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editorial

Bordando Arte, Bordando Parceiros, Bordando Sucessos
O projeto Bordando Arte nasceu da idéia que teve o artista plástico e colaborador da ACTC,
Alex Cerveny: chamar alguns amigos artistas para trabalhar com as mães da ACTC, na produção
de bordados executados por elas.
01 de Novembro de 2008
É o grande dia. O dia da abertura da exposição Bordando
Arte.
Tudo pronto na Pinacoteca para receber os nossos convidados: as obras colocadas impecavelmente lado a lado. Uma
conversando com a outra.
Tantas histórias para contar de um trabalho intenso que
integrou grandes artistas, as Mães Bordadeiras da ACTC e um
grupo de pessoas que trabalharam arduamente para chegar a
este final.
Trouxemos de todo Brasil as mães que trabalharam no projeto para esse encontro inesquecível de artistas e mães, dentro
da Pinacoteca do Estado de São Paulo onde estavam expostas as
obras. Foi emocionante ver as mães passeando pelos corredores
do museu à procura do próprio trabalho, executado a partir da
criação de um artista. A felicidade estava estampada no rosto delas. Aos poucos os artistas foram chegando e mais uma vez me
vi observando este encontro com lágrimas nos olhos. A troca de
elogios entre mães e artistas era constante. A sensação de realização e de trabalho cumprido, de ambas as partes, estava no ar.
O clima de festa era contagiante.
Essa festa continuou no Jardim da Luz, com um pic-nic temperado de alegria: mães, crianças e equipe da ACTC comemorando o sucesso do trabalho executado durante quinze meses.
03 de Novembro de 2008
A finalização do projeto. O dia do Leilão.
Desde o início da tarde, a movimentação era grande, na

Pinacoteca, para fechar o projeto com chave de ouro. O pessoal da cozinha preparava o coquetel e a equipe da decoração
posicionava as cadeiras e ajustava as luzes. Tudo estava tão
lindo! Logo em seguida chegaram os jovens garçons voluntários. Eles assumiram o papel com tamanha desenvoltura que
até eles mesmos se surpreenderam. Poucos minutos depois, o
salão estava repleto de amigos, artistas e apreciadores da arte
contemporânea. O astral daquele lugar era contagiante. As
pessoas pareciam estar em uma grande festa. Quando o leilão
começou, eu estava logo à frente, de pé, observando as pessoas atentas, que deram lances muito acima do esperado. Muitas
obras foram disputadíssimas. Todas elas foram vendidas.
Pinacoteca durante
o leilão das obras do
Projeto Bordando Arte

Que sucesso!!! Quanta felicidade ver o resultado desse trabalho tão intenso.
Chegamos a este final brilhante, graças ao carinho e dedicação com que todos os participantes desse projeto abraçaram a nossa causa.
Missão cumprida!
por Susana Steinbruch,
Membro da Diretoria da ACTC

nossa missão

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças portadoras de doenças cardíacas encaminhadas pelo Instituto do Coração (HC-FMUSP),
bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação
que tem como meta transformar a situação-problema em crescimento
e aprendizado.
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diretoria 2007 a 2009
Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Vice-Presidente: Theotonio Maurício Monteiro Barros
Anis Chacur Neto
Carlos Roberto da Silva Souza
Mônica Pimentel de Vassimon
Susana Steinbruch
Conselho Fiscal
Tito Enrique da Silva Neto
Vera S. Pereira Coelho
José Eduardo Cintra Laloni
Nelson Waisbich (supl.)
Marina Massi (supl.)
Conselho Deliberativo
Alessandra Bresser Pereira
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
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Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
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Francisco M. Pereira Coelho
Iside Lanzara Grisólia
Ivete Fátima de Souza
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Jussara Moritz
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Lucia Barbero Marcial
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Marcelo Biscegli Jatene
Márcia Leonor Barbero Marcial
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi
Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Theotonio Maurício Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho

certificações e premiações
•U
 tilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de
16/12/99, Publ. no D.O.M. em 17/12/99
•U
 tilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de
02/10/02, Publ. no D.O.E. em 03/12/02
•U
 tilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00
Publ. no D.O.U. em 03/05/00
•C
 ONSEAS – Certif. de Inscr. nº 0029/SP/99 – Publ.
no D.O.E. em 20/07/00
•C
 EAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33
de 16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02
•C
 MDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no
D.O.M. em 02/04/02
•C
 OMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03
•D
 RADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no
D.O.M. em 09/12/02
•S
 elo Organização Parceira – Centro de Voluntariado de São Paulo – CVSP 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
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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.
• ABRINQ – Fundação ABRINQ - Prêmio Criança
2000 – Vinte Finalistas. Concedido pela Fundação
Abrinq desde 1989, o Prêmio Criança tem como
objetivo identificar e reconhecer iniciativas de
pessoas, empresas e organizações sociais na implementação de ações voltadas à melhoria da
qualidade de vida e defesa de direitos de crianças
de 0 a 6 anos no país.

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
textos: ACTC
revisão: Norma Seltzer Goldstein
impressão: Gráfica Sonora
tiragem: 3.000
Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Ivone G. Pichin, Kelly Regina Banin e
Sandra dos Santos Cruz
Psicologia: Andréa Nunes
Terapia Corporal: Leda Stelmach
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Regiane Iglesias, Cristina Maria Macedo
Tomaz, Daniel de Aguiar Pereira e Hewerton Marcelo
Tavares Castro.
Culinária: Rosa Durães Sanson
Costura: Bernadete Maria Oliveira Freitas
Música: Domus – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro
Auxiliar de Recepção: Marcia Ribeiro de Araújo
Auxiliar de Bazar: Lusiene Almeida dos Santos
Auxiliar de Bazar: Maria Izabel Freitas
Auxiliar de Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes
Assessorias:
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
Pedagógica: Escola Vera Cruz
Administração e Recursos Humanos: Via Gutemberg e
Presença RH
Voluntários:
Aldo Senna Franco
Alexandra Godward
Ana Amélia Nalde
Ana Lúcia Camargo Lima
Ana Luisa Zanetti Alves
Pereira
Ana Maria C. Junqueira
Ana Paula Piccaroni
André Faria Lima
André Pontes
Ângela Leal
Anna Carolina Di Creddo
Alves Ribeiro
Anna Venzon
Bruno Espósito
Camilla Gouveia
Carlos Paes de Barros Filho
Carolina Cimino
Catia Melão
Cibele Reidel
Daniel Wakswaser
Cordeiro
Elizabete Briguet
Fátima Soares
Felícia Knoblock
Flávia Fichmann

Jandyra Silva Dias
Joanna Aliano
Julia Venzon
Leonardo Tuma
Lívia Riguetto Machado
Manuela Roxo
Márcia Maria Castaguari
Altenfelder Silva
Marcos Fernando de
Oliveira Penteado
Marcos Marins
Maria Ângela Bassi
Maria Lívia Pinho
Maria Lúcia de Mattos
Pontes de Souza
Maria Teresa Quadros
Menahem Friedman
Nídia Coltri
Norma Seltzer Goldstein
Paula Monteiro dos
Santos Perin
Regina Célia Pereira
Rita Balota
Rodrigo Zanat
Sérgio Augusto Pucci
Susana Mentlik

ACTC
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
CNPJ: 00.236.857 / 0001 – 05
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destaques

ACTC de cara nova

Reformulação do logo e do Informativo

A ACTC fecha o ano de 2008 com muitas novidades!
Em primeiro lugar, mudamos a logomarca e a partir de agora começa a fazer
parte de nossa identidade ser a “Casa do
Coração”.
Para acompanhar as mudanças, atualizamos o layout do nosso Informativo, o

que agilizará o processo de diagramação.
Além disso, para o próximo ano, está
prevista a inauguração de uma nova unidade da ACTC, que atenderá os adolescentes e terá atividades especificas para
essa faixa etária.
Gostou das novidades?
Contribua para melhorarmos ainda

Dia das Crianças na ACTC
No dia 10 de outubro, os voluntários do Colégio Internacional St. Francis
College deram um presente muito especial para as crianças da ACTC.
Para festejar o Dia das Crianças, todo
o grupo, juntamente com a supervisora
pedagógica Raquel Pacheco e nossos
educadores Regiane Iglesias e Daniel
Aguiar, organizaram uma festa animada,
com muita música, comida e brincadeira.
Para completar a diversão, trouxeram
também um Karaokê, que fez a alegria de
todos os presentes.
Além disso, a equipe do IBOPE e da
TRR Corretora de Seguros, trouxeram

brinquedos e presentearam as crianças
da instituição.
Agradecemos de coração pelo apoio!

Voluntários do St. Francis juntos com as
crianças e adolescentes da ACTC.

Doces ou travessuras?

Crianças comemoram o Hallowen

Foi assim que no dia 28 de outubro
as crianças da ACTC comemoraram o
Hallowen. Fantasiadas, elas passaram de
sala em sala fazendo a famosa pergunta
e recebendo doces de todos da equipe.
Os educadores da Atividade Brasileirinhos também organizaram o refeitório
da instituição com muitos enfeites, doces, salgados e bebidas, dando um toque especial ao evento.

Crianças passam na Administração da
ACTC pedindo doces.

mais, mande sua opinião e/ou sugestão
para o e-mail debora@actc.org.br.

ACTC recebe visita
internacional
No mês de outubro recebemos na
ACTC a visita de Emma Simons, de
Brinston, Inglaterra.
Emma veio ao Brasil num programa
de intercâmbio, com o objetivo de conhecer as diversas regiões e a cultura
do país. Na ACTC, Emma participou das
rotinas da entidade e na Atividade Brasileirinhos ministrou algumas aulas de
inglês para as crianças.
Para equipe, a visita de Emma foi
uma oportunidade de interação cultural pelo contato com uma visita de outro país e pela prática da língua inglesa.

Emma com as crianças na Atividade
Brasileirinhos.

Extra, extra, extra!!!
Agora a Atividade Brasileirinhos também possui informativo!
A primeira edição foi publicada no
mês de outubro e contou com a participação das crianças Paula Soares de
Sousa e Ruan Carlos Rodrigues, que
produziram textos, entrevistas e até um
caça-palavras na seção “Diversão”.
O projeto foi coordenado pelos edu-

cadores Regiane Iglesias e Daniel Aguiar,
que orientaram as crianças na produção
dos textos, nos registros fotográficos e
na diagramação.
A grande novidade ficou por conta
da distribuição do Informativo. As crianças, juntamente com o educador Daniel,

colocaram fantasias típicas dos antigos
jornaleiros de rua e saíram por toda a
ACTC entregando o material impresso.
outubro / novembro / dezembro
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Projeto Bordando Arte alcança
resultado surpreendente
No mês de novembro a ACTC realizou os eventos que ﬁnalizaram o projeto Bordando Arte.
A exposição dos trabalhos ocorreu
nos dias 01 e 02 de novembro, na Pinacoteca do Estado de São Paulo. O maior
destaque foi o encontro de mães e artistas participantes.
O leilão, também realizado na Pinacoteca, aconteceu no dia 03 de novembro e arrecadou R$ 1.045.113,84. Esse
valor será revertido para a abertura de
uma nova unidade da ACTC que atenderá os adolescentes.

Como amostras do sucesso alcançado, publicamos aqui o discurso de abertura do Leilão, pela nossa presidente
Teresa Cristina Ralston Bracher e o texto
de agradecimento do artista plástico
Alex Cerveny, idealizador e participante
dessa grande iniciativa.

Mães, crianças e artistas na exposição
das obras do Projeto Bordando Arte.

Discurso de abertura
no leilão “Bordando Arte”

Adriana Varejão

Beatriz Milhazes

Sandra Cinto

Janaína Tschape
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Muito obrigada a todos por terem
vindo aqui, nesta noite tão especial, neste lugar tão querido por todos nós que vivemos em São Paulo que é a Pinacoteca.
Foram meses de trabalho e dedicação
de todos os envolvidos neste processo e
o resultado disto é esta exposição que
vocês estão vendo. Foi uma reunião de
corações e mundos muito diversos: mães
da ACTC, de um lado, e artistas, de outro.
Costurados pelas linhas da vida e
da arte, esse encontro deixa uma marca
intensa em todos os que participaram
deste projeto.
Só a arte pode dizer o que não pode
ser dito.
A ACTC é um lugar onde mora o
sofrimento. Temos conseguido ao longo
desses anos transformar isso em crescimento e oportunidade. Hoje, na ACTC,
também mora a alegria.
Gostaria de agradecer às pessoas que
foram fundamentais para que tudo isso
acontecesse:
• Artistas e galeristas
• Mães da ACTC
• Marcelo Araujo
• Eduardo Ortega
• Moacir dos Anjos
• Leopoldo Nosek

• Letícia Moura
• Felippe Crescenti
• Aloísio e Suely Cravo
• Alex Ceverny
• Cristina Macedo Tomáz
• Maguy Etlin
• Equipe da ACTC
• Diretoria da ACTC
• E, muito especialmente, Susana
Steinbruch que dirigiu este projeto.
Graças à evolução da medicina e
ao atendimento da ACTC, hoje temos
adolescentes atendidos na casa e necessitamos um espaço adequado para eles.
O resultado do leilão será revertido para
esse ﬁm.
Muito obrigada e bom leilão para
todos,
Teresa Cristina Ralston Bracher
Presidente da ACTC
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Mães chegam a
Pinacoteca para
prestigiar a exposição
das obras do Projeto
Bordando Arte.

Ricardo Franco
Montoro visita
a ACTC
ACTC recebe o Secretário Municipal
de Participações e Parceria

Da esquerda para a direita: Cristina Macedo,
Maguy Etlin, Susana Steinbruch e Regina
Varga.

Equipe de jovens voluntários que
ajudaram no dia do Leilão.

Foi com muito prazer que, no dia 03
de dezembro, a ACTC recebeu a visita do
Secretário Municipal de Participações e
Parceria, Ricardo Franco Montoro e o Secretário Adjunto Francisco Buonafina.
Recepcionados pela nossa presidente Teresa Cristina Ralston Bracher, o secretário prestigiou as comemorações do
14º aniversário da entidade.
A visita também foi uma oportunidade do Secretário conhecer de perto os
projetos da ACTC aprovados pela Secretaria Municipal de Participações e Parceria e apoiados pelo Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente – FUMCAD.

Texto de Agradecimento – Alex Cerveny
Queridos artistas, bordadeiras e colaboradores do projeto Bordando Arte,os
resultados do “Bordando Arte” foram os
melhores possíveis: ao proporcionar este
encontro entre especialistas da arte e do
bordado, conseguimos realizar um evento marcante!
Só no leilão, todos os trabalhos foram negociados por valores de até R$
63.000,00! Cada um dos 59 trabalhos
saiu por um valor médio aproximado de
R$ 17.000,00! Ou seja, arrecadamos
R$ 1.045.113,84 em apenas uma noite,
um fato notável!
Mais do que isso, cada obra bordada
nos trouxe importantes desaﬁos durante
um ano de profundo aprendizado. O ganho humano vai muito além...
A realização só foi possível graças à

Julião Sarmento

formação de uma rede de solidariedade
em torno desse projeto. Ao longo do caminho contamos com ajuda de proﬁssionais altamente qualiﬁcados e que carinhosamente abraçaram o projeto: além
de vocês, artistas e bordadeiras, também
contamos com curadores, galeristas, leiloeiros, arquitetos, designers, fotógrafos,
jornalistas, proﬁssionais da área têxtil,
funcionários da Pinacoteca e até garçons
e copeiras. Todos nos ofereceram seus
serviços voluntariamente e nos apoiaram durante o percurso.
Portanto, estes bordados não foram
feitos apenas com arte. Bordamos também encontros, afeto e gratidão a todos
que nos apoiaram!
Alex Cerveny

Vik Muniz

Da esquerda para a direita: Francisco
Buonaﬁna, Secretário Adjunto; Ricardo
Franco Montoro, Secretário Municipal;
Teresa Cristina Ralston Bracher, Presidente
da ACTC.

Muitos livros e
leitura na ACTC
Muito sucesso na Biblioteca da ACTC
A biblioteca da ACTC
foi inaugurada somente
há quatro meses, mas já
faz o maior sucesso entre
mães/acompanhantes,
crianças e adolescentes.
Contamos com um acervo de 335
livros, com títulos na área de literatura
– ficção, poesia, mitos, lendas e fábulas
- história, geografia, auto-ajuda, papel
social feminino, vida animal, culinária,
bordado e assuntos gerais.
Durante esse período já foram realizados mais de 30 empréstimos!
outubro / novembro / dezembro
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ACTC 14 Anos
No dia 03 de dezembro, comemoramos, com amigos e colaboradores, mais 1 ano da ACTC
Realizada na sede da associação, a
festa teve inicio às 17:00hs, com a recepção dos convidados. Logo após, às
18:00hs, iniciaram-se as apresentações
artísticas com o show do Mágico Anthony, que sempre encanta crianças e
adultos com seus truques.

contaram com a criatividade da Recreação Maria Fumaça, que maquiavam e
enfeitavam o cabelo de todos, além de
distribuir esculturas de bexigas.

Mesa com os deliciosos ítens do Buffet.

O Mágico Anthony num de seus
truques durante a apresentação.

Durante todo o evento, os convidados puderam experimentar o delicioso
Buffet preparado e oferecido por nossos
parceiros. Agradecemos em especial
a participação da Sra. Nina Horta, Sra.
Marizete Gonçalves Ferreira e Sra. Dalva
Teodoro de Souza, pelas doações realizadas e pela presença na organização
do evento.
No espaço ocupado pela Atividade
Brasileirinhos, crianças e adolescentes

Às 19:00hs, a festa ficou por conta da
contadora de histórias Vivian Catenacci,
que interagiu com todos os presentes,
principalmente com as crianças, apresentando histórias com músicas, gestos
e brincadeiras.
Outra surpresa foram os lançamentos no Bazar, como as camisetas e o calendário de 2009, elaborados com obras
do Projeto Bordando Arte, além dos produtos do artesanato Maria Maria, peças
únicas, com lindos bordados aplicados
em bolsas, colchas, almofadas, panos de
pratos etc.
Às 19:30hs, foi com muita animação,

música e alegria que os convidados participaram da apresentação do Grupo
Batuntã. O show deste ano teve muitas
surpresas e inovações, foi cheio de ritmo, música e dança, utilizando instrumentos feitos com material reciclado.
Para completar a festa, adolescentes,
mães, crianças, funcionários, voluntários, juntamente com nossa presidente
Teresa Cristina Ralston Bracher e convidados caíram na dança, numa autentica
balada.
O evento reuniu mais de 200 convidados, proporcionando ótimos momentos de integração e diversão.
Agradecemos o apoio de toda equipe, voluntários e parceiros que ajudaram a realizar essa maravilhosa festa!

Apresentação Musical do
Grupo Batuntã.

ACTC descendo a Serra!
Equipe da ACTC passeia pela Estrada Velha de Santos
É isso mesmo! No dia 12 de dezembro, como parte das comemorações de
final de ano, a nossa Coordenadora Regina Amuri Varga, ofereceu a equipe de
funcionários da ACTC um passeio a Santos, ao Caminho do Mar, mais popularmente conhecido como Estrada Velha
de Santos.
Aberta em 1922, essa estrada, considerada a primeira da América Latina
a ser asfaltada, caiu em desuso após a
inauguração da Via Anchieta, em 1947,
e da Rodovia dos Imigrantes, em 1976.
Fechada para veículos desde a década
de 80, ela ficou completamente abandonada e sofreu sucessivas quedas de
barreiras e desmoronamentos. Desde
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2004, após uma reforma, a Fundação
Patrimônio Histórico da Energia de São
Paulo, ligada ao governo do Estado, começou a organizar caminhadas por 8
dos 22 quilômetros da estradinha.
Além de muito divertimento, em
quatro horas de passeio, todos puderam apreciar áreas intocadas de Mata
Atlântica, quedas-d’água, construções
históricas e uma bela vista das cidades
de Santos e São Vicente
A viagem fez tanto sucesso, que a
equipe já esta planejando a próxima trilha para 2009!
A vista apreciada no início do passeio
e a equipe reunida para o almoço.
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Final de ano na ACTC
Muitos eventos para comemorar o Natal e o Ano Novo!
O último mês do ano é sempre marcado por muitas comemorações e festas, em que todos se confraternizam, repartindo os sucessos do ano que acaba
e desejando boas vibrações para o ano
que se inicia. Na ACTC não foi diferente,
tivemos muitos eventos para comemorar o Natal e o Ano Novo!
No dia 18 de dezembro, realizamos
o Almoço de Final de Ano, com as mães/
acompanhantes, crianças, adolescentes
e funcionários. Como sempre, foi um momento de união e confraternização entre
todos os que fizeram de 2008 um ano de
conquistas, desafios e esperança.
Já no dia 19 de dezembro organizamos a festa para as crianças, com a presença do bom velhinho, o Papai Noel,
que distribui presentes, sorrisos e abraços. Não podia faltar a Árvore de Natal,
com muitos enfeites feitos pelas crianças e mães, nas Atividades Brasileirinhos
e Maria Maria.
Para a Festa de Natal das crianças,
contamos com o apoio dos voluntários
do “Viva e Deixe Viver” que contribuíram

com a doação dos presentes e o patrocínio de parte das barracas e atividades da
festa. Destacamos também o patrocínio
do Colégio Objetivo e o apoio do casal
Eduardo Volpi e Sonia Cristina Ribeiro
Magalhães que também doaram presentes.
A ACTC agradece de coração a todos
os que contribuíram para a realização
dessas comemorações tão especiais!

Mães servem o almoço de Final de Ano.

Papai Noel, mães, crianças,
adolescentes, voluntários
e funcionários na Festa de
Natal!

Almoço de confraternização reune
voluntários e equipe

Presente de Natal
adiantado

Comemoração pelas conquistas no ano de 2008

No dia 13 de dezembro recebemos
um presente de Natal adiantado!

No dia 11 de dezembro a ACTC realizou o tradicional almoço de confraternização entre voluntários e funcionários.
O evento, oferecido pela nossa presidente Teresa Cristina Ralston Bracher na
Churrascaria Bovinu’s, foi uma oportu-

nidade de comemorar as conquistas de
2008 e compartilhar as expectativas para
o próximo ano, além de ser uma ocasião
de muita descontração, divertimento e
alegria.

A Pró-Vida - Central Geral do Dízimo
doou para a nova unidade da ACTC um
depurador de ar, um fogão e uma geladeira.
A entrega da doação aconteceu na
sede da Pró-Vida, em São Paulo, e para
representar a ACTC, esteve presente
nosso diretor, Carlos Roberto da Silva
Souza, e nossa coordenadora, Regina
Amuri Varga.
Mais uma vez cumprimentamos todos da Central Geral do Dizimo pelo trabalho desenvolvido e agradecemos por
receber esse apoio!

Almoço de confraternização no Restaurante Bovinu’s reuniu voluntários e funcionários.

outubro / novembro / dezembro
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momento do parceiro

Contação de história

A arte-educadora
Clarice Scholnic

No ano de 2006, a ACTC recebeu com muita gratidão uma doação especial!
que misturam arte e poder de transformação, desenvolvendo a imaginação e
auxiliando as pessoas, principalmente as
crianças, a organizar e expressar melhor
suas idéias.

O PÁSSARO AZUL
Criança não tem sorte!
Já imaginou ter que passar suas férias
na casa de uma avó e um bisa que é cego e
nem tem televisão? Pois é. Assim seriam
minhas férias. A única distração era um
rádio antigo tocando música em AM.
Logo no primeiro dia, depois do almoço, saí andando para ver se achava algo
interessante. Encontrei a avó e o bisa sentados em um banco, no meio de um jardim
muito mal cuidado.
Resolvi brincar de esconder com eles.
Aproximei-me sem que percebessem. Ela
parecia descrever alguma coisa. Prestei
atenção à conversa:
– O céu está bonito hoje. Cores suaves.
Não estava cinza?
– Tem uma criança empinando pipa
por aqui. O desenho dela lembra o escudo
do seu time de futebol.
Pipa? Cadê?
- As rosas desabrocharam. Estão bem
do seu lado. Lembra quando plantamos no
ano retrasado? Nunca estiveram tão maravilhosas!
Pera aí, aquilo eu conheço! São flores
do mato e muito das sem vergonha. Ora,
essa! Ela estava mentindo! Como podia
enganar um pobre ceguinho?
E todos os dias era do mesmo jeito.
Sentavam naquele banco e a vovó descrevia coisas inexistentes.
Uma tarde ela veio falar comigo:
- Você passearia com seu bisavô? Hoje
estou tão atarefada...
- Prefiro não ir. - Respondi, surpreso
com a proposta.
- Por que?
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– É que acho complicado.
– Por ser cego?
Fiquei sem jeito.
– É, né...
– Bobagem, quem vai te levar é ele.
Fui.
O bisa tinha a mão grande, toda enrugada. Pegou na minha com força. Sabia
todo o caminho e, ás vezes, ainda dizia:
– Cuidado com o degrau. Não vá tropeçar.
Pensei em fechar os olhos também,
para sentir como era. Desisti.
Quando sentamos, ele falou:
– E então? Me conte o que vê.
Com certeza, se eu dissesse a verdade
iria decepcioná-lo. Fiquei quieto.
– Escutou, meu filho?
– Um pássaro?
– Sim. Como ele é?
– Sei lá. Não vi.
– Como imagina que seja?
– Azul, pequeno - arrisquei.
– Raro, muito raro. E por que canta?
– Está feliz, ou procurando alguém...
– Também acho. Na primavera costumam namorar muito. Deve haver um ninho por aqui. Onde está?
– Onde?
– É. Você pode ver, não pode? Em qual
destas árvores?
E ele ainda apontava direitinho para
todas elas.
– Acho que... naquela. - Mostrei a mais
frondosa.
– Com certeza. Um bom lugar para fazer ninho. Pássaro esperto. Será que já tem
ovos? Quantos você acha?

– Três, talvez. - Eu nunca tinha muita
certeza ao dar as respostas, mas ele parecia concordar com todas.
– Por aqui dá muita cobra. Tomara que
não achem esses ovos. São muito raros os
pássaros azuis. Quer voltar?
– Se quiser, a gente fica.
Mais tarde, ao regressarmos, o bisa
falou:
– Adorei passear com você. Podemos
repetir mais vezes.
Também tinha gostado.
Só nos restavam quatro dias. Em todos eles saímos para passear juntos. O
bisa sempre pedia que eu observasse a
árvore com o ninho dos pássaros azuis, e
lhe contasse o que estava acontecendo. No
último, me empolguei:
– Eles nasceram! Os filhotes! Eram três
mesmo. E tão pequenos!
O bisa pareceu triste. Será que eu havia
dito algo de errado?
– Agora, eles vão embora. Como você.
Sentirei saudade.
O que eu poderia dizer para alegrá-lo?
Tive uma idéia. Não seria fácil, mas arrisquei.
– Não me lembro direito, parece que
um dia eu vi num livro, lá em casa, né, que...
Bom... É que... Os pássaros azuis... Muito
raros... Então eu li... Bem, sempre voltam
para o lugar onde nasceram. A vovó, com
certeza, quando vocês vierem para esse lindo jardim, vai avisar para o senhor, porque
ela também vê, que nem a gente.

Clarice Scholnic

ilustração Marcello Araujo

A arte-educadora Clarice Scholnic,
que atua em diferentes instituições, contando histórias para crianças, adultos
e para a terceira idade, doou alguns de
seus belíssimos contos para a entidade.
Desde então, publicamos periodicamente, neste espaço, essas histórias
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portas abertas

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

ilustração Marcello Araujo

• Emma Simons – Estudante
Inglesa
IBOPE Departamento de
Programação:
• Jeﬀerson Souza
• Priscila Lambert
• Silvino Matos
• Fernanda Oliveira
• Katia Oliveira
• Ivandro Silva
• Juliana Paula
• Renata Batista
• Isís Barbosa
• Andrea Alves
• Flaviana Lima
• Ana Paula Ribeiro

• Vinicius Dória
• Jaqueline Angelozi
• Celso Assis
TRR Corretora de Seguros:
• Anny Ferreira Silva
• Nádia Oliveira
• Eduardo Francelino Oliveira
• Helena Alessandra Xavier
Blend Comunicação:
• Luciano Santos
• Márica Pereira
• Vânia Martins – Gerente Loja
Pernambucanas Augusta
Fachada da sede da ACTC.

agradecimentos
PESSOAS JURÍDICAS
Academia Curves
Anthony Mágico & Ventríloquo Eventos
Associação Viva e Deixe Viver –
Grupo de Voluntários
AXIS Design e Comunicação
Buffet Ginger
Casa do Estudante
Colégio Objetivo
Fazenda Santana do Monte Alegre
FOCUS Audiovisual
Gráfica Sonora
IBOPE Monitor de Meios Publicitários
Levi’s Strauss do Brasil
Mistral Importadora
ONG Banco de Alimentos
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Sanrio do Brasil
St. Francis College –
Colégio Internacional
Street Park Valet
Transcomboio

TRR Corretora de Seguros
Viverde Plantas
Zurich Brasil Seguros S.A.
PESSOAS FÍSICAS
Adriano Marangoni
Alexandre Sedola
Ana Rigmi Alves de Siqueira
Claudia Mifano
Cristina Dias
Dalva Teodoro de Souza
Delma Cordeiro Marujo
Elena Stein
Fatima Michel
Francisca Barbosa Felix de Souza
Francisco Eduardo Mendes Volpe
Gabriela Faria de Andrade
Georgina R. Testani
Haidee Salgado Alonso Ferreira
Ivone Rizalla Cebds
Luanda Pinto Backheuser

Maria Augusta Gomes
Maria Helena C. Amorim
Maria Lucélia Andrade Arte
Marizete Gonçalves Ferreira
Marlene Sabbag
Mauricio Nazar de Abreu
Nelson D. Weigand Berna
Nina Horta
Paula Fagundes
Rosa Magaly C. Barba de Morais
Sonia Cristina Ribeiro Magalhães
Sonia Francis Fachoory

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

outubro / novembro / dezembro
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formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional
Mantemos constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem nossa equipe.
Assim, no início de 2008, a coordenação traçou um plano de desenvolvimento para cada membro da equipe da ACTC.
Para ilustrar esse plano, destacamos:
• De 14 a 16 de outubro, a Supervisora Pedagógica Raquel Pacheco participou da Semana de Educação. Promovido
pela Fundação Victor Civita e SESC-SP,
com o patrocínio da Editora Saraiva e
apoio do Movimento Todos pela Educação, o evento foi realizado no Teatro Anchieta, no SESC Consolação. A Semana
permitiu a troca de experiências e o debate complementar às palestras sobre os
principais desafios da educação, oferecendo aos participantes a oportunidade
de aprimorar seus conhecimentos e sua
prática em sala de aula.
• No dia 15 de outubro, a coordenadora Regina Amuri Varga, a Assistente Social Kelly Banin e a estagiária do Serviço
Social Sandra Cruz participaram do Curso
“A Família na Contemporaneidade”, realizado pelo Departamento de Serviço Social da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo – SOCESP. O evento teve
como objetivo propor novas reflexões
para o assistente social no trabalho desenvolvido com a família de cardiopatas,
fornecendo mais subsídios para preparar
os participantes na atuação junto aos
familiares dos pacientes. Nessa ocasião
também a Psicóloga Andréa Nunes participou de mesa redonda, fazendo uma
apresentação sobre o tema “ACTC – Uma
experiência de convívio familiar”.
• De 17 de outubro a 25 de novembro, a Assistente Social, Kelly Banin e a
estagiária de Serviço Social Sandra Cruz
seguiram o curso “Benefícios Previdenciários – Teoria e Prática”, ministrado por
LEGALE Cursos Jurídicos, sobre noções do
Direito Previdenciário e estratégias para lidar com as diversas situações dessa área.
• No dia 20 de outubro a Educadora Regiane Iglesias e a Psicóloga Andréa
Nunes participaram da XII Jornada de
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Psicologia, organizada pelo Serviço de
Psicologia do InCor, no Centro de Convenções Rebouças. O tema da jornada
em 2008 foi “Criança no Hospital – Infância Ameaçada”, abordando o desenvolvimento infantil e o transplante cardíaco
pediátrico. Nesse evento, a Psicóloga
Andréa Nunes participou da mesa redonda “Grupo Infantil”, apresentando a
experiência da ACTC.

chances de sucesso das iniciativas sociais
e de seus gestores.
• No dia 03 de novembro, a Psicóloga
Andréa Nunes participou do evento comemorativo de 25 anos do Programa de
Aprimoramento, do Departamento de
Psicologia – InCor, apresentando o trabalho realizado na ACTC na mesa redonda
“Atividades no 3º Setor: outra possibilidade para o aprimoramento”. O evento
aconteceu Centro de Convenções Rebouças e teve como tema geral a “Possibilidades no mercado atual de trabalho”.

XII Jornada de Psicologia - Criança
no Hospital.

• A Coordenadora Regina Amuri
Varga esteve presente nos dia 30 e 31 de
outubro no Simpósio de Serviço Social e
Saúde do Hospital Santa Izabel, em Salvador, apresentando o painel “A importância do Suporte Social na Assistência
à Alta Complexidade”. O evento, em sua
quarta edição, foi coordenado por Maria do Socorro Albuquerque de Miranda,
diretora de Serviço Social, e teve como
tema “Ética e a Responsabilidade Social”,
possibilitando a troca de experiências
entre médicos, pedagogos, assistentes
sociais, enfermeiros e estudantes.
• A Supervisora Pedagógica, Raquel
Pacheco, iniciou no mês de outubro o
Programa Germinar, com duração prevista até agosto de 2009. Promovido pelo
Instituto EcoSocial, o programa visa a
promover o empreendedorismo social e
apoiar a sustentação de iniciativas nessa
área, por meio da formação de indivíduos capazes de atuar como líderes voltados ao desenvolvimento de pessoas, grupos e organizações, multiplicando-se as

Psicóloga Andréa Nunes na mesa redonda
“Atividade do 3˚ Setor: outra possibilidade
para o aprimoramento”.

• Em 06 de novembro, a Supervisora
Pedagógica Raquel Pacheco, acompanhou o curso “Coordenador Pedagógico
no Contexto dos Projetos Sociais”. Com
duração até 18 de dezembro, o curso visa
a compartilhar conhecimentos e metodologias aplicadas no processo de Coordenação Pedagógica em Projetos Sociais.
• O educador Daniel Aguiar seguiu,
no dia 08 de novembro, o curso “Formação de Educadores Sociais”. O evento visou oferecer aos participantes formação
para a construção e o desenvolvimento
das propostas de educação social em distintos âmbitos de ação e de intervenção
sócio-educativa.
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notícia das crianças

Hoje é dia de praia!

fomos encaminhados a uma pensão na
esperança de que a chuva diminuísse,
contudo, não aconteceu.
Passeio para a praia – Praia de
Seguimos para o Aquário de Santos,
José Menino, em Santos. Texto
lá
as
crianças e mães puderam entrar
produzido pelos educadores Daniel
em contato com grande variedade de
Aguiar e Regiane Iglesias.
espécies marinhas, peixes, tubarões, foA novidade de que realizaríamos cas, etc. Esta parada foi muito boa, pois
um passeio para a praia, deixou todo todos aproveitaram para aumentar seu
o público da ACTC muito animado, em repertório de conhecimentos. Porém a
especial as crianças que traziam sua an- ansiedade para ver o mar aumentava,
siedade para a sala de atividades todos então depois de uma breve passada
os dias, com perguntas e curiosidades. pelo Aquário, fomos para o mar, ainda
Os que foram ao passeio só conheciam chovia muito, a praia estava vazia, apea praia pela televisão. O clima de viagem nas nós da ACTC lá e três salva-vidas,
tomou conta da casa.
que nos acompanharam
Em atividade, durandurante todo o tempo. Foi
te as rodas da conversa,
Foi emocionante emocionante acompanhar
foram trabalhadas com
acompanhar de de perto os diferentes sencrianças e adolescentimentos de cada um ao
tes, imagens da praia e perto os diferentes colocar os pés na água. As
sentimentos de reações variavam, uns choorientações gerais sobre
como seria o passeio. To- cada um ao colocar ravam, outros riam e ainda
dos estavam na expectaos pés na água. alguns sentiram náuseas.
tiva do grande dia.
Ficou apenas a certeza
Dia 18 de novembro
de que aquela era uma exchegou, estavam todos
periência única, para todos
prontos. O ônibus que nos levaria che- os que estavam ali, equipe, crianças,
gou cedo e a movimentação na casa foi mães/acompanhantes e salva vidas.
grande, todos preparados com suas mochilas e roupas de banho. Pela manhã o
Hora do almoço
sol começava a apontar no céu, o pasDepois fomos almoçar em um resseio começava.
taurante. O assunto da mesa era como
a praia era um lugar lindo, uns pediam
pra voltar para o mar e outros diziam
que queriam morar ali. Interessante perceber o que aquela sensação do novo
despertara em cada um.
Enfim, tinha chegado a hora do retorno, todos meio tristes por partir. Eis
a grande surpresa: o ônibus estava quebrado. Assim, ganhamos mais tempo
para aproveitar o passeio. A dona da
pensão nos aconselhou a conhecer o
Mães, crianças e adolescentes visitam
Orquidário que ficava próximo dali.
o Aquário de Santos.
No começo o grupo estava um pouA viagem de ônibus foi muito tran- co desanimado com mais essa parada,
qüila, todos encantados com a paisa- queriam voltar para a praia. Quando
gem na descida da serra. Fizemos um chegamos lá todos ficaram impressiolanche durante o percurso.
nados com a imensidão de área verde
Chegamos à praia debaixo de uma preservada, a chuva tinha parado e pochuva muito forte, o secretário de turis- díamos passear e apreciar a natureza
mo foi nos receber na entrada da cidade, com calma, haviam ainda animais sol-

tos, pássaros, cotias e pavões, etc.
Foi um passeio que encheu os olhos,
estávamos em contato direto com a natureza e para engrandecer o momento,
uma monitora apresentava em detalhe
o parque.
De volta pra casa
Satisfeitos com o grande pacote do
passeio que incluiu Aquário, Praia, Restaurante e Orquidário, voltamos para
pensão, todos animados e cansados deste grande “tour” pela praia de Santos.
O ônibus continuava quebrado, então a opção agora era descansar. Mães e
crianças apoiaram a idéia.
Pronto, depois de algumas horas o
problema com o transporte tinha sido
resolvido e voltamos para a casa, com a
sensação de missão cumprida.
Vale ressaltar a riqueza cultural situada perto de nós e que podemos proporcionar às pessoas. O passeio que tinha
tudo para não ser bom, foi um sucesso.
De baixo de chuva, conseguimos apresentar coisas novas para todos. Hoje já
pedem para marcar o próximo passeio.

Todos reunidos para a foto com a turma.

outubro / novembro / dezembro
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notícia das mães

Nem acredito que
hoje sou professora
Depoimento da mãe/
acompanhante Verônica de Lucena
Escobar à educadora Cristina
Macedo Tomaz

Verônica ao lado de uma de suas obras
produzidas para o Projeto Bordando Arte.

Nasci em Malta, cidadezinha pequena da Paraíba, lugar onde vivi os melhores anos de minha vida, anos incríveis
onde não tinha dor nem medo, porque
estava bem protegida pela minha mãe
e pelo meu pai. Sou de uma família numerosa, tenho nove irmãos fruto dos
dois casamentos de meu pai, que se casou pela segunda vez com minha mãe.
Foi em 1990, então com 15 anos, que
sai do meu querido sertão paraibano,
terra de gente simples, humilde e trabalhadora. Naquela época, meu pai havia
morrido e eu e minha mãe viemos para
São Paulo de ônibus em uma viagem que
durou três dias. Vim em busca de sonhos
que, achei, São Paulo pudesse me dar.
Ao chegarmos aqui, fomos morar
com meu irmão e sua esposa, minha
mãe voltou para nossa terra, mas mesmo enfrentando dificuldades, resolvi
ficar. Tive que parar de estudar porque
precisava trabalhar, então arrumei emprego em casa de família. Logo depois
uma amiga me apresentou um rapaz
que, depois de um tempo de namoro,
acabou tornando-se meu marido. Não
demorou muito engravidei e após dois
meses do nascimento do meu filho, ele
apresentou os sintomas da doença que
o levaria a um transplante cardíaco.
Quando meu filho foi internado pela
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primeira vez e o médico nos disse que mas fiquei muito feliz quando finalizei,
seu caso era de transplante foi como se pois recebi muitos elogios e percebi que
chão se abrisse e eu estivesse mergulha- meu esforço valeu a pena. Foi como dar
da em um buraco negro sem fim. Foi o a luz, depois de tanto tempo finalmente
início de uma grande batalha, que tenho nasceu aquela coisa linda e tão esperaconseguindo vencer, graças ao apoio da. Além disso, com o dinheiro recebido,
do INCOR, que conta com uma equipe arrumei a minha casa.
maravilhosa de médicos.
Depois fui convidada a
Meu filho foi para a lista
bordar a obra do artista Vick
de espera de transplante “Agora estou mais Muniz e me senti muito ime, felizmente, após dois feliz, me sinto útil, portante. Quando recebi o
meses foi chamado para
trabalho, achei meio estragente
de
verdade
e
realizar a cirurgia. Graças
nho aquele tanto de agulha
realizada!”
a Deus deu tudo certo.
e prego, mas depois que o
Já faz treze anos que
Alex me explicou, entendi
foi transplantado e está
um pouco mais. Demorei
muito bem.
um pouco para bordar porque tinha
Depois de alguns anos de tratamen- muitas agulhas e pregos amontoados, o
to, quando meu filho precisou ficar in- que dificultou o trabalho.
ternado para exames, conheci a ACTC.
Comecei a observar algumas mães que
O reconhecimento
bordavam e ganhavam pelo trabalho
Após bordar essas obras de arte,
e passei a me interessar, apesar de no me senti mais confiante e uma coisa
principio achar que não ia gostar desse muito boa aconteceu: fui indicada pela
tipo de trabalho. Aprendi alguns pontos educadora Cris para ser professora de
básicos e, para me aperfeiçoar, convidei bordado no curso profissionalizante
Anália, uma mãe da ACTC, para ir a mi- da Fundação Bradesco. No inicio fiquei
nha casa e assim ela me ensinou mais amedrontada, mas aos poucos fui gaalguns pontos. Além de ajudar finan- nhando confiança e tenho recebido
ceiramente, é muito bom ver um teci- elogios pelo meu trabalho. Nem acredido depois de bordado e pensar que foi to que hoje sou professora e também
você que conseguiu fazer uma coisa tão tive a oportunidade de conhecer alubonita.
nas maravilhosas.
Me senti muito importante, princiProjeto Bordando Arte
palmente quando vi os nossos trabaFui aperfeiçoando o bordado e as lhos expostos na Pinacoteca. Nunca tiprofessoras passaram a me dar trabalho nha ido lá e achei o lugar muito bonito.
e sempre me incentivaram e acreditaram Fiquei surpresa e emocionada quando
que eu fosse capaz, pois muitas vezes eu vi, com meu nome, a exposição dos teficava insegura. Aos poucos consegui cidos que bordei. O melhor foi aquele
também desenhar.
povo todo, parando e admirando. NesFoi então que surgiu o projeto Bor- se momento pensei “quem diria que
dando Arte, época em que, devido a pro- eu, saindo lá do sertão da Paraíba, iria
blemas familiares, eu não estava pegan- conseguir chegar na Pinacoteca”. Tudo
do quase nenhum trabalho, porque não isso graças à equipe da ACTC que tem
estava conseguindo bordar. No entanto, pessoas tão humanas e lindas.
a professora Cris, com seu poder de perDurante a exposição nem sei dizer
suasão, me desafiou e convenceu, dizen- exatamente o que senti, pois parecia
do que acreditava na minha capacidade. anestesiada. Foram momentos inesAssim, mesmo com um pouco de medo, quecíveis que todas as mães da ACTC
peguei o trabalho da artista Janaína, que viveram, pois para todo lado que agenera bem grande e com muitos desenhos te olhava só via sorrisos e muita emojuntos. Levei vinte dias para terminar, ção. Foi um momento muito importan-
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te para todas nós e uma oportunidade
da gente se encontrar.
Adorei também o catálogo, ver meu
nome naquele livro me fez sentir como
um Picasso! Mas aconteceu uma coisa
muito boa, pois minhas alunas da Fundação foram à exposição, viram o nosso
trabalho e ficaram encantadas. Fiquei

o doutor responde

Pergunta:
“No caso de uma
correção de CIV com PCA
começar a “se romper”, o
paciente corre o risco
de passar por outra
cirurgia?

Resposta: Os defeitos mencionados (CIV: comunicação interventricular
e PCA: persistência do canal arterial)
apresentam alta incidência, em torno
de 25 e de 10% respectivamente, dentre
todas as cardiopatias congênitas. Geralmente, ambos os defeitos mostram boa
evolução após o fechamento cirúrgico.
A maioria dos pacientes alcança a cura
anátomo-funcional, desde que sejam
operados precocemente, antes da ins-

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!

muito feliz e orgulhosa em passear com
elas mostrando os nossos trabalhos.
Trabalhar na Fundação Bradesco foi
uma das melhores conquistas da minha
vida, me sinto tão realizada e capaz, pois
estou podendo ajudar financeiramente
em casa. Depois de tanto tempo vivendo só para minha casa, para o meu filho

e marido, agora estou mais feliz, me sinto útil, gente de verdade e realizada. No
próximo ano pretendo voltar a estudar,
vou fazer supletivo e terminar o colegial.

talação de determinados fatores adquiridos através de tempo mais longo de
evolução pré-operatória.
A possibilidade de “se romper” ou
“abrir os pontos” e assim voltar a apresentar alguma passagem de sangue através
o “orifício residual” tornou-se incomum
atualmente, em função dos avanços técnicos alcançados.
No entanto, por vezes, tal evento
pode ocorrer em decorrência do afrouxamento dos pontos de sutura após o
fechamento da CIV com remendo de
pericárdio bovino e quando faz-se a ligadura do canal arterial com cadarços.
Daí a preferência técnica de “sutura em
pontos separados” na CIV e da “clipagem
dupla” do canal arterial, recursos que tornam os fechamentos cirúrgicos teoricamente definitivos.
Quanto à necessidade de reoperação,
pode ela existir, desde que o defeito residual seja de tamanho suficiente a causar
novamente alguma repercussão clínica,
como cansaço, palpitações, dificuldade
em ganhar peso, decorrentes da sobrecarga de volume de sangue imposta ao
coração.
Por outro lado, não se indica reoperação quando o defeito residual da CIV for

menor de 3 mm de diâmetro, em vista da
possibilidade até de fechamento espontâneo do mesmo, o que ocorre em mais
de 80% dos casos, ainda no primeiro ano
após a operação realizada.
Em suma, nesses defeitos residuais
após a operação cardíaca, extensivos
a outros defeitos cardíacos congênitos
também corrigidos cirurgicamente, cada
caso deve ser analisado separadamente,
a fim de se determinar a melhor conduta, clínica expectante ou novamente cirúrgica, na dependência da repercussão
clínica.
Prof. Dr. Edmar Atik,
Cardiologista Clínico do InCor
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
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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 ABN AMRO Real S/A
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Cisa Trading S. A.
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gradiente
Gráfica Sonora
Grande Moinho Cearense S. A.
Instituto Acaia
Instituto Água Viva
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Unibanco
Klabin S/A
Lefosse Advogados
Restaurante Ráscal
Amigos de Coração - Pessoa Física
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Antônio Ermírio de Moraes
Antônio José Louçã Pargana
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Cecília de Paula Machado Sicupira
Déa Backheuser
Eike Batista
Eugênio Emílio Staub
Fernão Carlos Botelho Bracher
Geraldo Henrique Frei
José Vicente Pinto dos Santos
Lecy Beltran Martinez
Luis Terepins
Maria Cecília Lacerda de Camargo
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Nancy Englander
Paulo Mercado
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Pedro Moreira Salles
Ricardo P. Backheuser
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher
Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston
Maria Luiza Fagundes
Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Antônio Carlos Zuardi dos Reis
Berenice Arvani
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Toschi Neto
Cássio Alcântara Costa
César Torres Bertazoni
Claudia Pirani
Denise Ralston Fonseca
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Rita Ido
Evelyn Schweizer
Fernando Paulo Simas Magallhães
Gilberto dos Santos
Gilberto Santos Mendina
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertinho
José Carlos Daux Filho
Laerte Guilhermat
Luísa Bielawski Carracedo
Luís Roberto Martins Barnabé
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Adelaide Bastos da Silva
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah

Maria Carmella Piovesan de Campo
Mário Luiz Saraiva
Munir Ebaid
Nacira Araújo Simonek
Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Cervino Lopes
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Ângelo de Carlos Frizzo
Roberto Daud
Rodrigo Bresser Pereira
Silvia Nasrallah
Therezinha Ribeiro Ralston
Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Maria Dei Espada
Cajsa Stin Johansson
Carlos Odon Lopes da Rocha
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa de Arruda Botelho
Emídio Rime Filho
Emílio Felício Imbrioli
Helena de Campos Nogueira
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hermina Steuer
Hernani Benedito Tolosa
João Cândido Botelho Gomes
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
Joice Ruiz
José Ascenção
José Martins Costa Filho
José Roberto Giardiello
Leandro Carvalho de Oliveira
Luciana Guimarães Salcetta
Luis Eduardo C. Magalhães

Maria Angélica A. G. Vidal
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria Lívia Jank
Maria Lucia Guida
Maria Odila Guimarães Curi
Mariza Reinz Cintra
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Reginaldo Costa
Pietro Nozza
Rene Felix
Rildo Vicente de Paula
Roland Gallbach
Sandra Alves do Santos
Sérgio de Freitas Costa
Vicente Ferrari
Wanda Bodini Loureiro
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini
Associados Colaboradores
Alex Cerveny
Alexandre Ribeiro Lima
Andréa Borges de Medeiros
Antônio Carlos Malheiros
Antônio Carlos Stefanelli
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Auryana Arcanjo
Cláudia Baffa
Clóvis França
Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira
Darcy Casanova Martin
Débora Brum
Elizabeth Rudge
Felisbela Soares de Holanda
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávio Ribeiro
Fréderic Marie Henri Dyevre
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Gica Mesiara
Gil Vianna Paim
Gleika Maris Kelm
Hilda Lucas
Isabel Barbosa Felix de Souza
Isabel Teixeira Mendes Gros
José Carlos Rezende Nogueira
Kiki Felipe
Letícia Moura
Manoel de Oliveira Saes
Márcia Cavalieri
Márcia Goldfarb
Marguerite N. Nel Hel Mar Etlin
Maria Augusta Moisés
Maria Cecilia Meira Moreira
Maria Elenita Favarato
Maria Elisete Fernandes
Maria Lúcia Guida
Maria Luzia Canale Ortega
Maria S. Salomão
Mario Luiz Amabili
Mariza Thomé
Marizete Gonçalves Ferreira
Nina Horta
Odair Luis Ferreira
Patrícia Obracat Salgado
Paulo Pimentel
Ritsugo Tanida
Rosa Takada
Silvana Bonfiglioli
Sônia Francis Fakhoury
Veronica A. Serra
Vera Cecília Bresser Pereira
Vera Lucia Chaccur Chadad
Vera Maria Cyrillo Amorin
Zélia Siqueira
Apoiadores
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Ampla Marketing Promocional
Associação Viva e Deixe Viver
Bertha Industrial
Brazil Foundation
Buffet Ginger
Casa de Cultura de Israel – Centro da Cultura Judaica
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiátrico
da Lapa
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Empório Fotográfico
Escola Vera Cruz
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Fazenda Monte Alegre
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Mesiara - Paisagismo
Grupo Vicunha Têxtil
Idéiafix Impressões e Serviços Ltda – ME
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Levi’s Strauss do Brasil
Mistral Importadora
Montart Esquadrias Metálicas
Multibrás Eletrodomésticos
Nova Mercante de Papéis Ltda
ONG Banco de Alimentos
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Ripasa S. A.
Santher
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Unilever
Viverde Plantas e Jardins
Wal-Mart Supercenter – Loja WM
Zurich Brasil Seguros

nossos números
Resultados de janeiro a dezembro de 2008
LINHAS DE ATUAÇÃO

RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites

15.273

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas

82.972

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos

8.025

PSICOLOGIA - Atendimentos

1.286

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO
SOCIAL - Participação

6.586

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
1994 – 2007
2.732

Atendimento-dia
Atendimento Integral

588
20.098
300

306

302

17.270

17.350

17.340

2001

2002

2003

21.356

2.648

778
17.966
17.258

184
120
6
2

7.622

7.002

7.022

8.970

58

92

7.982

10.642

1.066

1994 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2004

2005

2006

2007

TOTAL: 187.060 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.

das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2007
Total de receitas

R$1.397.156.00

Total das despesas

R$1.031.143.00

Fundo de Custeio - Reserva
Técnica

R$249.635.00

Superávit do exercício

R$116.378.00

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades 2007, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2007. Além
disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas
neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora pelo telefone 30887454.
Os dados referentes ao exercício de 2008 serão apresentados no próximo informativo.
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Associação de Assistência à Criança
Cardíaca e à Transplantada do Coração
Rua Oscar Freire, 1463 - Pinheiros
CEP: 05409-010 - São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286 3088-7454
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Amigos do Coração

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Banco ABN AMRO Real S/A
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Cisa Trading S. A.
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gradiente

Associados Mantenedores

Gráfica Sonora
Grande Moinho Cearense S. A.
Instituto Acaia
Instituto Água Viva
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Unibanco
Klabin S/A
Lefosse Advogados
Restaurante Ráscal

Associados Colaboradores

Doações Testementais

