
Colaborações

Doar carinho, respeito e 
atenção custa pouco e faz 

bem ao coração.
Colabore conosco, sendo 

voluntário ou doando bens, 
serviços ou dinheiro. 
Entre no nosso site e 

descubra como colaborar.
www.actc.org.br
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Arte do bem

Concertos 
Brasileiros 
2019 

Em maio daremos 
início a quinta edição 
do projeto Concertos 
Brasileiros. A série 
apresenta espetáculos 
de música instrumental 
brasileira, com grandes 
artistas do segmento e 
vem se consolidando 
no calendário musical 
da cidade. 

Este ano, os espetáculos 
acontecerão no Teatro Prevent Senior (Instituto Tomie Ohtake - Rua Coropé, 88 
– Pinheiros) e a programação já está confirmada: 

•28/05 – Ricardo Herz e Yamandu Costa
•27/08 – Ivan Vilela – Trio
•29/10 – Marcelo Bratke e Dori Caymmi

Contamos com vocês nestes três momentos para apreciar a arte e o 
talento musical brasileiro. Mais informações e venda dos ingressos, falar com 
Flaviana Oliveira e/ou Brenda Souza, pelos e-mails flaviana@actc.org.br/
administrativo@actc.org.br e/ou pelos telefones (11) 3088-7454 / 3088-2286.

Assembleia Geral

Evento elege novo corpo diretivo da ACTC – 
Casa do Coração

No dia 18 de março a Diretoria, Associados 
Fundadores e Efetivos foram convidados a participar 
a Assembleia Geral Ordinária 2019 da ACTC – Casa 
do Coração, que aconteceu na sede da instituição. 

Na ocasião, além de apresentados o Balanço 
Patrimonial, as Demonstrações Contábeis e o 
Relatório de Atividades 2018, foi realizado a eleição 
do novo corpo diretivo da Associação, com mandato 
até 2021, e também o lançamento Campanha de 
Captação “De Coração para Coração – 2019”.

Confira a listagem completa de todos os membros 
da nova direção na página 7 deste informativo e 

acesse nosso site para fazer download na íntegra do Relatório de Atividades 
2018 e da Campanha de Captação 2019. 

2019 – Ano de Festa

ACTC – Casa do Coração 25 anos
Completamos 25 anos de atuação este ano e teremos várias ações 

comemorativas.
Faça o seu cadastro em nosso site, siga nossas redes sociais e fique por 

dentro dessa programação especial.

RG do Coração 

Cerimônia realiza a entrega da primeiras 
Carteirinhas

Aconteceu no dia 19 de março, na sede da ACTC - Casa do Coração, a 
cerimônia de entrega do RG do Coração.

Estavam presentes os profissionais envolvidos no projeto, equipe da 
ACTC – Casa do Coração, pacientes, mães/acompanhantes, bem como os 
parceiros e apoiadores do projeto, representado pela Dra. Paula Gaiolla, uma 
das responsáveis técnicas do RG do Coração, e Leandro De Santi, Sponsor 
desse projeto, no Grupo Fleury

Durante o evento, os pacientes receberam o RG do Coração, juntamente 
com o certificado e o diploma de encorajamento, referente à história vivida 
no tratamento da cardiopatia.

Ao final Dra. Paula Gaiolla também recebeu uma homenagem preparada 
pelas crianças e adolescentes, em agradecimento por todo o apoio e parceira 
nessa iniciativa.

Todas as carteirinhas solicitadas ao Departamento de Serviço Social da 
ACTC – Casa do Coração serão gradativamente entregues, no decorrer dos 
retornos e atendimentos realizados na instituição.
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O informativo:
Este informe trimestral é 
um trabalho voluntário 
realizado em equipe. A 
doação desses serviços é 
fundamental para divulgar 
nosso trabalho e conquistar 
novos colaboradores.

Projeto gráfico:  
Marcello Araujo
Diagramação:  
Débora Pinto Carneiro
Textos:  
Equipe ACTC - Casa do 
Coração
Revisão:  
Norma Seltzer Goldstein
Impressão:  
Origami Laser - Gráfica e 
Editora
Tiragem: 400 exemplares

Visita ao Parque KidZania  26/03

Foi com muito prazer que recebemos de doação de convites para visitar o Parque 
KidZania. 

Kidzania é uma cidade em escala infantil que combina inspiração, diversão e 
aprendizagem através de atividades realistas, onde crianças de 3 a 14 podem explorar, 
livremente, cada uma das 50 atividades disponíveis (Hospital, Salão de Beleza, 
Laboratório de Ciências, Banco, entre outros), numa área de mais de 8.500 metros 
quadrados. Nessa visita, puderam aprender informações sobre diferentes carreiras. 

Foi um dia de muita diversão e aprendizado.

Visita ao Museu de Zoologia de São Paulo 31/01

As crianças e adolescentes, participantes das Atividades Brasileirinhos e Reforço 
Escolar, aprenderam Ciências e História num só lugar: o Museu de Zoologia de São Paulo.

Nessa visita, puderam entender um pouco mais sobre a biodiversidade do planeta, 
visualizaram alguns fósseis, animais empalhados e réplicas de espécies em extinção. 
Puderam também identificar reproduções de dinossauros gigantes, como o Tapuiassauto 
e o Carnotauro e conheceram animais de diferentes espécies: mamíferos, répteis, aves, 
anfíbios, insetos, moluscos, crustáceos, entre outros. Uma bela aula de biodiversidade 
através da origem e habitat de cada ser vivo. Os participantes tiveram mais informações 
sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, explicada em vários painéis, dentre eles o 
da seleção de crânios que vão dos hominídeos até o homo sapiens.

A visita faz parte do projeto de 2019 para a área pedagógica, o “Ocupa São Paulo 
de Coração”. A “ocupação” das crianças e adolescentes contou com uma carta, escrita 
durante as atividades desenvolvidas na ACTC – Casa do Coração, na qual relataram suas 
curiosidades, além da vontade de explorar o espaço. Essa carta foi deixada no museu, 
junto ao livro de registro de visitas.

Homenagem Dia Internacional da Mulher – WIZO São Paulo 18/03

Crianças, adolescentes e educadoras da ACTC – Casa do Coração prestigiaram o evento 
comemorativo do Dia Internacional da Mulher, da Organização Wizo São Paulo.

O evento homenageou a Sra.Luciana Zanforlin Mautner, vice-presidente de Ação Social da CIP e 
diretora voluntária do Lar das Crianças. Na ocasião também foi oferecido um coquetel, fornecido 
pelo Buffet Goody e houve a apresentação musical da Banda Azdi.

Evento Hearty Bowl Project  09/02

Mães/acompanhantes, crianças, adolescentes e voluntários, 
participaram da primeira ação de produção de “tigelinhas” para o 
evento “Hearty Bowl Project”, que, neste ano, acontecerá em maio.

“Hearty Bowl Project” é um projeto anual da Graded School, que 
consiste na organização de um jantar com buffet de sopas variadas, 
no qual todas as tigelinhas estarão expostas.

As pessoas que comprarem o convite para o jantar podem escolher uma tigela para tomar a sopa e depois levá-la para casa. Toda 
a renda arrecadada com a venda desses convites será revertida para a ACTC – Casa do Coração.

Quer participar, adquirir convites e ter mais informações sobre o evento? Entre em contato pelo e-mail lucinha.ariani@graded.br. 
Fale com Lucinha Ariani e acompanhe as próximas notícias, seguindo nossas redes sociais.
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Agenda

Equipe ACTC — Casa do Coração
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: 
Júlia Inácia Vieira Assunção
CRP 06/140798

Terapia Corporal: 
Leda Stelmach 

Fonoaudióloga: 
Elda Conceição Fernandes Engel Ayer CRFa2 
- SP -1376

Educadores: 
Ariadne Aparecida da Silva Souza, Bruna 
Alves, Cinthia de Fatima Goulart e Priscila 
Mathias.

Educadoras Artesãs Bordado:
 Cristina Macedo e Bernadete Maria Oliveira 
Freitas

Nutrição: 
Denise Marco - CRN-7822 

Hospedagem e Alimentação: 
Rita Araripe

Música: 
SIM – Escola de Música

Administrativo: 
Alessandra Gallo, Brenda Karlla de Souza, 
Elisângela Sousa Dias, Regiane dos Santos 
Nascimento e Ediane Bezerra Santos 
(Aprendiz).

Desenvolvimento Institucional: 
Débora Pinto Carneiro

Serviços Gerais: 
Maria do Socorro Gomes, Francisca Vilma 
Martins Feitosa e Livani Alves de Souza

Motorista:
 Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Seteco Consultoria Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores 
Independentes
Projeto Culturais: Flaviana Oliveira da Silva

Voluntários: 
Alessandra Bresser Pereira, Alexandra De 
Michelli Nolasco, Ana Maria C. Junqueira, 
Andressa Iovine Martins, Anis Chacur, 
Associação Atlética Acadêmica Oswaldo 
Cruz - AAOC do Bem, Bárbara Maeda, 
Cecilia Godoi, Cecília Helena Almeida 
Prado, Cia. dos Clownaticos, Claudia 
Nejme, Colégio Santa Cruz, Elisangela 
Andrade,, Ezequiel Grin, Fabiana Lang 
Mattos, Grupo Camaradas,, João Souza, 
José Victor Gonzalez,  Luanda P. Backheuser, 
Luciana Suzuki,  Lucila Assunção,  Luiz 
Ribeiro, Maguy Etlin, Marcos Kashiwaya 
Pinheiro, Maria Ângela Bassi, Maria Regina 
T. Zuccolo, Mônica Pimentel de Vassimon, 
Nathalia Mazzonetto,  Norma Seltzer 
Goldstein, ONG Sonhar Acordado,   Regina 
Célia Pereira, Sérgio Augusto Pucci, Susana 
Steinbruch, Sylvia Pereira, Teresa Cristina 
Ralston Bracher, Thais Miadaira, Thais Pizzi 
e Theotonio Mauricio Monteiro de Barros.
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Dr. Responde

Pergunta: 
É alta a reincidência da cardiopatia congênita? Esse 
problema costuma se repetir em mais de uma geração da 
mesma família?

Incidência da cardiopatia na população geral 
Recordando, estima-se a incidência da cardiopatia congênita entre 4 a 10 

(0,4 a 1,0%) de cada 1000 recém-nascidos vivos, na dependência de vários 
fatores causais. São eles representados por alterações genéticas, infecciosas, os 
relacionados a doenças maternas, a medicamentos em uso na gestação e até a 
fatores emocionais, dentre os principais.

Incidência da cardiopatia em nova geração 
Na resposta à pergunta formulada, a incidência de nova ocorrência na 

família já portadora de alguma Cardiopatia Congênita, em outros filhos, se 
torna um pouco maior que a descrita para a população geral, geralmente 
avaliada em cerca de 2%. Assim, ela cresce o dobro do que sucede com o 
primeiro descendente.

Incidência da cardiopatia em filhos de pais cardiopatas
Por outro lado, quando, no entanto, um dos pais se mostra portador de 

alguma cardiopatia congênita, a hipótese de seus filhos apresentarem alguma 
malformação cardíaca cresce mais ainda, sendo estimada em cerca de 5 a 10%, 
na dependência paterna e materna, respectivamente.

Incidência da cardiopatia em associação a síndromes genéticas 
A incidência das cardiopatias congênitas cresce mais ainda, no quarto grupo 

de pacientes, representados pela associação com defeitos cromossômicos 
em síndromes conhecidas. Por exemplo, na síndrome de Down, a incidência 
da cardiopatia congênita sobe para cerca de 40 a 50% desses pacientes. Na 
síndrome de Williams, sobe para 80 % deles, na de Patau (trisomia 13) também 
para 80%, na de Noonan para 80%, na de Di George para 70%, na de Turner 
para 35% e na de Edwards (trisomia 18) para 100% e assim sucessivamente para 
tantas outras anormalidades genéticas.

Conclusão 

Vale salientar, portanto, que a incidência da cardiopatia congênita em geral 
se mostra elevada mesmo na população geral sem fatores aparentes causais. 
Por isso deve hoje ela ser sempre bem monitorada na prevenção, a partir de 
boa conduta geral em hábitos mais saudáveis e, ainda, ser avaliada melhor em 
grupos de risco como acima citados.

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

Dr. Edmar Atik

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

www.actc.org.br/?p=noticias-detalhe&noticia=71
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Notícias

Tenho 37 anos, sou de Jataí, Goiás, 
local onde construí minha história. Mesmo 
convivendo pouco com meus pais, pois 
ainda criança fui morar com uma tia, tive uma 
infância feliz e tenho boas recordações das 
brincadeiras vivenciadas na rua, como pique, 
esconde esconde etc.   

Aos cinco anos tive que fazer duas 
cirurgias do aparelho auditivo, perdi cem 
por cento da audição de um dos ouvidos, 
mas esse episódio nunca interferiu na minha 
vida, na verdade me fortaleceu. Cursei até o 
terceiro ano da faculdade de administração 
de empresas, saí para me casar. Acho muito 
importante a independência feminina, por 
isso, atualmente, mesmo tendo que cuidar da 
minha filha, trabalho com venda de calçados.  

Mudança no percurso: lutando pela vida  
Minha vida mudou completamente desde 

o nascimento da minha filha Isabella, que teve 
o diagnóstico, que nenhuma mãe gostaria de 
ouvir, de uma cardiopatia congênita grave. 
Daí por diante nossa luta pela vida começou. 
Fomos encaminhadas para São Paulo e 
mesmo estando convalescendo de uma 
cesárea, viemos de carro.  

Minha filha ficou internada na UTI do HCor 
(Hospital do Coração), e após uma bateria 
de exames constataram a necessidade de 
cirurgia. Assim, aos 2 anos Isabella fez sua 
primeira cirurgia corretiva, a seguir implantou 
marca passo e posteriormente se submeteu a 
mais uma intervenção corretiva. Sem melhoras 
em seu quadro foi encaminhada para a fila 
de transplante, que aconteceu em 2014, ano 
que ela   permaneceu quatro meses internada. 
Nesse período eu não saia de perto dela, 
dormia na cadeira. Cuidar de um transplantado 
é como cuidar de um bebê, é um novo 
renascimento. Se Deus nos deu essa função é 
porque somos capazes. 

Passei por momentos muito difíceis, havia 
dias que eu pensava que não suportaria, mas 
graças a Deus e à minha fé nunca desisti, 

sempre acreditei que venceríamos juntas, 
contando com o apoio do meu marido e 
de meus familiares que se uniram em uma 
corrente de orações e, assim, fortalecemos 
nossa esperança.  

Nessa época, fiquei dez meses em São 
Paulo, me hospedei por aproximadamente 
quatro meses na ACTC – Casa do Coração.   
Me senti acolhida, pois nessa casa mães 
e filhos recebem muito apoio e carinho. 
Hoje minha filha está com 8 anos e com um 
coração lindo e forte que bate no seu peito 
graças ao amor e misericórdia de Deus.  Como 
todo transplantado, tem seus altos e baixos, 
continuamos firmes em nossa caminhada. 

Sempre gostei de trabalhos manuais, e 
foi durante a minha permanência na ACTC – 
Casa do Coração que uma mãe me ensinou a 
bordar. Posteriormente passei a ter aulas com 
a professora. Bordar é uma distração, muitas 
vezes estou preocupada, não quero conversar, 
nesses momentos pego o tecido e me refúgio 
na beleza das linhas e das cores. Ao bordar, me 
reencontro comigo mesma.   

Durante todo esse processo de idas e 
vindas, lidando diariamente com o imprevisível, 
mas depositando muita esperança na cura, 
quem me ajuda e me sustenta é Deus. Nós, 
mães de crianças cardíacas, jamais podemos 
desistir, temos que confiar e ter muita fé! 

“Ao bordar me reencontro comigo mesma...”
Mães / depoimento

A mãe/acompanhante Lidiane(dir.) e sua filha 
Isabella(esq.) Acervo Institucional.

Bordando produzido por Lidiane na Atividade 
Maria Maria. Acervo Institucional.

Ac
er

vo
 In

st
itu

ci
on

al



As atividades no primeiro trimestre de 2019 iniciaram-se 
em clima de férias, arrumação e planejamento de propostas 
para o ano vindouro.  Um cronograma de trabalho envolvendo 
o projeto Essências do Coração foi elaborado com os jovens 
e adolescentes para atender a demanda dos eventos, bazares 
externos e do Bazar permanente da ACTC - Casa do Coração. 
Foi muito interessante estabelecer metas e prazos junto com 
o grupo, pois, para muitos, foi a primeira vez em que criaram 
um plano de ação para o futuro. 

Aproveitando a oportunidade, cada um elaborou um 
plano individual para os próximos seis meses para a própria vida pessoal.  Foi uma rica vivência, no 
qual os participantes puderam sentir as dificuldades e as vantagens de se traçarem metas para o 
futuro a partir de sonhos, desejos e também de necessidades e tarefas a cumprir. 

A Atividade Adolescente Cultural procura inserir o jovem no contexto atual de sua vida, 
proporcionando atividades que o tragam para a realidade que vive, em paralelo com aquela em 
que gostaria de viver, identificando suas conquistas, seu potencial e elencando recursos que ainda 
precisa desenvolver para atingir seus ideais.

Planejamento, Cuidado e 
Descobertas

A Atividade Brasileirinhos tem como foco central a manutenção 
do vínculo com a aprendizagem e promoção da evolução educacional 
das crianças que, por estarem em tratamento em São Paulo, ficam 
temporariamente afastadas da escola.

As atividades Pedagógicas são elaboradas para crianças de 4 a 
12 anos, com adesão voluntária. As rotinas foram formatadas ao longo 
dos anos, em função do tempo de permanência na instituição e da necessidade do acompanhamento clínico 
realizada no hospital.

A rotina envolve: roda da conversa, roda da leitura, atividade em grupo e atividade diversificada. Os temas 
estão ligados ao cotidiano das crianças, em torno do qual os conteúdos multidisciplinares de língua portuguesa, 
matemática, artes e artesanato, leitura e contação de estórias são trabalhados. 

O Planejamento da Atividade é pensado e estudado pelas Educadoras, buscando sempre temas que 
tragam novas descobertas e trocas de saberes. E para que ele aconteça da melhor maneira possível, utilizamos 
as Sequências Didáticas e os temas transversais, envolvendo o mundo que cerca o universo infantil de nossas 
crianças nos dias atuais.  

Dessa maneira, buscamos, por meio de temas diversos, detectar a capacidade de cada criança em aprimorar 
conteúdos, fazendo com que compreendam novos assuntos durante o tempo de permanência na instituição.

E as descobertas não param por aí. Em 2019 contaremos também com o Projeto “Ocupa São Paulo de 
Coração”, que irá nortear as Atividades Brasileirinhos, Reforço Escolar e Adolescente Cultural, com a participação 
das crianças e dos jovens.

A cidade de São Paulo é sede do tratamento médico das crianças e adolescentes atendidos na ACTC – 
Casa do Coração e que, na maioria dos casos, é 
doloroso e obrigatório. Porém é também um local de 
convivência com uma cultura humana diferenciada, 
rica e significativa.

Procurando uma extensão do hospital que traga 
ferramentas emocionais, sociais e cognitivas para 
nossos atendidos, a cidade de São Paulo será nosso 
equipamento de difusão para uma formação plena 
da cidadania, do protagonismo e da inclusão escolar 
e social. 

Planejamos possibilitar o uso de espaços 
públicos e privados, considerados como extensão da 

Associação e do Hospital, por meio de visitas e formalização de parcerias ou convênios, quando necessário, tendo 
em vista que São Paulo está bem servida nesse sentido, buscando desde locais fixos a atividades e exposições 
temporárias.

O Projeto tem como objetivo ampliar a curiosidade e desenvolver os conhecimentos das crianças/
adolescentes em todas as áreas do conhecimento e, também, trazer uma reflexão sobre a importância dos 
cuidados com a cidade.

O ano de 2019 será um período de muitas descobertas e alegria. 

Brasileirinhos/ atividade

Adolescente Cultural/ atividades

2019 – Um novo ano

Acervo Institucional

janeiro/ fevereiro/ março/ 5     
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Acervo Institucional
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Lá em casa

Linhas de atuação e 
resultados de Janeiro a 
Março de 2019

Hospedagem 
4.682 Pernoites  

Alimentação
24.838 Refeições Oferecidas

Serviço Social
1.483 Procedimentos

Serviços Terapêuticos
485 Atendimentos 

Desenvolvimento Pessoal  
e Inserção Social
746 Participações

Receitas e despesas  
do exercício de 2018
Total de Receitas 
R$ 4.266.871,00 

Total de Custos e Despesas
(R$ 3.689.131,00)

Resultado do Exercício 
R$ 577.740,00

Reserva Técnica Contábil 
(R$ 519.966,00)

Superávit do Exercício
R$ 57.774,00

Atendimentos  
de 1994 a 2018

442.872
A contabilização dos 
atendimentos é diária 
e são considerados 
usuários o paciente e 
sua mãe/acompanhante. 
Consideramos o 
atendimento integral e o 
atendimento-dia. 

Nossos números

Be-a-Bá do Cidadão – Cidadania na 
prática

C o m o 
c o n t i n u i d a d e 
do projeto sócio 
e d u c a c i o n a l 
viabilizado pelos 
Departamentos 
de Serviço Social 

e de Educação da ACTC – Casa do Coração, 
no dia 06 de fevereiro recebemos a ONG Bê-
a-Bá do Cidadão para uma palestra sobre 
cidadania. Na ocasião, eles organizaram o Jogo 
do Consumidor com os usuários e funcionários 
da instituição, que detalhou na prática quais 
são os direitos e deveres de todos enquanto 
consumidores

Acervo Institucional

1º Encontro dos Pacientes InCor com Síndrome de Down
Evento aconteceu em 23 de março e foi organizado em comemoração ao Dia 

Internacional da Síndrome de Down, pelo Grupo de Voluntários - Coração 21.
O encontro aconteceu na sede da ACTC – Casa do Coração e foi mediado pela 

Dra. Paula Gaiolla, Médica Cardiopediatra do InCor e uma das idealizadoras do projeto.
O evento teve como palestrantes Dra. Anna Claudia Domingues - Cardiopediatra 

do InCor; Nancy Pereira da Costa - psicóloga, especialista e auto defensora da causa; 
Luiza Manoel - fisioterapeuta do InCor; Andreza Matsumoto, Marcio Valle e Tania Dos 
Santos (SENAC-SP); Lídia Scannavino - voluntaria da ONG Amigos do Coração, Sofia 

Domingues e Juliana Scannavino.
A iniciativa contou ainda com o apoio do INCOR – HCFMUSP, AME e Amigos do Coração. 

Dia Internacional da Mulher  
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Atividade Brasileirinhos, 

as crianças refletiram sobre a representação da mulher na sociedade e conheceram 
algumas das mulheres que inspiram outras mulheres pelas suas conquistas. Foi 
exibido um vídeo infantil contando a história da Ativista Malala Yousafzai, como 
disparador da conversa sobre a comemoração da data. 

Na sequência, indicou-se que cada criança desenhasse em aquarela a mulher 
que mais a inspirasse. 

Já no dia 14 de março, o Departamento de Serviço Social, em parceria com 
a Atividade Maria Maria, organizou uma palestra sobre “As Mulheres Inventoras no Brasil e no Mundo”, 
destacando a importância das mulheres em nossa sociedade.

Em seguida, a educadora Cristina Macedo fez uma oficina com bolsas, na qual as mães/acompanhantes 
exploraram suas aptidões criadoras por meio da produção de desenhos, ilustrando cada uma sua própria peça.

Para finalizar tivemos um delicioso lanche e um brinde para este dia tão importante. 

Acervo Institucional

Carnaval
A comemoração 

do Carnaval tem 
um significado todo 
especial em nosso 
país, é uma das festas 
mais esperadas por 
sua tradição, cor, ritmo e magia.

Durante toda a semana, na Atividade 
Brasileirinhos, as crianças foram motivadas a 
pesquisarem sobre o tema, prepararem adereços 
e decoração, utilizando como inspiração a 
trajetória de vida de Carmen Miranda, por meio 
das músicas que interpretou e de sua história.

Como fechamento, foi realizado um 
delicioso café da manhã, regado por marchinhas 
de carnaval e muita alegria, que contou também 
com uma Oficina de Máscaras, realizada pela 
artista plástica Regina Martini e a designer 
Ariane Con, do Ateliê de Máscaras – Oscar Freire.

Acervo Institucional

Projeto “Gerindo a Casa do Coração”
Este projeto consiste em atendimentos grupais multidisciplinares conduzidos pelo 

Serviço de Psicologia e de Hospedagem e Alimentação da ACTC - Casa do Coração. 
Implantado em 2018, mantendo-se em vigor na rotina de atividades em 2019, em 
virtude dos impactos positivos alcançados, o “Gerindo a Casa do Coração” objetiva 
fomentar na instituição um ambiente cada vez mais democrático.

A ACTC - Casa do Coração mantém a participação das mães/acompanhantes na 
rotina das tarefas da Associação, que envolvem a limpeza, o preparo das refeições e a 
organização da casa. Esse modelo de gestão valoriza a descentralização do processo 

de tomada de decisões, compartilhando com todos os usuários da organização a responsabilidade pela 
manutenção do seu funcionamento. Como consequência, amplia-se a autonomia e o empoderamento de todos 
os sujeitos envolvidos no processo.

Ao convidar a enunciarem seus desejos, necessidades e dificuldades na Casa, a ACTC – Casa do Coração 
incitou-as a pensar, em conjunto, estratégias para melhoria das condições de permanência e convívio. Os efeitos 
desse projeto se fizeram vistos na rotina diária: o senso de coletividade aumentado, expresso na cooperação para 
a conservação dos serviços; atitudes de solidariedade entre as mães/acompanhantes e a habilidade crescente 
para a autogestão de conflitos, foram exemplos contundentes

Acervo Institucional

Acervo Institucional
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CEBAS/CNAS • COMAS • DRADS/SEADS/COFAS • CMDCA • CONSEAS • Utilidade Pública Estadual 
• Utilidade Pública Municipal • Certificado no CRP/SP 3822/J • Declaração de Isenção de ITCMD • 
Certificado de Reconhecimento de Entidade Promotora de Direitos Humanos • Certificado de Inscri-
ção Pró-Social • Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CENTS) • Auto de Licença de 
Funcionamento  •  Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro  • Certificado de Regularidade Cadastral 
de Entidades • Cadastro das Entidades de Defesa dos Direitos Humanos do Estado de São Paulo • 
Certificado Gestão e Transparência - Instituto DOAR • Vetted by CAF America

São muitos os colaboradores que fazem parte da nossa Rede de Parceiros,    acesse  

nosso site e confire a lista na íntegra. 

Você pode digitar o endereço http://goo.gl/o1xSE3 ou utilizar o QR code ao lado.

Melhores ONGs 2018 - Instituto Doar • Prêmio Criança - ABRINQ - 2014 • Finalista do Prêmio Criança 
- ABRINQ - 2012 • Prêmio Wizo 2011 – Dia Internacional da Mulher • Finalista do  Prêmio Criança - 
ABRINQ - 2009 • Certificado de Tecnologia Social – Fundação Banco do Brasil – 2009 • Selo Organi-
zação Parceira – Centro de Voluntariado de São Paulo – CVSP – 2014/2013 - 2012/2011 - 2010/2009 – 
2008/2007 • Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Honrosa • Certificado de Livro Altamente 
Recomendável – FNLIJ – 2005 • Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 • 2º Prêmio Max 
Feffer de Design Gráfico – Categoria Editorial – 2003 • Finalista do  Prêmio Criança - ABRINQ - 2000

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes portadores de doenças 
cardíacas, bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimentação, apoio 
social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar 
a situação-problema em crescimento e aprendizado.  

Nossa missão

Reconhecimentos

Títulos

Conselhos e Diretoria

Rede de Parceiros

MANDATO 2019 A 2021

Conselho de Administração
Presidente: 
Ezequiel Grin
Vice-presidente: 
Mõnica Pimentel de Vassimon

Anis Chacur Neto.
José Alberto Diniz de Oliveira
Ricardo Pernambuco Backheuser Jr.
Sandra Regina Mutarelli Setubal
Sônia Soicher Terepins 

Diretoria
Presidente: 
Mônica Pimentel de Vassimon
Vice-presidente: 
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros

Anis Chacur Neto
Ezequiel Grin
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Gustavo Arantes Lanhoso
Luanda Pinto Backheuser
Patricia Bastos Auerbach
Teresa Cristina Raslton Bracher

Conselho Fiscal
Alessandra Bresser Pereira
José Eduardo Cintra Laloni
Luis Terepins
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
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antonio Luís Thomé Gantus
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
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elisa R. B. Bracher Meirelles
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Fernandes
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Fernando Fontes Iunes
Francisco M. Pereira Coelho
Gilberto Frussa
Gustavo Arantes Lanhoso
Iside Lanzara Grisólia (in memorian)
Ivete Fátima de Souza
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José Alberto Diniz de Oliveira
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 C. Monteiro de Gouvêa
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Mariana Antibas Atik
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 Pernambuco 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
Theotonio Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
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Portas abertas
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.
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