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Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes 

portadores de doenças cardíacas, bem como a seus familiares. Propor-

cionamos hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e peda-

gógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar a 

situação-problema em crescimento e aprendizado.  

Temos o orgulho de compartilhar uma vitória 
com nossos amigos. 

Fomos uma das quatro organizações ganha-
doras do prêmio anual lançado pela Fundação 
ABRINQ com a iniciativa “Qualidade de vida de 
nossas crianças”. Nos anos anteriores conseguimos 
boas colocações. Neste ano, enfim, obtivemos a 
premiação.

 O Prêmio ABRINQ, que em 2014 teve sua 20ª. 
Edição, é visto no terceiro setor como uma chance-
la de eficiência e eficácia em boas práticas voltadas 
à primeira infância. 310 organizações de diferen-
tes regiões do Brasil inscreveram suas iniciativas 
e, após cinco etapas de seleção, foram escolhidas 
aquelas que se destacaram por contribuir e servir 

de exemplo para outras organizações, de todo o 
território nacional, que tenham projetos voltados 
para a primeira infância. A Fundação Abrinq valo-
riza esses projetos por reconhecer que esta é uma 
fase decisiva para o desenvolvimento da criança, 
quando cuidados e estímulos adequados podem 
fazer toda a diferença.

 Nosso projeto foi “Qualidade de Vida de Nos-
sas Crianças” que mostrou a importância do tra-
balho interdisciplinar para crianças de 0 a 6 anos 
com cardiopatia grave, atendidos na ACTC - Casa 
do Coração, e que apresentam necessidades além 
das clínicas. Privilegiamos o atendimento social, 
psicológico, nutricional e fonoaudiológico, porque 
entendemos que este conjunto de intervenções 
impacta decisivamente na aderência ao tratamen-
to e, consequentemente, na qualidade de vida das 
crianças atendidas.

A ajuda e o interesse de nossos parceiros pela 
causa tornam possível esse atendimento. Por isso 
queremos agradecer a todos os que nos apoiam.

Nosso muito obrigada!

Susana Steinbruch 
Membro da Diretoria ACTC – Casa do Coração

ACTC – Casa do Coração fica entre as quatro organizações vencedoras com o projeto Qualidade de Vida de 
Nossas Crianças

Prêmio ABRINQ 2014

Selo oficial da Fundação ABRINQ para organizações vencedoras 
do Prêmio.
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Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado 
em equipe. A doação desses serviços é fundamental para 
divulgar nosso trabalho e conquistar novos colaboradores.
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Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz - CRESS 42.463, 
Silvana de Martino Fanti - CRESS 14.090, Elaine Baptista - 
CRESS 45.031. Estagiárias: Suelen de Albuquerque.
Psicologia: Andréa Matheus- CRP 06/77081 e Barbara 
Catarina da Cunha Prado (estagiária)
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia 
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Araújo de Oliveira (Estagiário)
Educadoras Artesãs Bordado: Cristina Macedo e Bernadete 
Maria Oliveira Freitas
Nutrição: Denise Marco – CRN-7822 
Culinária: Rita Araripe
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer
Música: SIM – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza, 
Elisângela Sousa Dias, Regiane dos Santos Nascimento e 
Marília Marinho de Carvalho
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro e 
Flaviana Oliveira da Silva
Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes e Francisca Vilma 
Martins Feitosa
Motorista: Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil 
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
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Nicolas Bartels
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Mônica Pimentel de Vassimon
Ezequiel Grin
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch

Conselho Fiscal
Nelson Waisbich
Marina Massi 
Maria Tereza Affonso Ionescu
Tito Enrique da Silva Neto (supl.)
Vera S. Pereira Coelho (supl.)
José Eduardo Cintra Laloni (supl.)

Conselho Deliberativo
Alessandra Bresser Pereira
Alexandra Mattmann Gros
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Carlos da Silva Bueno
Antonio Luís Thomé Gantus
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Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
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Eduardo Mazzilli de Vassimon
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Elizabeth Infante
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certificações e premiações

ACTC - Casa do Coração
Sede 
Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros
CEP: 05409-010 – São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
CNPJ: 00.236.857/0001 – 05
Unidade II - Casa do Adolescente 
Rua Oscar Freire, 2.136 - Pinheiros 
CEP: 05409-011 - São Paulo SP
Telefax: (11) 3062-7307   3062-5298
CNPJ: 00.236.857/0002 – 96
www.actc.org.br  –  actc@actc.org.br

•  CEAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de 
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Em processo 
de renovação.

•  COMAS nº 1139/2013 – D.O.M. em 13/11/14 - Válido 
por prazo indeterminado.

•  DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em 
09/12/02 - Em processo de renovação.

•  CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M. 
em 03/04/02 - Válido até 28/04/2017.

•  CONSEAS – Certif. de Inscr. nº 0029/SP/99 – Publ. no 
D.O.E. em 20/07/00.

•  Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00 - 
Publ. no D.O.U. em 03/05/00 – Válido até 30/09/2015.

•  Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02 
- Publ. no D.O.E. em 03/12/02 – Válido até 08/04/2015.

•  Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de 16/12/99, 
Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Válido até 01/12/2017

•  Certificado no Conselho Regional de Psicologia 
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até 
15/05/2016.

•  Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - CAT 
- Declaração de Isenção de ITCMD – Processo 51224-
801602/2011 – 22/09/2011 – Em processo de renova-
ção.

•	 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP 
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promo-
tora de Direitos Humanos -  Decreto 46.655/02 – Válido 
até 06/05/2015.

•	 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades 
(CENTS)  – nº 0210/2014 – Válido até 14/08/2015.

•	 Prêmio Criança - ABRINQ – 2014 -O Projeto Qua-
lidade de vida de nossas crianças da ACTC – Casa do 
Coração foi uma das quatro iniciativas vencedoras do 
prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhe-
cer projetos diferenciados de organizações sociais e 
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, ges-
tantes ou parturientes.

•	 Prêmio Criança - ABRINQ – 2012 - O Projeto Nutri-
ção Diferenciada classificou-se entre as 10 iniciativas 
finalistas do prêmio, que tem como objetivo identificar 
e reconhecer projetos diferenciados de organizações 
sociais e empresas que atuam com crianças de 0 a 6 
anos, gestantes ou parturientes.

•	 Prêmio WIZO – 2011 - Dia Internacional da Mulher  
– Homenagem prestada pela Organização Feminina 
WIZO de São Paulo à Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher, 

membro da diretoria da ACTC - Casa do Coração, em 
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela ACTC 
- Casa do Coração.

•	 Prêmio Criança - ABRINQ – 2009 – Atividade Brasi-
leirinhos classificou-se entre as 10 iniciativas finalistas 
do prêmio, que tem como objetivo identificar e reco-
nhecer projetos diferenciados de organizações sociais e 
empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, ges-
tantes ou parturientes.

•	 Certificado de Tecnologia Social - Fundação Banco 
do Brasil – 2009 – Certificado conferido ao Projeto de 
Mensuração de Impactos Social, classificando-o como 
uma Tecnologia Social, ou seja, um produto, técnica 
ou metodologia replicável, desenvolvido na interação 
com a comunidade e que represente efetiva solução de 
transformação social.

•	 Selo Organização Parceira – Centro de Voluntaria-
do de São Paulo – CVSP - 2014/2013 - 2012/2011 
- 2010/2009 - 2008/2007 - selo conferido às organi-
zações sociais que mantém parceria ativa com o CVSP e 
que oferecem um programa de voluntariado organiza-
do, atuante e transformador.

•	 Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Hon-
rosa – O Projeto Maria Maria recebeu este certificado 
em solenidade realizada pela Câmara Municipal de São 
Paulo.

•	 Certificado de Livro Altamente Recomendável – 
FNLIJ – 2005 - O Livro “Linhas da Vida: Bordando as 
Histórias dos Nossos Corações”, recebeu este certificado 
em solenidade realizada na 12ª. Bienal Internacional do 
Livro – RJ.

•	 Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 
– A ACTC classificou-se na premiação bianual creditada 
às 50 entidades que alcançam reconhecimento pelo 
desempenho profissional, resultados financeiros e 
operacionais, transparência e impacto social em nível 
nacional.

•	 2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria 
Editorial – 2003 –  O Catálogo “De Coração para Co-
ração”, produzido pela artista plástica Letícia Moura, do 
Estúdio Letícia Moura, ganhou em primeiro lugar este 
prêmio, criado com o objetivo de reconhecer o talento 
e valorizar trabalhos desenvolvidos pelos profissionais 
brasileiros que transformam papel em arte.

•	 Prêmio Criança  - ABRINQ – 2000 – A ACTC - Casa do 
Coração classificou-se entre as vinte finalistas.
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Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social.

Outubro é Rosa: Ações promovidas pela ACTC – Casa do 
Coração apoiam a causa

Outubro Rosa é uma 
campanha de conscientiza-
ção para a prevenção contra 
o Câncer de Mama.

O movimento teve início 
na década de 1990, em Nova 
York, em uma “corrida pela 
cura”, e desde então vem 
sendo promovido mundial-
mente.

No Brasil, as taxas de 
mortalidade por câncer de 
mama continuam elevadas, 

muito provavelmente pela falta de um diagnóstico 
precoce.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Masto-
logia, todas as mulheres acima de 40 anos devem re-
alizar a mamografia anualmente e para aquelas com 
histórico familiar, o início deve ser aos 30 anos.

Como forma de apoio a esta causa, o Serviço So-
cial da ACTC – Casa do Coração organizou pela se-
gunda vez uma agenda de atividades para conscien-
tizar as mães/acompanhantes sobre a importância 
da prevenção e do diagnóstico precoce.

No dia 09 de outubro algumas de nossas mães/
acompanhantes participaram de um evento promo-
vido pelo Instituto Avon que ofereceu exames de 
mamografia, realizados na carreta da Saúde do Hos-
pital de Câncer de Barretos, no Parque do Ibirapuera.  
Após os exames, elas assistiram a um documentário 
sobre a doença e os exames preventivos e, em segui-
da, passearam na roda gigante cor de rosa, que alu-
dia ao tema, “Um giro pela Vida”.

Ao final tiraram fotos com plaquinhas de apoio à 
Campanha para postarem nas redes sociais, com #gi-
ropelavida e contribuíram com R$1,00 para o Hospi-
tal de Câncer de Barretos a cada foto postada.

A equipe da ACTC – Casa do Coração, em mais um 
gesto de apoio e mobilização à campanha, vestiu-
-se de rosa e participou, juntamente com as mães/
acompanhantes, de um evento promovido pelo Ser-
viço Social na sede da Associação, no dia 28 de outu-
bro. Neste evento recebemos a Sra. Chistine Battis-
tine, fundadora e presidente do Instituto Espaço de 
Vida, que deu o seu depoimento de luta e superação 
da doença.

O objetivo da campanha foi de chamar atenção 
para a realidade dessa doença que afeta milhares 
de mulheres em todo mundo, e com isso orientar 
sobre a importância da detecção precoce do câncer 
de mama, por meio de informações, orientações e 
exames preventivos e dessa forma contribuir para a 
erradicação da doença.

Mães/Acompanhantes, crianças, adolescentes e equipe de Serviço 
Social da ACTC - Casa do Coração participam da ação #GIROPELAVIDA 
no Parque Ibirapuera, promovido pelo Instituo AVON.

No dia 28 de outubro, como ação de apoio a campanha, todos da 
equipe da ACTC - Casa do Coração vestiram uma peça de cor rosa.

ACTC - Casa do 
Coração também 

promoveu uma 
palestra com a Sra. 
Christine Battistine, 

que contou a sua 
história de superação 

da doença.
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Como em todos os anos, a ACTC - Casa do Coração sempre realiza algo 
especial para comemorar o Dia das Crianças. Esse ano não foi diferente: no 
dia 10 de outubro, nossas educadoras promoveram uma tarde de diversão 
e alegria para todas as crianças e adolescentes.

A festa, realizada na sede da Associação, contou com a contribuição da 
Casa do Brincar, que forneceu gratuitamente brinquedos como cama elás-
tica e a piscina de bolinhas, para as atividades recreativas.

Para completar, após saborearem os itens do buffet, que teve pipoca, 
suco, lanches, bolos e docinhos, todos receberam de presente um brinque-
do.

Evento realizado pelo Departamento de Educação contou com presentes e muita animação 
Comemoração especial no Dia das Crianças 

Crianças se divertem na comemoração do Dia 
das Crianças

Em 10 de outubro o Serviço 
Social da ACTC – Casa do Coração 
promoveu uma palestra sobre va-
cinação, ministrada por Deronice 
Ferreira de Souza, enfermeira do 
departamento de Imunização da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo.

Nesse encontro Deronice expli-
cou a importância de manter em 
dia o calendário das vacinas, dan-
do ênfase às consequências que a 
falta de vacinação pode causar no 
organismo. 

O tema foi bastante discutido 
entre as mães/acompanhantes e 
adolescentes presentes, que par-
ticiparam ativamente com ques-

tionamentos, o que evidenciou o 
desconhecimento sobre vacinas 
e as doenças que cada uma delas 
previne.

Outra questão relevante escla-
recida na ocasião foi sobre as vaci-
nas de Vírus Vivos para os pacientes 
que foram transplantados e são, 
portanto, imunossuprimidos (pú-
blico peculiar da ACTC – Casa do 
Coração). 

A finalidade desse evento foi 
conscientizar as mães/acompa-
nhantes sobre a importância da 
vacinação e dessa forma contribuir 
para o desenvolvimento integral 
das crianças e dos adolescentes da 
Associação.

Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social

ACTC – Casa do Coração promove palestra de orientação 
sobre vacinas 

Acompanhados pela Educadora Ariadne Souza, os 
adolescentes: Camila Monteiro, Darley Barbosa, Fran-
ce Caetano, Ralf Barros e Renan Aleixo, participaram 
no dia 24 de outubro da palestra e lançamento do li-
vro “Como escrever na Internet”, de Dad Squarisi, edi-
tora de opinião do Correio Braziliense e professora de 
Edição de Textos do Centro Universitário de Brasília. 

O evento foi promovido pelo CIEE - Centro de In-
tegração Empresa Escola e a palestrante ressaltou al-
gumas regras importantes para a comunicação eficaz 
na internet, além de comentar o estilo moderno de 
produções escritas. Sob o lema “menor é melhor” e 
“variar para agradar”, enfatizou que o que dá dinamis-
mo ao texto é a diversidade. Ao final, todos os parti-
cipantes receberam certificação e o livro autografado 
pela autora palestrante.

Texto produzido pela Educadora Ariadne Souza
Adolescentes participam de palestra no CIEE

Mães/Acompanhantes participam da palestra 
sobre “Vacinas e Imunizações”.

Adolescentes com a autora do livro e palestrante Dad Squarisi, que 
falou sobre a produção escrita no estilo moderno.
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Na noite do dia 11 de novembro de 2014, subiu ao palco do Teatro Cetip a Banda Mantiqueira, a big band 
com tempero nacional, para encerrar a programação que contemplou três shows de música instrumental. Além 
da Banda, outros expoentes da música instrumental brasileira, como Almir Sater e Toninho Ferragutti, embalaram 
as noites dos que prestigiaram as apresentações. A série propiciou, por meio de sua receita, o subsídio de parte 
das despesas da instituição, possibilitando a viabilidade da manutenção de seus assistidos durante o período de 
permanência em São Paulo.

O projeto incentivado pela Lei Rouanet – Ministério da Cultura, contou com o patrocínio das empresas: Águas 
de Niterói, Banco ABC Brasil, Carioca Engenharia, Construtora OAS e Vicunha Têxtil, e foi mais uma iniciativa para 
garantir a sustentabilidade da entidade e, ao mesmo tempo, resgatar e manter as origens culturais do público aten-
dido. A escolha por música instrumental brasileira, com três de seus legítimos representantes, justifica-se pelo es-
paço que esses espetáculos vem conquistando nos palcos do Brasil e do exterior. Nesta primeira edição, a singeleza 
da viola caipira, o consagrado violão e a massa sonora da big band formaram um painel abrangente da produção 
nacional para o gênero. A segunda série do Projeto, com outros artistas do segmento instrumental, acontecerá no 
decorrer de 2015.

A ACTC – Casa do Coração agradece, de coração, a todos os patrocinadores que acreditaram no projeto e o 
incentivaram, aos prestadores de serviços que contribuíram para que os eventos acontecessem em perfeita har-
monia e a todos os que se juntaram a nós nos três momentos, adquirindo os ingressos e prestigiando as apresen-
tações, para apreciar a arte e o talento musical brasileiro.

Banda Mantiqueira encerra a primeira série do Projeto. Texto produzido pela Assistente de Desenvolvimento 
Institucional Flaviana Oliveira

Projeto Concertos Brasileiros

Banda Mantiqueira fecha as apresentações do  ano de 2014 , com um espetáculo aplaudido de pé pelo público presente no teatro Cetip.

Novembro e dezembro são os meses próximos às 
comemorações de final de ano, época de presentear 
entes queridos e amigos. Assim, é nesse período que 
são realizados muitos bazares beneficentes, que ex-
põem e vendem produtos de organizações de Terceiro 
Setor. A ACTC – Casa do Coração não perdeu a oportu-
nidade e participou, em vários momentos, divulgando 
mais uma vez o Artesanato Maria Maria!

Nos dias 18 de outubro e 08 de novembro a opor-
tunidade foi na Escola Bilíngue - Be Living. Os eventos 
de encerramento do ano letivo, que reuniram colabo-
radores, pais e alunos, foram abertos para ACTC – Casa 
do Coração com a exposição e venda dos produtos do 
Artesanato Maria Maria. Além disso, também arreca-
daram materiais escolares e realizaram um leilão com 
trabalhos feitos pelos alunos, angariando um total de 
R$ 2.200,00 em dinheiro.

De 08 a 09 de novembro participamos do “Espaço 

Bacana”, organizado pela Associação de Pais da Esco-
la Lourenço Castanho – APLOC. O evento reuniu mais 
de 50 expositores com produtos selecionados, oficinas 
gratuitas de artes e esporte para as crianças e opções 
de refeições em “truck foods”. Além disso, como ingres-
so para entrar no Espaço, foi realizada a arrecadação de 
alimentos para a Associação Maria Helen Drexel.

Já de 04 a 07 de dezembro, a ACTC – Casa do Cora-
ção foi convidada, mais uma vez, por Malu Bresser Pe-
reira, a participar do Bazar de Natal organizado em sua 
própria residência.

E ao final, de 04 a 20 de dezembro, com o apoio de 
Mônica Vassimon, membro da Diretoria da ACTC – Casa 
do Coração, o Artesanato Maria Maria esteve presente 
no Bazar de Natal do Atelier Paula Almeida.

Agradecemos de coração a todos pelo apoio, pela 
oportunidade e pela colaboração. 

ACTC – Casa do Coração participa de Bazares Beneficentes para ampliar a divulgação e venda do Artesanato 
Maria Maria

Bazares de Final de Ano
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No dia 25 de novembro comemoramos, junto com 
amigos e colaboradores, os 20 anos da ACTC – Casa do 
Coração. 

Realizada na sede da associação, a festa teve início 
às 17h, com a recepção dos convidados. Logo após, 
às 18h, iniciaram-se as apresentações artísticas com o 
show do Mágico Anthony, que sempre encanta crian-
ças e adultos com seus truques e mágicas.

Durante todo o evento, os convidados puderam 
experimentar o delicioso Buffet preparado e oferecido 
por nossos parceiros. Agradecemos em especial a par-
ticipação da Sra. Mônica Vassimon, Sra. Teresa Cristina 
Ralston Bracher, Sra. Susana Steinbruch, Sra. Izabel Fer-
reira, Sra. Tila Durães, Sra. Marizete Gonçalves Ferreira, 
Sra. Dalva Teodoro de Souza, Kit Festa Legal e Ateliê Ele-
na Stein, pelas doações e pela presença na organização 
do evento.

No espaço ocupado pela Atividade Brasileirinhos, 
Atividade Maria Maria e na Brinquedoteca, as crianças 
e os adolescentes, juntamente com as educadoras, 
organizaram a 3ª Mostra Pedagógica da ACTC – Casa 
do Coração, na qual foram apresentados e expostos os 
Projetos Pedagógicos realizados durante todo o ano.

Às 19h, a festa ficou por conta do Grupo Batuk-Co-
rumbau, projeto social da Ponta de Corumbau, Bahia, 
que nasceu da necessidade de dar aos jovens uma 
nova opção de vida, por meio da música e, em especial, 
da percussão. O grupo interagiu com todos os presen-
tes, apresentando um repertório musical diversificado.

Outra surpresa foram os lançamentos no Bazar, 
como o Calendário de 2015, a nova coleção de caderni-
nhos, a Agenda 2015, além dos novos produtos do Ar-
tesanato Maria Maria, peças únicas, com lindos borda-
dos, aplicados em bolsas, almofadas, panos de pratos, 

jogos de toalha, sachês, jogos americanos; e também a 
linha de sabonetes, odorizadores de ambiente e cader-
ninhos produzidos pelos Adolescentes.

Para completar a festa, às 20h30, tivemos a apre-
sentação dos Cronistas das Cidades – Grupo Toque de 
Bambas que embalou os convidados num repertório 
de músicas e crônicas de Adoniran Barbosa. 

O evento proporcionou ótimos momentos de inte-
gração e diversão!

Agradecemos o apoio de toda equipe, assim como 
de voluntários e parceiros que ajudaram a realizar essa 
festa! 

Festa de Aniversário da instituição reuniu aproximadamente 200 pessoas e contou com 
atrações musicais, apresentações artísticas e muita diversão.

ACTC- Casa do Coração: 20 Anos no coração dos 
brasileiros

As apresentações musicais ficaram por conta do Grupo Batuk-
Corumbau (fotos 1 e 2) e os Cronistas das Cidades (foto 3 e 4), que 
animaram o público presente com o seus repertórios.

Os convidados prestigiam a apresentação do Mágico Anthony, que 
todos os anos encanta crianças e adultos com suas mágicas.

A 3ª Mostra Pedagógica apresentou novamente com muita criatividade 
e beleza os trabalhos desenvolvidos pelas crianças e adolescentes.

Bolo feitro pela confeiteira  e artista Elena Stein, que conseguiu traduzir 
os 20 anos da trajetória  da ACTC - Casa do Coração.



outubro/ novembro/ dezembro   7     

informativo ACTC

Novembro Azul é um movimen-
to internacional, cujo nome surgiu 
da junção das palavras moustache 
(bigode, em inglês/ Símbolo da 
campanha) e november (novem-
bro em inglês).

A iniciativa surgiu na Áustria 
e se alastrou por diversos países, 
inclusive pelo Brasil, como forma 
de chamar a atenção dos homens 
para a importância da prevenção 
do câncer de próstata.

Segundo o Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), o câncer de prós-
tata é o segundo mais comum en-
tre homens, ficando atrás apenas 
do câncer de pele não melanoma.

Para chamar a atenção dos pais 
dos usuários da ACTC – Casa do Co-
ração, o Serviço Social, juntamente 
com pais, mães/acompanhantes e 
adolescentes participaram de uma 
palestra promovida pelo hospital 

São José/ Beneficência Portuguesa 
de São Paulo.

A palestra teve como objetivo 
abordar o tema “Novembro Azul” 
em seus mais diversos aspectos, 
dos fatores de risco ao diagnóstico; 
da prevenção aos diversos tipos de 
tratamento.

A palestra foi interativa, os pais 
puderam tirar dúvidas e pedir es-
clarecimentos ao Dr. Celso Heitor 
de Freitas médico urologista do 
Hospital São José da Beneficência 
Portuguesa de São Paulo.

Ao final, o médico orientou que 
a melhor atitude é prevenir a do-
ença, por meio de hábitos de vida 
saudáveis e de uma dieta equilibra-
da. Ele salientou a importância da 
interrupção do tabagismo e da prá-
tica de atividades físicas. E ressaltou 
ainda que todos os homens, indis-
criminadamente, devem procurar 

pelo profissional especializado, a 
partir dos 50 anos. Para aqueles 
com histórico familiar da doença, o 
início deve ser aos 40 anos. 

O objetivo dessa campanha foi 
chamar a atenção dos homens para 
a realização do exame da próstata, 
alertar sobre os riscos e sintomas 
da doença e contribuir, por meio 
de informação, para a redução do 
desenvolvimento da doença. 

Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social.

E novembro é Azul: ACTC- Casa do Coração participa de 
ações de apoio a causa

ACTC - Casa do Coração participa de ação do 
Novembro Azul.

O final do ano está ligado a inú-
meras tradições: montar a Árvore 
de Natal, colocar as Guirlandas nas 
portas, reunir as pessoas para co-
memorar as conquistas e desejar 
boas energias para o Ano que se 
iniciará. 

Na ACTC – Casa do Coração não 
é diferente!

Para iniciar os festejos, além dos 
enfeites distribuídos por toda a As-
sociação, no dia 17 de dezembro, 
o departamento de Serviço Social 
promoveu entre mães/acompa-
nhantes e funcionários um “Amigo 
Secreto” com um delicioso lanche. 

Nessa ocasião também presentea-
mos todas as mães/acompanhan-
tes com um kit contendo um pa-
nettone, Calendário de Aniversário 
e Calendário 2015 da ACTC – Casa 
do Coração.  

Já no dia 18 de dezembro, reu-
nimos todos os funcionários, vo-
luntários, mães/acompanhantes, 
criança, adolescentes e diretoria 
numa confraternização no Buffet 
Magic Forest, local com infraes-
trutura diferenciada para crianças, 
adolescentes e adultos, com itens 
de recreação, comida e bebida.

E como todos os anos, não fal-
tou à presença do bom velhinho, o 
Papai Noel, que distribuiu os pre-
sentes para as crianças e para os 
adolescentes. 

Esses eventos contaram com 
a contribuição de apoiadores que 
doaram tanto os valores para a 
contratação do Buffet, quanto os 
presentes distribuídos; Deixamos 
aqui nossos sinceros agradecimen-
tos para o Buffet Magic Forest, a Ca-
rioca Christiani-Nielsen Engenharia 

S/A, o Banco Itaú BBA, o Sr. Alexan-
dre Sedola, a Sra. Ana Egloge Stella-
to e a Sra. Teresa Cristina Ralston 
Bracher.

Os momentos vividos nessas 
comemorações foram repletos de 
descontração e divertimento, para 
se iniciar o ano de 2015 com fôlego 
novo.

Para comemorar o Natal e a chegada do Ano Novo, a ACTC – Casa do Coração promoveu alguns eventos para 
funcionários, voluntários, mães/acompanhantes, crianças e adolescentes.

Dezembro -  mês de  confraternização e muitas  comemorações!

Mães/Acompanhantes e funcionários 
participam do  Amigo Secreto promovido pelo 
Serviço Social.

Crianças recepcionam a visita mais esperada 
da festa : o Papai Noel.
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Coordenadoria do Programa 
Municipal de Imunização:
•	Maria Ligia B. Ramos Neger
•	Deronice Ferreira de Souza 
Instituto Espaço de Vida:
•	Cristina Battistini
Tairyne Pereira
Maria Emilia Ribeiro Macedo
Regiane Cristina
Alberto Edmond Dwek
Itaú Unibanco:
•	Nayara Silva Farinha

Even Construtora:
•	Joana Scheidecker R. dos Santos
Edelman:
•	Jaqueline Januzzi
Restaurante Ráscal:
•	Natasha Barzaghi Geenen
GEP Brasil:
•	Luisa Bielawski
•	Lucilene Almeida
F/Nazca:
•	Mario Gallo
Daniella Villela

GEP Brasil:
•	Iza Maria Thiago de A. Smith
Mona Hatoum
Pinacoteca do Estado de São 
Paulo:
•	Natasha Barzaghi Geenen
Arredondar:
•	Nina Valentini
Insper:
•	Jean François Pinto Saghaard

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 - Casa do Coração.  Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.

portas abertas

PESSOAS JURÍDICAS
Academia Curves
Ateliê Elena Stein
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Carioca Christiani-Nielsen Enge-
nharia S/A
Casa do Brincar
Club Athletico Paulistano
Confetti Industria e Comércio Ltda.
Danone Ltda.
Fábio Coffe Shop
Fazenda Santana do Monte Alegre
Festa Legal
Focus Áudio Visual 
Galzerano 
Gráfica Sonora
Infonetware
Instituto Cultural Brasilis
Itaú Unibanco
Montart Esquadrias Metálicas
Natbio Importadora Ltda.
ONG Banco de Alimentos
Pestfim 
R6/ Capela Beauty Spot
Talchá – Loja JK
Talchá – Loja Pátio Higienópolis
Talchá – Loja Pátio Paulista
Transcomboio
Uemura Flores e Plantas
Via Valet
Vinheria Percussi
PESSOAS FÍSICAS
Alexandra de Michelli Nolasco
Alexandre Sedola

Ana Egloge Stellato
Andressa Almeida Duarte
Arek Missirilian
Brás Namura
Claudia Jaguaribe
Claudia Mifano
Cristina Battistini
Dalva Teodoro de Souza
Daniela Campos Pereira
Delma Cordeiro Marujo
Denise Abdalla
Deronice Ferreira de Souza
Dora Acaui
Elda Ayer
Elisete Lourenço
Eny Rapp
Francisco Eduardo 
Gilberto da Silva Junior
Graziela da Cunha
Ignês Palhares
Izabel Ferreira
Jaqueline Januzzi
Jessica Melendez
Lilian Morassutti
Lylian Freire
Maiara Lavor
Marcela Pepe
Maria Eduarda Avarez Lima
Maria Fernanda de Matte
Maria Helena Bonfiglioli
Maria Ligia Bacciotte Ramos Neger
Maria Tereza Zelante
Marilda Borelli M. de Almeida
Marizete Gonçalves Ferreira
Michael Lacey

Mônica Vassimon
Nair Scassi Namura
Nelson Domingues da Costa
Paola Otero
Patricia Pavan
Pedro Utzeri
Regina Amuri Varga
Roberto Cury
Rodolpho Cardoso
Rosina Ap. dos Santos
Silvia Uliana
Simone Cristina Carvalho Tavares
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Vitória Dias do Prado
Sueli Liessi Brunato
Susana Steinbruch
Tatiane Piscitelli
Teresa Cristina Ralston Bracher
Therezinha Ribeiro Ralston
Tila Durães
Vanessa
Venera Collela Jorgi
Viviane de A. Garcia Marques

Colaborações
Doar carinho, respeito e atenção 
custa pouco e faz bem ao coração.
Colabore conosco, sendo volun-
tário ou doando bens, serviços ou  
dinheiro. Entre no nosso site e  
descubra como colaborar.

www.actc.org.br

agradecimentos

formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional 
A ACTC - Casa do Coração mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que 
compõem sua equipe. 

Dessa forma, incentivamos to-
dos os membros da equipe a par-
ticipar de cursos e eventos ligados 
a nossa missão. Dentro dessa pro-
posta, destacamos:

• No dia 14 de novembro a 
Educadora Ariadne Souza partici-
pou do “Seminário Internacional 
de Educação Integral”. Especialis-
tas de todo o Brasil e do Exterior 

estavam presentes com o obje-
tivo de contribuir para o direcio-
namento das Políticas Públicas 
voltadas à educação. O evento 
ocorreu na sede da Federação de 
Comércio de São Paulo e foi pro-
movido pela Fundação Itaú Social.

• No dia 01 de dezembro as 
Assistentes de Desenvolvimen-
to Institucional Débora Carneiro 
e Flaviana Oliveira participaram 

do treinamento “Comunicação e 
Marketing para o Terceiro Setor”. 
Realizado pelo Instituto Filantro-
pia, o curso teve como objetivo 
apresentar alguns instrumentos 
operacionais para a comunicação 
estratégica, organizada e com ob-
jetivos bem definidos, focando a 
captação de doadores e o relacio-
namento com a sociedade.   
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notícia das crianças

Avanço no Reforço Escolar para as Crianças
Texto escrito pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

O Reforço Escolar tem como foco principal oferecer aulas de 
reforço para crianças afastadas temporariamente dos bancos 
escolares, devido ao tratamento médico. As atividades acon-
tecem diariamente, de segunda à sexta-feira, nos períodos 
manhã/tarde. Atende um público rotativo e heterogêneo com 
idades entre 4 a 12 anos. 

Temos como objetivo aprimorar o aprendizado e favorecer 
a motivação e o interesse das crianças quanto aos estudos, 
bem como estreitar a distância escolar e, assim, minimizar o 
déficit de aprendizagem existente, ocasionado ora pelo afasta-
mento escolar, ora por dificuldades cognitivas. O reforço visa a 
ajudá-las a vencer os obstáculos que interferem em sua apren-
dizagem.

As atividades aplicadas acontecem individualmente, com flexibilidade e adaptação de horários. São trabalha-
dos conteúdos específicos de Alfabetização de acordo com a maior parte da demanda e com o desenvolvimento 
da coordenação motora fina. 

Realizamos também contatos, por meio de telefonemas, e-mails, fax e Sedex, com a escola de origem da crian-
ça, o que nos auxilia a identificar as maiores dificuldades a serem focadas, além da situação escolar da criança, 
criando uma parceria com Escola X ACTC - Casa do Coração. Trabalhamos conteúdos de Português e Matemática, 
segundo as necessidades pedagógicas individuais e conforme os parâmetros definidos pelos PCNs que indicam 
quais habilidades devem ser trabalhadas em cada faixa etária. 

Devido ao grande número de crianças na casa, o reforço escolar criou critérios de prioridade como: tempo de 
permanência na casa (mais de 15 dias) e interesse da mãe sobre a vida escolar de seu filho. 

Desta forma é possível ser mantido o vínculo educacional e também emocional, com as escolas, minimizando 
o déficit de aprendizagem decorrente de tratamento clínico. 

Todas as crianças que participaram do Reforço tiveram um significativo avanço: ampliaram seus conhecimen-
tos e enriqueceram suas experiências culturais e sociais.  Podemos dar destaque para Isabel Martarello Schivierk 
da cidade de Xaxim- SC que participou da atividade Brasileirinhos desde Novembro/2011, e aqui ficou por mais 
um ano e meio, aguardando o transplante.

 Nunca havia frequentado uma escola regular. No início era muito tímida, porem com muita vontade em 
aprender. Passou a participar das aulas de reforço escolar diariamente. 

No começo de 2013, como estava na fila de transplante, sem previsão de alta, nós a matriculamos em uma 
escola de São Paulo. A partir daí, iniciou-se o contato com a escola e as educadoras da ACTC – Casa do Coração 
fizeram a mediação entre a aluna e professora.

Isabel foi alfabetizada no Reforço Escolar e na Atividade Brasileirinhos e agora, com o seu novo coração, pode 
voltar para a cidade de origem e acompanhar seus colegas na escola local que freqüentava anteriormente.

Depoimento da mãe/acompanhante Marilene sobre o desenvolvimento da filha:

Isabel Martarello Schivierk durante o Reforço Escolar.

“A Isabel melhorou muito com a atividade Brasileirinhos, principalmente para quem nunca frequentou uma 
escola. Ela aprendeu as letras, os números e agora já está escrevendo algumas palavras. Todas as noites ela 
ora e pede a Deus, agradecendo a casa e a comida.

As atividades Brasileirinhos e Reforços Escolares são ótimas pois ajudam muito na aprendizagem dela e 
no seu desenvolvimento. Na ACTC, aprendeu a dividir, a conviver a ficar com o grupo. Se não fosse isso, eu 
não teria outro lugar para ela aprender essas coisas.

Agora ela participa mais, conversa mais, sabe se expressar e questionar sobre as coisas, até sua professora 
em Xaxim/SC percebeu como a Isabel sabe se pôr e argumentar sobre diversos assuntos, devido às oportuni-
dades e ensinamentos que teve em São Paulo.”

Mãe	da	Isabel,	Marilene	Maria	Martarello	Lemos
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Muitas foram as atividades desenvolvidas no decorrer do trimestre Outubro/Novembro e Dezembro de 2014 
na Unidade II. O Reforço Escolar e a atividade Adolescente Cultural integraram os grupos que chegaram à ACTC – 
Casa do Coração. Nenhuma delas, no entanto comparou-se à Festa de Aniversário de 20 anos da associação. Um 
acontecimento marcado pela participação efetiva de toda equipe, no qual não foram poupados esforços para 
que tudo saísse perfeito. Com o empenho de cada departamento, a Festa foi um grande sucesso, muito linda e 
digna da “maioridade” da instituição. O departamento de Desenvolvimento e Inserção Social realizou, pela tercei-
ra vez consecutiva, a Mostra Pedagógica. Concomitante ao evento, essa mostra trouxe um demonstrativo resu-
mido das atividades desenvolvidas durante todo ano com o grupo. A 3ª Mostra Pedagógica ocorreu nos mesmos 
moldes dos anos anteriores e as pessoas que a prestigiaram puderam conhecer o trabalho pedagógico realizado 
com as crianças e adolescentes, além de visualizar a rotina educacional e, ainda, se encantar com as produções 
artísticas. A Mostra e os projetos se aperfeiçoam a cada ano que passa, revelando as conquistas e a evolução dos 
participantes.

Todos os projetos realizados ao longo do ano tiveram sua importância, mas um deles se destaca: o projeto Em-
preendedorismo que integrou os jovens da Unidade II. Ele contemplou as produções feitas por todos os adoles-
centes desde o mês de Janeiro até meados de Novembro de 2014.  Cada jovem teve sua presença sinalizada por 
algum trabalho realizado durante sua estada em São Paulo.  O resultado, muito especial em termos plásticos, fez 
uma ampla retrospectiva de cada época do ano. Foi gratificante rever as obras e lembrar os que aqui estiveram. 
No Reforço escolar uma surpresa surgiu a partir do trabalho do dia-a-dia com a leitura, a Gramática e conteúdos 
relacionados à Língua e Literatura Portuguesa: um livro de contos elaborado pelos próprios jovens. Ele também 
foi exposto, trazendo em seu interior histórias contadas e recontadas por eles. O resultado impressiona pela poé-
tica da escrita em consonância com a vivência de cada um. O resultado plástico também foi surpreendente.

Outro projeto desenvolvido e que merece relevância foi a customização de cadernetas com papel feito de fibra 
de bananeira. Os trabalhos atingiram tal qualidade que se tornaram produtos para venda no Bazar permanente 
da ACTC – Casa do Coração.  A Oficina de sabonetes também deu ares na Festa de 20 anos: os jovens produziram 
cerca de 200 itens entre sabonete líquido, aromatizador de ambientes e sabonetes em barra. Uma conquista e 
uma vitória. A renda obtida com a venda dos itens no Bazar reverteu para o próprio projeto.

Duas jovens que se destacaram no projeto “Oficina em casa” -que proporciona, aos adolescentes capacitados 
na produção de sabonetes, a possibilidade de realizar trabalhos na própria casa, estiveram presentes à festa. 
Preparadas e orgulhosas, tiveram a oportunidade de relatar aos membros da diretoria suas conquistas pessoais, 
vendas, vitórias e desafios decorrentes da própria oficina. 

 Elas receberam como homenagem ao bom desempenho que alcançaram em 2014, uma passagem com direi-
to a acompanhante, para participar das comemorações dos 20 anos da ACTC – Casa do Coração. Durante o even-
to, receberam um certificado de reconhecimento pelas mãos da Sra. Teresa Ralston Bracher. Foi emocionante. Um 
importante incentivo ao trabalho que realizam nas respectivas cidades. 

As festas e datas comemorativas como Dia das Mães, Páscoa, Carnaval, São João estiveram representadas na 
exposição. Oficinas de capacitação profissional, atividades culturais externas, atividades integrativas e passeios 
foram registrados com muita criatividade. Foi criado um espaço especial para expor os momentos importantes de 
nosso país em 2014. Dessa forma, as Eleições e a Copa do Mundo de Futebol foram temas contemplados.

Confira nas fotos alguns momentos da 3ª Mostra Pedagógica – ACTC – Casa do Coração:

notícia dos adolescentes

RETROSPECTIVA 2014: Mais um ano de muito trabalho e 
aprendizado
Texto escrito pelas educadoras Ariadne Silva e Cinthia Goulart

Espaço organizado com os trabalhos das crianças e dos adolescentes para a 3ª Mostra Pedagógica, realizada na festa ACTC - Casa do Coração 20 
anos  
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Um projeto dos “sonhos”
Parceria entre artista plástica libanesa Mona Hatoum e mães/acompanhantes bordadeiras da ACTC – Casa do 
Coração resultou na instalação “Sonhando Acordado” . Fonte: Site Pinacoteca do Estado de São Paulo 

notícia das mães

Nessa edição, diferentemente das anteriores, nas 
quais sempre publicamos depoimentos de mães/
acompanhantes sobre a Atividade Maria Maria, fare-
mos uma breve descrição das várias ações que envol-
veram o projeto “Sonhos”, desenvolvido durante os 
meses de setembro, outubro e novembro, numa par-
ceria entre a artista plástica libanesa Mona Hatoum e 
as mães/acompanhantes bordadeiras da ACTC – Casa 
do Coração. Esse projeto resultou na instalação “So-
nhando Acordado”, em exposição na Mostra que leva o 
nome da artista na Estação Pinacoteca até 01 de março 
de 2015.

Além da própria instalação formada por 33 fronhas 
de travesseiros bordadas com os sonhos e desejos 
das mães/acompanhantes da ACTC – Casa do Cora-
ção, Mona também nos visitou em vários momentos 
e promoveu um café da tarde no dia 28 de novembro. 
Nesse momento, todas as mães foram convidadas a 
compartilhar a experiência de fazer parte do projeto e 
bordar os próprios sonhos. Foi um momento de muita 
emoção.

No dia 06 de dezembro, as mães/acompanhantes, 
crianças, adolescentes, equipe e diretoria da ACTC – 
Casa do Coração prestigiaram a abertura da Mostra 
que, além desse, exibia os demais trabalhos da artista.

Com curadoria de Chiara Bertola, coordenação 
curatorial de José Augusto Ribeiro e Natasha Barza-
ghi Geenen, os 30 trabalhos selecionados para a ex-
posição, primeira individual de Mona Hatoum em um 

museu da América Latina, apresentam um recorte das 
obras da artista a partir dos anos 1980. Trata-se de uma 
visão ampla de sua produção, desde as primeiras ex-
periências em performance até a instalação inédita de-
senvolvida especialmente para esta exposição. 

Para a realização desta mostra, Hatoum ficou cinco 
semanas em São Paulo preparando cinco novos pro-
jetos especialmente para exposição. Apresentada em 
três grandes salas, os destaques da exposição são: o ví-
deo Measures of Distance (1988); Paravent (2008), uma 
escultura de aço que representa um ralador agiganta-
do; a instalação Sonhando Acordado (2014), realizada 
em colaboração com a ACTC – Casa do Coração; Dro-
wning Sorrows (cachaça) (2014), uma composição com 

Artista Mona Hatoum (segunda pessoa em pé, da esquerda para 
direita)  promoveu um café da tarde com as mães/acompanhantes, 
educadora e diretoras da ACTC - Casa do Coração.

Foto 1 e 2 - Fronhas bordadas pelas mães/acompanhantes da ACTC  
expostas na Estação Pinacoteca, compondo a Instalação Sonhando 
Acordado.
Foto 3 - Artista Mona Hatoum junto com diretores, funcionários, mães/
acompanhantes, crianças e adolescentes da ACTC - Casa do Coração na 
abertura oficial da sua mostra.
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garrafas de aguardente cortadas sobre o chão; Janela 
é a projeção em circuito fechado de imagens e sons 
captados ao vivo da praça em frente da Estação Pina-
coteca, no Largo General Osório, Misbah (2006-2007) 
é uma luminária com formas recortadas de soldados, 
cujas sombras projetadas ficam em rotação, como 
uma lanterna mágica, e Over My Dead Body (1988 - 
2002), painel que traz o rosto da artista, de perfil, com 
um soldadinho de brinquedo sobre seu nariz.   

A exposição conta com o apoio da Câmara de Co-
mércio Árabe-Brasileira, Qatar Museums, British Coun-
cil, Techint Tenaris, Folha de S. Paulo e Arte Marca; e 
parceria com a Fundação Proa que recebe a exposição 
de 15 de Março a 31 de maio 2015. 

A seguir, publicamos também, o texto da educado-
ra Cristina Macedo Tomaz que descreve o desenvolvi-
mento do projeto.

Bordando sonhos 
Com o despertar de uma nova estação, iniciou-se também na ACTC – Casa 

do Coração um novo ciclo, criando a oportunidade de resgatar e fazer germi-
nar “antigos novos” desejos.

Com a chegada da primavera, quando a vida floresce e ganha força, 
nossas bordadeiras foram convidadas pela artista Mona Hatoum a bordar 

os próprios sonhos. 
Mario Quintana nos diz que sonhar é acordar-se para dentro. 

Buscando sensibilizar o grupo para o tema, realizei oficinas em que o 
entrelaçamento da poesia e da arte motivou o despertar de sonhos e desejos 

adormecidos.
No fazer coletivo, narrativas afloraram. A singularidade do pensar e do sentir 

desarrumou o pensamento, permitiu a interlocução no grupo, emoções e sentimen-
tos afloraram. Desvelando subjetividades, as participantes fortaleceram os laços e, 
assim, arquitetaram juntas, sonhos que julgavam não mais ter. 

Desatando nós, numa busca subjetiva, deram vazão à criatividade, traduzindo as imagens sonhadas. Os 
desenhos nem sempre conseguiam expressar os sentimentos. Foi preciso, então, que se buscasse também a 
palavra. Assim, caminharam juntos os elos que promoveram a intersecção do texto com o têxtil, a comunhão 
da palavra com o fio.

Ao narrarem as imagens que matizam a alma humana, as mulheres da ACTC – Casa do Coração trouxe-
ram em seus bordados a esperança da cura do filho, anseios da vaidade feminina, o desejo de ter uma casa 
com flores nos jardins, a natureza como um local de paz e aconchego.

Com a fina linha da vida, o sonhador borda, reinventa pontos, mati-
za espaços, colore emoções, dando voz e sentido aos próprios desejos.

E assim, sonhando, o sonho permanece...
Texto escrito pela educadora Cristina Macedo Tomaz

Mãe/Acompanhante Salete Watanabe, o 
filho Felipe  Watanabe e a fronha bordada 
com o seu  sonho, na mostra da artista Mona 
Hatoum.

Mãe/Acompanhante Marineide Teixeira 
Magalhaes, a filha Samara Magalhães da 
Silva e a fronha bordada com o seu  sonho, na 
mostra da artista Mona Hatoum.

Mãe/Acompanhantes Jaqueline de Oliveira, o 
filho Milton Luciano de Lima Filho a e a fronha 
bordada com o seu  sonho, na mostra da 
artista Mona Hatoum.
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O acometimento das válvulas do cora-
ção, principalmente das valvas mitral 
(entre o átrio e ventrículo esquerdo) 
e aórtica (entre o ventrículo esquer-
do e a aorta) leva a insuficiência car-
díaca por sobrecarga das cavidades 
cardíacas envolvidas. As “doenças 
autoimunes” conhecidas como “co-
lagenoses” como o lupus eritemato-
so disseminado, artrite reumatóide, 
poliarterite nodosa, esclerodermia, 
dermatomiosite também ocasionam 
alterações cardíacas em válvulas, nos 
vasos sanguíneos com obstruções dos 
mesmos, no músculo cardíaco com in-
flamação e disfunção miocárdica além 
de quadros sistêmicos e com acome-
timento em outros órgãos, visto que 
o tecido conjuntivo sofre inflamação 
e degeneração. Cita-se ainda como 
“arterites” (inflamação das artérias) 
de causa desconhecida a “arterite de 
Takayasu” com obstruções da aorta 
em vários segmentos e que ocasiona 
hipertensão arterial sistêmica, simu-
lando a coarctação da aorta (constric-
ção congênita da aorta após a artéria 
subclávia esquerda). Há ainda as car-
diopatias que decorrem do acometi-
mento das artérias coronárias (obstru-
ção e ou aneurisma) na “doença de 
Kawasaki” que se assemelha a saram-
po, com erupções cutâneas, lingua 
em framboesa, conjuntivite e febre 
alta. Nesta doença, de etiologia des-
conhecida, o paciente pode evoluir 
com quadros de isquemia miocárdica 
(diminuição do fluxo coronário para o 
músculo cardíaco) e ser necessário até 
a revascularização do miocárdio por 
cateterismo intervencionista ou por 
cirurgia cardíaca.

Devem ser salientadas ainda al-
gumas outras causas que acometem 
o coração da criança, em determina-
das infecções como na pericardite, 
que afeta o pericárdio (membrana 
que envolve externamente o cora-
ção) ou a endocardite, no endocárdio 
(membrana interna do coração), além 
dos tumores cardíacos, geralmente 
benignos, representados pelo rab-
domioma e fibroma precocemente 
na vida. Há ainda quadros como de 
hipertensão arterial sistêmica e de 
hipertensão arterial pulmonar que, 
secundariamente, afetam desfavora-
velmente o coração da criança; além 
da obesidade que se constitui em um 
dos grandes males atuais da humani-
dade. 

A morte súbita na criança e no 
jovem geralmente se relaciona à mal-

formação das artérias coronárias 
como na origem anormal dessas ar-
térias, esquerda e direita, do mesmo 
seio de Valsalva esquerdo com com-
pressão arterial e também da miocar-
diopatia hipertrófica, como causas 
principais. 

No adulto, pode-se acrescentar 
a essas cardiopatias mencionadas na 
criança e que podem evoluir a idades 
mais avançadas até o adulto, aquelas 
que se constituem na causa principal 
de morte da humanidade: a doença 
coronária obstrutiva por acúmulo 
de gordura na parede da artéria, de 
acometimento agudo (infarto do mio-
cárdio), ou crônico (angina do peito), 
ao lado do câncer e de alterações vas-
culares cerebrais (acidente vascular 
cerebral).

Deve ser mencionado que a pre-
venção de tais alterações coroná-
rias no adulto se inicia na criança, 
por meio de hábitos adequados 
relacionados à dieta balanceada e 
saudável e a exercícios físicos roti-
neiros.

Por fim, torna-se oportuno lem-
brar que, de alguma maneira, pode-
-se afirmar que todas as doenças em 
geral podem ser evitadas, fazendo 
parte da “medicina preventiva”, e 
que sem dúvida deve ser priorizada 
e praticada intensamente, e desde 
o nascimento. É portanto da res-
ponsabilidade de cada um, fazen-
do parte da “preservação da vida”, 
a adoção de atitudes saudáveis ao 
longo da vida. 

Felizmente existe aquela respon-
sabilidade natural com que todos 
nós sistematicamente nos posiciona-
mos, frente aos obstáculos e dificul-
dades habituais impostas ao ser hu-
mano. 

Prof. Dr. Edmar Atik 
Professor Livre-Docente de Cardiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo - Médico da Cardiologia 

Pediátrica do Instituto do Coração (InCor) 
e do Centro de Cardiologia do Hospital 

Sírio-Libanês

Resposta: Na criança, as cardiopa-
tias mais comuns são as decorrentes 
da malformação cardíaca por desen-
volvimento anormal do coração na 
vida fetal, as chamadas “cardiopatias 
congênitas”, com ou sem síndro-
mes genéticas. As causas dessas do-
enças cardíacas congênitas, além da 
herança e dos fatores genéticos, são 
de natureza ambiental, tais como a 
radiação, infecções, drogas, diabetes, 
lúpus, entre outras. Nestas, a exterio-
rização clínica se faz através quadros 
de insuficiência cardíaca (dispneia, 
baixo ganho ponderal, infecções res-
piratórias), por cianose ou por sopro 
cardíaco. Em seguida, em menor inci-
dência, mencionam-se as “cardiopa-
tias adquiridas” em algum período 
da vida, principalmente relacionadas 
a estados infecciosos, mais de origem 
viral, como ocorre em infecções de 
vias aéreas superiores, na gripe por 
exemplo. Estas cardiopatias são ca-
racterizadas pelo acometimento, em 
graus variados, do músculo cardíaco, 
conhecidas como “miocardiopatia 
dilatada”. A exteriorização clínica se 
faz por insuficiência cardíaca de grau 
variado, sendo de caráter agudo com 
resolução espontânea ou com evo-
lução para a cronicidade que pode 
exigir tratamento contínuo e até a ne-
cessidade de transplante cardíaco. Há 
também as que se desenvolvem por 
estados de agressão imunológica cog-
nominadas cardiopatias por reação 
tardia a infecções por estreptococos 
beta hemolíticos na chamada “febre 
reumática”, que é acompanhada de 
alterações das articulações (inchaço, 
dor), coréia (movimentos desconexos 
musculares), febre e eritema cutâneo 
(vermelhidão) além de nódulos cutâ-
neos (protuberâncias nos cotovelos). 

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.

 
Pergunta: 

Existem vários diagnósticos em 
Cardiopatias, quais são os mais 

comuns?

o doutor responde

nosso bazar

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

O Bazar Permanente da ACTC – Casa do Coração oferece diferentes produtos, 
tais como ímãs, blocos de notas e diversos produtos artesanais, peças exclusivas 
bordadas à mão por nossas mães/acompanhantes       durante a Atividade Maria 
Maria.

Além disso, oferecemos também sabonetes e aromatizadores de ar com                  
suaves fragrâncias, produzidos pelos nossos adolescentes na Atividade Adolescen-
te Cultural.

Venha conferir!
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Associação Parceira Empresa Escola
Cisa Trading
Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S/A
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva

Projeto Bordando Marcas
Cori / Luigi Bertolli
DM9
Dudalina
Even Construtora
Grupo Vicunha
Idea!Zarvos
Itaú BBA
Itaú Unibanco
F/Nazca
NK Store
Ráscal
Sadia
Shopping Iguatemi
WTorre
Movimento Arredondar 
CDF (Centro de Funcionamento)
Heineken
Valisere
Grupo Allard
Leo Madeiras
Alupar
Magazine Luiza

Apoio
Edelman
Máquina De Notícias

Amigos de Coração - Pessoa 
Alberto Fernandes
Alexandre Sedola
Ana Lucia M. Abrahão
Anna Fischer (in memorian)
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fernando Iunes

Fernão Carlos Botelho Bracher
Francisco Enrique C. da Silva
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertino
João Carlos de Genova
José Alberto Diniz de Oliveira
José Roberto Ópice
Luis Alberto Pimenta Garcia
Luis Stuhlberger
Luis Terepins
Luiz Fernando Figueiredo
Marcos Antonio Martins de Araújo Filho
Marco Aurélio Abraão
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Maria de Lourdes de A. Prado Garrone
Mario Luiz Amabile
Nancy Englander
Paolo Pellegrini
Renata Chacur
Rodrigo Bresser Pereira
Sergio Lulia Jacob
Shu Su Yen
Silvio Steinberg
Sonia Maria Sawaya Botelho Bracher

Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston 
Maria Luiza Fagundes

  Associados Mantenedores
Abílio Ribeiro de Oliveira
Alberto Zacarias Toron
Alda Jardanovski
Alípio Labão
Ana Maria Dei Espada
Berenice Arvani
Camila Xavier de Lima
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Odon Lopes da Rocha
Carlos Toschi Neto
César Torres Bertazoni
Clarindo Corazza

Denise Ralston Fonseca
Elineide da Silva Nascimento Taino
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Schweizer
Galeria Almeida & Dale
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
José Ascenção
José Carlos Daux Filho
José Francisco Matarazzo Kalil
José Martins Costa Filho
Letícia Malvar Hernida Genescá
Lila Cajsa Johansson Carneiro
Luís Roberto Martins Barnabé
Luísa Bielawski Carracedo
Luiz Eduardo Reis de Magalhães
Marcia Lopes Weber
Márcia Ribeiro Ralston
Márcio Bonfiglioli
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah
Maria Angélica de Arruda G. Vido
Maria Livia Jank
Maria Luiza Moraes
Maria Odila Guimarães Curi
Mário Luiz Saraiva
Maristela Vasconcellos Cardoso
Mariza Reinz Cintra
Mauricio Franchini
Mayra de Freitas Demarchi
Nacira Araújo Simonek 
Nicolau Chacur
Odair Schwindt das Dores
Patricia Maria Mattos Pacheco
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Lopez
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Alonso Lazara
Roberto Begliomini
Roberto Daud
Roberto Frizzo

Rodrigo Octavio Deliberato
Roland Gallbach
Thais Jacinto Ribeiro
Vera Lucia Mascarenhas Pires

 Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Paula Oliveira Muller
Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva
Camila Teodoro de Toledo
Cilly Issier
Cristiane Lima
Débora Pinto Carneiro
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa de Arruda Botelho
Emílio Felício Imbrioli
Fabio Bobrow
Geni Amaro Nogueira ME
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Jean de Souza 
Jette Bonaventure
Joice Ruiz
Kátia Regina
Leandro Carvalho de Oliveira
Marcelo Alves de Godoy
Marcia Martins Branco
Marco Antonio Resende
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Lucia Guida
Paulo Viana
Pietro Nozza
Rildo Vicente de Paula
Rita de Cássia Ferreira Balota
Rodrigo Trotte Campos
Rosane Prates Reginatto dos Santos
Rubens de Moura Florencio
Sandra Cristina Jesus Rezende
Sandra Regina Ramos da Cruz
Sérgio de Freitas Costa
Sérgio Morelli

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 18.471

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 96.005

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 8.105

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões 568

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

4.986

Resultados de janeiro a dezembro de 2014

DEMONSTRAÇõES DAS RECEITAS E DESPESAS  
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2013

Total de Receitas R$ 3.238.022,00  

Total de Custos e Despesas (R$ 2.892.522,00)

Resultado do Exercício   R$ 345.500,00 

Reserva Técnica Contábil  (R$ 310.950,00) 

Superávit do Exercício R$ 34.550,00 

A ACTC - Casa do Coração coloca à disposição o Relatório de Atividades, o 
Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 
2013. Além disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias 
veiculadas neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro 
pelo telefone (11) 3088-7454.

Os dados referentes ao exercício de 2014 serão apresentados no próximo in-
formativo.

Sérgio Roberto Pereira
Sônia Vitória Dias do Prado
Therezinha Ribeiro Ralston
Vicente Ferrari
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini

Associados Colaboradores
Adriano Mariurtti
Alessandra Ranieri
Alex Cerveny
Alexandre Bernardes
Amanda Ermínio da Silva
Ana Beatriz Andrade de Souza
Ana Eglobe Stellato
Anna Righinni Alves da Siqueira
Antônio José Louçã Pargana
Arek Missirihan
Armando Tooru Yamanaka
Baba Vacaro
Bernardo Parodi
Carlos Eduardo F. Santos
Cecília de Paula Machado Sicupira
Claudia Mifano
Claudia Moreira Salles
Clóvis França
Dalva Teodoro de Souza
Danielle Jucá Silveira
David Feffer
Déa Backeuser
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Denise Abdalla
Dora Acaui
Douglas Watanabe
Elisa Braga
Elizabeth Butlen Rezende
Elizabeth Rudge
Fatima Michel
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávia Regina de Souza Oliveira
Graciete Luiza Sanches de Souza
Graziela Laffer Galvão
Hilda Lucas
Izabele Pesinato
José Américo Bonatti
Kaleb Riccardi Potanza
Kely Nascimento
Kiki Felipe
Laura Ramalho
Lecy Beltran Martinez
Letícia Moura
Lilian Morassutti
Luciana Telerman
Malu Bresser Pereira
Márcia Goldfarb
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena S. Bonfiglioli
Maria José Garcez H. Daud
Marilda Borelli Machado de Almeida
Marisa Ribeiro de Oliveira
Marizete Gonçalves Ferreira
Nelson Domingues da Costa
Nina Horta
Paola Otero
Paulo Mercado
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Silvia Uliana
Simone Prist Steiwecke
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Thelma Fernandes F. Rodrigues
Venera Collela Jorgi
Vera Lucia Chaccur Chadad
Veronica A. Serra
Victoria Gimenez S. Romaro
Viviane de Almeida Garcia Marques

Apoiadores
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Aché Laboratórios
Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Pequenos Corações
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer - TUCCA
Atêlie das Máscaras
Ateliê Elena Stein
Atelier Paula Almeida
Bertha Industrial
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Brazil Foundation
Buffet Ginger
Club Athletico Paulistano
CBE Conservadora de Bombas Ltda.
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiátrico da Lapa
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia Moura 
Confetti Industria e Comércio Ltda.
Danone Ltda.
Empório Fotográfico
Fábio Coffee Shop - Café com Amor
Faculdade de Informática e Administração Paulista - FIAP
Fazenda Monte Alegre
Festa Legal Comércio e Kit para Festas Ltda.
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Fundação Djalma Guimarães
Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do 
Estado de São Paulo - FUSSESP
Galzerano Indústria de Carrinhos e Berços Ltda.
Infonetware Comércio e Serviços Ltda.
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Montart Esquadrias Metálicas
NatBio Importadora Ltda.
ONG Banco de Alimentos
Óptica Santa Luz
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Philips do Brasil
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência 
Portuguesa
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
Talchá - JK
Talchá - Pátio Higienópolis
Talchá - Pátio Paulista
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Via Valet Estacionamento e Garagens Ltda.
Vinheria Percussi
WTorre Engenharia e Construção S/A
Zurich Brasil Seguros

Neste gráfico a contabilização é diária e são considerados usuários o pacien-
te e sua mãe/acompanhante. Consideramos o atendimento integral e o atendi-
mento dia. 

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
 1994 – 2013

TOTAL: 325.500 atendimentos

nossos números
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