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Editorial
CMDCA/SP - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de São Paulo.
• Marco Legal
A Constituição Federal de 1988 institucionalizou a participação e
o controle social como direitos na gestão das políticas sociais e
estabeleceu o novo paradigma da proteção integral das crianças e
adolescentes brasileiros com a criação do ECA.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado em 1990,
reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos e
estabelece como dever da família, da comunidade, da sociedade e do
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação destes
direitos. Para formular estas políticas foram instituídos os Conselhos
de Direitos das Crianças e dos Adolescentes nas esferas federal,
estaduais e municipais.
• CMDCA/SP
Criado em 1991, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de São Paulo é um órgão autônomo, deliberativo e
controlador da política de atendimento que tem por finalidade
garantir a efetivação dos direitos da criança e do adolescente
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao
esporte, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e a convivência familiar e comunitária.
Sua composição, conforme a lei, é paritária entre o governo
municipal e a sociedade civil, constituído por 16 membros, sendo 08
representantes do poder publico municipal e 08 representantes da
sociedade civil, de movimentos e entidades, escolhidos por meio de
votação direta e secreta.
É também de sua competência estabelecer políticas públicas
municipais que garantam os direitos da criança e do adolescente
previstos em lei e gerir, controlar e fiscalizar o Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (FUMCAD), definindo o
percentual de utilização de seus recursos, alocando-os nas respectivas
áreas, de acordo com as prioridades definidas no planejamento anual.
• ACTC nesse contexto
Durante o ano de 2005, o CMDCA/SP realizou a seleção de
projetos que estavam aptos a receberem recursos do FUMCAD.
A ACTC teve dois projetos aprovados:“Maria Maria”, que tem como
objetivo oferecer condições para que as mães/acompanhantes se
fortaleçam para enfrentar a situação-problema, utilizando o espaço
sócio-educativo de maneira a reconhecer seu próprio potencial e
capacidade de transformação; e o “Brasileirinhos”, com a finalidade de
proporcionar às crianças e adolescentes da Associação atividades que
promovam o desenvolvimento pessoal e reforcem a manutenção do
vínculo com a aprendizagem.
Os dois projetos foram plenamente contemplados com as
doações feitas pelos esforços de nossos parceiros Banco Itaú BBA, Sr.
Candido Botelho Bracher e a Cia. Siderúrgica Nacional – CSN e os
convênios com as Secretarias afins já foram formalizados.
• O papel da Sociedade e do Estado na formulação, execução e
monitoramento de uma política para a criança e o adolescente.
A sociedade organizada é chamada a participar na formulação das
políticas públicas e no controle das ações governamentais. E isto
porque a população deve participar ativamente na construção de um
país cidadão, ficando evidente que o Governo não deve gerenciar
sozinho.
O sistema federativo brasileiro tem como principal pilar de
sustentação os municípios. Desta forma, o desafio posto à população,
hoje mais do que nunca, é exercer o direito de participar. O interesse
em participar é a mola mestra na busca de soluções porque atrai
outras pessoas de fora da administração pública, com novas visões e
metas que contribuirão para uma gestão conjunta. A coresponsabilidade da Sociedade e Estado representa o grande desafio
na formatação do Estado Democrático de Direito. Quanto maior o

número de pessoas engajadas nas discussões e deliberações das
políticas públicas dos municípios, mais ampla e clara será a
consciência dos destinos da coletividade, em especial, ao assegurar
estes direitos fundamentais .
Pode-se dizer que o ECA é a primeira Lei Ordinária do país, de
função jurídico-social, que se preocupou em chamar a sociedade para
tomar pulso da situação e dela fazer parte como membro responsável
para encontrar as soluções para tantos problemas que afligem as
crianças e os adolescentes brasileiros. Este contingente populacional
precisa de políticas públicas eficazes que sejam formuladas,
executadas e monitoradas paritariamente pelos representantes dos
governos e da sociedade civil integrantes dos Conselhos de Direitos.
A eleição de um coletivo de candidatos a conselheiros/
conselheiras representantes da sociedade civil no CMDCA/SP é de
suma importância pois serão pessoas que atuarão na defesa dos
direitos e na implementação de políticas que visem à melhoria das
condições de vida das crianças e adolescentes do nosso Município.
Este coletivo atuará na superação de entraves burocráticos e nas
questões ligadas as competências que são necessárias para o
adequado funcionamento do conselho da maior cidade da América
Latina.
A última eleição realizada em 28/05/06 foi parcialmente anulada
conforme publicação no DOC de 01/07/2006 por decisão do
Ministério Público de SP porque o processo eleitoral deixou de
cumprir os parâmetros legais de condução. Nova eleição será
realizada no dia 30/07/2006 no Anhembi das 9:00 às 17:00 horas.
A experiência vem demonstrando a necessidade de articulação de
redes de organizações comprometidas com os interesses de crianças
e adolescentes e do fortalecimento de candidatos com um plano de
trabalho que viabilize o funcionamento do conselho. Conselheiros
bem formados, com sublimada militância na defesa dos direitos da
criança e do adolescente, articulados com os Fóruns Municipais e
Conselhos Tutelares e com conhecimento na gestão do FUMCADFundo Municipal da Criança e do Adolescente, contribuirão
sobremaneira na construção da confiabilidade necessária junto à
sociedade para potencializar a doação de recursos que irão viabilizar
a execução dos projetos aprovados pelo CMDCA.
Somente a união de esforços entre Sociedade e Estado será capaz
de produzir uma política nacional para a população infanto-juvenil.
Advogada Sandra Alves Silva

Missão
Nossa missão é prestar atendimento multidisciplinar a 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 situaçãoproblema em crescimento e aprendizado.
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Diretoria- 2006 a 2007
Presidente: Dr. Miguel Barbero Marcial
Vice-Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Dr. Edmar Atik
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Roberto Bielawski
Candido Botelho Bracher
Cynthia Lanzara Crisólia Gantus
Conselho Fiscal
Antonio Luiz Thomé Gantus
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Tito Enrique da Silva Neto
Dr. Arlindo Riso (supl.)
Antônio Carlos da Silva Bueno (supl.)
Mariana Antibas Atik (supl.)
Conselho
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Maria Diniz D’Avila
Andréa Paula da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Lourençato
Benjamin Steinbruch
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Dr. Luis Fernando Caneo
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
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
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maria Márcia dos Reis
Márcia Leonor Barbero Marcial
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Eduardo Moritz
Rosana Destro
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
Equipe:
Coordenação: Regina Amuri Varga
Administrativo: Alessandra Gallo
Mobilização de Recursos e Comunicação: Débora Carneiro
Serviço Social: Ivone G. Pichin e Ruth B. Furquim de Campos e Natália de
Freitas Crispim
Educação: Raquel Pacheco Duarte, Regiane Iglesias, Flora Popovic e
Cristina Maria Macedo Tomaz
Terapia Corporal: Leda Stelmach
Psicologia: Bárbara Reze
Recepção: Marcia Ribeiro de Araujo e Lusiene Almeida dos Santos
Culinária: Rosa Duraes Sanson
Costura: Bernardete Maria Oliveira Freitas
Música: Pedro Alves Mourão e Rodrigo Passos Felicíssimo
Coordenadora dos Voluntários: Raquel Pacheco Duarte
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Assessorias:
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
Pedagógica: Escola Vera Cruz
Administração: Via Gutemberg
Voluntários:
Ana Alves Alencar
Ana Lícia de C.B. Pegorelli
Angelina V.A Chu
Célia Massumi Kitano
Célia Misuzu Tabota
Célia Satie Hosaki
Eliza Tanaka
Felícia Knoblock
Fernanda Lopes S.D.Ignácio
Fernanda Tajchman
Jacomo Pongeluppe
Jandyra Silva Dias
Juliana Lattari Sobrinho
Letícia Ribeiro Nolasco
Liz Proença Vieira
Luciana Bruno de Andrade Mello
Luciene de Santana
Márcia Maria Castaguari Altenfelder Silva
Marcos Fernando de Oliveira Penteado
Maria Ângela Bassi
Maria Carolina de Assis Nogueira
Maria José Viana de Moraes de Freitas Alves
Mariana Antibas Atik
Marília R. Zanetti
Marina Zochetti de Lima Campos
Márton Pereira de Almeida
Menahem Friedman
Nice Cossermelli
Nídia Coltri
Nora Tajchman
Norma Seltzer Goldstein
Patrícia Gwercman
Patrícia Obrakat Salgado
Renata de Barros Pereira
Renata Cristiane da Silva
Regina Célia Pereira
Roberta Levy Laloni
Sarah Caldeira Murta
Sandra Cristina Jesus Resende
Sérgio Augusto Pucci
Susana Mentlik
Thais Ferreira
Viviane Bressane Claus Molina
Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado em equipe. A
doação desses serviços é fundamental para divulgarmos nosso trabalho
e conquistarmos novos colaboradores.
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PRÊMIO BEM EFICIENTE - Kanitz & Associados – 2004 – 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.

Destaques

• Show de Música e solidariedade

• XXVII Congresso da SOCESP
Nos dias 25, 26 e 27 de maio, em Campos do Jordão (SP), a
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP),
realizou seu XXVII Congresso, presidido pelo Dr. Fábio Sândoli
Brito e com coordenação científica da Dra. Beatriz Matsubara,
reunindo cardiologistas de todo país, especialistas estrangeiros, representantes da indústria farmacêutica e de equipamentos, em um total aproximado de 6 mil profissionais.
Dentro do Congresso ocorreram XXIII Jornada de Enfermagem / XXII Simpósio de Psicologia/ XIII Simpósio de Nutrição / XII Simpósio de Farmacologia/ XII Simpósio de Odontologia / XII Simpósio de Fisioterapia/ IX Simpósio de Serviço
Social / VII Simpósio de Educação Física e Esportes.
E foi no IX Simpósio de Serviço Social que a ACTC foi
representada pela coordenadora Regina Amuri Varga e pelas
Assistentes Sociais Ivone G. Pichin e Ruth B. Furquim de
Campos, que divulgaram as
atividades da ACTC e
apresentaram trabalhos na
área da Saúde.

• Quiz Beneficente
No mês de maio, o Banco Itaú BBA – Amigos de Coração
da ACTC – participou do Quiz Beneficente, promovido pela
Lefosse Advogados, em cooperação com a Linklaters.
Reproduzindo uma atividade anualmente realizada pelo
Linklaters de Londres, o Quiz Beneficente promove a
integração de seus clientes, que respondem a questões sobre
conhecimentos gerais e atualidades. Os três primeiros lugares
recebem uma quantia em dinheiro que deve ser doada a uma
instituição beneficente indicada pela Lefosse ou de escolha
própria.
Realizado no dia 10 de maio no Centro Britânico, teve 23
equipes participantes, que responderam a 90 questões de
múltipla escolha. O Banco Itaú BBA ficou com o segundo lugar
e a equipe liderada pelo Sr. Ezequiel Grin era composta por:
Gilberto Frussa, Glaucia Miranda Filho, Juliana Galante,
Alysson Cesar dos Santos, Camilla Cortes, Bernardo Carneiro,
Paulo Sergio Fonseca, Rudmila Cruz, Rodrigo Zago, Sergio
Goldstein, Carlos Eduardo Peyser, Fernando Camps, Luciana
Batista Pereira que conquistaram um prêmio no valor de
R$15.000,00 e, para recebimento do prêmio, indicaram a
Associação de Assistência à Criança Cardíaca e à
Transplantada do Coração – ACTC.

No dia 5 de maio, o Centro de
Cultura Judaica realizou no programa
Intercâmbio Musical, o show “Victória Hanna e Barbatuques –
Participação de Caíto Marcondes e Sacha Amback”.
O evento ocorreu no espaço do Centro Cultural Judaica,
foi aberto ao público e a entrada foi a doação de um quilo de
alimento não-perecível. Todos os alimentos doados foram
revertidos para a ACTC.
O show uniu duas diferentes culturas, a brasileira, dos
Barbatuques e a israelense, de Victória, o que resultou numa
combinação sonora entre o tradicional e o contemporâneo
de muita qualidade.
Em uma hora e meia de show, as adolescentes e as
mães/acompanhantes da ACTC que compareceram,
demonstraram um misto de estranheza – por ser um tipo de
música nunca ouvido antes – e de admiração – pela criativa
mistura sonora.
Foram arrecadados 282kg
de alimentos e o teatro, com
capacidade máxima para
300 pessoas, ficou lotado, o
que demonstra o sucesso do
evento.

• Dia das mães solidário no restaurante Ráscal
Nos dias 14 e 15 de maio, a rede do Restaurante Ráscal realizou a segunda edição dos Dias das Mães Solidário, uma ação
de grande comprometimento com a causa social da ACTC.
As pessoas que comemoraram o final de semana das
Mães em um dos restaurantes da rede puderam ajudar as
crianças e mães/acompanhantes da ACTC, pois toda a renda
obtida com a venda de
sobremesas foi revertida para
a Associação.
Agradecemos o empenho
e carinho de toda a equipe do
Ráscal!

• Crianças da ACTC na inauguração da brinquedoteca
do INCOR

Cumprimentamos o Sr. Ezequiel Grin e toda a equipe do
Itaú BBA, referência em gestões administrativas socialmente
responsáveis que incentiva ações de promoção humana e
valorização da vida bem como a ação mobilizadora do
escritório Linklaters/Lefosse pela iniciativa de unir grandes
nomes em prol de causas humanas.

No dia 12 de junho, no InCor, ocorreu a inauguração
da Brinquedoteca da Unidade de Internação de Cardiologia
Pediátrica e Cardiopatias
Congênitas. As crianças que
participaram do evento
ganharam uma camiseta
com as cores do Brasil,
fazendo alusão a Copa do
Mundo e ao jogo de estréia
da seleção brasileira.

Todos da ACTC - crianças,
mães/acompanhantes
e
colaboradores - agradecem
de coração!

As crianças, adolescentes e mães/acompanhantes
da ACTC estiveram presentes no evento.
A nova brinquedoteca
foi montada com apoio do
Programa “Nossos Sonhos
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são Possíveis” do Grupo Farmacêutico
Sanofi-Aventis e funcionará dentro do
Programa “Espaço de Brincar” do
Serviço de Psicologia do InCor, que mantém outras duas
unidades de brinquedoteca no hospital.

Sr. Anis Chacur

Dispõe de mesas para multiatividades, armários especiais,
mini-arena para apresentações de teatro e está equipada
também com diversos equipamentos audiovisuais e
eletrônicos.

ABN AMRO Bank

Além disso, com a função de levar brinquedos ou
atividades escolares às crianças que não podem se locomover
até a brinquedoteca, foi desenvolvido um carrinho que
reproduz o visual das salas de recreação. Suas gavetas
transformam-se leitos nos quais as crianças acamadas podem
brincar ou realizar atividades
educacionais. A Brinquedoteca “Móvel” possui ainda um
módulo de teatro e uma caixa
de música que anuncia sua
chegada pelos corredores do
hospital.

Fundação Filantrópica Safra

• Formação e desenvolvimento profissional
Como continuidade do trabalho de desenvolvimento e
formação profissional da equipe da ACTC, no dia 09 de junho
ocorreu a Palestra sobre Cardiopatias Congênitas com a Dra.
Carla Tanamati, com o objetivo de esclarecer dúvidas e
acrescentar informações sobre as cardiopatias infantis mais
comuns, como são os procedimentos cirúrgicos e os
tratamentos, em cada caso.
Já no dia 30 de junho a advogada Sandra Alves ministrou a
palestra sobre Legislação do Terceiro Setor, que teve como
objetivo elucidar as leis, normas e órgãos que regem e
normatizam esse setor.

Sr. Pedro Moreira Salles
Sra. Nancy England
Pessoas Jurídicas
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A
Cyrela-Brazil Realty
Fundação Djalma Guimarães
Lefosse Advogados/ Linklaters
A campanha continua ativa e esperamos contar com mais
doações!

• Arte da Oficina de Agosto na ACTC
No mês de junho recebemos da Sra. Liane Bielawski,
membro do conselho da ACTC, a doação de um quadro da
Oficina de Agosto.
A Oficina de Agosto oferece trabalhos artísticos
desenvolvidos por diferentes artesãos do Vilarejo de Bichinho
(MG) e de cidades próximas. O crescimento deste artesanato
transformou a região, ampliou a infra-estrutura local ao
mesmo tempo em que viabilizou esta atividade como fonte
permanente de renda para esses artesãos.
A principal característica é a utilização de materiais
recicláveis como fonte de matéria prima e a conscientização
destas pessoas em relação à preservação e aos cuidados com
o meio ambiente que é fundamental para a manutenção da
área onde a comunidade vive e da qual extrai o seu bemestar.
Conheça os produtos feitos por estes artesãos.

Mais informações:
Oficina de Agosto – São Paulo
Endereço: Rua Harmonia, 243 - Vila Madalena - São Paulo - SP

• Campanha de captação 2006
Prezados amigos,
Já completamos 4 meses de Campanha de Captação “De
Coração para Coração” ACTC 2006. A mobilização dos
parceiros e amigos da ACTC é de fundamental importância e
graças a isso podemos atender, cada vez mais e melhor, as
crianças cardiopatas e mães/acompanhantes da Associação.
Somos gratos pelo comprometimento e apoio de todos!!!
Agradecimentos especiais para doações feitas até o mês
de junho:
Pessoas Físicas
Sr. Candido Bracher
Sr. Eduardo Mazzili de Vassimon
Sr. José Roberto Cintra Laloni

Telefones: (11)3031-6169/ (11)3032-1198.
Site: http://www.oficinadeagosto.com.br
Horário: De Segunda à Sexta das 10:00 às 19:00 hrs. Sábados das 10:00 às 16:00 hrs.

• Aulas de música
Na ACTC quinta-feira é dia de música!
Toda semana as crianças e adolescentes que estão na casa
têm aula de música na Escola Domus, do professor Pedro
Mourão.
O foco principal dessa atividade é experimentar os
diferentes instrumentos – bateria, baixo elétrico, guitarra,
teclado – despertando e desenvolvendo nas crianças o
interesse pela música.
As aulas têm duração de 90 minutos e seu conteúdo é
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variado: as crianças podem
aprender a tocar uma peça
musical num dos diversos
instrumentos ou fazer
“shows” com o que já conhecem de aulas anteriores.
Algumas vezes, as mães/
acompanhantes também
participam. Todas as quintas, ao começar a atividade
“Brasileirinhos”, no período
da tarde, as crianças já chegam com a expectativa de
irem à aula de música.

• A copa do mundo na ACTC
A Copa do Mundo chegou até a
ACTC!!!
O verde, amarelo e azul está por
toda a casa, desde da sala
de atividades do Brasileirinhos até o refeitório,
com fitas, bandeiras, flores e
uma grande bandeira na
recepção, tudo feito pelas
crianças, adolescentes e
pelas nossas educadoras.
No dia 13 de junho, jogo
de estréia da seleção brasileira, todos se reuniram no
refeitório para assistir ao
jogo e prestigiar o Brasil.
Nossa culinarista Rosa colocou a mão na massa e fez
pipoca, bolo e lanche
salgado.

• Páscoa na ACTC
No dia 11 de abril, as crianças da ACTC começaram a se
preparar para a Festa da Páscoa. Junto com a culinarista Rosa,
elas aprenderam a fazer
bombons, pirulitos de
chocolate, colomba pascal,
pão salgado, maria-mole e
um delicioso bolo em
formato de coelho.Todos se
divertiram muito!
Para completar, no dia
13 de abril, a equipe da
PRODESP – Companhia de
Processamento de Dados
do Estado de São Paulo, nos
fez uma ótima visita e doou
para todas as crianças um
Kit Páscoa contendo guloseimas, chocolates e ovos
de Páscoa, dando um toque
singular à páscoa de nossas
crianças.
Agradecemos a todos
que fizeram dessa data uma
comemoração especial!

• Festa dia das mães na ACTC
No dia 11 de maio todos da ACTC comemoraram o dia das
mães. A culinarista Rosa organizou com as mães/
acompanhantes a produção de tortinhas doces, bolo e
lanches de metro.
As educadoras Regiane
e Flora, junto com as
crianças fizeram pequenas
rosas de papel e cartões
para presentear as mães
que estavam na Casa.
Nossa vice-presidente,
Sra. Teresa Bracher estava
presente à comemoração e
fez um pequeno discurso.
Foi um momento de alegria
e confraternização.

Todos se divertiram e
comemoraram muito o
único gol que sinalizou a
primeira vitória do Brasil na
Copa.

• Festança junina na ACTC
No dia 24 de junho, a ACTC realizou um belo arraiá, “pra
santo nenhum botá defeito!” Com o trabalho conjunto de
todos os colaboradores, funcionários e mães/acompanhantes, foi organizada uma festança, com muita música,
dança, deliciosos pratos
típicos e brincadeiras.
Os convidados percorriam um corredor decorado
com bambus e flores coloridas, que conduzia todos
ao espaço central da festa,
onde, principalmente as
crianças, puderam trocar
suas fichas para brincar nas
barracas de pescaria, boca
do palhaço e tomba lata.
O correio elegante e o
realejo da sorte foram
sucesso. As maquiadoras
fizeram a alegria da criançada, que saía com lindos
desenhos pintados nos braços e rosto.
É claro que não poderiam faltar os deliciosos quitutes!
A nossa culinarista Rosa
caprichou e, com a ajuda
das mães/acompanhantes e
colaboradores, preparou
cachorro quente, caldo de
mandioca, pipoca, bolo de
5

milho, de tapioca, maçã do amor,
cocada, canjica, vinho quente e
quentão. Foi um enorme sucesso!

• Beatriz M. S. Werneck – Coordenadora do Centro PróAutista

Como toda legítima festa caipira, não faltou música típica
para alegrar o arraiá. O “Trio Pé de Serra” trouxe a sanfona,
triângulo, bandeiro e a zabumba e, com muita animação,
conduziu a quadrilha da
ACTC.”Olha a cobra! É
mentira!!!”. Uma alegria só!!!

Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de
todos!

As crianças estavam
todas pintadas e vestidas à
moda caipira, as meninas
de vestido xadrez e os
meninos de chapéu. Entre
cores e doces, todos juntos
dançavam e cantavam,
esquentando o coração
com muito amor. A ACTC
agradece a todos que
participaram. De coração
para coração!

• Camilla T. M. Mazetto – Psicóloga do Centro Pró-Autista

• Passeios
Por meio da Atividade “Lazer”, as crianças, adolescentes e
mães/acompanhantes tiveram a oportunidade de conhecer
lugares diferentes e muito interessantes nos últimos meses.
Veja, a seguir, a lista de alguns lugares, aos quais os
voluntários Sérgio Pucci, Menahem Friedman e Marcos
Penteado, levaram as crianças, adolescentes e mães/
acompanhantes:
• Parque da Xuxa
• Teatros
• Parque da Água Branca
• Parque Burlemarx
• Parque do Ipiranga – Museu de Geociência
• Cinemas

• ACTC – Uma casa de portas abertas
Nos meses de abril, maio e junho recebemos muitas
visitas, nacionais e internacionais, que vieram conhecer um
pouco mais as atividades e os trabalhos desenvolvidos pela
ACTC:
• Universidade Anhembi–Morumbi
• Faculdade SENAC – Curso de Hotelaria
• UNIP – Marquês – Curso de Psicologia
• UNIP – Pinheiros – Curso de Propaganda e Marketing

• Não Perca!
O Bazar da ACTC está repleto de novidades, como os imãs,
canecas, camisetas, blocos de notas e novos modelos de
bolsas, peças exclusivas bordadas à mão pelas mães/
acompanhantes da ACTC durante a Atividade Maria Maria.
Venha conferir!
Bazar da ACTC: R. Oscar Freire, 1463 Pinheiros São Paulo Tel.:
(11) 3088-7454 / 2286

• FAAP – Curso de Cinema
• Equipe PRODESP – Companhia de Processamento de
Dados do Estado de São Paulo
• Danièle Brun – Psicanalista Francesa

• Deise C. Baioni – ABBOTT
• Priscila Silva – ABBOTT
• Sheila Nogueira – Brazil Foundation.
• Valdir Cimino – Presidente-Fundador Associação Vive e
Deixe Viver
• Diva Mastroti – Diretora de Humanidades Associação
Vive e Deixe Viver

Agradecimentos Especiais
Ampla Marketing Promocional
Banco de Alimentos
Bei Comunicação
Blumund
Bureau 34
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S/A
Centro de Cultura Judaica
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Fazenda Santana do Monte Alegre
Fundação Salvador Arena
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Paisagismo
Gráfica Sonora
Horti Frutas 29
Levi’s Strauss do Brasil
Marmoraria Butantã
PRODAM – Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo
Restaurantes Ráscal
Santher
Transcomboio
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Unibanco
Viverde Plantas
Zurich Brasil Seguros S.A.

Colaborações
• Seja voluntário!
Seja voluntário!
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.
w w w . a c t c . o r g . b r

Momento do Parceiro
Nesse exemplar, a ACTC coletou o depoimento das
voluntárias da Ripasa S/A – Celulose e Papel para demonstrar
a importância do trabalho voluntário no dia-a-dia da
Associação.
A Ripasa é uma empresa industrial brasileira voltada à
produção de celulose, papéis de imprimir, escrever, especiais,
papel-cartão e cartolinas. Está inserida no mercado há mais
de 46 anos e possui quatro unidades industriais localizadas
no estado de São Paulo (centro de Limeira, Limeira na divisa
de Americana, Cubatão e Embu das Artes), oito parques
florestais, escritório de negócios e uma unidade distribuidora.
A atividade desenvolvida voluntariamente pelo grupo de
funcionárias da Ripasa faz parte do Projeto Ripasa Cidadã,
que consiste em desenvolver, gerenciar ou apoiar projetos
sociais.
Na ACTC é dado ênfase na área de recreação e possui
como objetivo a participação e comprometimento voluntário
em ações dirigidas para as crianças, com atividades lúdicas,
através de jogos, brincadeiras, oficinas de brinquedos com
material reciclável, resgatando a criatividade e o
cooperativismo.
Esse trabalho é desenvolvido desde 2004, uma vez por
semana, no período noturno, como complemento da

Atividade Brasileirinhos. A seguir,
trechos da entrevista realizada com o
Grupo.
ACTC – Quantas pessoas
participam do Grupo de Voluntários na ACTC?
Voluntárias – Somos em oito pessoas: Ana Alves de
Alencar, Célia Massumi Kitano, Célia Misuzu Tabota, Célia Satie
Hosaki, Eliza Tanaka, Luciene de Santana Silva, Sandra Cristina
Jesus Rezende e Sarah Caldeira Murta.
ACTC – Qual perfil das entidades que a Ripasa apóia?
Voluntárias - São organizações sociais que trabalham com
crianças e idosos localizadas nos municípios de São Paulo,
Americana, Limeira e Embu das Artes.
ACTC – Por que a Ripasa apóia a ACTC?
Voluntárias - A Ripasa conheceu o trabalho da ACTC a
cerca de 3 anos e desde então a parceria foi iniciada tendo em
vista a seriedade com que esta entidade desenvolve seu
trabalho. Hoje a maior parceria está no trabalho voluntário
onde 8 colaboradoras da empresa tem a oportunidade de
desenvolver atividades de integração e recreação junto as
crianças e jovens atendidos.
ACTC - O que a Ripasa acha do trabalho da ACTC?
Voluntárias - A ACTC é uma associação séria, bem
estruturada, organizada e abriga as crianças e os pais que
normalmente não teriam condições de se hospedarem em
São Paulo. Além disso, proporciona o tratamento necessário e
a esperança fundamental a essas crianças. A Ripasa respeita e
admira o trabalho prestado pela ACTC pela seriedade com
que conduz suas atividades, oferecendo apoio às crianças e
seus familiares.
ACTC - Como é desenvolver um trabalho voluntário na
ACTC?
Voluntárias - A possibilidade de desenvolver o trabalho
voluntário na ACTC é muito gratificante, pois apesar das
restrições das crianças, ela é uma associação que nos
proporciona a liberdade de elaboração, no desenvolvimento,
execução dos trabalhos e ao acesso à entidade. É um
ambiente muito acolhedor e é muito bom estar em contato
com crianças tão especiais, que enfrentam problemas sérios
com garra, alegria e vontade de melhorar.
As crianças nos surpreendem com seu otimismo, sua
alegria (natural nas crianças) e sua obstinação não só em
aprender como superar os seus obstáculos. Cada visita à ACTC
é um aprendizado, pois sempre somos muito bem recebidos
pelas crianças.
O trabalho desenvolvido na ACTC é um trabalho que
exige disposição para conhecermos o novo, ou seja, temos
que aprender lidar com culturas e costumes diferentes, já que
ela atende crianças de todo Brasil e até de países vizinhos, o
que enriquece as atividades desenvolvidas e o próprio
voluntário.
É uma imensa satisfação, porque podemos nos distrair, dar
conforto, dar carinho, brincar
e transmitir um pouco de
alegria às crianças, nos sentimos totalmente confortáveis,
pois elas nos dão carinho e
nos alegram muito também.
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Informe Médico
• Resposta à pergunta: O que é o
cateterismo?
O cateterismo se constitui em um exame invasivo do
coração e dos vasos (uso de cateteres por via venosa e/ou
arterial), cujas finalidades principais são orientadas para o
diagnóstico e o tratamento das cardiopatias em geral.
Ele consiste na inserção de uma sonda especial, conhecida como cateter, por um vaso da virilha ou do braço, e
que daí avança até o coração.
Na primeira função, o diagnóstico das cardiopatias é
estabelecido pela análise do registro das pressões obtidas
(cateter conectado a um aparelho de pressão) e de amostras
de sangue retiradas (para medida da saturação de oxigênio)
das 4 cavidades do coração (duas do lado direito e duas do
lado esquerdo), além dos vasos que nele chegam (veias cavas
à direita e veias pulmonares à esquerda) e que dele saem
(artéria pulmonar e aorta).
O diagnóstico também é obtido pela angiografia (injeção
de contraste especial através o cateter) que opacifica as
diversas estruturas, conhecendo-se daí os defeitos do coração
conforme o trajeto anormal (comunicações entre os 2 lados)
ou a dificuldade de progressão (obstruções).
Na outra função do cateterismo, isto é, no tratamento das
cardiopatias, são inseridas “próteses”, “molas” ou ainda usamse “balões” que aliviam obstruções de válvulas ou mesmo
fecham defeitos, substituindo assim o tratamento de correção
desses defeitos, antes realizado exclusivamente pela cirurgia
cardíaca.
Por essas funções, o cateterismo apresenta ampla
utilidade, sob baixo risco, em virtude de não haver
necessidade de anestesia geral para sua realização.
Dr. Atik

• Nossos números de Janeiro a Junho de 2006
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Total de receitas

R$ 1.691.535

Total das despesas

R$ 1.204.364

Fundo de Custeio – Reserva Técnica
Superávit do exercício

R$ 462.812
R$ 24.359

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades
2005, o parecer da auditoria, assim como o Demonstrativo
Contábil referente ao ano de 2005. Para mais informações
tratar com Débora, no telefone 3088-7454.
A ACTC também disponibiliza informações adicionais
sobre as notícias veiculadas neste informativo.

Notícia das Mães
• Mães da ACTC participarão da 4ª semana SENAC do
Patcwork
O SENAC realiza entre os dias 11 a 14 de julho de 2006 a
4a semana SENAC do Patchwork e escolheu as mães da ACTC
para bordar sessenta bolsas que serão oferecidas para
profissionais da imprensa que cobrirão esse evento. Entre os
critérios de seleção para esse tipo de trabalho o SENAC dá
preferência a entidade de cunho social, mas também leva em
conta a qualidade do trabalho desenvolvido.
A participação das mães nesse trabalho tornou-se
possível pelo apoio da professora de patchwork Angélica
Carvalho, que viabilizou o nosso contato com o técnico de
desenvolvimento profissional Henrique Medeiros e assim
pudemos mostrar o trabalho artesanal que vem sendo
desenvolvido na ACTC.

Integral

O senhor Henrique nos autorizou, após o evento, a reutilizar o modelo dessa bolsa. Portanto, a partir de agosto, os clientes de nosso bazar podem contar com esse novo modelo!

• Novidades em bolsas na ACTC
Em função da procura e do sucesso de venda das nossas
sacolas, a Atividade “Maria Maria” vem, nos últimos meses,
pesquisando tendências e materiais para melhor atender
nosso publico.
Na busca desse aperfeiçoamento, uma das nossas
técnicas está participando de um curso de modelagem de
bolsas no SENAI.

ACTC – Evolução nos atendimentos prestados
1994 - 2005
20000

Demonstrações das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005*

Na ocasião, o senhor Henrique, ao saber da nossa
finalidade institucional, além de elogiar a qualidade e a beleza
dos bordados, formalizou o convite para a nossa participação
nesse evento. As mães, é claro, vibraram, pois além de renda
extra viram o reconhecimento de sua habilidade!

Nossos Números

Refeições Oferecidas

Neste gráfico a contabilização é diária e são considerados
usuários o paciente e sua mãe/acompanhante , consideramos
o atendimento integral e o atendimento dia.

Dia

Dentro dessa nova perspectiva, já utilizando novas
modelagens, materiais e cores, a ACTC esta lançando nesse
mês alguns modelos novos de
bolsas, com delicados bordados das mães.Você pode
escolher entre sacolas, pastas
e bolsas de diferentes estilos,
tamanhos, cores e, ainda,
bolsinhas!

• “A ACTC parece que abriu minha cabeça”
Meu nome é Andreia Alice Rodrigues Almeida, tenho 26
anos e venho na ACTC desde 2001 para cuidar do meu filho
Mateus de 9 anos.
Voltei a estudar no ano passado, pois agora ficou mais
fácil, pois meus filhos estão grandes. O que mais me
incentivou a voltar à escola foi a minha vinda para São Paulo.
Ficar na ACTC, participar das atividades de artesanato parece
que abriu a minha cabeça, me incentivou a melhorar. Conviver
com outras pessoas e a experiência da casa também
ajudaram muito.
A partir dos bordados eu passei a acreditar em mim, a saber que sou capaz de criar, bordar , enfim fazer coisas bonitas.
Me senti importante , quando em uma aula de artes, na
escola que freqüento, comentei que na ACTC nós tínhamos
aulas de arte onde víamos muitos livros e que eu conhecia a
Tarsila do Amaral e até já tinha bordado um desenho tirado
dos quadros dela. A minha
professora ficou encantada por eu
já ter esses conhecimentos e eu
mais ainda! Quando eu tive as aulas
com livros de arte aqui na ACTC eu
não dei muita importância, mas
agora eu percebo como foi bom
esse conhecimento, pois quando
ouço falar de algumas coisas, me
sinto bem em já ter conhecido o
assunto.

• “Por mais tarefa que a gente tenha, precisamos
preencher o tempo...”
Nasci em Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais, perto de
Barbacena. Tenho 50 anos e me casei aos 16. Tive oito filhos,
mas vivos são apenas quatro porque os outros nasciam com
oito meses e não conseguiam sobreviver porque eu tenho
uma doença crônica. Para minha alegria tenho 3 netos.
Minha mãe era professora de bordado, tricô e crochê, por
isso aos 12 anos aprendi a bordar. Naquela época era comum
as moças fazerem seu próprio enxoval. Assim, com ajuda de
minha mãe, bordei lençóis, toalhas de mesa e banho e panos
de prato.
Quando me casei estava na 8a série, mas continuei

consegui terminar meu trabalho, que
recebeu
muitos
elogios
das
professoras.
Fiquei muito feliz, pois me disseram
que meu trabalho estava excelente e que eu seria uma das
mães a receber o diploma de bordadeira.
Considero os bordados muito
importantes para nós, pois por mais
tarefa que a gente tenha, precisamos
preencher o tempo, por conta da
angústia da espera.
Além de nos entreter, fazemos
trabalhos lindos e ainda recebemos
uma ajuda financeira.
Santusa Sotero (Eudina)
Barbacena - Minas Gerais

Notícia das Crianças
• ACTC – Uma troca de experiências
Muaná uma cidade pequena do Estado do Pará. É deste
lugarejo que recebemos E. uma menina de 6 anos para fazer
tratamento no InCor e sua mãe. Esta família chamou a
atenção de toda a equipe, e por isso estamos aqui relatando
para vocês, leitores, essa grata experiência.
Os hábitos dessa família, que no início eram muito
diferentes da maioria das pessoas que vem para a ACTC e
acabavam dificultando a comunicação, posteriormente foram
motivos de união e de troca de experiências.
Por exemplo, um banho com água quente foi motivo de
estranhamento para ambas, já que costumavam “banhar-se
no rio”. Não costumam usar calçados e muitas vestimentas, o
que nos causava preocupação quando o tempo da cidade de
São Paulo era frio.
Porém o problema maior que a equipe enfrentava era
com a comunicação. Andavam cabisbaixas, respondiam
apenas sim e/ou não. As profissionais do Serviço Social
entendendo toda a mudança que esta família estava
sofrendo, esperou alguns dias para que elas se adaptassem ao
novo ambiente para, em seguida, aprofundar o contato.

Viajei por todo o Brasil, pois meu marido trabalhava em
construção civil, mas atualmente estou separada.

O tempo foi passando e a permanência e o convívio na
Associação fizeram com que elas pudessem freqüentar os
vários projetos que oferecemos, como culinária,“Maria Maria”
e “Brasileirinhos”. Até que um dia nos deparamos com a mãe C.
oferecendo sorridente os quitutes que tinha aprendido na
aula de culinária, assim como a criança E. que se ofereceu
frente ao grupo para escrever seu nome na lousa, mostrando
para todos que já sabia a escrita correta do próprio nome.

Vim para São Paulo acompanhando meu neto Pedro
Henrique que tem cardiopatia complexa. Fez quatro cirurgias,
mas não tem mais possibilidade de correção. Em Belo
Horizonte não são realizados transplantes em crianças.

Este processo de transformação nos leva a acreditar que o
trabalho que desenvolvemos pode ajudar algumas pessoas a
ampliar o repertório de conhecimentos e, assim, melhorar a
qualidade de vida.

Ao saber da gravidade da doença do meu neto vim por
conta própria para o INCOR em São Paulo, que me
encaminhou para a ACTC. Foi uma mudança radical na minha
vida, larguei casa, amigos e família.

Mãe e filha, que se sentiam intimidadas em se comunicar,
se expor, agora andam com a cabeça erguida e dispostas a
adquirir novos conhecimentos.

estudando e consegui concluir o segundo grau. Trabalhei
como vendedora autônoma e atualmente revendo, em Belo
horizonte, diferentes tipos de queijos, como: provolone, ricota
e mussarela.

Ao chegar á ACTC vi as meninas bordando e apesar de
saber apenas ponto cruz e ponto atrás, me interessei por esse
trabalho. Voltei a bordar depois de trinta e cinco anos. Alguns
pontos eu não conhecia, mas devagar fui observando e assim

Em sua última vinda, a ACTC teve uma de suas maiores
conquistas: a pequena teve alta médica praticamente
definitiva.Veremos novamente essa família daqui a seis anos...
Sentiremos saudades!
Equipe técnica da ACTC
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Nossos Parceiros - Amigos de Coração

Rede de Parceiros
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Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação
Bureau 34
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Empresa de Petróleo Ipiranga
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gerdau
Gradiente
Gráfica Sonora
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar
Klabin S/A
Lefosse Advogados
Novartis Laboratórios
Restaurantes Ráscal

Amigos de Coração - Pessoa Física
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Déa Backeuser
Eike Batista
Eugênio Emílio Staub
Fernão Carlos Botelho Bracher
José Vicente Pinto dos Santos
Lecy Beltran Martinez
Marcos Moraes
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Nancy Englander
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Pedro Moreira Salles
Ricardo P. Backheuser
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher

Doação Testamental
Maria Luiza Fagundes
Jorge Uchoa Ralston
Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Alexandre Sampaio Nery
Antônio Carlos Zuardi dos Reis
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 Moreira Salles
Fernando Paulo Simas Magallhães
Gilberto Santos Mendina
Isabel Centola
José Carlos Moreira Wellausen
Luísa Bielawski Carracedo
Mara Teixeira
Marcela Azzam
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Alexandra Kowlski Motta
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Adelaide Bastos da Silva
Maria Carmella Piovesan de Campo

Mario Luiz Saraiva
Munir Ebaid
Odair Schwindt das Dores
Oscar Americano
Paulo Roberto Soares
Ricardo Akeda
Roberto Daud
Rodrigo Bresser Pereira
Shirley Amorim Gomes
Silvia Nasrallah
Sylvia Luisa R. S. Pereira
Therezinha Ribeiro Ralston
Associados Mantenedores
Adinam Roberto Pereira
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Alexandre Clemente Chami
Ana Maria Dei Espada
André Apovan
Audinéia Queiroz Gomes
Carlos Lacerda
Christina Carvalho Pinto
Cláudio Sansevero
Cristina Barros Grendl
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa Bracher
Elisa de Arruda Botelho
Elza Telles Zuardi
Emília Gomes Robello

Emílio Felício Imbrioli
Fábio da Silva Marins
Hermina Stewer
Jairo Pita Sobrinho
João Cândido Botelho Gomes
Jorge Veríssimo Silva
José Martins Costa Filho
José Ascenção
José Ribamar Alves Xavier
Leonardo Werneck Sindors
Lúcia Fortunato Donnamaria Neto
Luciana Name Marins
Luis Eduardo C . Magalhães
Luís Pedreira
Maria Angélica A. G. Vidal
Maria Lívia Jank
Maria Odila Guimarães Curi
Matheus Bittar Lois
Paulo Reginaldo Costa
Pietro Nozza
Rodrigo Roriz Macedo
Roland Gallbach
Rosana Aparecida Pereira
Sérgio de Freitas Costa
Sheila Aparecida Loureiro
Sílvia Maria Secco Andreoni Sarmanto
Thereza Custódio
Vera Lúcia Mascarenhas Pires
Vicente Ferrari
Wanda Costa Borgneth
Wanda Bodini Loureiro
Washington Rancel Júnior
Yeda Márcia Gonzaga da Silva
Associados Colaboradores
Alessandra Bresser Pereira
Alexandre Ribeiro Lima
Ana Luiza Perez do Amaral
Andréa Araújo Soares Leroy
Andréa Borges de Medeiros
Andréa Ribeiro de Abrantes Moreira
Antonio Bittar
Antonio Carlos Malheiros
Antonio Carlos Stefanelli
Antonio Freitas
Antonio Yunes
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Auryana Arcanjo
Bárbara Kaiser
Carlos Azevedo
César Machado de Oliveira
Cláudia Baffa
Cristina Bulcão Paim Vieira
Cristina Eliana Santos
Darcy Casanova Martin
Débora Brum e Flávio Ribeiro
Dolores Arias Reade
Domingos Eugênio Takeshita
Elizabeth Rudge
Fabíola Amélia Campos de Oliveira
Felisbela Soares de Holanda
Fernanda Caiuby N. Salata
Gica Mesiara
Gil Vianna Paim
Gleika Maris Kelm
Isabel Teixeira Mendes Gros
Isabel Barbosa Felix de Souza
João Signorelli
José Carlos Rezende Nogueira
Kiki Felipe
Letícia Moura
Luciana Gardin Barbosa
Lucinéa Moura
Luiz Fernando Queiroz
Manoel de Oliveira Saes
Márcia Cavalieri
Mari Selma Zuntini
Maria Aparecida Daur
Maria Augusta Moisés
Maria Cecilia Seidel
Maria Daher Sarhan
Maria Elenita Favarato
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena Alberto Cury

Maria Helena Zacarias
Maria José Silveira
Maria Lúcia Guida
Maria Luzia Canale Ortega
Maria Luiza Prestes Lopes de Oliveira
Maria Tereza de Crescenzo Mariano
Maria Pilar Toha Fare
Maria S. Salomão
Mario Luiz Amabili
Mariza Thomé
Marizete Gonçalves Ferreira
Odair Luis Ferreira
Patrícia Obracat Salgado
Paula Gonzaga
Paulo Amstalden
Paulo Gabriel
Paulo Pimentel
Rebeca Cukierkorn
Régia Ranieri
Rosa Maria Ghirfandi Santoyo
Rosa Takada
Sílvia Bassi
Silvana Bonfiglioli
Sílvia Galantier
Sílvia Helena L. Rogo
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Vera Cecília Bresser Pereira
Vera Maria Cyrillo Amorin
Zélia Siqueira
Apoiadores
A6 Design + Arquitetura
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
ACS Engenharia Ltda
Ampla Marketing Promocional
Banco De Alimentos
Bertha Industrial
Brazil Foundation
Buffet Ginger
Carvalho Pinto, Monteiro de Barros A.A.
Casa de Cultura de Israel – Centro da Cultura Judaica
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps
Centro de Psiquiatria da Lapa - Pronto-Socorro Psiquiátrico da Lapa
Ciplan – Cimento Planalto S/A
Companhia Suzano De Papel E Celulose
Escola Vera Cruz
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Empório Fotográfico
Eugênio WG
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Federação Israelita do Estado De São Paulo
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Mesiara – Paisagismo
Grupo Vicunha Têxtil
Horti – Frutas 29
Inside Organiza
Incor - Instituto Do Coração – HC-FMUSP
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Levi’s Strauss do Brasil
Lions Clube Pompéia
Logic Way Technologies Ltda
Lock Engenharia
Montart Esquadrias Metálicas
Multibrás Eletrodomésticos
Nova Mercante de Papéis Ltda.
Peixoto & Cury Advogados
Pointh Display
Rede TV!
Ripasa S.A
Quinta Da Baronesa Golf Club
Santher
Sky Comércio de Artes Gráficas do Brasil Ltda
Sociedade Antioquina do Brasil
Talent
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
TV Bandeirantes
TV Globo
Unilever
Viverde Plantas e Jardins
Zurich Brasil Seguros

11

IMPRESSO

ano 6 - nº 2 - Abril – Maio – Junho - 2006
Boletim informativo da Associação de Assistência
à Criança Cardíaca e à Transplantada do Coração.

INFORMATIVO ACTC
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
www.actc.org.br - actc@actc.org.br
Amigos de Coração

Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação
Bureau 34
Carioca Christiani – Nielsen Engenharia
Empresa de Petróleo Ipiranga
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra
Fundação Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena

Gerdau
Gradiente
Gráfica Sonora
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar
Lefosse Advogados
Klabin S/A
Novartis Laboratórios
Restaurante Ráscal
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