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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.  

Todos os anos a ACTC – Casa do Coração cria dife-
rentes estratégias de captação de recursos para fazer 
frente ao desenvolvimento e à manutenção das ativi-
dades que desenvolve.

Iniciamos o ano de 2017 com o espetáculo Les Mi-
sérables cuja renda foi revertida integralmente para a 
ACTC – Casa do Coração. A gestão da divulgação e ven-
da dos ingressos contribuiu para o aumento de nossa 
rede de relacionamentos, além de nos municiar de in-
formações e conhecimentos para que possamos repe-
tir a experiência com outros espetáculos.

Os recursos governamentais provenientes de proje-
to aprovado em 2013 pelo FUMCAD, infelizmente, não 
tiveram desdobramento exitoso, pois as dificuldades 
administrativas da secretaria afim impediram que os 
repasses transcorressem da forma esperada.

Este ano teremos a terceira edição dos Concertos 
Brasileiros. No dia 25 de abril, com a apresentação do 
instrumentista Hamilton de Holanda, no teatro Cetip. 
Os espetáculos seguintes ocorrem nos dias 22 de agos-
to e 24 de outubro com as apresentações de Yamandu 
Costa e Marcelo Bratke, respectivamente. Contamos 
com a participação de todos os nossos amigos nesses 
espetáculos e lembramos que este projeto conta com 
incentivo da Lei Rouanet, com venda de ingressos re-
vertida para nossa instituição.

Repetiremos a experiência de sucesso do ano de 
2016, realizando a segunda edição do Bazar Desapego 

do Bem, agora envolvendo itens de casa, na primeira 
quinzena de setembro. Contamos com a presença de 
todos.

Além destas ações, mantemos a campanha “De 
Coração para Coração”, que pretende arrecadar 
R$1.050.950,00 para honrar os atendimentos previstos 
para 2017. 

Nossa meta para 2017 é atender mais de 500 crian-
ças e suas mães/acompanhantes, que deverão retornar 
no mínimo duas vezes no decorrer do ano e ficarão em 
média 35 dias, recebendo hospedagem, alimentação, 
atendimento social, atendimento terapêutico e educa-
cional, além de participarem de atividades para seu de-
senvolvimento social e pessoal durante todo o período 
de permanência em nossa instituição.

Contamos com todos vocês!

Diretoria da ACTC – Casa do Coração

Expectativas para 2017
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Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga - CRESS 22.798
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz – CRESS 42.463, 
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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 
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Lucina Suzuki
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Maria Amalia Ribeiro
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Mônica Pimentel de Vassimon
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Marina Massi 
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Roberto Bielawski
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Rodrigo Motta Bresser Pereira
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
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Sonia Soicher Terepins 
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
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Valeria Wey Barbosa de Oliveira
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expedientediretoria 2017 a 2019

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 
26/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Válido por tem-
po indeterminado

•  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 - Em processo de renovação

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

•  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 – 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 – Em 
processo de renovação.

•	 Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades 
(CENTS)  – nº 0210/2014 – Válido até 12/08/2017.

•	 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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destaques

Texto produzido pela Assistente Social Silvana Fanti  

Aconteceu na ACTC – Casa do Coração : “Dia  Internacional 
da Mulher”

O departamento de Serviço 
Social da ACTC – Casa do Coração 
promoveu um evento em come-
moração ao dia internacional da 
mulher, data importante para re-
tomar tema muito discutido na 
sociedade atual: o empoderamen-
to feminino.  Como caracterizá-lo? 
Esse conceito envolve uma série de 
aspectos voltados à valorização da 
mulher: conceder poder, reconhe-
cer a autoridade, investir na defesa 
dos seus direitos, respeitar sua au-
tonomia, dar-lhe oportunidade de 
se habilitar profissionalmente para 
desenvolver capacidades, exercer 
influência e ampliar a própria auto-
-estima. 

O leque é amplo e o tema es-
pecífico escolhido foi: ampliar seus 

conhecimentos sobre nutrição. 
Com este olhar, convidamos Daya-
ne Lira Gamboa, consultora em nu-
trição e as estudantes de nutrição 
da Faculdade São Camilo, Fernan-
da Bacchin Marcondes e Giovanna 
Rizzo de Araújo Lima, para uma pa-
lestra sobre Bem-Estar, por meio de 
uma alimentação saudável.

As palestrantes enfatizaram 
que a alimentação saudável deve 
considerar os recursos naturais de 
cada região dos nossos usuários, 
exemplificados através de receitas. 
O encontro foi finalizado com um 
lanche elaborado pela nossa culi-
narista Rita Bonifácio.

Evento reuniu os Associados Fundadores e Efetivos para apresentação dos resultados do ano de 2016 e eleição 
da nova Diretoria

Assembleia Geral Ordinária 

No dia 20 de março a Diretoria, Associados Funda-
dores e Efetivos foram convidados a participar a As-
sembleia Geral Ordinária 2017 da ACTC – Casa do Cora-
ção, que aconteceu na sede da instituição. 

Na ocasião, o Balanço Patrimonial e as Demonstra-
ções Contábeis de 2016 foram expostas pelo represen-
tante da empresa Perspectiva Contábil, Joaquim Venair 
Mendes. Em seguida, foi feita a síntese dos dados do 
Relatório de Atividades 2016, pela coordenadora da 
ACTC – Casa do Coração, Regina Amuri Varga. E para 
finalizar, a Dra. Sandra Alves Silva, advogada da institui-
ção, apresentou os nomes dos membros eleitos para a 
diretoria no biênio 2017 – 2019.  

Na sequência, foi realizada a abertura oficial da Cam-
panha de Captação “De Coração para Coração – 2017”, 
pela presidente eleita, Mônica Pimentel de Vassimon, 
que salientou a importância da participação de todos.

Ao final, os presentes receberam produtos desen-
volvidos em conjunto pelas mães/acompanhantes na 
Atividade Maria Maria e por adolescentes na Atividade 
Adolescente Cultural.

Palestra sobre alimentação saudável promovida 
em comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher.

Foto 1 e 2 - Regina Amuri 
Varga, coordenadora da 
ACTC - Casa do Coração, faz a 
apresentação dos principais 
resultados alcançados em 
2016 para  os participantes 
da Assembleia.

Foto 3 - Mônica Pimentel 
de Vassimon, presidente 
eleita, lança oficialmente 
a Campanha de Captação 
2017.
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No dia 26 de março a ACTC – Casa do Coração realizou parceria com a Time For Fun para 
ser beneficiada a venda dos ingressos de uma sessão do espetáculo Les Misérables, no Teatro 
Renault. 

Vencedor de mais de 125 prêmios internacionais, o musical mais antigo do mundo, LES 
MISÉRABLES é baseado no clássico romance de Victor Hugo. Em contraste com o cenário 
da França do século XIX, conta uma história de sonhos, amor, paixão, sacrifício e redenção 
- testemunho atemporal para a sobrevivência do espírito humano. Épico e edificante, LES 
MISÉRABLES é um dos musicais mais populares do mundo. Visto por mais de 70 milhões de 
pessoas em 44 países e traduzido para 22 línguas ao redor do globo.

Foram mais de 500 ingressos vendidos, com um total arrecadado de mais de R$ 120.000,00. 
A peça ficará em cartaz em São Paulo até novembro.

Agradecemos de coração à produção, ao elenco e à direção do espetáculo.

Espetáculo “LES MISÉRABLES tem sessão com renda revertida para a ACTC – Casa do Coração
Ação em prol da ACTC – Casa do Coração

O casal Clara de Laurentiis e Fernão Bracher comemoraram a realização do casamento em prol da organização
Amor que faz bem ao coração

No mês de abril, Clara de Lauen-
tiis e Fernão Bracher realizaram a 
comemoração de sua união matri-
monial e solicitaram aos convida-
dos, amigos e parentes para que 
revertessem o presente em prol da 
ACTC - Casa do Coração.

Essas doações financeiras serão 
utilizadas na manutenção das ativi-
dades desenvolvidas com crianças, 

adolescentes e seus familiares, que 
encontram na ACTC – Casa do Co-
ração a oportunidade para trans-
formar o momento de crise em 
crescimento e aprendizado.

Desejamos muitas felicidades 
ao casal e agradecemos de coração 
pela iniciativa de contribuir com 
nossa missão.

Fonte: 
http://parananoivas.com

.br/w
p-content/uploads/2013/08/

desenhos-para-colorir-de-casam
ento.jpg

ACTC – Casa do Coração participa de diversos eventos beneficentes no primeiro semestre

Ações solidárias contribuem cada vez mais para Captação 
de Recursos

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 é a 
organização de eventos beneficentes em prol de uma 
causa, como bazares, direcionamento de parte da ver-
ba arrecada em bilheterias, venda de produtos específi-
cos em determinadas ocasiões, dentre outros.

A ACTC – Casa do Coração por diversas vezes tem 
sido convidada a participar de iniciativas com esse 
foco. Destacamos nos meses de abril a junho as seguin-
tes ações:

•	 BAZAR	BACANA	–	EDIÇÃO	DIA	DAS	MÃES	-	de	08	
e	09	de	abril: Organizado pela Associação de Pais 
da Escola Lourenço Castanho – APLOC e com uma 
ação de arrecadação de itens de consumo para 
a Associação Maria Helen Drexel, essa edição do 
evento reuniu diversos expositores, incluindo a 
ACTC – Casa do Coração, além de foodtrucks e bre-
chó.

•	BAZAR	ATELIER	 PAULA	ALMEIDA	 –	 EDIÇÃO	DIA	
DAS	MÃES	-		de	04	a	13	de	maio: A convite da orga-
nizadora e ceramista Paula Almeida, a ACTC – Casa 
do Coração, como em anos anteriores, participou 
novamente do bazar, em seu atelier e loja. Nessa 
ocasião, contamos com o apoio de nossa presiden-

te, Mônica Vassimon, que acompanhou de perto a 
realização do evento.

•	HEARTY	 BOWL	 PROJECT,	 NA	 GRADED	 –	 11	 de	
maio: Organizado pela Sra. Lucinha Ariani, da Gra-
ded School, a ACTC – Casa do Coração foi benefi-
ciada com a receita das vendas dos bolws de cerâ-
mica no evento dia 11 de maio.

•	DIA	 DAS	 MÃES	 SOLIDÁRIO	 –	 RÁSCAL	 RESTAU-
RANTE	–	14	de	maio: campanha realizada há mais 
de dez anos nas unidades da Rede Ráscal Restau-
rante, reverte parte da verba arrecadada pela ven-
da das sobremesas no Dia das Mães para a ACTC 
– Casa do Coração.

•	FESTA	 JUNINA	 2017	 -	 ESCOLA	 BILINGUE	 BE	 LI-
VING	–	24	de	 junho:	pelo quarto ano consecuti-
vo, a ACTC – Casa do Coração foi convidada pela 
direção da escola a participar da exposição com a 
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 inverno.  A verba arrecadada com a venda 
dos itens de alimentação e recreação também foi 
revertida para a ACTC – Casa do Coração.



EDIÇÃO ESPECIAL - Janeiro a junho   5     

informativo ACTC - Casa do Coração

Após intervalo de um ano, no 
dia 25 de abril a ACTC – Casa do 
Coração promoveu a primeira apre-
sentação do projeto Concertos Bra-
sileiros 2017 com o artista Hamilton 
de Holanda, transgressor e criador 
da técnica pioneira do bandolim de 
dez cordas. Sua música é focada na 
beleza e na espontaneidade, unin-
do tradição e modernidade. 

Incentivado pela Lei Rouanet, o 
projeto conta com o patrocínio das 
empresas: Alupar – Taesa, Comgás, 
STN – Sistema de Transmissão Nor-
deste S.A e Vicunha Têxtil. Ele con-
tribui para a sustentabilidade fi-
nanceira da entidade e, ao mesmo 
tempo, amplia o repertório cultural 
do público atendido. 

A série Concertos Brasileiros tem reunido expoentes da música brasileira, oferecendo ao público diversidade e 
excelência. Em sua terceira edição, a ACTC – Casa do Coração apresenta artistas com carreira consolidada, aplaudi-
das turnês pelo país e reconhecimento no âmbito internacional.  

Agradecemos a contribuição de todos os envolvidos em mais um projeto da ACTC – Casa do Coração!
Conheça os artistas das próximas apresentações:

Texto produzido pela Assistente de Desenvolvimento Institucional, Flaviana Oliveira
Concertos Brasileiros voltam aos palcos do Teatro Cetip 

YAMANDU COSTA – 22.08.2017
Premiado compositor e virtuose do violão. Toca 
choro, música clássica brasileira, milongas, tangos, 
zambas e chamamés. Desde o início da carreira, o 
instrumentista gaúcho mistura estilos e interpreta-
ções com rara personalidade.

MARCELO BRATKE – 24.10.2017
Pianista com sólida carreira nacional e internacio-
nal, é um artista que não se limita as fronteiras do 
universo da música clássica, embora tenha sido 
embasado na tradição da música erudita. 

Momentos da primeira apresentação do projeto Concertos Brasileiros 2017, com Hamilton de Holanda, 
que trouxe ao palco o repertório de seu novo álbum, Casa de Bituca, dedicado à obra de Milton 
Nascimento.
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A primeira infância é um perí-
odo decisivo na formação da per-
sonalidade e do modo de agir do 
bebê e da criança. 

Estudos mostram que, nos 
primeiros anos de vida, o vínculo 
construído com a mãe, o pai, a 
família e outros cuidadores servi-
rá como base de segurança para 
que o bebê e a criança possam 

explorar o mundo, crescer e conquistar autonomia, de-
senvolvendo ao longo da vida habilidades emocionais 
e sociais necessárias para a construção de relaciona-
mentos fortes e saudáveis.

O Serviço Social da ACTC – Casa do Coração pro-
moveu nos dias 24, 25 e 26 de abril o terceiro Encon-
tro Anual do projeto Primeira Infância, que teve como 
tema “A Importância do vínculo afetivo entre pais e fi-
lhos no início da vida”.

Este evento tem por objetivo esclarecer, conscienti-
zar, bem como formar multiplicadores de informações 
acerca dos assuntos apresentados e, assim, viabilizar 
maior conhecimento e aderência às questões que im-
pactam a formação na primeira infância.

No primeiro dia, contribuiu conosco a palestrante 
Dra. Paula Vicenzi Gaiolla, médica cardiologista pedi-
átrica do InCor (HC - FMUSP e Ecocardiografista Pedi-
átrica do Hospital Albert Einstein, que falou sobre “A 
importância de estarmos juntos com os nossos filhos 
durante a internação”.

No segundo dia, a palestrante Andréa Matheus – Psi-
cóloga, especialista em psicologia hospitalar e formada 
em Terapia Cognitiva Comportamental pela FMUSP, 
conversou sobre o tema “O Amor Basta: a importância 
do vínculo no desenvolvimento infantil”.

 No terceiro dia foi feito um Cine Primeira Infância 
com exibição do filme “Começo da Vida”, seguido de 
Roda de Conversa com as assistentes sociais Elaine 
Baptista, Marilia Marinho, Silvana Fanti e Sandra Cruz e, 
também, com a psicóloga Barbara Catarina e a terapeu-
ta corporal Leda Stelman.

O encontro foi encerrado em café da tarde ofereci-
do pelo Serviço Social em parceria com a Culinarista 
Rita de Cassia Araripe.

Texto elaborado pela Assistente Social Elaine Baptista

ACTC – Casa do Coração promove pelo terceiro ano a Semana 
da Primeira Infância

Já no dia 25/04 a psicóloga Andréa Matheus ministrou a palestra com o 
tema “O Amor Basta: a importância do vínculo no desenvolvimento infantil”.

No dia 24/04 contamos com a presença da Dra. Paula Vicenzi Gaiolla que 
falou sobre a participação da família no processo de internação .
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Texto elaborado pela Assistente Social Marilia Marinho
A importância das vacinas

As vacinas são fundamentais 
para a saúde pública, pelo fato de 
prevenir doenças, reduzir mortali-
dade e evitar propagação de epi-
demias. A imunização é uma ação 
simples e de baixo custo que pro-
move a saúde da população.  

Com a intenção de informar as 
mães/acompanhantes da ACTC – 
Casa do Coração, o departamen-
to de Serviço Social, no dia 24 de 
maio, organizou a palestra de De-
ronice Ferreira de Souza, enfermei-
ra especialista em Saúde Pública. 
A convidada apresentou, de forma 
dinâmica, o surgimento da vacina, 
as ações importantes na prevenção 
e no controle de doenças, a preser-
vação do meio ambiente, a impor-

tância da imunização, o papel de 
hábitos simples, como lavar bem as 
mãos e os alimentos, entre outros. 
Deronice também comentou o ca-
lendário de vacinação, atualizado 
anualmente, conforme as necessi-
dades. 

As participantes puderam expor 
suas dúvidas e serem esclarecidas, 
fizeram perguntas diversas, tais 
como: quais vacinas pessoas trans-
plantadas podem tomar, locais in-
dicados para vacinação, vacina de 
HPV em meninos, etc. 

O objetivo é promover ações 
que informem e contribuam para o 
desenvolvimento do público aten-
dido.

Projeto multidisciplinar de psicomotricidade: Psicologia e Reforço Escolar - Texto produzido pela Psicóloga 
Bárbara Catarina – CRP 06/123442

NOTÍCIA DA PSICOLOGIA - Desenvolvimento integral na 
Primeira Infância: aulas de estimulação e desenvolvimento 
infantil

Os usuários da ACTC – Casa do Coração apresentam 
dificuldades que vão muito além da cardiopatia. Desta 
forma, surgiu a necessidade de realizar um trabalho in-
tenso e de maneira incisiva com foco globalizado nos 
aspectos cognitivos, motores e psíquicos.

Baseada numa visão holística do ser humano, a psi-
comotricidade encara de modo integrado as funções 
cognitivas, sócio emocionais, simbólicas, psicolinguísti-
cas e motoras, promovendo a capacidade de ser e agir 
em contexto psicossocial. Ela possui linhas de atuação 
educativa, reeducativa, terapêutica e relacional.

Ao partir do pressuposto de que a psicomotricida-
de é uma representação mental da expressão motora, 
pode-se inferir que, ao desenvolver as relações entre o 
pensamento e a ação, são proporcionadas transposi-
ções e associações necessárias, além de extremamen-
te importantes no processo ensino-aprendizagem.  O 
domínio do esquema corporal, lateralidade e noções 
espaciais facilitam a construção das estruturas ope-
racionais dos cálculos mentais, raciocínio lógico, bem 
como a aquisição da leitura e escrita. Vale ressaltar que 
o desenvolvimento intelectual envolve corpo e emo-
ções. Segundo Wallon, do ato motor à representação 
mental, graduam-se todos os níveis de ligações entre o 
organismo e o meio.

Nos movimentos da criança são articulados sua afe-
tividade, desejos e possibilidades de comunicação. A 
psicomotricidade ocupa um lugar de destaque na vida 
do indivíduo, sobretudo na primeira infância, em razão 
da grande interdependência entre os desenvolvimen-
tos motor, afetivo e intelectual.

Ao considerar a educação como algo mais amplo do 
que a simples transmissão de conhecimentos, o traba-
lho multiprofissional psicomotor favorecerá o processo 
ensino-aprendizagem, e, ao mesmo tempo, contribui-
rá não só para a evolução psicossocial como também 
para a melhoria do desempenho escolar.

Desta forma, as atividades psicomotoras para crian-
ças e adolescentes são práticas, não apenas preparató-
rias à aprendizagem, mas atuam como instrumentos 
que lhes dão segurança enquanto sujeitos, de modo 
a facilitar-lhes a construção da unidade corporal, além 
da afirmação da identidade pessoal e da conquista da 
autonomia intelectual e afetiva.

Publico da ACTC - Casa do Coração prestigia 
palestra sobre vacinas promovida pelo 
departamento de Serviço Social.

Trabalho desenvolvido 
na ACTC - Casa 
do Coração, em 
conjunto entre as 
áreas de psicologia e 
pedagogia, com foco 
na psicomotricidade.
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PESSOAS JURÍDICAS
ADP
Armazém Cerealista
Aro 27 Bike Café
Banco de Alimentos Associação 
Civil
Barbara Engenharia e Construtora
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
Cozinha de Afeto
Drogaria Quarteirão da Saúde
Empório Bud
Entre Patas e Pelos
Escola Graduada de São Paulo – 
Graded School
Fabio Coffe Shop - Café Amor
Faculdade USCS Bela Vista
Fazenda Monte Alegre
FIAP
Fine Prints
Fórmula Ativa Farmácia
Google
Infonetware
Meia de Seda
MMartan - Loja Sumaré
MOWA - Mobile Wireless Applica-
tions Ltda.
Natural One S.A.
Ótica Lunette Eireli
Ótica Wanny
Papelaria Vale do Jordão
Pestfim Serviços de Controle de 
Pragas Ltda.
Ponto Natural

Richards - Shopping Villa Lobos
SP Lovers Café
TIP TOP – Loja Catarina Outlet
TIP TOP – Loja Eldorado
TIP TOP – Loja Morumbi
TRR Securitas Corretora de Seguro 
Ltda.
Vinheria Percussi

PESSOAS FÍSICAS
Abílio Coelho
Alexandra de Michelli Nolasco
Alexandre E. Bartoletto
Alexandre Figueiredo
Amanda Tabach
Ana Cristina Barbastefano
Ana Maria Bortolin Uliana
Ana Paula Dela Luca
Andrea Adm
Anízio Sabino de Paula
Belkiss Rocha Azevedo
Bruno Silva Camargo
Cecilia Helena B. de Almeida Prado
Cleonice Santos Silva
Cora Haidar
Cristiana Vieira
Cristina Marie E. Harada
Daniel Hollander da Silva
Elainy Martins do Nascimento
Elisa Valero
Enis Roberto de Andrade
Fabiana Mattos
Fernanda Garcia Passos
Flavia Peretto
Ignes Palhares
Julia Gurgel Botelho
Juliana Costa Brisola
Kutr Oberhuber
Leila
Lilian Morassutti

Lucia Helena Toledo Faria
Luciana Telerman
Luiz Carlos Pimentel
Manon Zarvos 
Marcelo Maruyama
Marcia Jovine
Marcia Souza
Maria Ângela Mendes
Maria José Freitas
Marysa Christina Sbrana
Nair Scassi Namura
Natália Zuffo 
Nelson Domingues da Costa
Pamela C. Gomes da Silva
Paola Otero
Rocceli Silveira
Samara Freitas Gadelha
Stephanie Klovrza
Sueko Niyama
Suely Telerman
Susie Shao
Tania Rubia Flores da Rocha
Therezinha Ribeiro Ralston
Valéria C Cardoso
Vanderlei de Almeida
Victória L. B. Amaral
Vitoria Boldrin
Vitória Cotini

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

ETEC Juscelino Kubitscheck:
•	Marcela Breviglieri dos Santos

Espaço Care:
•	Vaneide Santana
ADP:
•	Carolina Carvalho
•	Leonardo Oliveira Bomfim 
Stephanie Klovrza 
Gamesa Eólica Brasil:
•	Amanda Ferreira Diniz
•	Flavio Farias de Almeida 
Karen Alencar
Fabiano Mota
Alunos do Curso de Psicologia da 
Mackenzie:
•	Bruno Colino
•	Claudia Almeida
•	Samyle Carvalho

Patricia Bacci
Bruna Lambais
Letícia Piccolotto
Alexandre Grynberg
Mônica Siqueira
Talita Antunes
SESCOP:
•	Gabriel Tito
Natalia Martinez
Kely Nascimento
Celina Dias
Equipe Barbara Engenharia e 
Construtora

Voltem sempre!
Nos meses de janeiro a junho 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.
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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 li-
gados a nossa missão. 

Dentro dessa proposta, desta-
camos:

• No 06 de maio, a Auxiliar 
Administrativa Elisângela Sousa 
Dias iniciou o curso “Excel 2016 
Avançado”, realizado pelo SENAC. 
O curso terá duração até 15 de 
julho, acontecerá aos sábados e 
capacitará o aluno para criar pla-
nilhas no Excel 2016, utilizando 
recursos e ferramentas avançadas 
para otimizar consultas e cálculos 
e agilizar os processos de trabalho

• No dia 08 de maio  as as-
sistentes sociais Elaine Baptista e 
Marilia Marinho de Carvalho parti-
ciparam do “10º Seminário Anual 
de Serviço Social”, realizado pela 
Cortez Editora no TUCA, Teatro 

da Pontifícia Universidade Católi-
ca (PUC-SP). O tema deste ano foi 
um retrato fiel da atual conjuntu-
ra: “Trabalho, Seguridade Social 
e regressão dos direitos sociais: 
para onde vai o Serviço Social?”, 
pergunta que propiciou aos parti-
cipantes  debates, análises e mui-
ta reflexão.

• No dia 11 maio a Assistente 
de Administrativo Brenda Souza 
realizou a capacitação “Programa 
Nota Fiscal Paulista”, promovida 
pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Social (SEDS), por 
meio da Coordenadoria de Ges-
tão Estratégica (CGE) / Grupo de 
Gestão de Cadastros e da Escola 
de Desenvolvimento Social do 
Estado de São Paulo (EDESP). O 
evento teve como objetivo apre-
sentar as alterações e atualizações 
realizadas recentemente nas re-

gras gerais do Programa Nota Fis-
cal Paulista.

• No dia 03 de junho a Super-
visora de Serviço Social Sandra 
dos Santos Cruz participou do “I 
Encontro sobre cardiopatia con-
gênita para famílias e crianças 
cardiopatas”, realizado pelo Hos-
pital Sabará e Instituto PENSI, no 
Higienópolis Medical Center, na 
qualidade de palestrante no pai-
nel “Suporte entre famílias. O pa-
pel das ONGs”.

•  Já no dia 15 de junho a Su-
pervisora de Serviço Social Sandra 
dos Santos Cruz participou do “XX 
Simpósio de Serviço Social”, no 
Congresso da Sociedade de Car-
diologia do Estado de São Paulo – 
SOCESP. Sandra foi coordenadora 
na mesa redonda de tema “Estilo 
de vida saudável e doenças car-
diovasculares”.

notícia das crianças e dos adolescentes

Atividades integradas entre crianças e adolescentes, uma 
parceria de sucesso!
Texto escrito pelas educadoras Bruna Alves e Cinthia Goulart

As atividades integradas que reuniram 
crianças e adolescentes nas propostas 
pedagógicas da rotina da ACTC – Casa do 
Coração foram o diferencial deste primeiro 
semestre do ano de 2017.

A integração das atividades Brasileirinhos e 
Adolescente Cultural se iniciou no primeiro 
mês do ano e perdurou por todo o trimestre. 
Surgiu como uma proposta de aproximação e 
interação entre o grupo de crianças e o grupo de 
adolescentes.

 A participação nas atividades segue a idade 
cronológica, determinada até os 12 anos de 
idade, mas também goza de flexibilidade no 
que diz respeito a: aptidões, desenvolvimento 
integral e aspectos emocionais são avaliados 

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.

As aulas de culinária foram um dos momentos de integração entre adolescentes e 
crianças.
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pela equipe de educação. Essas medidas visam 
tornar a passagem de uma etapa a outra como um 
processo lúdico e natural, atenuando possíveis danos 
emocionais.  Dessa forma, a mudança pode ocorrer aos 
onze anos ou, diversamente, aguardar algum tempo 
após o pré- púbere completar doze anos cronológicos, 
levando em consideração a prontidão e a maturidade 
da criança em questão.

A ideia de integrar as atividades Brasileirinhos 
e Adolescente Cultural surgiu a partir da reflexão 
das educadoras que diagnosticaram uma lacuna 
existente na transição das atividades Brasileirinhos 
para a Atividade Adolescente Cultural. Esta lacuna 
era percebida em aspectos emocionais, aptidões 
pedagógicas e mesmo atrasos na habilidade motora, 
como também na capacidade de leitura e escrita. A 
meta de preencher essa lacuna ou mesmo diminuí-
la foi o norteador das ações posteriores e assim, a 
promoção de ações que pudessem proporcionar o 
convívio entre os dois grupos foi o objetivo principal. 

Diversas atividades integrativas foram 
introduzidas nas nossas rotinas, como as aulas de 
culinária, as atividades culturais externas, oficinas 
de artes e artesanato, aulas de música, festas e datas 
comemorativas. 

As atividades Culturais externas foram organizadas 
no sentido de atender às duas demandas, crianças 
e adolescentes. Passeios aos parques da cidade, 

exposições, cinema e museus foram algumas das atividades desenvolvidas neste trimestre. Cada jovem ficou 
responsável por uma criança durante o passeio, estabelecendo vínculos.

Nas aulas de culinária, as habilidades de cortar, manusear utensílios domésticos, cuidar da higiene da cozinha 
antes e depois do uso, foram desempenhadas pelos jovens que auxiliaram as crianças a eles confiadas. As crianças 
aprenderam a lavar os alimentos, fazer sucos e acompanhamentos.

Nas festas e datas comemorativas, os dois grupos responderam positivamente. Auxiliaram conjuntamente a 
ornamentação e arrumação dos espaços físicos e também os preparativos de alimentação.

A comemoração dos aniversariantes do mês, entre pacientes em tratamento, também foi feita com a integração 
das atividades. As crianças fizeram lindos enfeites e ajudaram na ornamentação dos bolos junto com os jovens. 

 As oficinas de arte e artesanato foram desenvolvidas nessas mesmas condições, o que tornou o trabalho 
prazeroso e divertido para ambas as partes.

As atividades culturais externas (foto 1) e os aniversariantes do mês (foto 2) 
também foram realizadas conjuntamente.

As aulas de música (esq,) e as oficinas de arte e artesanato (centro e dir.)  foram mais momentos onde crianças e adolescentes trabalharam juntos,  
demonstrando uma ótima interação .
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“O bordado e o bordar me traz essa energia de que preciso, de 
prazer e satisfação”
Depoimento da mãe/acompanhante Edna Maria Apoetia à educadora Cristina Macedo Tomaz

notícia das mães

Nasci em Poconé, Mato Grosso, tenho quatro ir-
mãos, meus pais eram pecuaristas, por isso passamos 
a nossa infância na fazenda.  Quando fomos para a ci-
dade já estávamos todos alfabetizados.

 Aos 8 anos fui para um colégio em Poconé. Nessa 
época sofri muito, sentia muita falta dos meus pais e 
de meus irmãos, diziam que eu era uma manteiga der-
retida, chorava por tudo. Apesar da saudade dos meus 
pais, o fato de eu ser comunicativa e brincalhona sem-
pre me ajudou a espantar a tristeza. 

Fui para Cuiabá para cursar o Ensino Médio. Lá, a 
primeira pessoa que conheci foi meu marido, hoje 
meu eterno namorado, amigo e companheiro. Nossa 
relação foi muito conturbada, pois meus pais não o 
aceitavam por ele ser do Sul, havia muito preconceito 
em relação a isso.

 Apesar de todas essas desavenças, namoramos 
escondidos, mas nesse ínterim, fiquei grávida do Mar-

quinhos, meu filho mais velho, hoje com 17 anos. No 
começo do nosso relacionamento foi um caos, vivía-
mos em conflito por causa da bebida alcoólica. Eu o 
amava, mas a bebida desestruturava o nosso amor, eu 
já estava no limite, já tinha decidido a me separar.

No entanto, ao engravidar do meu segundo filho, 
Ivens, me desesperei, fiquei depressiva, mas Deus nos 
ofereceu uma nova chance, meu marido passou a co-
locar a família em primeiro lugar. Nos unimos ainda 
mais com a chegada de um novo filho. No entanto, aí 
começou a nossa luta.

 Quando ele nasceu, o médico nos deu alta, mas 
desconfiei que tinha alguma coisa errada.   Recorre-
mos à pediatra, e esta, após o ecocardiograma, diag-
nosticou que ele tinha 4 deformidades no coração, 
Tetralogia de Fallot. 

Nos disseram que Ivens podia morrer a qualquer 
momento. O mundo desabou, nós nos desesperamos 
com a notícia, ficamos sem chão e sem rumo. Fomos 
para Curitiba, ele foi operado, no entanto teve uma 
parada cardíaca e uma infecção, ficou um mês na UTI. 
Mesmo no desespero, nós não perdemos a confiança 
e fé em Deus.

 Quando Ivens tinha dois anos, viemos para São 
Paulo e, no HCor, ele submeteu-se a uma segunda       
cirurgia. Sabíamos que era paliativo esse procedimen-
to e, com 10 anos ele fez o homoenxerto pulmonar, 
mas ficou com uma insuficiência nessa válvula.  Hoje 
aos quinze anos, meu filho está bem, faço acompanha-
mento de 6 em 6 meses, provavelmente precisará se 
submeter a uma cirurgia.

A mães/acompanhante Edna (esq.) e seu filho Ivens (dir), 15 anos.

Para as crianças, o ganho não se limitou às ações que proporcionaram momentos de socialização e 
aprendizagem, mas apontou também para as possibilidades de abertura e confiança no futuro, já que pequenos 
puderam se espelhar na atuação dos jovens,  criando perspectivas e observando habilidades que elas mesmas 
terão oportunidade de desenvolver. 

O grupo de jovens que teve a oportunidade de vivenciar esta proposta respondeu positivamente. O processo 
fortaleceu seu amadurecimento.

Para a equipe de Educação da ACTC – Casa do Coração, a lacuna percebida no primeiro momento vai sendo 
preenchida gradativamente; há um caminho a ser percorrido, pois a abordagem obteve sucesso e será uma 
constante nas atividades no decorrer do ano. 

Integrar os jovens e as crianças em atividades que os tornassem mais próximos uns dos outros deu a todos a 
oportunidade de crescimento e aprendizado.  Proporcionou aos jovens a possibilidade de despertar o cuidador 
em si e à criança a perspectiva de um futuro real e possível através daquilo que foram capazes de criar juntos.
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 Acredito que tudo tem um propósito na vida, de 
vir, de ser e de existir, o meu é fazer o melhor para o 
Ivens, pois com o seu nascimento, tudo melhorou, ele 
mudou radicalmente a nossa vida.  É a nossa benção, 
nossa luz!   

Com essas idas a São Paulo, conheci a ACTC – Casa 
do Coração, tudo melhorou para o Ivens e para mim, 
ele ama essa casa, vibra quando fala em retornar ao 
médico, parece que está indo a um passeio maravilho-
so. 

Eu também amo muito a ACTC – Casa do Coração, 
apesar de conviver com as diferenças entre as mãezi-
nhas, me dou muito bem com todas, fiz boas amiza-
des. Sou grata aos funcionários: o pessoal da recepção, 
as assistentes sociais, a Socorro, a Rita, todos sempre 
me acolheram calorosamente. 

Agora o que mais me fascina na ACTC – Casa do 
Coração é o projeto Maria Maria. A Cris, com seu alto 
astral, sempre nos incentivando, nos contagia e a           

professora Bernadete, que é uma mãe para todas nós, 
nos ensina com carinho e cuidado a técnica do borda-
do. 

Normalmente, ao chegar na casa termino minhas 
obrigações e, se o Ivens não tem médico, vou bordar, 
conversar e interagir com as demais mãezinhas. O 
bordado é uma terapia que todas as mães deveriam 
fazer, é um relaxamento saudável, saio com as ener-
gias renovadas pronta para enfrentar a luta do dia a 
dia.   O bordado e o bordar me trazem a energia de que        
preciso, de prazer e satisfação.  

Nem sempre tenho tempo para me dedicar intei-
ramente ao bordado, mas participei pela primeira vez 
do Projeto Árvores Brasileiras, fiz um ipê amarelo que é 
predominante no nosso Pantanal mato-grossense.

Já participei de várias oficinas de artesanato, fiz bo-
neca, almofada, mas o gostoso de tudo isso é a inte-
gração entre as mães.

Atualmente, aos 52 anos, estou muito feliz porque 
consegui voltar a estudar, estou cursando o 6º semes-
tre de enfermagem, resolvi fazer esse curso porque 
quero ajudar as pessoas que precisam nesses momen-
tos tão difíceis da vida, situação que já vivi com meu 
filho. 

Busco sempre em Deus a sabedoria e o discerni-
mento que são virtudes necessárias para colocarmos 
em prática diariamente. Acredito muito em mim, nas 
pessoas, nos médicos, mas precisamos lutar e ter mui-
ta fé!

Bordados produzidos por Edna na Atividade Maria Maria respectivamente no projeto Memórias da Infância (foto 1) , desenvolvido em 2016 e o Ipê 
Amarelo (foto 2), do Projeto Árvores Brasileiras, desenvolvido em 2017.

Ivens (esq.), Edna (centro) e Dr. Edmar Atik (dir.), Associado Fundador da 
ACTC - Casa do Coração na comemoração de 22 anos da Associação.
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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 aro-
matizadores 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,	1.463	•	Pinheiros	•	São	Paulo	 
(11)	3088-7454/3088-2286	•	bazar@actc.org.br
De segunda à sexta-feira, das 9h às 17h
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Cisa Trading
Google Inc.
Gráfica Sonora
Instituto Água Viva
Projeto Ovo
Vinheria Percussi

Amigos de Coração - Pessoa 
Alexandre Sedola
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Anna Fischer (in memorian)
Anna Maria Lessa Backheuser
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Elie Horn
Fernão Carlos Botelho Bracher
Henrique Lacerda de Camargo
Luis Alberto Pimenta Garcia
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Mario Luiz Amabile
Nancy Englander
Renato Pasqualin Sobrinho
Ricardo Trevisan
Sergio Lulia Jacob
Sergio Ricardo Borejo
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

Fabio Bobrow
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
Lila Cajsa Johansson Carneiro
Luís Roberto Martins Barnabé
Luiz Eduardo Reis de Magalhães
Marcia Lopes Weber
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
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
Renata Simon
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Rita de Cássia Ferreira Balota
Roberto Begliomini
Roberto Daud
Roberto Frizzo
Rodrigo Octavio Deliberato
Roland Gallbach
Rosângela Dorazio Brockhausen
Thais Jacinto Ribeiro
Thiago Vasconcelos Melo
Vera Lucia Mascarenhas Pires

 Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Alexandre de Assis Figueiredo
Amilson Gomes da Silva
Ana Paula Oliveira Muller
Antonia Aparecida Rodrigues dos Santos Neves Silva
Bruno C. Sousa
Cilly Issler
Claudia Alvares Navarro

Cristiane Lima
Cristiane Merida Domingues Jeronymo
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
Gilberto Santos Mendina
Gislene de Araújo Balbino
Helena de Campos Nogueira
Hugo Danilo Lucca Araujo
Jean de Souza 
João Vitor Santos Silva
Joice Ruiz
Juliano Gabriel de Almeida Lima
Kátia Regina
Lamberto Percussi
Leandro Carvalho de Oliveira
Marcelo Alves de Godoy
Marcelo Dominciano Lunetta
Marco Antonio Resende
Maria Angélica Lima Machado
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Lucia Guida
Marília Aires
Mônica da Mata Medeiros Cruz
Paulo Viana
Pietro Nozza
Rafael Montanha
Rildo Vicente de Paula
Rodrigo Kulb
Rodrigo Trotte Campos
Rosane Prates Reginatto dos Santos
Rubens de Moura Florencio
Sandra Cristina Jesus Rezende
Sandra Regina Ramos da Cruz
Sônia Vitória Dias do Prado
Thais
Therezinha Ribeiro Ralston
Wagner Hepp
Zita de Barros Garcia Ursini

Associados Colaboradores
Adriana Percussi
Adriano Marangoni
Alessandra Ranieri
Ana Cristina Dias
Ana Eglobe Stellato
Andrea Adm.
Anizio Sabino de Paula

Antônio José Louçã Pargana
Antonio M. Catalan
Arek Missirihan
Armando Tooru Yamanaka
Bárbara Catarina da Cunha Prado
Bernardo Parodi
Cecilia Helena Almeida Prado
Cecília Valente
Claudia Mifano
Cristina Papazian
Dalva Teodoro de Souza
Danielle Mattos
Darcy Pinheiro
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Denise Abdalla
Dora Acaui
Douglas Watanabe
Elizabeth Butlen Rezende
Elizabeth Rudge
Eny Rapp
Fatima Michel
Felipe Mercadante Leite do Canto Zangrande
Franca Maria Berra
Graziela Laffer Galvão
José Américo Bonatti
Kely Nascimento
Lecy Beltran Martinez
Leonora M. Novaes
Letícia Moura
Lilian Morassutti
Luciana Telerman
Luiz Carlos Pimentel
Malu Bresser Pereira
Maria da Glória F. Antunes
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena S. Bonfiglioli
Maria José Garcez H. Daud
Marilda Borelli Machado de Almeida
Marizete Gonçalves Ferreira
Nair Scassi Namura
Nelson Domingues da Costa
Paola Otero
Patricia A. F. Barros
Paulo Mercado
Priscila Mathias
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Roceli Silveira Soares
Silvia Uliana
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Sueko Niyama

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 7.838

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 41.180

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 3.594

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões 769

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

1.738

Resultados de janeiro a junho de 2017

DEMONSTRAÇõES DAS RECEITAS E DESPESAS  
ExERCíCIOS fINDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2016

Total de Receitas R$ 5.669.679,00  

Total de Custos e Despesas (R$ 3.209.713,00)

Resultado do Exercício   R$ 2.459.966,00 

Reserva Técnica Contábil  (R$ 2.213.969,00) 

Superávit do Exercício R$ 245.997,00 

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 2016. 
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.

Suely Telerman
Victoria Gimenez S. Romaro

Apoiadores
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Armazém Cerealista
Aro 27 Bike Café
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Pequenos Corações
Associação para Crianças e Adolescentes com Câncer - TUCCA
Atêlie das Máscaras
Atelier Paula Almeida
Be Living Educação Bilíngue Ltda.
Bertha Industrial
Brasil Salomão e Matthes Advocacia
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
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.
Fine Prints
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Fórmula Ativa Farmácia
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.
Ice By Nice
Infonetware Comércio e Serviços Ltda.
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
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 - Loja Oscar Freire
Ótica Wanny - Loja Shopping Villa Lobos
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos Ltda. EPP
Ponto Natural
Prodiet Nutrição Clínica Ltda.
Quilocal - Pharmacia Artesanal Ltda.
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência – Beneficência 
Portuguesa
Richards - Loja Oscar Freire
Richards - Loja Shopping Villa Lobos
RM Assessoria e Consultoria de Investimentos
SP Lovers Café
TIP TOP - Catarina Outlet
TIP TOP - Eldorado
TIP TOP - Morumbi
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Track & Field
TRR Consultora e Corretora de Seguros
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 – 2016

TOTAL: 399.208 atendimentos

nossos números
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Associação	de	Assistência	à	Criança		e	ao	Adolescente	Cardíacos	
e	aos	Transplantados	do	Coração	-	ACTC	-	Casa	do	Coração

Boletim informativo da Associação de Assistência à Criança e ao Adolescente 
Cardíacos e aos Transplantados do Coração - ACTC - Casa do Coração
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