oportunidade de diversão para as
crianças. A animação do grupo nesta
sala foi tanta, que as crianças quiseram
ficar nela por um tempo maior.
Finalmente, nos deparamos com
uma abertura para o estádio. O dia
estava frio, mas com um sol radiante e
céu limpo de nuvens, assim o estádio
ficou bem apresentável a nossos
olhos. Pai, mães e crianças tiraram
diversas fotos no espaço limitado
dentro da arquibancada e ficaram
com uma vontade imensa de entrar e
pisar no gramado, o que infelizmente,
não era possível. Algumas mães até
comentaram a hipótese de ir assistir
a um jogo com seus filhos, de tanta
empolgação com a observação do
estádio.

Mães/acompanhantes e crianças ficaram
encantadas com a imensidão do Estádio.

“Jogo de Corpo” é uma sala de
cinema em 3D, para a apresentação
da dança do futebol por Ronaldinho
Gaúcho e com campos projetados
no chão, uma espécie de campos
virtuais. Foi um dos espaços em que as
crianças mais se divertiram, jogando
bola como se estivessem num campo
de verdade.
Das dez crianças presentes, apenas
duas já conheciam o Museu, as demais,
não. Todos se impressionaram com o
monumental Pacaembu.
“Foi super legal, se tiver a próxima
vez, eu vou de novo.” depoimento de
uma das crianças.
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notícia dos adolescentes

Adolescente Cultural
Planejamento do trabalho compreende atividades externas e internas. Texto produzido pelas Educadoras Ariadne
Aparecida da Silva Souza e Cinthia de Fátima Goulart.
A adesão dos adolescentes é fator primordial para a existência da
rotina da Atividade do Adolescente
Cultural. A proposta central é promover o desenvolvimento integral dos
jovens, a partir de uma rotina diversificada com foco na cultura.
Durante o mês de maio e junho,
iniciamos o projeto “História da Nossa História” cujo objetivo é compor
uma visão da história de nossa cidade, a partir da história de vida cada
adolescente que chega à ACTC.

nosso olhar há décadas, fascinaram
os adolescentes que gostaram muito
das obras e vivências nas instalações,
desenvolvidas a partir de labirintos e
jogos de espelhos. Foi uma tarde memorável. Só o fato de ir até o Centro
Cultural valeu o passeio. Os jovens
puderam ver o maravilhoso prédio e
a arquitetura arrojada estilo art-deco
do Centro Cultural, suas escadas e
vitrais. O passeio pelo calçadão do
centro velho e as imensas portas em
bronze dos prédios do início do século também foram atração.

Centro Cultural Banco do Brasil , em São
Paulo, visitado pelos adolescentes da ACTC.
Fonte: Carlos Alkmin - http://www.flickr.com/
photos/carlosalk/3896630360/

Espaço visitado do Catavento Cultural, com
atrações sobre arte, história, geografia e
ciência.

Duas atividades culturais externas também foram destaque especial: a visita ao Catavento Cultural
e a exposição o “Mundo mágico de
Escher”.
Neste último passeio, a arte das
escadas e degraus que sobem e descem ao mesmo tempo, as cascatas
cujo fluxo de água desafia a lei da
gravidade, os planos que confundem

“O que mais me chamou a atenção foi o desenho “O labirinto da
água”. A animação em 3D explicou o
quadro”. “A exposição toda foi muito
legal” diz Ralf Brasil Barros, 15 anos.

Atividade de Reforço Escolar é desenvolvida
diariamente pela educadora Ariadne.

Nas rotinas que envolvem o reforço escolar, a educadora Ariadne
tem aplicado diariamente conteúdos pedagógicos que promovem
o desenvolvimento de oralidade,
leitura e escrita, cálculos, Ciências,
História e Geografia. Os adolescentes recordam conteúdos e aprimoram seus conhecimentos. Esta rotina
tem como foco manter sempre ativa
a rede de contato com a instituição
de ensino da qual o jovem provém.
O reforço escolar é individualizada e
calcada nas matérias que estão sendo trabalhadas na escola de origem,
proporcionando ao adolescente a
continuação do ensino mesmo enquanto permanece distante dela.
A ACTC está presenteando com
um livro para didático, os jovens que
participam assídua e interessadamente do Reforço Escolar, como complemento ao apoio interdisciplinar.

Obra de Escher em exposição no CBB. Fonte:
http://visualfunhouse.com/esher_inspired/
escher-waterfall.html.
abril/ maio/ junho
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notícia das mães

O meu filho trouxe outro brilho na minha vida
Depoimento da mãe/acompanhante Cleonice da Silva à educadora Cristina Macedo Tomaz.

Cleonice da Silva e seu filho José Clebson.

Nasci em Arapiraca, cidade do
interior Alagoas, localizada a 120 km
da capital Maceió. Minha cidade ficou conhecida, tempos atrás, como a
“Capital do Fumo”, a maior produtora
do país, mas hoje esse setor entrou
em crise.
Tive uma infância muito feliz
sempre cercada por meus quatro irmãos, que me acompanhavam em
muitas brincadeiras, entre elas jogo
de pedrinha, amarelinha e cirandas.
Adorava boneca e a de que mais
gostei foi uma índia, que ganhei de
minha avó.
Adorava ir à escola, era comportada, mas só estudei até a 6ª série,
porque não gostava de matemática
nem de outras matérias, mas amava
fazer redação e decorar cadernos.
Aos 12 anos trabalhei na fábrica
de tabaco, desmanchava fumo. Depois de algum tempo fui trabalhar
em uma loja como vendedora. Gostava de ter meu próprio dinheiro,
para comprar ficha telefônica para
ligar para a rádio e pedir música.
Sempre fui romântica e adorava oferecer música para os meus amigos e
costumava me denominar “Cleonice
sagitariana apaixonada do cantinho
de Alagoas”.
Nessa época fiz muitas amizades
e fui sorteada muitas vezes no pro12
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grama de uma rádio, ganhei muitas
coisas, entre elas, geladeira, roupas,
ingressos. Certo dia, ao receber um
brinde, conheci meu marido. O amor
aconteceu, casei e tive dois filhos.
Meu segundo filho, José Clebson,
que nasceu com síndrome de Down,
mexeu com minha família. Foi um
período difícil, mas todos aceitaram,
principalmente meus pais. Quando
era jovem, via o programa Criança
Esperança e pensava “quero muito
ajudar uma criança especial”. Fui presenteada por Deus com a vinda de
Clebson em nosso lar.
Clebson nasceu com problemas
cardíacos e precisava vir a São Paulo para fazer tratamento. Pedi ajuda
pelo rádio e pela internet. Sempre
fui uma pessoa alegre, bem humorada e cheia de esperança. Fiz um
coração com a seguinte mensagem
“Ame uma vida, salve um coração.
Sou José Clebson, tenho dois anos
e preciso fazer uma cirurgia em São
Paulo” Distribui entre minhas colegas
e conhecidos. As pessoas são muito
boas, recebi dinheiro, roupa e consegui duas passagens em Maceió. Vim
com ele para o HCOR, onde fez exames, iniciou o tratamento e implantou marca-passo.
O meu filho trouxe outro brilho
a minha vida, ele me fez vir a São
Paulo, conhecer muitas coisas novas,
andar de avião, aprender a bordar,
fazer novas amizades e em especial
conhecer a ACTC.
Quando cheguei à ACTC, fiquei
meio envergonhada, mas a cada dia
fui descobrindo uma coisa boa: a escolinha, as oficinas para as mães, o
bordado, a psicóloga, a fono, a nutri-

cionista, a terapia corporal, os voluntários.
Adorei as aulas de bordado,
aprendi uma profissão e continuo
bordando em todos os sentidos,
quando estou sorrindo ou chorando, sempre achando que a vida vale
a pena. Ainda não aprendi todos os
pontos do bordado, mas já participei
do projeto Poesia e adorei ganhar o
livro, pois amo poema, também adoro escrever poesia. Tenho muita vontade de conhecer coisas novas.

Cleonice participa de oficina durante a
Atividade Maria Maria.

Gosto muito das oficinas, porque
podemos ter muitas informações,
conhecer novidades, desenhar, criar.
Amo ver as imagens na tela grande
do computador. Em uma das oficinas, decoramos um bloquinho que
guardei, porque vou escrever sobre
o meu filho Clebson.
Gostaria de dizer para todas as
mães que o mais importante é ter
coragem e fé em Deus nosso Pai,
porque ter um filho é um sonho, não
importa o diagnóstico.
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o doutor responde

Pergunta:
Qual a explicação médica
que se pode dar quando em
uma mesma família temos dois
cardiopatas, sendo uma cardiopatia adquirida e o outra, descoberta
depois, diagnosticada como
cardiopatia congênita? Isso
é possível?

Resposta: A pergunta faz-nos
pensar imediatamente na grande
correlação que hoje se demonstra
entre as doenças em geral e a influência genética como sua causa. A
predisposição genética, mapeada
pela posição de aminoácidos e de
proteínas na formação dos diversos
gens, induz ao aparecimento de enfermidades que podem se exteriorizar mais tardiamente na vida e são
então explicadas pela própria disposição das estruturas gênicas.
Assim, como exemplos clássicos
dessa influência, cita-se a ocorrência
em muitos membros de uma mes-

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!

ma família de doenças metabólicas
como o diabetes, de doenças tumorais neoplásicas, de hipertensão arterial e de tantas outras doenças orgânicas, em acometimento mesmo
tardio na vida.
Especificamente à pergunta formulada 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 correlação 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 causada por fatores ambientais como infecção gestacional, medicação usada
pela mãe na gestação e por algumas
doenças maternas, tornando a causa
multifatorial. Por outro lado, a cardiopatia adquirida decorre de fenômenos intercorrentes como infecção,
parasitose e ainda por aspectos e distúrbios imunológicos. Nesse aspecto, acresce-se grande importância à
imunidade alterada da pessoa por
ocasião do aparecimento das doenças, 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, comenta-se que as cardiopatias congênitas vêm associadas a outros “defeitos não cardíacos” em cerca de 28,7%
dos casos, o que implica sempre na
procura cuidadosa desses outros defeitos, em presença de uma cardiopatia 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 adequada clínico-cirúrgica, nos dias de hoje,
tem atenuado os aspectos negativos
desses acometimentos cardíacos,
salientando-se, no entanto, a grande
importância dos aspectos preventivos que devem nortear a vida de todas 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.

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

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

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 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
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
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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

informativo ACTC

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 Psiquiátrico 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 Beneficência - 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

nossos números
Resultados de janeiro a junho de 2011
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites
ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas
SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

8.489
42.906
2.488

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões
DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

702
3.124

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

TOTAL: 249.232 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 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 Auditoria, 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 30887454.

abril/ maio/ junho
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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 Mineração
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Filantrópica Arymax
Fundação Salvador Arena

Associados Mantenedores

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

Associados Colaboradores

Doações Testamentais

