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Captação de Recursos - Salão de Arte
Uma tarefa que exige muito esforço e dedicação.

nossa missão

A tarefa de captação de recursos nunca esteve tão em
evidência no Terceiro Setor como nos dias de hoje. Vemos até
que se espalham pelo país cursos de formação nesta área, a
fim de formar profissionais especializados. O Terceiro Setor
cresce a olhos vistos e com ele a concorrência das ONGs em
obter parcerias e recursos financeiros, também. São muitas
as entidades em busca de verba para seus projetos e atividades. E com a ACTC, não poderia ser diferente.
Como exemplo de trabalho de captação de recursos firmado pela ACTC, citamos nossa participação no Salão de
Arte da Hebraica, pela 6ª vez consecutiva, no mês de agosto,
como instituição convidada pela Sra. Vera Chaddad. Neste
evento, trabalhamos como responsáveis pela organização e
venda dos convites para o coquetel da noite de abertura do
Salão e, também, pela renda das entradas durante os outros
seis dias, recebendo todo o montante arrecadado na bilheteria.
Neste ano, a venda de 2.082 convites para o dia da abertura do evento nos rendeu um total de R$ 312.300,00 e a dos
outros dias, R$ 31.545,00, mais R$ 151,00 de doações. Após
pagar as despesas da produção do evento (talonários, bilheteria, coquetel, estacionamento, etc.), tivemos a receita líquida para a ACTC no total de R$ 295.126,61.
Esse resultado muito bom, não só financeiramente, mas
também como forma de divulgação do trabalho da nossa
entidade junto ao público do Salão de Arte, nos confirma,
mais uma vez, que podemos ter grandes retornos resultantes de tarefas executadas com muito esforço e empenho. Porém cabe um alerta: não podemos, de forma alguma, frente a
resultados como este, deixar de nos dedicar, continuamente,
à criação de outras formas de captação de recursos.
Trabalhamos, sem dúvida, dia após dia, dando continui-

dade a esta tarefa difícil. Sabemos que esses resultados só
são possíveis graças a um bom planejamento, com o estabelecimento de objetivos claros, metas, prazos, orçamentos,
etc. Estamos preparados para buscar outras frentes de captação. Continuamos caminhando nesta direção, mesmo convivendo por vezes com muitas dificuldades, pois o importante
é continuar a trabalhar seguindo nossa Missão e Causa.
Felizmente sabemos que não existe uma forma só, que
seja a melhor, para captação de recursos. Essa tarefa pode
ser executada de formas variadas: doação de pessoas físicas,
patrocínio de empresas privadas, convênios diversos com
orgãos governamentais, com institutos, fundações e várias
outras. O que devemos fazer é continuar a estruturar bem
os nossos projetos, de maneira convincente, e comprovar
suas implementações. Também continuaremos empenhados em atuar com transparência e prestar contas dos recursos recebidos e investidos, levando os parceiros a se sentir
envolvidos pelo resultado. Sabemos que uma campanha de
recursos bem sucedida fortalece a instituição, gerando mais
confiança, credibilidade e proximidade com os parceiros que
procurarão estar envolvidos em campanhas futuras.
Portanto, neste momento, queremos agradecer a todos
aqueles que tornaram possível, mais uma vez, o sucesso desta tarefa e, ainda, pedir a todos vocês que continuem contando com nossa determinação para cumprir nosso objetivo
maior. De coração para coração.

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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diretoria 2011 a 2013
Presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Vice-Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Mônica Pimentel de Vassimon
Ezequiel Grin
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch
Conselho Fiscal
Nelson Waisbich
Marina Massi
Maria Tereza Affonso Ionescu
Tito Enrique da Silva Neto (supl.)
Vera S. Pereira Coelho (supl.)
José Eduardo Cintra Laloni (supl.)
Conselho Deliberativo
Alessandra Bresser Pereira
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Carlos da Silva Bueno
Antonio Luís Thomé Gantus
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Francisco M. Pereira Coelho
Iside Lanzara Grisólia

Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
Jussara Moritz
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Lucia Barbero Marcial
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maguy Etlin
Márcia Leonor Barbero Marcial
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Maria Vitória Recife Maldonado Galvão
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho

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 - Válido até 01/06/2013
• 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 - Em processo de renovação
• Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02,
Publ. no D.O.E. em 03/12/02 - Válido até 30/10/2013
• Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de
16/12/99, Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Válido até
16/08/2013
• Certificado no Conselho Regional de Psicologia
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até
15/05/2013
• Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda CAT - Declaração de Isenção de ITCMD – Processo
51224-801602/2011 - 22/09/2011 - Em processo de
renovação.
• Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos - Decreto 46.655/02 - Em
processo de renovação.
• 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
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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.
• 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: Sandra dos Santos Cruz, Silvana de Martino
Fanti, Elaine Baptista Januário, Marília Marinho de Carvalho, Eliana Lebisch Cortez e Victória Bagagini.
Psicologia: Andréa Matheus- CRP 06/77081, Erica da Cruz
Santos - CRP 06/102476 e Rosineide das Neves Bento
(estagiária)
Terapia Corporal: Leda Stelmach
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Regiane Iglesias, Ariadne Aparecida da Silva
Souza, Cinthia de Fatima Goulart e Bruna Alves.
Educadoras Artesãs Bordado: Cristina Macedo e Bernadete
Maria Oliveira Freitas
Nutrição: Denise Marco - CRN 7822
Culinária: Rita de Cássia Guaraudo de Araripe Bonifácio
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer
Música: Domus – Escola de Música
Assistente Administrativo: Alessandra Gallo
Assistente de Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto
Carneiro
Auxiliar Administrativo: Marcia Ribeiro de Araújo, 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
Voluntários:
Aldo Senna Franco
Alessandra Ranieri
Alexandra De Michelli
Nolasco
Ana Maria C. Junqueira
Bernadete Allodi
Camila Pimentel
Carlos Lasar
Clara Polizeli
Fernanda Freire
Jandyra Silva Dias
Julio Cezar Cordeiro Jr.
Laís de Freitas
Leonardo Tuma
Lucila Pedroso Cordeiro
Mara Lima
Marcos Fernando de
Oliveira Penteado
Maria Ângela Bassi
Maria Eugênia de Souza
Oliveira
Maria Teresa Quadros
Ricciardi
Natasha Anceschi
Nídia Coltri
Noemara Guerra

Norma Seltzer Goldstein
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Suely M. Grisanti
Susana Mentlik
Stephanie Cerci de Oliveira Souza
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
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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Resultado final do Salão de Arte 2012
Meta alcançada superou todos os anos anteriores.
A participação da ACTC no Salão de Arte alcançou os objetivos propostos de divulgar o trabalho realizado pela ACTC
e arrecadar fundos para a Entidade.
Mais de 4.000 pessoas prestigiaram o evento, que obteve
os seguintes resultados:
- Receita Bruta: R$ 343.996,00
- Despesas: R$ 48.829,39
- Receita Liquida: R$ 295.126,61
O evento demonstrou ter uma grande visibilidade na mídia, o que proporcionou a divulgação do trabalho realizado
pela ACTC, a consolidação da imagem institucional e a oportunidade de expandir e realizar novos contatos.
Os produtos do Artesanato Maria Maria, oferecidos no
evento, também obtiveram um retorno surpreendente. As
vendas realizadas totalizaram uma receita de R$ 29.682,00 e,
a longo prazo, podem resultar num aumento de procura e
venda no Bazar Permanente da ACTC.
Acompanhem abaixo a evolução desta parceria iniciada
em 2007:
ANO

DESCRIÇÃO
Receita Bruta

2007

Despesas
Receita Líquida
BAZAR
Receita Bruta

2008

Despesas
Receita Líquida
BAZAR
Receita Bruta

2009

Despesas
Receita Líquida
BAZAR
Receita Bruta

2010

Despesas
Receita Líquida
BAZAR
Receita Bruta

2011

Despesas
Receita Líquida
BAZAR
Receita Bruta

2012

Despesas
Receita Líquida
BAZAR

VALOR
R$ 200.420,00
R$ 37.510,00
R$ 162.910,00
R$ 11.386,00
R$ 256.170,00
R$ 44.346,70
R$ 211.823,30
R$ 8.864,00
R$ 248.970,00
R$ 48.504,60
R$ 200.465,40
R$ 7.970,00
R$ 244.816,50
R$ 49.849,46
R$ 194.966,54
R$ 24.597,00
R$ 308.310,00
R$ 55.080,12
R$ 253.229,88
R$ 20.976,00
R$ 343.996,00
R$ 48.869,39

Foto 1 - Stand da ACTC no Salão de Arte 2012.
Foto 2 - Regina Amuri Varga (esq.), Theotonio Mauricio Monteiro de
Barros (centro) e Teresa Cristina Ralston Bracher (dir.), respectivamente
Coordenadora, Presidente e Vice-presidente da ACTC, recepcionam todos
os convidados da Abertura Beneficente.
Foto 3 - Na bilheteria, alcançamos a maior arrecadação desde o inicio da
parceria, em 2007.

Agradecemos de coração pelo apoio dos organizadores
do evento, em especial, a Sra. Vera Chacur Chadad, Beco das
Flores, Citron Gastronomia, Estapar, Eva Zorzetti, Expositores,
Makrokolor Arte Gráfica, Mônica Botelho, Ruth Grieco, Sweet
Brazil Chocolates, Vinícola Salton, e a todos os que prestigiaram a ACTC no Salão de Arte!
A ACTC coloca á disposição a versão completa do Relatório Final do Salão de
Arte. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro, pelo telefone (11)
3088-7454 e/ou pelo e-mail debora@actc.org.br.

R$ 295.126,61
R$ 29.682,00

julho/ agosto/ setembro
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Primavera chega à ACTC!
Para comemorar a entrada da estação mais perfumada e florida do ano, organizamos uma linda festa.
No dia 20 de setembro, para comemorar o início Primavera, a ACTC realizou
um evento colorido e animado. Crianças e adolescentes, com ajuda das educadoras Regiane Iglesias, Bruna Alves, Ariadne Souza e Cinthia Goulart prepararam
a decoração com flores de papel e cartazes. Tudo muito bonito e caprichado!

Material decorativo produzido pelas crianças e adolescentes nas Atividades Brasileirinhos e
Adolescente Cultural.

Além disso, juntamente com a educadora Cristina Macedo e a Auxiliar Administrativa Geórgia Gonzaga, também organizaram uma oficina de dobradura que reuniu todos os convidados e na qual foram produzidos tsurus, origamis da
tradição japonesa.

Crianças, adolescentes, mães/acompanhantes e colaboradores se reuniram durante a ofina, na produção dos Tsurus.

Não faltou um saboroso cardápio no buffet, com doces, lanches e bebidas, preparados para a ocasião pela culinarista
Rita Bonifácio!
Foi um evento para confraternização entre as crianças, os adolescentes, as mães/acompanhantes e os funcionários da
entidade.

Mesa do buffet preparada especialmente para a festa.
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Visita especial!
No mês de setembro a ACTC recebeu a visita da escritora Patricia Auerbach. Texto escrito com a contribuição da
educadora Regiane Iglesias.

Capa do Livro “O Jornal”, de Patricia Auerbach.

No dia 14 de setembro a ACTC recebeu, na Atividade Brasileirinhos, a escritora e autora do livro “O Jornal”, Patricia
Auerbach.
O livro “O Jornal” conta, a partir de
ilustrações, a história de um garotinho
que fica cismado: “Por que meu pai não
larga o jornal? O que ele tem de tão

especial?”. O menino quer descobrir o
que há de tão importante nesse objeto. Assim, no decorrer da história, o
livro revela até onde a imaginação de
uma criança pode ir, ao transformar um
pedaço de papel nas mais divertidas
aventuras.
Patricia e as crianças fizeram uma
leitura interativa, na qual reinventaram
a história por meio das imagens.
Após a leitura, os participantes fizeram dobraduras com jornal, inspiradas
nas ilustrações do livro: chapéu, barco,
espada e tapa-olho.
Com essa visita as crianças puderam aproveitar de uma tarde divertida
e diferente.

Crianças participam da visita de Patricia e
produzem peças a partir das ilustrações do
livro.

Notícias da Fonoaudiologia
Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayer.

Além da continuidade do trabalho desenvolvido com atendimentos
às crianças e mães/acompanhantes, a

Atividade de Fonoaudiologia tem um
novo projeto para o 2o. Semestre deste
ano.
Em parceria com a Faculdade de
Ciências Humanas e da Saúde da PUCSP, um grupo de 13 alunos do último
semestre do Curso de Fonoaudiologia
e uma auxiliar mestre em Fonoaudiologia, sob a coordenação da Profª Drª
Ruth Ruivo Palladino, se propõe a desenvolver um Projeto de Prevenção
e Promoção da Saúde Infantil, junto a
crianças em situação de risco em seu
desenvolvimento geral, como é o caso

daquelas da ACTC.
O projeto se divide em três ações:
1-Oficina de Cozinha (estimulação do
desenvolvimento infantil); 2-Triagem
das crianças (identificação, trabalho
terapêutico e/ou encaminhamento,
orientação familiar); 3-Pesquisa sobre
qualidade de vida (verificação dos efeitos positivos das diversas ações realizadas na ACTC).
Saudamos os novos colaboradores:
Sejam bem vindos!

ACTC inicia preparativos para as comemorações dos 18 anos
Contamos com a presença de todos!
No mês de setembro a ACTC iniciou
o planejamento para a Festa Comemorativa dos seus 18 anos!
O tema do evento, desta vez, será
o projeto “Imigrantes”, desenvolvido
durante todo o ano com as mãe/acompanhantes bordadeiras na Atividade
Maria Maria, que trabalhou as diversas
culturas dos imigrantes brasileiros.
A festa acontecerá no dia 28 de no-

vembro, quarta-feira, na sede da Associação, das 17h às 22h e contará com
apresentações musicais, artísticas e um
caprichado buffet preparado especialmente para o evento.
Além disso, o Bazar estará com muitas novidades!
Não perca! Reserve essa data e venha comemorar conosco!

Desenho comemorativo produzido pelo
artista plástico Alex Cerveny.
julho/ agosto/ setembro
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momento do parceiro

Campanha de Captação 2012
Meta de arrecadação de R$ 858.000,00 ainda não foi alcançada. Contamos com sua ajuda!
Prezados associados, parceiros e amigos,
No mês de setembro completamos cinco meses de Campanha de
Captação “De Coração para Coração” ACTC 2012. A mobilização das
pessoas físicas e jurídicas que compõem a rede de relações da ACTC
é de fundamental importância para podermos atender cada vez mais
e melhor as crianças e os adolescentes com cardiopatia e suas mães/
acompanhantes. Somos gratos pelo comprometimento e apoio de todos!
Agradecimentos especiais para as doações já registradas:
Pessoas Físicas:
- Alberto Fernandes
- Alexandre Sedola
- Anis Chacur
- Antônio Beltran Martinez
- Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
- Ari Weinfeld
- Candido Bracher
- Eduardo Mazzilli de Vassimon
- Ezequiel Grin
- Elie Horn
- Francisco Manuel R. P. Coelho
- Jairo Cupertino
- Jean Marc Etlin
- José Eduardo Cintra Laloni

- Jussara Moritz
- Luis Terepins
- Maria Luiza Carvalho da Silva
- Mônica Pimentel de Vassimon
- Renata Chacur
- Ricardo Steinbruch
- Rodrigo Bresser Pereira
- Susana Steinbruch
- Suzi Solon Arida
- Silvio Steinberg
- Teresa Cristina Ralston Bracher
- Tito Enrique da Silva Neto
- Valéria Wey Barbosa de Olvieira
- Vera Schattan Pereira Coelho

Pessoas Jurídicas:
- Banco ABC Brasil S/A
- Banco Itaú BBA
- Carioca Christiani Nielsen Engenharia S/A
- Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração
- Fundação Filantrópica Vicky e Joseph Safra
- Grande Moinho Cearense S/A

- Instituto Azzi
- Klabin S/A
- LFJ Participações Ltda.
- Oi Futuro
- Restaurante Ráscal
- Tecnisa S/A
- Usina Santa Fé S/A

A Campanha continua ativa e esperamos contar com mais doações!
Saiba como ajudar, entre em contato com Alessandra, pelo telefone (11) 3088-7454 e/ou pelo e-mail alessandra@actc.org.br.
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portas abertas

Voltem sempre!
Nos meses de julho, agosto e setembro, recebemos muitas visitas, que vieram conhecer de perto as atividades e os
trabalhos desenvolvidos pela ACTC. Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.
Instituto Azzi:
• Patricia Senise Gomes
Escola de Comunicação e Artes Universidade de São Paulo (ECAUSP) - Curso de Publicidade:
• Hugo Costa
• Luiz Fernando Belezoni Palma
• Vinicius da Silva Menegolo
• Vitor Hissayoshi Kato
Fachada da sede da ACTC.

Patricia Gotthilf

Grupo de Alunos ESPRO - Ensino
Social Profissionalizante

Sandra Sinicco

Soul Tattoo - Arte e Café:
• Bianca Gattoni
• Patricia Martins
Banco Itaú BBA:
• Flavia Ferreira
• Luiza Clark de Abreu Sodré

Centro Universitário SENAC - Curso
de Administração:
• Aline Bandeira
• Caroline Garcia
• Felipe Gonçalves
• Gustavo Flach
• Karoline Leite

Escola de Comunicação e Artes Universidade de São Paulo (ECAUSP) - Curso de Relações Públicas:
• Carlos Eduardo M. Morgado
• Guilherme Salgueiro
• Ivan Newton Rocatelli Junior
• Stella Maris C. Neves
SUTACO - Superintendência do Trabalho Artesanal da Comunidade:
• Iolanda Sales Silva
• Isabela Moraes
• Warny Moreira Santana
Patricia Auerbach
Mariane Robusti

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
Alphatron Sistemas de Telecomunicações Ltda.
Cisa Trading S/A
ESPRO - Ensino Social Profissionalizante
Fazenda Monte Alegre
Gráfica Sonora Ltda.
Infonetware Comércio e Serviços
Ltda.
ONG Banco de Alimentos
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Pestfim Serviços de Controle de
Pragas Ltda.
SP Leituras – Associação Paulista de
Bibliotecas e Leitura
Transcomboio
TRR Corretora de Seguros
Zurich Brasil Seguros S.A.
PESSOAS FÍSICAS
Alexandre Sedola
Amanda Erminio da Silva
Ana Egloge Stellato

Bela Tamezgui
Eva Cohen
Fernanda Greco Carvalho Soreano
Gabriela Faria de Andrade
Geovanna Faria de Andrade
Graziela da Cunha
Luísa Bielawski Carracedo
Magdalena Nigro
Maria Ângela Bassi
Maria José da Cruz Santos
Maria Luiza Cardoso
Marilia Peixoto Olivetti
Mariane Robusti
Marlene Sabbag
Mauricio Grin
Milena Bonfigliolli
Nair Scassi Namura
Rui Adalberto Del Gaiso
Simone Prist Steinecke
Sueli Lieff Brunato
Victoria Gimenez Santos Romano

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

julho/ agosto/ setembro
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formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional

A ACTC mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua
equipe.
Dessa forma, incentivamos todos
os membros da equipe a participar de
cursos e eventos ligados a nossa missão. Dentro dessa proposta, destacamos:
• No mês de julho, a Auxiliar Administrativa, Geórgia Gonzaga iniciou o
curso de Graduação de Pedagogia, na
Universidade Paulista – UNIP. O curso
de licenciatura terá duração de três
anos e visa oferecer conhecimentos
para o profissional atuar em escolas e
empresas.
• No dia 18 de agosto, a Educadora,
Regiane Iglesias, iniciou o curso “Meu
aluno já compreendeu o sistema de
escrita alfabética. E agora?”. Com duração até novembro e realizado pelo Instituto Superior de Ensino Vera Cruz, o
curso tem como objetivo fornecer aos
participantes estratégias para diagnosticar o que os alunos já sabem e o que
ainda necessitam aprender sobre produção de texto.
• No dia 03 de setembro , a Fonoaudióloga Elda Ayer e a Educadora Ariadne Souza participaram de um curso
sobre a “Inserção do aluno disléxico e a
contribuição da fonoaudiologia para a
pratica do educador”, realizado no SIEEESP (Sindicato dos estabelecimentos
de ensino do estado de São Paulo). O
evento ministrado pela fonoaudióloga
Dianne Rodrigues de Melo abordou a

definição deste distúrbio de aprendizagem, específico da linguagem, bem
como sua etiologia, classificação, quadro clínico, problematização e a inclusão do aluno disléxico, finalizando com
sugestões de estratégias na busca de
novos caminhos para a aprendizagem
efetiva.
• De 04 a 20 de setembro , a Assistente Social, Sandra Cruz, realizou
o curso “Dinâmica e Atribuição do
Conselho Tutelar”. Promovido pelo
SENAC- SP, o curso visou capacitar representantes do Conselho Tutelar e demais pessoas envolvidas a zelar pelos
direitos da criança e do adolescente,
assegurados pela legislação vigente,
garantindo as prerrogativas constitucionais do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).
• No dia 07 setembro , a Fonoaudióloga, Elda Ayer participou do “IV
Seminário Internacional do Instituto
Alfa e Beto”, que teve como tema “Educação Infantil: Evidencias Científicas e
Melhores Práticas”. O evento contou
com a participação de especialistas
internacionais que discorreram sobre
as evidências científicas mais recentes
sobre a importância dos estímulos e
experiências que a criança vivencia nos
primeiros anos de vida e como essa
criança irá se ajustar às demandas da
escola e da vida.

• No dia 15 setembro , a Auxiliar
Administrativa, Geórgia Gonzaga iniciou o curso de Fotografia Digital Básico, realizado pela Full Frame Escola de
Fotografia. Com duração até outubro,
o curso engloba técnicas de ensaios
fotográficos simples, conhecimentos e
habilidades relacionadas ao uso de câmeras digitais e computadores.
• No dia 22 setembro , a Culinarista, Rita Bonifácio participou do treinamento “Desenvolvimento Sustentável
e o Setor da Alimentação”, oferecido
pela Pró Alimento. - Cursos e Capacitações em Higiene Alimentar, o evento
visou promover a compreensão geral
sobre os princípios do desenvolvimento sustentável e como aplica-los nas
empresas.
• No dia 28 e 29 de setembro , a a
Coordenadora, Regina Amuri Varga e
a Assistente Social, Sandra Cruz, realizaram o curso “Introdução ao Discurso
do Sujeito Coletivo”, ministrado pelos
Profº. Fernando Lefévre e Profª Dra.
Ana Maria C. Lefévre. O presente curso
de base teórico-prática tem como objetivo apresentar a proposta do Discurso do Sujeito Coletivo - DSC no quadro
da Teoria da Representação Social e da
Teoria dos Campos Sociais, com detalhamento de seus instrumentos operativos tanto conceituais quanto de
informática.

notícia das crianças

Atividade Brasileirinhos
Texto produzido pelas Educadoras Regiane Iglesias e Bruna Alves.
DIA DOS PAIS:

Presentes produzidos pelas crianças para os
pais.
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No mês de Agosto um dos temas trabalhados com as crianças foi marcado pela
saudade dos pais. Como elas ficam temporariamente afastadas das respectivas
cidades de origem, nem todas tem contato com eles. Durante as atividades,
puderam falar um pouco de sua vida familiar e da falta que faz o lado paterno.
Algumas até relataram que os pais são separados, mas que convivem bem com
o pai.
Combinamos, no início da semana, que todas as produções feitas por eles
durante a sequência do Dia dos Pais, seriam enviadas por correio para os pais em
suas cidades de origem. As crianças adoraram a idéia e partilharam essa emoção
por meio de muita conversa e troca com os colegas e a Educadora.

informativo ACTC

Ao término da semana, algumas crianças que iniciaram a sequência estavam internadas no hospital e outras haviam
acabado de chegar. Mesmo assim, todos puderam fazer uma lembrancinha para os pais e prepararam com muito carinho os
envelopes que foram enviados no mesmo dia.
Na semana seguinte, houve muitos comentários sobre o domingo do Dia dos Pais. As crianças ligaram para seus pais e
mataram um pouco a saudade; elas também os avisaram que receberiam um presentinho via correio.
FOLCLORE:
Outro tema bastante apreciado pelas crianças foi o Folclore. Por suas lendas e mistérios o Folclore desperta uma gama de
sensações: curiosidade, dúvida, medo, surpresa, espanto etc.
As crianças tiveram contatos com os personagens através de vídeo/áudio; livros; figuras impressas da internet e,
principalmente, pelas histórias contadas por elas próprias, vindas de suas cidades de origem.
Os personagens que o grupo destacou como mais temíveis foram o Lobisomem e a Mula Sem Cabeça. Como personagens
mais curiosos e engraçados foram apontados o Saci e o Curupira, também conhecido como Caipora.
Uma das atividades de que as crianças gostaram muito foi a confecção do jogo da memória ilustrado com os personagens
do Folclore.

Crianças participam da atividade com o tema folclore.

BRASILEIRINHOS E MARIA MARIA:
Em uma das conversas entre as Educadoras surgiu a ideia de unirmos os projetos
Brasileirinhos – com o tema Folclore, e Maria Maria que estava desenvolvendo um
trabalho sobre a África.
Marcamos um encontro onde crianças e mães puderam prestigiar uma oficina
de artesanato com miçangas juntamente com as Educadoras Cristina Macedo,
Bruna Alves e Regiane Iglesias.
Para enriquecer o momento, a Educadora Cristina alimentou o grupo com
a leitura do livro “ABC Afro-Brasileiro” de Carolina Cunha. Logo após houve uma
conversa sobre a origem do folclore e sua relação com a África, que interagiu mães
e crianças com comentários sobre a Cultura e as crenças da sua cidade natal.
Antes de inicar a atividade foram apresentados os materias com uma breve
explicação sobre a arte folclórica. E um dos exemplos citados foi o das mulheresgirafa, que utilizam diversas argolas no pescoço (Diz a lenda que, um dos motivos
para essas mulheres utilizarem as argolas, é para se protegerem dos ataques de
tigres.) para se enfeitarem e se produzirem.
Em uma tarde muito agradável mães, crianças e adolescentes desenvolveram
e trabalharam sua criatividade e imaginação na confecção de lindos colares,
pulseiras e anéis.
Ao final, todas compartilharam suas produções. Logo em seguida, desceram
para o refeitório para saborear um delicioso lanche e socializar o momento.

Acima, crianças, adolescentes e mães
reunidas, participam da atividade .

Mães, crianças e adolescentes
mostram o material produzido .
julho/ agosto/ setembro
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notícia dos adolescentes

Projeto Jovem Empreendedor abrindo fronteiras para os
adolescentes.
Texto produzido pelas Educadoras Ariadne Aparecida da Silva Souza e Cinthia de Fátima Goulart.
Este trimestre foi marcado pela continuidade do projeto “Empreendedorismo” que se iniciou em março de 2012.
Muitos foram os ganhos auferidos pelo grupo de jovens
participante da capacitação profissional.
O projeto visou capacitar o participante, dando-lhe as
diretrizes essenciais para a gestão de um pequeno negócio.
O projeto envolveu uma nova rotina, as atividades do
Adolescente Cultural e Reforço escolar passaram a acontecer conjuntamente e foram direcionadas ao desenvolvimento dos dois projetos: 1) Compra e venda de semi jóias; e
2) confecção e venda de sabonetes e aromatizantes.
O passo inicial foi aprender a fazer uma pesquisa de mercado a fim de identificar as necessidades do público alvo. Os
jovens elaboraram um questionário que foi respondido pelas mães e funcionárias da ACTC. As respostas foram tabuladas pelo grupo e chegou-se ao mapeamento da demanda.
O resultado do mapeamento somado a pesquisas na
internet possibilitou a escolha dos objetos que seriam vendidos.

do conteúdos e conceitos matemáticos, com introdução de
noções básicas de empreendedorismo, pesquisa de mercado, compra e venda de mercadorias; distribuição de lucros
e reinvestimentos. No segundo momento, as atividades
permaneceram individuais com o auxílio da educadora, que
atuou para sanar as dificuldades específicas de cada participante. Este treinamento fez com que cada um se sentisse preparado principalmente para o dia da venda , quando
eles teriam que lidar com dinheiro, dar o troco, fazer somas
e subtrações etc..

Desenvolvimento e fabricação da
Oficina de sabonetes e aromatizantes

O envolvimento dos jovens nas atividades superou as
limitações pessoais até então apresentadas. Eles conseguiram expor suas dúvidas e unir esforços, houve auxilio mútuo
na busca pelo aprendizado.
No dia das vendas eles estavam eufóricos e a agitação foi
grande nas dependências da Sede.
Vamos às compras!

Venda “door to door”.

Para a Oficina de vendas de semi joias foi montado um
estojo com pulseiras, brincos, correntes com pingentes e
anéis para ambos os sexos. Para a oficina de sabonetes, foram selecionados os aromas e formatos que comporiam a
linha de produtos de higiene pessoal e aromatizadores de
ambientes a serem oferecidos.
A ACTC fez o investimento de capital inicial que proporcionou aos jovens a ida às compras.
Dada a interdisciplinaridade deste projeto, o horário do
Reforço Escolar foi dividido em dois momentos distintos: no
primeiro momento, as atividades foram coletivas, abordan10
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A equipe de vendas nas Sede da ACTC.

A equipe de funcionários e as mães foram convidadas a
apoiar o projeto na forma de clientela e as vendas foram um
sucesso!
As experiências de venda a varejo “door to door” e a simulação de um ambiente de loja foram importantes vivências que os jovens puderam compartilhar nas dependências
da Sede.

Venda “door to door”.
Vamos às compras!
informativo ACTC

Essências do coração
fazendo sucesso.

Os resultados obtidos com os projetos até o presente
momento foram bastante positivos e ajudaram os adolescentes na percepção de que são capazes de desenvolver
suas habilidades quando se dedicam, que os conteúdos
abordados na escola são importantes e significativos em
suas vidas e que são capazes de gerar renda própria por
meio de seu esforço pessoal. O entusiasmado dos jovens e a
integração dos grupos através do trabalho em equipe foram
os pontos altos do projeto.
Todos enfrentaram os desafios apresentados com dedicação e maturidade. Foi gratificante perceber o quanto este
projeto reavivou neles a vontade de aprender coisas novas
e, principalmente, o de acreditar em possíveis caminhos
profissionais para o futuro.
O Projeto Jovens Empreendedores terá continuidade até
dezembro de 2012, com novas oficinas de capacitação.
Aos adolescentes da ACTC os nossos parabéns!

Mães escolhendo semijoias

notícia das mães

“Aprendi a ser mais independente e a tomar decisões”
Depoimento da mãe/acompanhante Letíce de Souza Nicacio à educadora Cristina Macedo Tomaz.

Letici (dir.) e seu filho Marcos Vinicius (esq.) na
ACTC.

Nasci na comunidade de Uauacu,
à beira do rio Purus, no estado de
Amazonas. Meus pais sempre viveram nessa região onde criaram seus
sete filhos, sendo eu a caçula. Sempre fui a mais poupada no trabalho
da roça, lá plantávamos mandioca
apenas para nosso uso. Para sobreviver, minha família pescava principalmente o Pirarucu e também catávamos castanha na mata para vender.
Antigamente as nossas casas passeavam pelo rio, pois eram construídas sobre os troncos de Assacu, uma
árvore comum na região cuja madeira é leve. Costumávamos levar nossas
casas flutuantes para perto do lugar
onde tinha castanheiras. Com essa
madeira o povo da comunidade fazia

também jangadas. Atualmente não
se pode mais extrair essa madeira.
Na minha infância brincávamos
de manja, na região sudeste conhecida por esconde-esconde e, além de
correr e brincar na mata, aprendíamos desde cedo a subir em árvores
de onde pulávamos no rio. Na nossa
região, desde os quatro anos, todas
as crianças já aprenderam a nadar.
Como minha mãe era costureira, me fez lindas bonecas de pano e
também me ensinou a costurar. Infelizmente não havia escolas na nossa
comunidade, aprendi a ler e escrever
com minha Irmã mais velha e depois
tive aulas com uma professora que
ficou uns três meses na nossa comunidade. Eu tinha uma letra bonita e
gostava de imitar a letra da professora. Meu maior sonho era ir para o
colégio e usar a farda, ou seja, o uniforme, achava lindo!
Casei aos 22 anos e morei por
três anos na comunidade de Itapuru,
próxima à região onde viviam meus
pais. Depois de mudarmos para Manaus passei a trabalhar em casa de
família, voltei a estudar, mas tive que
parar porque engravidei de minha fi-

lha Camila e logo a seguir de Marcos
Vinicius.
Aos dois meses Marcos foi diagnosticado com sérios problemas
cardíacos. Como precisava trazê-lo
a São Paulo, fui a programas de televisão e tive sorte, pois um deputado
me doou sua passagem, porque nesse dia o Brizola havia falecido, assim
não haveria nada no congresso. Nunca me esqueci disso.
Cheguei sozinha no INCOR, sem
conhecer nada, sem roupa de frio,
totalmente despreparada. O pior foi
saber que não havia vagas na ACTC,
tive que me hospedar com conhecidos. Meu filho operou de Glenn, tive
que ficar três meses.
Em 2006 me separei, voltei a estudar e fiz até a sétima série. Passei
a morar com minha mãe, e mesmo
como beneficio que recebo, trabalho
com consertos de roupas para ajudar nas despesas. Como tenho que
trazer Marcos Vinícius duas vezes ao
ano ao INCOR, fica difícil manter um
emprego fixo.
Faz quatro meses que estou na
ACTC, pois só há um mês meu filho
conseguiu fazer a cirurgia de Fontan.
julho/ agosto/ setembro
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Ficar muito tempo aqui e longe de
casa é muito complicado, mas sou
uma pessoa tranquila e sei conviver
com a diversidade de pessoas que
convivem na ACTC.

Bordado feito por Letici (dir.), produzido na
Atividade Maria Maria e ilustrado no livro
Bordar a vida.

Na primeira vez que estive na
ACTC não quis aprender a bordar,
ficava olhando as outras mães, tinha
medo de pegar um trabalho e errar,
mas aos poucos comecei a não achar
tão complicado. Comecei pegando
bordados mais simples, mas de repente veio um desafio: me entregaram o projeto Rios da minha terra.

o doutor responde

Pergunta:
Gostaria de saber se
tem cardiopatias que são
curáveis?

Resposta: Sim, existem cardiopatias congênitas curáveis.
Antes de detalhá-las, importa
salientar que a “cura” de uma
determinada cardiopatia congênita é obtida quando não
haja nenhum defeito residual,
sequela ou complicação após
12
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Levei para casa e me lembrei dos rios
da minha infância, das nossas andanças pelas águas e que minha vida, depois do casamento, era viajar. Assim,
surgiu o meu barco... Chorei quando
vi esse bordado no livro Bordar a
vida, fiquei orgulhosa e faço questão
de mostrar para as outras mães.
Acho legal participar das oficinas, é divertido estar junto com as
outras mães, aprendemos a pintar,
brincamos, trocamos ideias... Ao ver
as outras participantes, me animo,
observo a professora e vou imitando
os desenhos e dali a pouco vejo que
fiz alguma coisa minha. Tenho receio
de desenhar, mas mesmo assim me
arrisquei e fiz o projeto árabe, gostei
do resultado e dos elogios.
Bordar me faz bem, o tempo passa rápido. Bordo devagar, pois o meu
ritmo é assim, demoro um pouco:
gosto de analisar o que vou fazer e a
linha e os pontos que vou usar. Não
penso só no dinheiro, gosto de fazer
um trabalho bem feito, que seja ad-

a correção cirúrgica e/ou após
regressão clínica espontânea e
em presença da manutenção
de função cardíaca plenamente
normal para as necessidades do
organismo.
De todas as anomalias cardíacas congênitas, em número
aproximado de 45 cardiopatias,
correspondendo a 30 dentre as
acianóticas e a 15 dentre as cianóticas, conhece-se evolução
favorável para a “cura” em apenas 5 delas, 3 acianóticas (comunicação interatrial-CIA, comunicação interventricular-CIV
e persistência do canal arterialPCA) e 2 cianóticas (transposição das grandes artérias-TGA
e drenagem anômala total das
veias pulmonares-DATVP). Nessas anomalias, através da cirurgia cardíaca (quadro 1), a “cura”
se torna possível desde que os

mirado. Receber pelos bordados me
ajuda muito, pois com o que recebo
posso comprar uma comida diferente para meu filho e presentes para
minha filha.
Foi uma luta tudo que vivi, nas
minhas idas e vindas a São Paulo
aprendi a resolver os problemas do
meu filho, a entender melhor a sua
doença, a ser mais independente e a
tomar decisões, além disso, conheci
novos lugares e pessoas. Eu era uma
pessoa mais fechada, agora sou mais
aberta para conhecer novas pessoas
e me relacionar com elas.

Bordado do Projeto Imigrante feito por Letici.

pacientes portadores das mesmas sejam operados precocemente na vida, na ausência de
qualquer fator evolutivo adverso após a operação, como
defeito residual e também sem
nenhum grau de hipertensão
pulmonar.
Por outro lado, deve-se considerar e ser enfatizado de que
há anomalias congênitas que
podem alcançar também a
“cura”, de maneira espontânea
e mesmo sem qualquer intervenção operatória. Esse fenômeno ocorre em decorrência do
“fechamento espontâneo” dos
defeitos septais ou ainda por
“involução de obstruções” no nível das valvas cardíacas. Tal fato
alentador ocorre em defeitos
acianóticos como em CIV com
diâmetros menores de 3 mm,
em CIA com diâmetros de 5 a
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10 mm, o que pode ocorrer nos
primeiros anos de vida e ainda
em PCA com diâmetros menores de 2 mm principalmente
em prematuros, nos primeiros
meses ou no máximo até o final
do primeiro ano de vida. Essa
regressão espontânea também
pode ocorrer em defeitos obstrutivos ao fluxo, desde que sejam discretos, com gradientes
de pressão inferior a 30 mm Hg,
o que ocorre quase que exclusivamente na estenose pulmonar
valvar-EPV (quadro 1).
Todos os outros defeitos
cardíacos, apesar do grande
progresso terapêutico e cirúrgico atual, permanecem mesmo
após a correção operatória com
algum defeito residual ou mesmo evolutivo funcional, responsável pela não caracterização de
“cura”.

No entanto deve-se frisar
que, mesmo assim, a maioria
desses defeitos podem apresentar evolução favorável, mesmo a
longo prazo, com quadro clínico
adequado e até próximo do normal, desde que o grau do defeito residual seja discreto.
Tal fato ocorre com cardiopatias congênitas após correção da tetralogia de Fallot,
tronco arterial comum, atresia
pulmonar com comunicação
interventricular, anomalia de
Ebstein, estenose aórtica, estenose pulmonar, coarctação da
aorta, defeito do septo atrioventricular e ainda em cardiopatias
corrigidas do ponto de vista
funcional, como após a operação de Fontan em ventrículo
único, atresia tricúspide e mitral,
hipoplasia do coração esquerdo
e em outras operações como na
de Senning para transposição

das grandes artérias ou em outras, após colocação de próteses
como válvulas e tubos.
Como corolários, a fim de
melhorar ainda mais a evolução
desses pacientes, há necessidade de que a indicação cirúrgica
ocorra mais precocemente e
se consiga evitar a ocorrência
de defeitos residuais e de complicações durante a correção
operatória. Por isso, imagina-se
a necessidade da execução do
diagnóstico cada vez mais precoce da cardiopatia, ainda no
período fetal através a ecocardiografia fetal, a fim de se poder
programar a conduta logo após
o nascimento ou ainda durante
o primeiro ano de vida.
Prof. Dr. Edmar Atik
Diretor da Cardiologia Pediátrica
do InCor (HC-FMUSP) e membro do
Conselho Deliberativo da ACTC

QUADRO 1 - Cardiopatias Congênitas Curáveis, através
Cirurgia Cardíaca

Evolução Clínica, de maneira espontânea

CIA

CIA

CIV

CIV

PCA

PCA

TGA

EPV

DATVP

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!

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

julho/ agosto/ setembro
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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
Cyrela - Brazil Realty
Fundação Filantrópica Arymax
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Talent Comunicação e Planejamento
Amigos de Coração - Pessoa Física
Alberto Fernandes
Alexandre Sedola
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Danielle Jucá Silveira
Elie Horn
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertino
José Diniz
Luciana Souza Galhardo de Andrade
Luis Terepins
Marcos Aurélio Abraão
Marcos Silveira
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Nancy Englander
Paolo Pellegrini
Renata Chacur
Rodrigo Bresser Pereira
Silvio Steinberg
Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston
Maria Luiza Fagundes
Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Alípio Labão
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Ana Maria Dei Espada
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
Fernando Paulo Simas Magallhães
Galeria Almeida & Dale
Gilberto dos Santos
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
José Ascenção
José Carlos Daux Filho
José Francisco Matarazzo Kalil
José Martins Costa Filho
Letícia Malvar Hernida Genescá
Lila Cajsa Johansson Carneiro
Luís Roberto Martins Barnabé
Luísa Bielawski Carracedo
Marcelo Alexandre Sakurai
Marcia Lopes Weber
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah
Maria Livia Jank
Maria Luiza Moraes
Maria Odila Guimarães Curi
Mário Luiz Saraiva
Mariza Reinz Cintra
Nacira Araújo Simonek
Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Lopez
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves

Roberto Daud
Roberto Frizzo
Rodrigo Octavio Deliberato
Roland Gallbach
Thais Jacinto Ribeiro
Vera Lucia Mascarenhas Pires
Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Paula Oliveira Muller
Antonia Aparecida Rodrigues dos
Santos Neves Silva
Camila Teodoro de Toledo
Cilly Issier
Débora Pinto Carneiro
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa de Arruda Botelho
Emílio Felício Imbrioli
Fabio Bobrow
Geni Amaro Nogueira ME
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Jean de Souza
Joice Ruiz
José Roberto Giardiello
Kátia Regina
Leandro Carvalho de Oliveira
Marcelo Alves de Godoy
Marcia Martins Branco
Marco Antonio Resende
Maria Angélica de Arruda G. Vido
Maria de Nazareth Melo de Araújo
Lambert
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Lucia Guida
Miklene Simão dos Santos Lima
Patrícia Silveira Cintra
Pietro Nozza
Rildo Vicente de Paula

Rita de Cássia Ferreira Balota
Rodrigo Trotte Campos
Rosane Prates Reginatto dos Santos
Rubens de Moura Florencio
Sandra Cristina Jesus Rezende
Sérgio de Freitas Costa
Therezinha Ribeiro Ralston
Vicente Ferrari
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini
Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alex Cerveny
Ana Eglobe Stellato
Anna Righinni Alves da Siqueira
Antonio Gomes de Amorim
Antônio José Louçã Pargana
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Baba Vacaro
Cecília de Paula Machado Sicupira
Claudia Arede
Claudia Mifano
Claudia Moreira Salles
Clóvis França
Dalva Teodoro de Souza
Daniela Camargo Botelho de Abreu
Pereira
David Feffer
Déa Backeuser
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Douglas Watanabe
Edna Alessandra Piu
Elisa Braga
Elizabeth Rudge
Enzo Kagalli Monteiro
Fatima Michel
Fernanda Caiuby N. Salata
Fernão Carlos Botelho Bracher
Flávia Regina de Souza Oliveira
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Gabriela Samira San Martin Lahud
Germano Giorgio Braudicio
Gilberto Frussa
Graziela Laffer Galvão
Hilda Lucas
Irati Rivitti
Ivone Rizalla Cebds
José Américo Bonatti
Julia Valiengo
Kely Nascimento
Kiki Felipe
Lecy Beltran Martinez
Letícia Moura
Malu Bresser Pereira
Márcia Goldfarb
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena S. Bonfiglioli
Mario Luiz Amabili
Marisa Ribeiro de Oliveira
Marizete Gonçalves Ferreira
Marlene Sabbag
Nina Horta
Paola Otero
Paulo Mercado
Paulo Roberto Farão
Pedro Saliba
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Simone Prist Steiwecke
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher
Venera Collela Jorgi
Vera Lucia Chaccur Chadad
Veronica A. Serra
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
Ateliê Elena Stein
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
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
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 setembro de 2012
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

12.953

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

66.290

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

4.297

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

667
4.765

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
1994 – 2011

TOTAL: 273.756 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 2011
Total de receitas

R$ 2.770.732,00

Total das despesas

R$ 2.528.902,00

Reserva Técnica Contábil
Superávit do exercício

R$ 217.647,00
R$ 24.183,00

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2011. Além disso,
disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas neste
informativo. Para mais informações, tratar com Débora pelo telefone 3088-7454.

julho/ agosto/ setembro
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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.
Companhia Siderúrgica Nacional - CSN
Cyrela - Brazil Realty
Fundação Filantrópica Arymax

Associados Mantenedores

Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Talent Comunicação e Planejamento

Associados Colaboradores

Doações Testamentais

