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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.  

Muito falamos aqui dos resultados que alcançamos, 
de quanto esforços são necessários para se manter a es-
trutura oferecida, do montante imprescindível para que 
tudo aconteça, mas quem são os personagens que fazem 
tudo isso acontecer?

É importante saber...
A ACTC – Casa do Coração possuí um Conselho de Ad-

ministração composto por oito membros que, juntamen-
te com a Diretoria e o Conselho Fiscal, de que participam 
treze membros, trabalham voluntariamente pela institui-
ção. Essas pessoas se reúnem periodicamente com a coor-
denação geral e acompanham todos os processos, desde 
a gestão financeiro-administrativa e das linhas de atua-
ção, até os casos que necessitam de particular atenção.

Essas ações são fundamentais para orientar e direcio-
nar as melhores decisões a serem tomadas e o melhor ca-
minho a ser trilhado, de forma coerente com a proposta 
da Associação. 

A equipe interdisciplinar e administrativa, composta 
por 26 pessoas, desenvolve um trabalho integrado nas 
linhas de atuação oferecidas, com o objetivo de garantir 
melhor aderência ao tratamento, respeitando sempre as 
necessidades diferenciadas de cada usuário e o padrão de 
serviços institucional. 

Essa equipe é organizada da seguinte maneira:
• COORDENAÇÃO GERAL:  exercida por Regina Amuri 
Varga, responsável pelo planejamento, gestão, moni-
toramento e avaliação administrativo-financeira dos 
recursos humanos e das linhas de atuação.
• SERVIÇO SOCIAL:  composto por quatro Assistentes 
Sociais e um motorista, realiza todo o processo de aco-
lhimento dos pacientes e das mães/acompanhantes, 
assim como o suporte social, durante a permanência 
em São Paulo e o retorno às cidades de origem. Além 
disso, são responsáveis também pela interlocução e 
pelo transporte para os hospitais. 
• ATENDIMENTOS TERAPÊUTICOS: compreende ser-
viços de terapias, a saber: Psicologia, Terapia Corporal 
e Fonoaudiologia, por profissionais especializados, ofe-
recendo suporte terapêutico individual ou em grupo; 
também se ocupa dos encaminhamentos para a rede 
externa, quando necessários para favorecer a adesão 
ao tratamento clínico realizado.
• HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO: tem em sua equipe 
uma recepcionista, duas nutricionistas e duas auxilia-
res de serviços gerais que gerenciam as acomodações 
físicas e a manutenção predial, bem como oferecem 
orientação às mães/acompanhantes nas tarefas da 
casa, inclusive na preparação das refeições. Nessa área 
também são feitas as avaliações individuais nutricio-

nais, com o fornecimento dos suplementos alimenta-
res, quando indicado.
• DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO SO-
CIAL – CRIANÇAS/ADOLESCENTES:  linha de atuação 
composta por uma Supervisora Pedagógica e quatro 
educadoras, responsáveis pelas Atividades: Brasileiri-
nhos, Adolescente Cultural e Reforço Escolar, voltadas 
a crianças e adolescentes. Com foco educacional, esses 
profissionais atuam no sentido de oferecer novas opor-
tunidades de desenvolvimento cognitivo aos usuários 
atendidos, com a ampliação, também, do repertório 
cultural e artístico, consolidando os ideais de promo-
ção humana e valorização da vida.
• DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO SO-
CIAL – MÃES/ACOMPANHANTES: equipe constituída 
por duas educadoras, uma auxiliar administrativa - que 
atua no Bazar - e uma profissional de suporte adminis-
trativo, responsável pela Atividade Maria Maria, voltada 
para as mães/acompanhantes. Além do foco educacio-
nal, proporcionando contato com novos conteúdos 
pedagógicos por meio de livros, oficinas e visitas exter-
nas a espaços culturais, as atividades propiciam, ainda, 
a capacitação para geração de renda, pela produção de 
trabalhos manuais, que geram receita e auxiliam nas 
despesas decorrentes do tratamento de seus filhos e/
ou complementam a renda familiar. 
• ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTI-
TUCIONAL:   área encarregada respectivamente dos 
controles contábeis-financeiros, das atividades de co-
municação e captação de recursos, é constituída por 
duas assistentes administrativas e duas assistentes de 
desenvolvimento institucional, profissionais com for-
mação na área de comunicação. 
Complementarmente, contamos com a parceria de 

mais de 100 pessoas jurídicas e 200 pessoas físicas, que 
contribuem com doações financeiras, de serviços ou 
itens diversos; contamos, ainda, com 30 voluntários que 
dão suporte em todas as áreas, bem como desenvolvem 
atividade de lazer aos finais de semana, por meio de pas-
seios a diversos locais na cidade de São Paulo: parques, 
museus, cinemas, teatros e outros mais.

Essas são as pessoas que compõem os alicerces da 
ACTC – Casa do Coração e fazem parte dos quase 22 anos 
de história de um trabalho que busca incessantemente 
manter seus valores e missão alinhados com a prática 
aqui realizada. Temos a certeza de que somente juntos 
conseguiremos superar as dificuldades e aperfeiçoar ain-
da mais essa atuação.

Diretoria da ACTC – Casa do Coração

Nos bastidores da ACTC – Casa do Coração
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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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Tiragem: 400 exemplares

Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga - CRESS 22.798
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz – CRESS 42.463, 
Silvana de Martino Fanti – CRESS 14.090, Elaine Baptista 
– CRESS 45.031 e Marília Marinho de Carvalho - CRESS 
51.967
Psicologia: Barbara Catarina da Cunha Prado –CRP 
06/123442
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer - 
CRFa2 - SP -1376
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia de 
Fatima Goulart, Bruna Alves e Priscila Mathias.
Educadoras Artesãs Bordado: Cristina Macedo e Bernadete 
Maria Oliveira Freitas
Nutrição: Denise Marco – CRN-7822 
Culinária: Rita Araripe
Música: SIM – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza, 
Elisângela Sousa Dias e Regiane dos Santos Nascimento.
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

Voluntários:
Alexandra De Michelli Nolasco
Ana Carolina de Oliveira
Ana Maria C. Junqueira
André Fior
Andressa Martins
Bárbara Maeda
Bernadete Allodi
Carolina Slemer
Claire Annie Haber 
Deigles Amaro
Eny Rapp
Fabiana Mattos
Fernanda Cantini
Flávia Bobrow
João Souza
Lucila Herrero Abad
Maguy Etlin
Márcia Jovine
Maria Ângela Bassi
Mariana Lemos
Mônica Vassimon
Natália Lima
Norma Seltzer Goldstein
Regina Capaldo
Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Stella Alves
Sylvia Roxo
Thais Pizzi
Vânia Artes

Conselho de Administração
Presidente: Ezequiel Grin
Vice-presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Anis Chacur Neto
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Ricardo Backheuser Jr.
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sônia Soicher Terepins

Diretoria
Presidente: Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Vice-presidente: Mônica Pimentel de Vassimon
Anis Chacur Neto
Ezequiel Grin
Luanda Pinto Backheuser
Susana Steinbruch
Teresa Cristina Ralston Bracher

Conselho Fiscal
Alessandra Bresser Pereira
Gustavo Arantes Lanhoso
José Eduardo Cintra Laloni
Vera Schattan Pereira Coelho(supl.)
Marina Massi(supl.)
Maria Tereza Affonso Ionescu (supl.)

Conselho Deliberativo
Alberto Fernandes
Alessandra Bresser Pereira
Alexandra Mattmann Gros
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Claudia Luna 
Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Carlos da Silva Bueno
Antonio Luís Thomé Gantus
Any Waisbich
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Jereissati
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Daniel Auerbach
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Dra. Nana Miura Ikari
Eduardo Ferraz Malzoni
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Eleonora Antici
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elisa R. B. Bracher
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes

Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
Francisco Enrique Carvalho da Silva
Francisco M. Pereira Coelho
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Iside Lanzara Grisólia
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
José Luiz Egydio Setubal
Jussara Moritz
Lana Choze Grin
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Luisa Ralston Bielawski Carracedo
Luis Terepins
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Maguy Etlin
Maria Alice Carvalho Monteiro de Gouvêa
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Maria Vitória Recife Maldonado Galvão
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi 
Mônica Pimentel de Vassimon
Patricia Bastos Auerbach
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Renata Vessoni Chacur
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Rodrigo Motta Bresser Pereira
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins 
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Thais Alfaya Carvalho Oliveira da Silva
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
Walter Torre Jr.

expedientediretoria 2015 a 2017

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 
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
    /actccasadocoracao   /actccasadocoracao

•  CEBAS/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

•  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 30/09/2016.

•  Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02 
- Publ. no D.O.E. em 03/12/02 – Em processo de reno-
vação.

•  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 
15/05/2018.

•  Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - CAT 
- Declaração de Isenção de ITCMD – Processo 51224-
801602/2011 – 22/09/2011 – Válido até 02/06/2017

•	 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 27/04/17.

•	 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades 
(CENTS)  – nº 0210/2014 – Válido até 27/08/2016.

•	 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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Evento comemorativo de aniversário da Sra. Therezinha Ribeiro Ralston arrecada verba para a entidade.
Ação em prol da ACTC – Casa do Coração 

A colaboradora Therezinha Ribeiro Ralston co-
memorou no mês de abril seu aniversário junto com 
amigos e familiares e solicitou a seus convidados que 
revertessem o presente em carinho e doação para a As-
sociação. As doações totalizaram o montante de mais 
R$13.500,00 que será utilizado na manutenção das 
atividades desenvolvidas com crianças, adolescentes 
e suas famílias que encontram na ACTC – Casa do Co-
ração a oportunidade para transformar o momento de 
crise em crescimento e aprendizado.

Agradecemos de coração pela iniciativa de contri-
buir com nossa missão e desejamos muitas felicidades.

Sra. Therezinha na comemoração de seu aniversário (esq.), no qual foi 
colocado um caixa feita pelas crianças/adolescentes da ACTC - Casa do 
Coração para receber as doações em sua homenagem.

No dia 11 de abril, o Conselho de Administração, a Diretoria, os Associados Fundadores e Associados Efetivos fo-
ram convidados a participar a Assembleia Geral Ordinária 2016 da ACTC – Casa do Coração, na Sede da Instituição. 

Na ocasião foram apresentados os seguintes documentos: Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Pa-
recer da Auditoria Independente, Relatório de Atividades de 2015. 

O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis de 2015 foram expostas pelo representante da empresa 
Perspectiva Contábil, Joaquim Venair Mendes. Em seguida, foi feita a síntese dos dados de maior destaque do Re-
latório de Atividades 2015, pela coordenadora da ACTC – Casa do Coração, Regina Amuri Varga.

Ao final, foi realizada também a abertura oficial da Campanha de Captação “De Coração para Coração – 2016”, 
pelo presidente da ACTC – Casa do Coração, Theotonio Mauricio Monteiro de Barros, que salientou a importância 
da participação de todos.

Evento reuniu todos os Associados Fundadores e Efetivos para apresentação dos resultados do ano de 2015.
Assembleia Geral Ordinária

As apresentações dos dados referente a 2015 foram realizadas por Joaquim Venair Mendes, reperesentante da Perspectiva Contábil e pela nossa Coordenadora 
Regina Amuri Varga.  Já nosso presidente, Theotonio Mauricio Monteiro de Barros,  finalizou o evento com o lançamento da Campanha de Captação 2016.

Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social.

ACTC – Casa do Coração promove  palestra de conscientização 
sobre a vacinação

A vacina foi introduzida no Bra-
sil em 1804 e, desde então, com o 
surgimento de novas doenças e 
epidemias, ela se aprimora cada 
vez mais, tendo atingido a erradi-
cação de doenças que, antes, leva-
vam a morte, como por exemplo a 
varíola.

Com o propósito de conscienti-
zar usuários e mães sobre a impor-
tância da vacinação, na tarde do 
dia 20 de abril o Serviço Social or-

ganizou, na sede da ACTC - Casa do 
Coração, uma palestra com a con-
vidada Deronice Ferreira de Souza, 
enfermeira especialista em Saúde 
Pública. Ela explicou de forma didá-
tica e objetiva o surgimento da va-
cina, suas transformações e efeitos, 
assim como o calendário de vacina-
ção, locais de acesso, ações impor-
tantes na prevenção e no controle 
de doenças, entre outros. As parti-
cipantes tiveram a oportunidade 

de esclarecer dúvidas por meio de 
perguntas e questionamentos. 

O objetivo principal da equipe 
é promover ações que contribuam 
para o desenvolvimento saudá-
vel das crianças e adolescentes da 
ACTC – Casa do Coração. 
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A primeira infância é o período que vai desde a con-
cepção do bebe até os seis anos de idade.

É uma fase extremamente importante para o de-
senvolvimento da criança, pois sabe-se que na primei-
ra infância são construídas as conexões cerebrais que 
asseguram o pleno desenvolvimento físico, emocional, 
social, motor e cognitivo do ser humano.

Estudos mostram que, quanto melhores forem os 
estímulos recebidos na Primeira Infância, maiores serão 
as chances de as crianças passarem por uma adoles-
cência equilibrada, tornando-se adultos amadurecidos 
e melhor preparados para as oportunidades da vida.

A partir da constatação de que o desenvolvimento 
das crianças depende dos estímulos recebidos nos pri-
meiros anos de vida, o Serviço Social da ACTC - Casa do 
Coração implantou, em 2015, um projeto direcionado 
aos cuidados da primeira infância, com o objetivo de 
disseminar conhecimentos, práticas e habilidades que 
contribuam para a melhoria do desenvolvimento das 
crianças de zero a seis anos. 

Nos dias 11, 12 e 13 de abril de 2016, ocorreu na 
sede da ACTC – Casa do Coração, o segundo encontro 
anual sobre a Primeira Infância com os temas: Estimu-
lação Cognitiva, Influencias dos Adultos no Comporta-
mento Infantil e Impactos do Consumo na Formação 
das Crianças e Adolescentes.

O evento teve início na segunda-feira, dia 11 de 
abril, com a palestra Estimulação Cognitiva, ministrada 
pela Neuropsicóloga, Sandra Comper, que, de forma 
bastante didática, tratou do desenvolvimento infantil 
ao longo da história, das fases do comportamento na 
infância e da importância da estimulação no desenvol-
vimento infantil.

Na terça-feira, 12 de abril recebemos a psicopeda-
goga Elisa Cortez que realizou um bate papo com as 
mães sobre o tema “Influências dos adultos no com-
portamento infantil”.

Nesse encontro, os participantes tiveram a oportu-
nidade de comentar os próprios sentimentos, impres-
sões e dificuldades em lidar com os filhos.

Para encerrar a agenda de atividades, Maria Helena 

Masquetti, publicitaria e psicóloga do Instituto Alana, 
ministrou a palestra “Impacto do Consumo na Forma-
ção das Crianças e Adolescentes”. O objetivo foi cons-
cientizar os pais sobre os riscos que a publicidade e o 
marketing infantil podem causar no desenvolvimen-
to das crianças. Estimuladas a desviar sua atenção do 
brincar, da criatividade e do interesse pelas descober-
tas para assuntos com os quais não estão suficientes 
maduras para lidar, acabam perdendo a oportunidade 
de maior desenvolvimento em uma fase extremamen-
te decisiva para sua formação.

Maria Helena também falou sobre a importância 
do brincar, pois é através dele que as crianças apren-
dem sobre si mesmas e sobre o mundo que as rodeia. 
A palestrante comentou como os efeitos dos apelos 
comerciais inibem a criatividade, além de interferir no 
desenvolvimento, gerando impactos negativos como: 
erotização precoce, obesidade infantil, stress familiar, 
delinquência, violência, entre outros.

O tema foi bastante discutido entre mães, pais, 
acompanhantes e equipe. Todos participaram ativa-
mente com questionamentos, o que confirma o inte-
resse pela temática.

Para finalizar o evento, a culinarista Rita Bonifácio, 
com a ajuda das mães/acompanhantes, caprichou na 
preparação de um delicioso lanche para todos os par-
ticipantes.

Texto produzido pelo Departamento de Serviço Social.
2ª Encontro Anual da Primeira Infância

Foto 1 - Palestra com a Neuropsicóloga Sandra Comper, que falou no  dia 11/04 sobre a Estimulação Cognitiva. Foto 2: Bate-papo com a Psicopedagoga Elisa 
Cortez sobre a Influência dos Adultos no comportamento infantil, realizado no dia 12/04. Foto 3 - Palestra sobre o Impacto do Consumo na Formação das 
Crianças e dos Adolescentes, ministrada pela Publicitária e Psicóloga Maria Helena Masquetti, do Instituto Alana, no dia 13/04.
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No dia 06 de maio a ACTC – Casa do Coração pro-
moveu uma comemoração do Dia das Mães. 

As mães/acompanhantes foram surpreendidas, 
logo ao acordar, pois foram presenteadas com um bu-
ffet especial para o café da manhã, com frutas, doces e 
lanches preparados especialmente para a ocasião. 

No decorrer da semana, na Atividade Brasileirinhos 
e na Atividade Adolescente Cultural, as educadoras 
produziram, junto com crianças e adolescentes, lem-
brancinhas e cartões personalizados. Também ensaia-
ram uma apresentação que emocionou todos os pre-
sentes na festa.

A data especial foi comemorada com presentes e muitas surpresas.
Dia das Mães na ACTC – Casa do Coração

Nos dias atuais é cada vez mais comum as empresas 
se empenharem e investirem em ações de Responsabi-
lidade Social. Uma das ferramentas mais utilizadas para 
se alcançarem os objetivos nessa área são as organiza-
ções de eventos beneficentes em prol de uma causa, 
como bazares, direcionamento de parte da verba arre-
cada em bilheterias, venda de produtos específicos em 
determinadas ocasiões, entre outros.

A ACTC – Casa do Coração por diversas vezes tem 
sido convidada a participar de iniciativas com esse 
foco, com destaque nos meses abril a junho para as se-
guintes ações:

• BACIO DI LATTE 
NA SP ARTE – de 
07 a 10 de abril: 
Criada em 2005, a 
SP-Arte – Feira In-
ternacional de Arte 
de São Paulo – é 
um dos mais im-
portantes eventos 

do mercado global de artes. Consagradas galerias 
trazem mais de 2.000 artistas do Brasil e do mundo 
que se reúnem anualmente num encontro criativo 
entre colecionadores, profissionais e amantes da 
arte. Realizada no Pavilhão da Bienal, no Parque 
do Ibirapuera, em São Paulo, a edição de 2016 con-
tou também com a participação da Bacio di Latte, 
famosa gelateria de São Paulo, que disponibilizou 
carrinhos customizados, em todos os três andares 
do prédio da Bienal, no qual era possível escolher e 
saborear cinco sabores de gelato. A verba arrecada 
com a venda dos gelatos foi revertido em sua totali-
dade para a ACTC – Casa do Coração.

• IT BRANDS - de 12 a 13 de abril - Edição Inverno 
e de 12 a 15 de maio – Edição Decor & Life Style: 
evento organizado por Lu Giannella e Eva Bichu-
cher, várias vezes ao ano, de forma itinerante e cole-
tiva, envolvendo moda, casa, design e gastronomia. 
Na edição de maio, a ACTC – Casa do Coração par-
ticipou com a apresentação do Projeto Garatujas, 
que consiste em eternizar, por meio do bordado, os 
desenhos/rabiscos feitos pelas crianças na primeira 
infância. Além disso, nas duas edições, uma parte da 
verba arrecadada no Valet do evento foi em prol da 
ACTC – Casa do Coração.

• BAZAR DA MALU 
– EDIÇÃO DE OU-
TONO - de 14 a 16 
de abril:  Organiza-
do por Malu Bresser 
Pereira, em sua pró-
pria residência, a 
ACTC – Casa do Co-

ração participa desse bazar há mais de cinco anos, 
com a exposição e venda do Artesanato Maria Ma-
ria, bordados produzidos pelas mães/acompanhan-
tes e dos produtos Essência do Coração, sabonetes e 
odorizadores de ar produzidos pelos Adolescentes. 
Esse evento reúne vários expositores com produtos 
artesanais, comida, bebida, entre outros. 

• BAZAR BACANA – EDI-
ÇÃO DIA DAS MÃES - de 
30 de abril a 01 de maio: 
Organizado pela Associação 
de Pais da Escola Lourenço 
Castanho – APLOC e com 
uma ação de arrecadação 

Festa contou com a contribuição de parceiros que doaram os ovos para as crianças e os adolescentes.

Ações solidárias contribuem cada vez mais para Captação 
de Recursos

O dia amanheceu mais saboroso 
e lindo com o café da manhã e 
a apresentação das crianças/
adolescentes. Tudo especialmente 
preparado como homenagem ao 
Dia das Mães.
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de itens de consumo para a Associação Maria He-
len Drexel, essa edição do evento reuniu mais de 55 
expositores, incluindo a ACTC – Casa do Coração, 
com foodtrucks, foodbikes, oficinas para as crianças 
e brechó.

• BAZAR ATELIER 
PAULA ALMEIDA 
– EDIÇÃO DIA DAS 
MÃES -  de 27 de 
abril a 07 de maio: 
A convite da orga-
nizadora e ceramis-
ta Paula Almeida, 
a ACTC – Casa do 

Coração participou novamente do bazar, realiza-
do duas vezes ao ano, em seu atelier e loja. Nessa 
ocasião, contamos com o apoio de nossa vice-pre-
sidente, Mônica Vassimon, que organizou o espaço 
e acompanhou de perto a realização desse evento.
• SOBREMESA SOLIDÁRIA DIA DAS MÃES – RÁS-
CAL RESTAURANTE – 08 de maio: campanha rea-
lizada há mais de dez anos nas unidades da Rede 
Ráscal, comandada pelo casal Liane e Roberto Bie-
lawski, reverte parte da verba arrecadada com a 
venda das sobremesas no Dia das Mães para a ACTC 
– Casa do Coração.
• ESCOLA BILINGUE BE LIVING – FESTA JUNINA 
– 11 de junho: pelo terceiro ano consecutivo, a 
ACTC – Casa do Coração foi convidada pela direção 
da escola a participar com a exposição e venda do 
Artesanato Maria Maria e dos produtos Essência do 

Coração, para os pais e familiares dos alunos. Além 
disso, nessa ocasião foi realizada uma campanha do 
agasalho, com doação de roupas e itens de inver-
no.  A verba arrecadada com a venda dos itens de 
alimentação e recreação foi revertida para a ACTC 
– Casa do Coração. 

• FINAL FELIZ – VINHERIA 
PERCUSSI E ACTC – CASA DO 
CORAÇÃO – de 25 a 26 de ju-
nho: No último final de sema-
na do mês dos Namorados, a 
Vinheria Percussi, restaurante 
italiano contemporâneo de-
dicado à enogastronomia, co-
mandada pelos irmãos Percus-
si: Silvia, como chef de cozinha 
e Lamberto, como restaurateur 
e sommelier, realizaram ação 
beneficente na qual a verba da 
sobremesa consumida nesses 

dois dias foi revertida para a ACTC – Casa do Cora-
ção.

A participação da ACTC – Casa do Coração nesses 
eventos resultou na arrecadação e venda de mais de R$ 
100.000,00, além também de proporcionar uma maior 
divulgação de nossas atividades e aumento da procura 
por produtos em nosso Bazar Permanente.

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

Atualmente percebe-se um aumento na procura da 
instituição, por parte de acadêmicos e demais profis-
sionais, interessados em conhecer o trabalho desen-
volvido pela ACTC – Casa do Coração como objeto de 
pesquisas e produções cientificas. Até mesmo a pró-
pria equipe interdisciplinar da Associação utiliza cada 
vez mais as experiências e as atividades desenvolvidas 
como material de estudo e compartilhamento profis-
sional em simpósios e debates externos.

No primeiro semestre de 2016, destacamos a produ-
ção do livro “Serviço Social, saberes e fazeres: desafios e 
demandas contemporâneas”, organizado por Marlene 
Almeida de Ataíde e Jayson Azevedo Marsella de Al-
meida Pedrosa Vaz Guimarães, publicado e lançado em 
maio, com uma coletânea dos trabalhos de conclusão 
do curso do Serviço Social dos alunos da Universidade 
de Santo Amaro - UNISA, do qual um dos capítulos foi 
produzido pela Assistente Social da ACTC – Casa do Co-
ração, Elaine Baptista.

Já no mês de junho, a Psicóloga Bárbara Catarina da 
Cunha Prado teve o artigo científico de título “Perspec-
tivas de adolescentes cardiopatas e suas mães após o 
transplante” publicado na Revisa da Sociedade Brasilei-
ra de Psicologia Hospitalar – SBPH, que foi desenvolvi-
do baseado nos trabalhos e atendimentos realizados 
com as mães/acompanhantes e adolescentes da ACTC 
– Casa do Coração.

A ACTC – Casa do Coração sente-se honrada em ser 
referência para trabalhos acadêmicos e cumprimenta 
os envolvidos pelo interesse, atuação e resultado alcan-
çado.

Profissionais e acadêmicos utilizam trabalho da Associação como estudo em publicações cientificas.

ACTC – Casa do Coração:  objeto de estudo em pesquisas 
científicas
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No dia 17 de junho, a Atividade Maria Maria partici-
pou do Values Day da empresa McKinsey & Company, 
encontro anual que reúne os colaboradores das dife-
rentes unidades do Brasil. Na ocasião, a educadora de 
bordado da ACTC – Casa do Coração, Bernadete M. 
Oliveira Freitas, ministrou uma oficina para as funcio-
nárias que se inscreveram antecipadamente. As alunas 
demonstraram muito dedicação e interesse em apren-
der e completar a cartilha de pontos durante o período 
programado.

Além da oficina, foi disponibilizado um stand para 
expor e vender os produtos disponíveis no bazar per-
manente da instituição. A iniciativa fortaleceu a parce-
ria estabelecida em 2015 por meio do Projeto Bordan-
do Marcas.

Agradecemos o convite de coração. 

A programação, além de novos aprendizados, possibilitou a troca de conhecimentos sobre o artesanato.

Oficina de Bordado para funcionárias da McKinsey & 
Company

A educadora da Atividade Maria Maria Bernadete Freitas (em pé) com 
as colaboradoras da McKinsey.

O processo de educar é um desafio, tanto para a 
criança que está sendo educada quanto para o adulto 
que educa. É importante que o educador compreenda 
o rico mundo de descobertas e desafios que é a infân-
cia.

Hoje falarei do brincar. O crescimento infantil é 
acompanhado pelas brincadeiras e pelos jogos sim-
bólicos que a própria criança inventa, para construir 
conceitos e entender o mundo ao seu redor. O brincar 
permite que a criança viva de modo lúdico as situações 
do dia a dia, ampliando as oportunidades de compre-
ender as próprias experiências.

Na brincadeira, a criança experimenta sensações 
que poderão ser usadas na vida cotidiana, além de de-
senvolver sua autoimagem e também a do outro. Brin-
car também promove a construção do conhecimento, 
pois o brinquedo apresenta uma função social, uma 
vez que favorece o processo de apreensão, análise, sín-
tese, expressão e comunicação da criança.

A brincadeira é uma atividade necessária e saudável 
na infância. Por meio dela a criança constrói seu pró-
prio mundo e se projeta no mundo real. As brincadeiras 
infantis são, ainda, o caminho pelo qual o adulto tem 
acesso ao mundo interno da criança. 

Brincar é sinônimo de criar, imaginar, inventar, 
aprender sobre o mundo e as pessoas. No brincar, a ex-
periência se revela e fica no registro da criança. Brinca-
deiras conduzidas ou não, todas são importantes para a 
construção do conhecimento. Brincar proporciona ex-
periência cognitiva, emocional e social. Está associado 
ao encorajamento e à energia. O brincar é um momen-
to de se relacionar, de criar vínculos, de se constituir a 
partir de aprendizados que desenvolvem e permitem o 

crescimento contínuo.
Mas e a tecnologia e os eletrônicos? Como usamos? 

Como nossas crianças estão usando? Será que estamos 
encontrando equilíbrio em nosso dia a dia? A internet 
é uma ferramenta que possibilita grandes avanços em 
nossa comunicação, grandes aproximações no mundo 
atual, mas, por incrível que pareça, também pode nos 
afastar dos demais e nos isolar, dependendo de como a 
utilizamos. A tecnologia e os jogos eletrônicos são ricos 
e interessantes, desenvolvem várias habilidades; entre-
tanto, seu uso, se for exclusivo, torna-se prejudicial, pois 
o brincar no mundo concreto traz muito aprendizado e 
é necessário para o desenvolvimento das crianças.

No mundo concreto as crianças precisam criar, ima-
ginar, movimentar o corpo e utilizar a imaginação para 
brincar. O desenvolvimento motor, emocional e social 
fica prejudicado quando a criança só utiliza eletrônicos. 
Por isso, o mais importante é o equilíbrio! Nos dias atu-
ais é quase impossível desconectar completamente os 
pequenos, porque nós mesmos estamos conectados o 
tempo todo. Mas se a família se propuser a se desco-
nectar somente em alguns momentos, permitirá maior 
tempo de convivência pessoal quando o estar junto, rir, 
brincar, conversar, será um momento muito rico.

Texto produzido pela Psicóloga Bárbara Catarina – CRP 06/123442.

NOTÍCIA DA PSICOLOGIA - Brincar: por que isso é 
importante? 

Fonte: http://coachparanegocios.com.br/wp-content/uploads/2014/11/criancas-brincando.jpg
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A ACTC – Casa do Coração realizou no dia 24 de ju-
nho seu Arraiá.

Com a colaboração dos funcionários, voluntários, 
mães/acompanhantes, crianças e adolescentes, foi or-
ganizada uma festança muito animada.

A grande novidade esse ano foi a participação dos 
Doutores da Alegria, que trouxeram, com muita diver-
são, o “São Joãozinho do Doutores da Alegria”. Nessa 
intervenção, o grupo de artistas/palhaços faz um corte-
jo musical, com um repertório artístico relevante, e re-
alizou uma apresentação final com casamento matuto, 
cenas temáticas, trio de forró e quadrilha. 

 Nas Atividades Brasileirinhos e Adolescente Cultu-
ral, crianças e adolescentes, juntamente com as edu-
cadoras, confeccionaram enfeites, bandeirolas e carta-
zes que decoraram nosso espaço, dando um colorido 
especial ao evento. Além disso, foram responsáveis 
também pela organização e decoração das barracas de 
brincadeiras – Pescaria, Caixa Surpresa, Tomba Lata, Ar-
gola, Boca do Palhaço e Prisão. 

A piscina de bolinhas e o correio elegante foram um 
sucesso e completaram a diversão do público presen-

te. Não pode faltar tampouco muita animação 
para cantarmos o Bingo. 

O evento foi cheio de alegria. 
Para completar a festa, as mães/acompanhantes, 

junto com a culinarista Rita Bonifácio capricharam na 
preparação de deliciosos bolos típicos, cachorro-quen-
te, pernil, canjica e chocolate quente. 

Uma festa sempre muito alegre, divertida, com muita comida, música típica e 
animação!

Festa Junina 2016

O autismo é um aspecto da personalidade da crian-
ça e não, a sua representação.

A criança autista ouve, tem audição sensível, mas 
tem dificuldade para entender frases longas, gírias, pa-
lavras com duplo sentido.

Ao se dirigir a ela, deve-se empregar frases curtas, 
simples, objetivas.

A criança autista interpreta todas as palavras em seu 

sentido literal, não possui vocabulário extenso, memo-
riza palavras e expressões ouvidas e as usa em qual-
quer momento, mesmo fora de contexto. A repetição 
de palavras mecanicamente chama-se Ecolalia. 

Os reforços sistemáticos de nomeação com apre-
sentação de pistas visuais podem ajudar a criança a 
aprender e a se integrar socialmente.

Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayer – CRFa2 – SP – 1376.

NOTÍCIA DA FONO - Fonoaudiologia e considerações sobre 
Autismo

Os Doutores da Alegria vieram para animar ainda mais a nossa festa com 
a intervenção “São Joãozinho do Doutores da Alegria”.

A festa também contou com muita comida típica e as brincadeiras de 
Festas Juninas, como a Pescaria, Argola, Caixa Surpresa e uma piscina de 
bolinha que animou a criançada.
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Campanha de Captação 2016
Contamos com sua contribuição!

momento do parceiro

Prezados associados, parceiros e amigos,
Já estamos no meio do ano e nossa Campanha de Captação “De Co-

ração para Coração 2016” está a todo vapor. A mobilização das pessoas 
físicas e jurídicas que compõem a rede de relações da ACTC – Casa do 
Coração é de fundamental importância para podermos atender cada 
vez mais e melhor, as crianças e os adolescentes com cardiopatias e suas 
mães/acompanhantes. Somos gratos pelo comprometimento e apoio 
de todos!

Agradecimentos especiais para as doações já registradas:

Levitron:
•	Douglas Lima
•	Rodrigo Kulb

Caroline Felipe

Faculdade Anhanguera de Ta-
boão da Serra – Curso de Marke-
ting::
•	Carina Mello
•	Danilo Simplicio
•	Fábio Gonzales Martins

SAGE:
•	Elândia Silva

Flávia Bobrow

Claire Annie Habber

Faculdade Anhembi Morumbi – 
Curso de Pós-graduação em Co-
municação Corporativa:
•	Flavia Lima
•	Leandro Pescara

SESC – Santo Amaro:
•	Adriana Leal

GRI – Novartis:
•	Karine Simões

Iris Kaufmann

Sucrier:
•	Daniela G. Halbreich
•	Gabriela Gotthilf Czitrom

Voltem sempre!
Nos meses de janeiro, fevereiro e março, 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

Fachada da sede da ACTC - Casa do Coração.

Pessoas Físicas:
- Alessandra Bresser Pereira
- Antonio Beltran Martinez
- Ari Weinfeld
- Eduardo Mazzilli de Vassimon
- Ezequiel Grin

- Gustavo Arantes Lanhoso
- Luanda Backheuser
- Mônica Vassimon
- Ricardo P. Backheuser Jr.
- Ricardo Steinbruch

- Rodrigo Bresser Pereira
- Silvia Terepins Weinfeld
- Silvio Steinberg
- Susana Steinbruch

Pessoas Jurídicas:
- Banco Safra
- Companhia Brasileira de Meta-

lurgia e Mineração
- Grande Moinho Cearense S/A

- Instituto Água Viva
- Klabin
- Restaurante Ráscal
- Vinheria Percussi
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Equipe realiza treinamento anual de Brigada de 
Incêndio.

PESSOAS JURÍDICAS
Absolutamente Necessaire Confec-
ções Ltda.
Amor Horizontal
Armazém Cerealista
Blachman Café Ltda. - ME - Café 
Web
Brasil Salomão e Matthes Advoca-
cia
Cadastra
CH - Carolina Herrera - Loja Shop-
ping Cidade Jardim
Cia Mao - Loja Jardins
Club Athletico Paulistano
Danone Ltda.
Drogaria Quarteirão da Saúde
Empório Bud
Entre Patas e Pelos
Fabio Coffe Shop - Café Amor
Faculdade Anhanguera - Taboão 
da Serra - Curso de Marketing
Fazenda Monte Alegre
FIAP
Fórmula Ativa Farmácia
Fratti Lounge Pizzerie
Google
Infonetware
Loja Ao Vivo 
Master ATS Supermercados
Meia de Seda
Milano Comercio Varejista de Ali-
mentos S.A. - Bacio di Latti
MMartan - Loja Sumaré
MOWA - Mobile Wireless Applica-
tions Ltda.
Novartis Biociências
Ótica Lunette Eireli
Ótica Wanny

Pestfim Serviços de Controle de 
Pragas Ltda.
Pharmacia Artesanal
Ponto Natural
Prodiet Nutrição Clínica
Projeto Ovo
Rede Poderoso Timão - Loja Au-
gusta
Richards - Shopping Villa Lobos
Sushi Los Ruas - Bar e Restaurante
Talchá - Loja Higienópolis
Talchá - Loja JK
Talchá - Paulista
Track & Field
Vinheria Percussi
XZUM
PESSOAS FÍSICAS
Alessandra Ranieri
Alexandra Nolasco
Ana Fleury
Anízio Sabino de Paula
Bárbara Catarina Prado
Cecilia Helena Almeida Prado
Claudia Maria Ulian Mestriner
Clélia Ferraz
Cristina Papazian
Danielle Mattos
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Dra. Ana Lúcia Récio
Elizabeth Butler de Rezende
Eny Rapp
Evelin
Fatima Cristina Jorge Michel
Helena Ratto
Heloisa Martinelli
Iris Kaufmann

Jacob Shdaior
José Rubens Lovizaro
Lilian Morassutti
Luciana Tedesco Telerman
Luiz Carlos Pimentel
Marcelo de Souza Gama
Marcia Jovine
Maria da Glória Antunes
Maria Laura Paulino Ramalho
Marta Wey Oliveira Mazagão
Mônica Vassimon
Paola Otero
Patricia Olivetto
Priscila Mathias
Raffaela Bruno
Raquel da Costa e Silva
Regina Maria Russiano Mendes
Roceli Silveira Soares Tataveric
Silvana Fanti
Suely Telerman
Therezinha Ribeiro Ralston
Valéria Wey Barbosa
Victória Moscoso Medeiros
Viviane Campogna
Wilma Martins de Paula

agradecimentos

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

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 
todos os membros da equipe a 
participar de cursos e eventos 
ligados a nossa missão. Dentro 
dessa proposta, destacamos:

• No dia 27 de abril toda a 
equipe da ACTC – Casa do Cora-
ção recebeu o treinamento anual 
de Brigada de Incêndio. O evento, 
realizado na sede da instituição, 
foi ministrado pelo Técnico em 
Segurança e Medicina do Tra-
balho, Peter Ruiz de Sá, que pas-
sou orientações sobre a forma 
de prestar os primeiros socorros, 
procedimentos para operação de 
equipamentos de combate a in-
cêndio e, também, de prevenção 
a incêndios. e saúde.

• No mês de junho a Fonoau-
dióloga Elda Ayer iniciou o cur-
so de “Reciclagem em Disfagia”, 
realizado pela empresa Cuidar 
& Saúde. Com duração até no-
vembro/2016, o curso abordará 
aspectos fisiológicos, clínicos e 
orgânicos da mastigação/degluti-

ção e suas dificuldades implican-
do consequências na alimentação 
e saúde.

• De 07 a 12 de junho a Psi-
cóloga Bárbara Catarina Cunha 
Prado participou do “Congresso 
Online – Alimentação e Hábitos 
Saudáveis na Infância”. O evento, 
organizado pelo Instituto Criança 
Saudável, abordou temas da atu-
alidade e mostrou a importância 
da alimentação e hábitos saudá-
veis na infância, objetivando a 
promoção da saúde e prevenção 
de doenças. Bárbara também 
ministrou algumas das palestras 
da programação do Congresso, 
como profissional da área de psi-
cologia infantil.
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notícia das crianças e dos adolescentes

Oportunidades de aprendizagem num mundo de desafios
Texto escrito pela equipe educacional: Ariadne Souza, Bruna Alves, Cinthia Goulart, Priscila Mathias e Supervisora 
Pedagógica Raquel Pacheco 

A articulação de modelos sustentáveis que 
possibilitassem reais transformações e autonomia 
aos usuários da ACTC- Casa do Coração foram molas 
propulsoras das atividades educacionais, no segundo 
trimestre de 2016: Brasileirinhos, Adolescente Cultural 
e Reforço Escolar.

 A premissa fundamental do trabalho educacional 
desenvolvido na ACTC – Casa do Coração é encontrar 
ferramentas que auxiliem crianças e adolescentes na 
transformação da situação de vulnerabilidade a que 
estão expostos em experiências de crescimento e 
aprendizado.

Tendo em vista esse objetivo, os participantes, além 
de retomarem os conteúdos programáticos de suas 
escolas para sanar dúvidas e aprimorar conhecimentos, 
também estiveram envolvidos na prática da produção 
escrita relacionada ao Projeto “O Livro da Minha Vida” 
que vem sendo desenvolvido interdisciplinarmente ao 
longo deste ano.

Esse projeto foi elaborado com a finalidade de 
proporcionar à criança e ao adolescente participantes 
o conhecimento e o reconhecimento de si mesmo, de 
sua identidade e, consequentemente, de suas origens.  
O intuito é que cada um possa refletir sobre sua própria 
vida, focando assuntos como predileções, constituição 
familiar, experiências vividas com o tratamento de 
saúde, grupos de convivência, planos para o futuro 
entre outros. Desse modo, visamos a despertar a 
consciência e valorização da história pessoal de cada 
um.

No Adolescente Cultural, o foco foi dar continuidade 

às oficinas artesanais que vêm ocorrendo ao longo 
dos anos e aprimorá-las. As oficinas que atualmente 
acontecem são: produção de sabonetes naturais em 
barra e líquido, confecção de cremes hidratantes, de 
aromatizadores de ambiente, cartonagem e culinária. 
Ocorrem em parceria com o Reforço Escolar que, além 
de desenvolver os conteúdos disciplinares de acordo 
com os temas dos programas escolares, também 
busca levar os jovens a desenvolver as competências 
necessárias para melhor entendimento dos custos, 
preços, quantidades e noções de vendas, assim 
trabalhando, de modo prático, disciplinas como 
Matemática, Português, História Geral, entre outras. 
As atividades são voltadas à promoção do ser humano 
empreendedor, por meio de workshop de capacitação 
profissional ou semiprofissional. A aplicabilidade do 
que aprendem em São Paulo, espera-se, abrirá um 
leque de viabilidades que devem proporcionar ao 
jovem participante a geração de renda e a entrada 
no mercado de trabalho em suas cidades de origem. 
A descoberta de valores e saberes adormecidos que 
despontam nas atividades são elementos agregadores, 
que surgem como possibilidades de tornar o trabalho 
uma ação prazerosa, unindo o útil ao agradável. 

No Reforço Escolar, com o auxílio da voluntária 
Andressa Martins, foi iniciada pesquisa com o objetivo 
de avaliar o impacto dessa atividade na vida acadêmica 
dos participantes. Por meio deste estudo será possível 
identificar a evolução do aprendizado, mensurar 
em que medida os participantes usufruem das aulas 
e do material concedido, além de avaliar como a 
escola de origem e a família percebem e entendem 
o trabalho da ACTC – Casa do Coração. Após a coleta 
e análise dos dados a serem obtidos, será feita a 
avaliação do processo e, se necessário, reformuladas 
as ações desenvolvidas. A estratégia adotada na área 
educacional da ACTC-Casa do Coração já passou por 
várias mudanças, adequando os serviços oferecidos 
às necessidades apresentadas por seus usuários e 
ao melhor cumprimento da missão institucional: “É 
possível aprender mesmo em um momento de crise”. 

Excepcionalmente, nesta edição do Informativo, as seções NOTÍCIAS DAS CRIANÇAS E NOTÍCIAS DOS ADOLESCENTES foram 
reunidas para tratar dos trabalhos desenvolvidos em conjunto, na linha de Atuação Desenvolvimento Pessoal e Inserção So-
cial (DPIS), durante as Atividades Brasileirinhos, Adolescente Cultural e Reforço Escolar.

Adolescentes participam das oficinas e workshops de capacitação 
profissional e semiprodissional promovidos na Atividade Adolescente 
Cultural.

Crianças participam do Projeto “O Livro da Minha Vida” o qual visa 
proporcionar o reconhecimento de sua identidade, sua história, suas 
origens.
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“Descobri que tenho capacidade de viver só”
Depoimento da mãe/acompanhante Marlene Mesquita Simone Laudano à educadora Cristina Macedo Tomaz.

notícia das mães

Tenho 52 anos, nasci em São Sebastião do Passe, 
Bahia, mas, ainda pequena, minha família se mudou 
para Mata de São João, cidade vizinha em que vivo 
atualmente. Éramos nove irmãos e como morávamos 
na fazenda, corríamos livremente pelos campos inven-
tando diferentes jogos e diversões.  Durante o projeto 
Memórias da infância relembrei e bordei a brincadeira 
do telefone sem fio, feito com latinhas.

Meus pais labutaram muito para cuidar da família, 
meu pai cuidava da roça, minha mãe lavava roupa e 
ainda vendia frutas e legumes na feira. Os filhos sem-
pre os ajudaram, por isso não tivemos condições de 
seguirmos os estudos, eu só fiz o antigo curso primá-
rio. Sempre quis voltar para a escola, no entanto minha 
vida foi tomando caminhos que me impossibilitaram 
de realizar esse sonho, porém nunca o abandonei.

Aos dezesseis anos engravidei e me casei com meu 
primeiro namorado, tive cinco filhos, dois morreram 
ainda bebês.  Há dois anos e meio, perdi de acidente 
de moto meu filho Marcos Paulo, pai de Maicon Dou-
glas Santos Laudano, meu neto. Foi uma tragédia na 
minha vida, uma dor que não tem tamanho, ferida que 
nunca sara.

Meu neto Maicon hoje com 15 anos, nasceu com 
ventrículo único e fez Glenn com 1 ano e dois meses.  
Aos 6 anos, quando se internou para fazer Fontan, teve 
perfuração no pulmão, foi para UTI e a operação foi 
suspensa.  Desde então, venho acompanhando sua 
luta pela vida.  Viemos para São Paulo em 2010, como 
o Fontan realizado não deu certo, ele está na fila de 
transplante desde dezembro de 2015. 

Quando meu neto tinha sete meses sua mãe passou 
a guarda dele para mim e para meu marido. Cuidei de 
Maicon com muito carinho durante todos esses anos, 
eu o considero meu filho querido. Tive um casamento 
complicado, uma relação que não me fazia bem. Du-
rante o processo da minha separação, ter Maicon ao 
meu lado me deu forças para tomar essa decisão.

Tive que reestruturar minha vida, perdi minha casa 

e, mesmo recebendo pensão do meu ex-marido, pas-
sei a vender geladinho e a fazer marmitas, além de 
contar com a ajuda de minha filha que mora comigo.

Estranhei muito quando cheguei à ACTC – Casa do 
Coração. Conviver com culturas e maneiras diferentes 
de agir exige muito jogo de cintura, mas essa experi-
ência colaborou para meu desenvolvimento como ser 
humano. Fiz muitas amizades que me ajudaram nessa 
nova vida, pois aprendi que consigo sobreviver só. A 
ACTC – Casa do Coração foi uma verdadeira escola, en-
tre outros conhecimentos adquiridos, aprendi a lidar 
com a doença do meu neto.

Apesar de vir há seis anos para a ACTC – Casa do 
Coração, nunca havia me interessado pelos bordados; 
eu fugia da Cris, achava que não conseguiria ficar para-
da trabalhando com linha e agulha, sou muito agitada.  
No final do ano passado, com o incentivo de Oneide, 
uma mãe bordadeira, acabei descobrindo que tenho 
habilidade para bordar e peguei gosto. Sou perfeccio-
nista, gosto de tudo com muitos detalhes, desmancho 
e refaço, se não ficar bonito. 

O bordado mudou minha vida. Além de fazer o 
tempo passar mais rápido, trouxe esperança, pois com 
a remuneração pelo meu trabalho, retomei o meu so-
nho: comprar o meu cantinho, minha casa. 

Ficar muito tempo fora de casa é angustiante, en-
quanto esperamos por um coração o tempo é inde-
terminado, não sabemos quando vai acontecer, per-
demos o controle da nossa vida. No entanto, creio no 
tempo de Deus, sei que ele tem um plano para minha 
vida. 

Teve um período da minha vida marcada por muito 
sofrimento, estive em coma, fui rondada pela morte, 
mas consegui renascer. Com todas as vivências que te-
nho experimentado nos últimos tempos, descobri que 
tenho capacidade de tocar a vida, de viver só, de ser 
um pai, uma mãe, um homem e uma mulher dentro 
de uma casa.

Marlene (dir.) com seu neto Maicon (esq.), que comemorou seus 15 anos 
na  ACTC - Casa do Coração.

Marlene (esq.) participa da Atividade Maria Maria, nas aulas e oficinas, 
onde aprende, além de bordar, a fazer outros artesanatos.
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mentado por bateria de Lítio.
O coração artificial é conectado 

aos átrios, que são as câmaras supe-
riores do coração. Entre os átrios e o 
coração artificial situam-se válvulas 
mecânicas que funcionam como as 
próprias válvulas do coração, que 
controlam o fluxo de sangue. As-
sim, o coração artificial supre as exi-
gências dinâmicas circulatórias, na 
substituição do coração doente. Em 
suma, o aparelho recepciona o san-
gue venoso sistêmico e o ejeta para 
os pulmões, a fim da obtenção da 
devida oxigenação sanguínea pela 
troca de gases; e posteriormente im-
pulsiona o sangue para a aorta para 
a distribuição do sangue oxigenado 
para todo o organismo. Assim, ele 
funciona como uma bomba do lado 
direito, do lado esquerdo e, em situ-
ações mais graves, até em ambos os 
lados do coração.

Habitualmente o coração artifi-
cial funciona temporariamente até 
a obtenção do órgão doador por 
transplante ou mesmo por tempo 
mais prolongado, até sua exaustão 
fisiológica na contraindicação ao 
transplante, dada a presença de co-
-morbidades existentes, como em 
doenças associadas nos pulmões, 
nos rins ou no fígado e cérebro.

Um coração artificial geralmente 
prolonga a vida por alguns meses 
além do esperado, para pacientes 
com insuficiência cardíaca em está-
gio final. Se o paciente estiver aguar-
dando por transplante, o coração ar-
tificial pode mantê-lo vivo enquanto 
espera pelo doador. O coração artifi-
cial também pode melhorar a quali-
dade de vida. Por outro lado, porém, 
coração artificial é um aparelho mui-
to complexo, difícil de implantar e 
que pode causar complicações.

 Ter um coração artificial envol-
ve alguns riscos sérios. Esses riscos 
incluem coágulos sanguíneos, san-
gramentos, infecção, e mau funcio-
namento do aparelho. Por causa 
desses riscos, somente um pequeno 
número de pessoas recebe o coração 
artificial. Corações artificiais existem 
há décadas, mas nunca atingiram o 
mesmo grau de confiabilidade do 
coração biológico.

Acrescente-se ainda que, em 
nosso meio, não há disponibilidade 
de coração artificial, a não ser por 
aparelhos importados, custosos e de 
certa forma burocráticos, provenien-
tes dos Estados Unidos da América 
(Bivacor do Texas Heart Institute) e da 
Europa (Carmata francesa, e com des-
taque ao Berlin Heart Excor).

Nosso sistema de saúde pública 
não oferece essa facilidade, dados os 
problemas financeiros relacionados.

Voga por isso estabelecer políti-
cas público-privadas em nosso país, 
a fim de se desenvolver essa tecno-
logia, já iniciada na Universidade 
de São Paulo e no Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia que, sem 
dúvida, teriam grande aplicabilida-
de para nossos pacientes.

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: O coração artificial está 
sendo utilizado em pacientes à es-
pera de um transplante cardíaco em 
situações que requeiram urgência 
por risco de vida iminente e dificul-
dade na obtenção de um coração de 
doador.

As principais indicações do im-
plante de coração artificial se cons-
tituem em: 

1. Recuperação de casos de falên-
cia cardíaca dos ventrículos, em 
que o paciente precisa do sistema 
temporariamente; 
2. Ponte para transplante nos ca-
sos de doença crônica, quando o 
paciente necessita aguardar um 
doador; e
3. Implante definitivo para pa-
cientes que não podem se sub-
meter a transplantes, servindo o 
sistema para prolongar a vida por 
alguns anos.

O coração artificial tem válvu-
las e membrana bovina (nas partes 
em contato com o sangue) e possui 
motor elétrico, sensores, circuitos 
microeletrônicos, softwares e é ali-

Se você tem dúvidas para o  
Dr. Edmar, envie sua pergunta 
para o e-mail debora@actc.org.
br.  Ela também pode ser publica-
da aqui.

 
Pergunta: 

Já é possível uma criança 
adolescente em fila de trans-
plante, em prioridade, fazer 

uso do coração artificial?

o doutor responde

O Bazar Permanente da ACTC – Casa do Coração 
oferece diferentes produtos, tais como produtos 
artesanais, peças exclusivas bordadas à mão por 
nossas mães/acompanhantes durante a Atividade 
Maria Maria, além de sabonetes e aromatizadores de 
ar com  suaves fragrâncias, produzidos pelos nossos 
adolescentes na Atividade Adolescente Cultural.
Venha conferir!

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

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Associação Parceria Empresa Escola
BRF S.A.
Cisa Trading
Google Inc.
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Projeto Ovo

Amigos de Coração - Pessoa 
Alexandre Sedola
Ana Lucia M. Abrahão
Anna Fischer (in memorian)
Anna Maria Lessa Backheuser
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fernão Carlos Botelho Bracher
Henrique Lacerda de Camargo
Jair Ribeiro da Silva Neto
Jairo Cupertino
Joana de Almeida Mattei
João Carlos de Genova
José Alberto Diniz de Oliveira
José Roberto Ópice
Luis Alberto Pimenta Garcia
Luis Stuhlberger
Luiz Fernando Figueiredo
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
Ricardo Trevisan
Sergio Lulia Jacob
Silvia Terepins Weinfeld
Silvio Steinberg

Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston 
Maria Luiza Fagundes

  Associados Mantenedores
Abílio Ribeiro de Oliveira
Alberto Zacarias Toron
Alda Jardanovski
Alípio Labão
Alvaro Prieto Oliva
Anna Maria Dei Espada
Beatriz Pereira do Valle
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Odon Lopes da Rocha
Carlos Toschi Neto
César Torres Bertazoni
Denise Oliveira
Elineide da Silva Nascimento Taino
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Schweizer
Fabiana Nascimento
Francisco André M. Navarro
Galeria Almeida & Dale

Heloisa Maria F. Prata Martins
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
José Ascenção
José Carlos Daux Filho
José Martins Costa Filho
Letícia Malvar Hernida Genescá
Lila Cajsa Johansson Carneiro
Luciano Cerruti
Luís Roberto Martins Barnabé
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 Odila Guimarães Curi
Maria Thereza Amaral Melo
Mário Luiz Saraiva
Maristela Vasconcellos Cardoso
Mariza Reinz Cintra
Mauricio Franchini
Mayra de Freitas Demarchi
Nacira Araújo Simonek 
Nature’s Farmácia e Laboratórios de Manipulação
Nicolau Chacur
Patricia Maria Mattos Pacheco
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Lopez
Renata Simon
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Begliomini
Roberto Daud
Roberto Frizzo
Rodrigo Octavio Deliberato
Roland Gallbach
Rosângela Dorazio Brockhausen
Sueli Finetti
Thais Jacinto Ribeiro
Thiago Vasconcelos Melo
Vera Lucia Mascarenhas Pires
Virgolino Oliveira Filho

 Associados Mantenedores
Adalberto Alves Dias
Adolfo Alberto Leirner
Adriana Cruz
Adriana de Souza
Alberto Carlos Amador Gimenez
Aline Silva Vigorito
Alvaro Sanchez Moura Faria
Ana Paula Oliveira Muller
Ana Paula Wille
Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva
Antonio Carlos
Bruno C. Sousa
Bysmark Medonça
Carlos Henrique Mutafi Carneiro
Cilly Issler
Claudia Alvares Navarro
Cristiane Lima
Daniel Antonio da Costa
Débora Pinto Carneiro
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes

Elisa de Arruda Botelho
Elisabete Camara
Emílio Felício Imbrioli
Eraldo Izequiel
Fabiana Lang de Mattos
Fabio Bobrow
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermes Bruno China
Jean de Souza 
João Paulo Fagundes
Joice Ruiz
Kátia Regina
Lamberto Percussi
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
Marília Aires
Mônica da Mata Medeiros Cruz
Paulo Paes
Paulo Viana
Pedro Pimentel de Vassimon
Pietro Nozza
Rafael Montanha
Rildo Vicente de Paula
Rita de Cássia Ferreira Balota
Rodrigo Kulb
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
Sérgio Roberto Pereira
Sônia Vitória Dias do Prado
Thais
Therezinha Ribeiro Ralston
Wagner Hepp
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini

Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alessandra Ranieri
Alex Cerveny
Alexandre Bernardes
Amanda Ermínio da Silva
Ana Beatriz Andrade de Souza
Ana Cristina Dias
Ana Eglobe Stellato
Andrea Adm.
Anna Righinni Alves da Siqueira
Antônio José Louçã Pargana
Antonio M. Catalan
Arek Missirihan
Armando Tooru Yamanaka
Baba Vacaro
Bernardo Parodi
Carlos Eduardo F. Santos
Cecília de Paula Machado Sicupira
Cecília Valente
Claudia Mifano
Claudia Moreira Salles

Clóvis França
Cristina Papazian
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
Eny Rapp
Fatima Michel
Felipe Mercadante Leite do Canto Zangrande
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávia Regina de Souza Oliveira
Franca Maria Berra
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
Leonora M. Novaes
Letícia Moura
Lilian Morassutti
Luciana Telerman
Luiz Carlos Pimentel
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
Nair Scassi Namura
Nelson Domingues da Costa
Nina Horta
Paola Otero
Patricia A. F. Barros
Paulo Mercado
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Roceli Silveira Soares
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
ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 8.715

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 45.507

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 3.685

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões 682

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

2.007

Resultados de janeiro a junho de 2016

DEMONSTRAÇõES DAS RECEITAS E DESPESAS  
ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2015

Total de Receitas R$ 4.240.137,00  

Total de Custos e Despesas (R$ 3.559.378,00)

Resultado do Exercício   R$ 680.759,00 

Reserva Técnica Contábil  (R$ 612.683,00) 

Superávit do Exercício R$ 68.076,00 

A ACTC - Casa do Coração coloca à disposição o Relatório de Atividades, o Pare-
cer da Auditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2015. 
Além disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veicu-
ladas neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora Carneiro pelo 
telefone (11) 3088-7454.

Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Armazém Cerealista
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
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Bertha Industrial
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
Brazil Foundation
Café Web
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
CH Carolina Herrera - Loja Shopping Cidade Jardim
Ciao Mao - Loja Jardins
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia Moura 
Club Athletico Paulistano
COMPUGRAF
Confetti Industria e Comércio Ltda.
Danone Ltda.
Drogaria Quarteirão da Saúde
Eh Aqui Doações
Empório Bud
Empório Fotográfico
Entre Patas e Pelos
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.
Fórmula Ativa Farmácia
Fratti Lounge Pizzerie
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
Master ATS Supermercados
Meia de Seda - Intimmates
MMartan - Loja Sumaré
Montart Esquadrias Metálicas
MOWA - Monbile Wirelles Applications Ltda.
NatBio Importadora Ltda.
O POLEN
ONG Banco de Alimentos
Óptica Santa Luz
Ótica Lunette Eirelli
Ótica Wanny
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Philips do Brasil
Poderoso Timão - Loja Augusta
Ponto Natural
Prodiet Nutrição Clínica Ltda.
Quilocal - Pharmacia Artesanal Ltda.
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência 
Portuguesa
Rede Poderoso Timão - Loja Augusta
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Track & Field
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Vinheria Percussi
WTorre Engenharia e Construção S/A
XZUM
Zurich Brasil Seguros

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

ACTC - Casa do Coração  – Evolução do Volume de atendimento aos usuários 
1994 – 2015

TOTAL: 375.442 atendimentos
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