
A ACTC completa doze anos. Ao longo desse

período, muitas mudanças ocorreram. No primeiro

ano de funcionamento, foram atendidas, na ACTC, 58

crianças com suas mães/acompanhantes, sendo

oferecidos hospedagem, alimentação e apoio social.

Hoje, 12 anos depois, atendemos mais de 535

crianças só no ano de 2006. Nosso espaço é próprio,

amplo e favorável não só para a recuperação clínica

desta criança como também para possibilitar

crescimento e desenvolvimento pessoal para todos os

seus usuários: crianças e mães/acompanhantes. A

ACTC ampliou o escopo de seus objetivos e de sua

atuação, perfazendo uma ação mais completa e

proporcionando um apoio diferenciado.

Tudo isso foi possível graças à colaboração e

envolvimento de muitas pessoas e instituições.

Empresas, colaboradores, associados, funcionários,

mães/acompanhantes, voluntários, todos contri-

buíram de muitas formas para que a ACTC pudesse

crescer e se desenvolver, ampliando em quantidade e

em qualidade o serviço de apoio extra-hospitalar

prestado à cardiologia pediátrica do InCor (HC-

FMUSP).

Hoje, podemos dizer que atingimos um patamar

de consolidação que não apenas garante a realização

de um bom trabalho, mas também nos permite

assegurar a continuidade desse trabalho para os

próximos anos.

Com empresas e pessoas comprometidas,

funcionários e voluntários dedicados, mães/acom-

panhantes envolvidas, diretoria e conselho atuantes e

participativos, temos hoje uma ACTC firme e sólida.

Uma organização é algo vivo, em constante

desenvolvimento e novos desafios estão sempre se

colocando.

Ainda assim, é possível parar um momento, refletir

e olhar para o longo caminho que percorremos,

sentindo a satisfação de que o que construímos juntos

nos supera e vai permanecer no tempo e no espaço,

para além de nós mesmos.

Há uma bela frase de Gandhi que eu gostaria de

lembrar: “Seja você a mudança que você gostaria de

ver no mundo”. Nosso gesto foi capaz de mudar a

realidade de muitas crianças cardiopatas pelo Brasil

afora.

Um grande abraço a todos e feliz 2007!
Teresa Cristina Ralston Bracher

Vice-presidente da ACTC
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Nossa missão é prestar atendimento multidisci-

plinar a crianças portadoras de doenças cardíacas

encaminhadas pelo Instituto do Coração (HC-FMUSP),

bem como a seus familiares. Proporcionamos

hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e

pedagógico, desenvolvendo uma ação que tem como

meta transformar a situação-problema em cresci-

mento e aprendizado.
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• ACTC 12 anos

No dia 22 de novembro comemoramos, junto com amigos
e colaboradores, os 12 anos da ACTC.

A festa teve início às 17:00, com a recepção dos
convidados. Logo na entrada todas as pessoas presentes
foram convidadas a visitar a exposição dos pratos artesanais
criados pelo artista plástico Alex Cerveny, tema central do
evento, uma releitura dos bordados feitos pelas
mães/acompanhantes da ACTC no artesanato Maria Maria. Os
pratos foram expostos no 2º andar e na cozinha.

Ás 17:30 iniciou-se a apresentação do Mágico Anthony
que encantou crianças e adultos, com truques e mágicas
surpreendentes.

Os convidados puderam experimentar o delicioso buffet
preparado pela culinarista Rosa e mães/acompanhantes, bem
como os outros quitutes oferecidos e preparados por nossos
parceiros.

Outra surpresa foram as novidades do Bazar. As
mães/acompanhantes que participam do Artesanato Maria
Maria capricharam na produção de lindos bordados em
bolsas, almofadas, panos de prato, etc. Além disso, a ACTC
ofereceu materiais institucionais já existentes e novos
produtos como camisetas, ímãs de geladeira, mouse pad com
as imagens dos pratos artesanais do artista plástico Alex
Cerveny, além do Jogo Baticundum.

Durante todo o evento, no espaço ocupado pela Atividade
Brasileirinhos, as crianças e alguns adultos foram maquiados e

tiveram os cabelos enfei-
tados com muita criati-
vidade pelo grupo Cabele-
reiro Fashion. Todos se
divertiram com esculturas
de bexiga e com as
brincadeiras desenvolvidas
no espaço equipado para
este fim.

Às 18:30, a contadora de
histórias Cristina Fugis, da
Associação Viva e Deixe
Viver apresentou a história
“O Conto do Dragão”;
utilizou materiais e instru-
mentos musicais, alegrando
a todos.

Logo após, às 19:00, a
coordenadora Regina Amu-
ri Varga anunciou o lança-
mento do Jogo Baticun-
dum, inspirado nas cores e
formas do projeto “De
Coração Para Coração”. Esse
jogo é uma criação da
pedagoga Stela Barbieri e
equipe, que utilizou como
inspiração as produções do
trabalho voluntário da
também pedagoga Andréa
Borges de Medeiros
compiladas com o nome

“Registros de Coração”. Parte de sua
produção foi doada à CENP –
Coordenadoria de Estudos e Normas
Pedagógicas -  para ser distribuído à
rede estadual de ensino.

A seguir, foi realizada a homenagem a todas as mães que
participaram da atividade Maria Maria, produzindo e criando
novas formas de bordado. Todas receberam um diploma de
bordadeira como forma de reconhecimento da instituição
pelo desenvolvimento dessa habilidade. Foi um momento de
grande emoção para todos os presentes.

Para finalizar, às 19:30 os convidados participaram da
apresentação do Grupo Arrasta Lata. Com muito ritmo, música
e dança, o grupo animou os convidados, embalados pelo
batuque dos instrumentos feitos de material reciclado.

Para completar a festa,
os adolescentes, envolvidos
pela alegria e animação da
música, iniciaram um gran-
de baile, contagiando e
mobilizando os presentes,
que se reuniram para come-
morar juntos.

Na saída, os convidados
receberam o Calendário
2007, também elaborado
com as imagens da coleção
dos pratos artesanais do ar-
tista plástico Alex Cerveny.

O evento alcançou o
objetivo proposto: come-
morar os 12 anos de exis-
tência da ACTC com crian-
ças, mães/acompanhantes,
associados e amigos. O
evento reuniu aproximada-
mente 250 convidados,
mobilizando a todos em
torno da causa, além de
proporcionar ótimos mo-
mentos de integração e
diversão.

Agradecemos o apoio
de toda a equipe, volun-
tários e parceiros, que aju-
-daram a tornar essa festa
possível.

• ACTC e Camp Pinheiros iniciam parceria.

No mês de outubro, ACTC e o Camp Pinheiros iniciaram
uma parceria, que tem como proposta inicial desenvolver
atividades permanentes, dentre elas, palestras de orientação e
passeios culturais com os adolescentes da Associação.

O Camp Pinheiros é
uma entidade civil, sem fins
lucrativos, fundada em
1978 por rotarianos do
Rotary Clube São Paulo -
Alto de Pinheiros e Pinhei-
ros - e por pessoas do Lions
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Clube Alto dos Pinheiros. Prestam
atendimento totalmente gratuito a
adolescentes de baixa renda, com idade
entre 13 e 18 anos incompletos,

residentes da Zona Oeste de São Paulo e municípios vizinhos.
Possuem capacidade para atender 600 adolescentes por ano e
têm como objetivo a formação humana, a maior integração e
inserção social.

• Voluntários da ACTC

No dia 19 de outubro, a Supervisora Pedagógica da ACTC,
Raquel Pacheco, realizou um encontro com os voluntários que

atuam na Associação.
Essa reunião teve como

objetivo principal a troca de
informações e experiências
vividas por cada um, em
suas respectivas áreas. Além
disso, foi feita, também, uma
avaliação das atividades
desenvolvidas por todos,
com a finalidade de apri-
morar o trabalho realizado
pelos voluntários e pela
ACTC.

Esperamos contar sem-
pre com o apoio de todos!

• Nova parceria - ACTC e Pão de Açúcar

No mês de outubro, a ACTC concretizou nova parceria com
o Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire, para receber doações de
diversos produtos, dentre eles, alimentos perecíveis, não-
perecíveis e horti-fruti.

Essas doações possibilitarão à ACTC aumentar o número
de famílias atendidas com a distribuição de cestas básicas,
além de complementar a alimentação já fornecida nas
refeições da instituição.

Agradecemos o apoio de todos que viabilizaram essa
parceria! 

• Adolescentes da ACTC ganham seu espaço

Nossas crianças cresceram e atualmente temos um
número cada vez maior de jovens atendidos pela ACTC. Por
esse motivo, duas novas atividades foram iniciadas com o
intuito de atender a esse público.

A primeira atividade desenvolvida foi o Grupo de
Orientação Sexual, que tem como objetivo abrir espaço para
discussões de temas referentes à sexualidade, esclarecer
mitos, tabus e apresentar métodos de prevenção de DSTs e
gravidez. Essa atividade consiste em palestras quinzenais, na
própria ACTC, ministradas pela Dra. Talita Poli Biason do
Instituto da Criança (HC-FMUSP), com o acompanhamento da
psicóloga Andréa Nunes.

A segunda atividade é o Grupo de Adolescentes no
Instituto da Criança (HC-FMUSP), que acontece às terças-feiras,
com adolescentes que realizam estágio profissionalizante
pelo Camp Pinheiros e outros adolescentes que aguardam

consulta médica. Abordam
questões referentes à ado-
lescência, como namoro,
sexualidade, estudos realiza-
dos na área, além de ser
uma grande oportunidade
de troca de informação e
experiências.

• Dia das crianças na ACTC

No dia 11 de outubro, as crianças da ACTC receberam um
presente muito especial.

Maria Teresa Moreira Dyevre, 12 anos e Camila Moreira
Dyevre, 8 anos doaram o valor da sua mesada para a
Associação como presente do Dia das Crianças.

Elas conheceram a ACTC em uma visita feita com seus pais,
por ocasião do evento
beneficente da Wharton
University of Pennsylvania e
também se engajaram na
causa, com muito carinho e
afinco.

Agradecemos de cora-
ção esse apoio tão especial! 

• Mega Bazar Maria Bonita em prol da ACTC

Do dia 20 de outubro ao dia 11 de novembro, as marcas
Maria Bonita e Maria Bonita Extra organizaram um Mega Bazar
na cidade de São Paulo, em prol da ACTC e do GRACC. Foram
disponibilizadas peças com preços acessíveis e parte da renda
foi destinada a essas organizações.

Nesse período, foram vendidas 8.500 peças e do montante
arrecadado 5% foi revertido
para a ACTC e outros 5%
para o GRACC.

A grife Maria Bonita tem
30 anos de história e produz
peças femininas com um
estilo contemporâneo e
globalizado que
acompanha as novas
tendências, ao mesmo
tempo em que exige
qualidade.

Já a marca Maria Bonita
Extra nasceu em 1990, a
partir da vontade de se fazer
roupas para um público
feminino mais jovem e
esportivo, na faixa etária de
20 a 35 anos, que busca
qualidade e criatividade.

Cumprimentamos e
agradecemos de coração a
equipe do Grupo Maria
Bonita pela iniciativa.
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• ACTC no XIX Congresso Brasileiro de Cardiologia

Pediátrica

A convite da equipe de cardiologia pediátrica do InCor
(HC-FMUSP), a ACTC participou do XIX Congresso Brasileiro de
Cardiologia Pediátrica, realizado pela Sociedade Brasileira de

Cardiologia, de 16 à 18 de
novembro, no Hotel Mak-
soud Plaza.

Foi disponibilizado um
espaço para a apresen-
tação dos trabalhos desen-
volvidos na entidade e
exposição dos produtos
feitos pelas mães/acompa-
nhantes na Atividade Maria
Maria.

Agradecemos a equipe
médica e em especial ao Dr.
Marcelo Jatene por mais
essa oportunidade!  

• ACTC e FUMCAD - Novos projetos

aprovados

No mês de dezembro, a ACTC,
juntamente com outras ONGs de São
Paulo, teve dois importantes projetos selecionados pelo
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FUMCAD, que
atenderam aos critérios exigidos pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.

O FUMCAD é o fundo instituído pela Prefeitura do
Município de São Paulo para reservar recursos voltados a
programas e projetos de atenção aos direitos da criança e do
adolescente. De acordo com a resolução 77/05, o Fundo
permite que contribuições de pessoas físicas (6%) e jurídicas
(1%), dedutíveis do Imposto de Renda, sejam destinadas a
entidades que desenvolvam projetos sociais que apóiem os
direitos de crianças e adolescentes em situação especial.

Assim, os projetos da ACTC aprovados para 2007 são:
Projeto Apoio ao Coração tem o objetivo de oferecer às

crianças cardíacas orientação, atendimento social e
psicológico, durante o período de permanência na ACTC para
tratamento no InCor. Serão registrados e analisados dados
relativos à recuperação clínica das crianças, aos atendimentos
interdisciplinares oferecidos na ACTC e às mudanças
relacionadas à melhora na qualidade de vida destas famílias.

Projeto Nutrição Diferenciada visa a oferecer alimentação
diferenciada à criança cardíaca, com as respectivas
orientações nutricionais e de culinária, que contribuam para a
melhoria de seu quadro clínico, o que auxiliará na diminuição
do tempo médio de permanência no hospital, além de
fortalecer essas crianças.

Além disso, o Projeto Brasileirinhos, voltado à educação e
promoção humana das crianças e dos jovens cardiopatas da
Associação, também será renovado e poderá receber doações
para o ano de 2007.

Os projetos da ACTC foram lançados no dia 08 de
dezembro, em um evento no Museu da Casa Brasileira e os
recursos captados até 31 de dezembro de 2006 e também
durante o ano de 2007 poderão beneficiar aproximadamente
1.600 pessoas, entre crianças, adolescentes e familiares de
nossa instituição.

Esta iniciativa beneficia a sociedade como um todo e está
alinhada com o crescente papel que os indivíduos podem
exercer, como agentes ativos do desenvolvimento das
comunidades na construção de uma cidadania responsável e
produtiva. Para saber como doar, acesse o site
http://fumcad.prefeitura.sp.gov.br/oque/comodoar.asp ou
ligue para 3088-2286, falar com Débora.

• Parceria com a Associação Viva e Deixe Viver

No mês de novembro teve início a parceria com a
Associação Viva e Deixe Viver. A ACTC passou a receber 13
voluntários contadores de histórias que têm atuado durante
toda a semana.

A Associação Viva e Deixe Viver é uma Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP - que conta com o
apoio de voluntários que se dedicam a contar histórias para
crianças e adolescentes hospitalizados, visando a amenizar a

fase de internação hos-
pitalar, transformando-a em
um momento alegre, agra-
dável e que contribua para a
humanização da saúde.

Sejam bem vindos!

• X Jornada Científica Comemorativa InCor (HC-FMUSP).

No dia 13 de novembro, em São Paulo, no Centro de
Convenções Rebouças, o Serviço de Psicologia do InCor (HC-
FMUSP), realizou sua X  Jornada Científica Comemorativa.

Com o tema “Repensando a prática da Psicologia
Hospitalar”, o evento teve como objetivo a discussão dos
procedimentos utilizados por profissionais da área de
Psicologia, proporcionando a ampliação e a troca de
conhecimento, além de comemorar os 10 anos consecutivos
da realização da Jornada.

A ACTC foi representada pela psicóloga Andréa Nunes, que
participou dos diversos gru-pos de discussões realiza-dos no

evento e apresentou o
pôster “A atuação do
psicólogo na ACTC”, o qual
possibilitou a divulgação do
trabalho realizado na Asso-
ciação.



• Almoço de confraternização

No dia 11 de dezembro, realizou-se
o almoço de confraternização de
funcionários e voluntários da ACTC no

Restaurante Viena.
O almoço foi um momento de descontração, divertimento

e alegria entre todos. A equipe e os voluntários presentes
puderam relembrar os momentos vividos ao longo do ano na

ACTC, festejar as conquistas
alcançadas e desejar boas
energias para o ano que se
inicia, como sintetizou a fa-
la da vice-presidente Teresa
Cristina Ralston Bracher, ao
final.

Agradecemos à equipe
do Viena, em especial ao Sr.
Roberto Bielawski, à Sra.
Luisa Bielawski e à Sra.
Claudia Zanetti, por terem
recebido a ACTC com muita
atenção e por terem pro-
porcionado ótimos mo-
mentos a toda a equipe.

• ACTC participa do bazar de Natal do InCor

Entre os dia 12 e 15 de dezembro, a convite da equipe do
InCor, a ACTC  participou do Bazar de Natal.

O evento foi mais uma oportunidade de divulgação dos
produtos vendidos na Associação e expôs alguns exemplares
da Coleção Pratos Alex Cerveny, De Coração Para Coração,
Artesanato Maria Maria e Institucional.

Cumprimentamos o InCor pela iniciativa e agradecemos
pela oportunidade de participação no Bazar!

• Natal na ACTC

O almoço de Natal
aconteceu no dia 19 de
dezembro e contou a com
presença da Vice-presiden-
te Teresa Cristina Ralston
Bracher, mães/acompa-
nhantes, crianças, adoles-
centes e funcionários na
ACTC. O almoço foi um
momento de união e
confraternização entre
todos os que fizeram de
2006 um ano cheio de
conquistas, desafios e
esperança.

Recebemos apoio de
parceiros importantes co-
mo a Central de Carnes Bela
Vista e doações de cestas
básicas e de natal feitas por
associados, em especial as
realizadas pela Sra. Daniela
Camargo Botelho de Abreu
Pereira.

No dia 22 de dezembro,
foi realizada a festa para as
crianças. Neste evento con-
tamos com o apoio da
Ripasa S. A. Celulose e Papel
que contribuiu com as bar-
racas de alimentos e as
atividades recreativas.

O evento teve direito a
Árvore de Natal, decorada
especialmente com estre-
las feitas por funcionários,
crianças, adolescentes e
m ã e s / a co m p a n h a n te s,
além da participação do
bom velhinho, o Papai Noel,
que distribui os presentes

doados pela Companhia de Processamento de Dados do
Estado de São Paulo – PRODESP, pelo Instituto de Educação
Infantil – O Recanto e pelo Serviço Social Médico do InCor(HC-
FMUSP).

A ACTC agradece a todos que colaboraram com esta data
tão especial!

6

• Formação e desenvolvimento profissional

A ACTC mantém constante preocupação com a formação
e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua
equipe. Assim, no inicio de 2006, a coordenação traçou um
plano de desenvolvimento para cada membro da equipe da
ACTC.

Para ilustrar esse plano, destacamos:
• Nos dias 25 e 26 de outubro, a Assistente de

Desenvolvimento Institucional Débora Carneiro participou do
Seminário “Construindo uma Campanha Anual de
Arrecadação de Fundo”, realizado pela Fundação Salvador

Arena - FSA. O evento
reuniu representantes das
diversas organizações que a
FSA apóia e teve como
objetivo orientar o planeja-
mento estratégico de cam-
panhas anuais de captação
de recursos.

• A Supervisora Pedagógica Raquel Pacheco esteve
presente no dia 24 de novembro na palestra “Orientação ao
Voluntariado Empresarial”, promovida pelo Centro de
Voluntariado de São Paulo e que visou a apresentar estruturas
de programas de voluntariado com funcionários de empresas.

• A Assistente Administrativa Alessandra Gallo participou
do curso “Gestão Econômica-financeira para o Terceiro Setor”,
que aconteceu nos dias 18 e 25 de novembro e 02 e 09 de
dezembro, promovido pelo Sindicato dos Economistas no
Estado de São Paulo – SINDECON-ESP. O curso teve a finalidade
de proporcionar aos participantes uma compreensão do
Terceiro Setor que permita a identificação de oportunidades e
a atuação em organizações desse setor, abordando os
aspectos jurídicos, econômico-financeiros, de gestão e
contabilidade.

• No dia 24 de novembro, a Coordenadora Regina Amuri
Varga, as Assistentes Sociais Ivone Pichin e Kelly Banin, a



• Passeios

Por meio da Atividade Lazer, crianças,
adolescentes e mães/acompanhantes
tiveram a oportunidade de conhecer
lugares diferentes e muito interessantes nos últimos meses.

Veja, a seguir, a lista de alguns locais aos quais os
voluntários Sérgio Pucci, Paula Monteiro dos Santos Perin,
Menahem Friedman, Marcos Penteado e Ricardo Zamaioli os
levaram:

• Parque do Ibirapuera

• Parque da Água Branca

• Sesc Consolação - Teatro Anchieta 

• Instituto Butantã

• Memorial da América Latina - Teatro

• Memorial da América - Festival de Circo

• Decoração de Natal na Paulista - Banco Real e Itaú 

Personalitte

• Árvore de Natal do Parque Ibirapuera e Show das Fontes
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psicóloga Andréa Nunes e a Supervisora Pedagógica Raquel
Pacheco participaram do Seminário “Instrumentalização para
a Atuação no Terceiro Setor”, organizado pela Sociedade de
Cardiologia do Estado de São Paulo – SOCESP. O seminário
abordou os aspectos específicos de setores como jurisdição,
desenvolvimento de projetos, planejamento, sustentabilidade,
desenvolvimento institucional e marketing. Nessa ocasião a
equipe da ACTC, representada pela advogada Sandra Alves, o

economista Sérgio Serapião
e a Assistente de Desenvol-
vimento Institucional Débo-
ra Carneiro também partici-
param, ministrando pales-
tras sobre suas respectivas
áreas.

• No dia 11 de dezembro,
Regina Amuri Varga e Ra-
quel Pacheco participaram
do “3° Seminário de Ouvi-
dores/Ombudsman na Área
da Saúde – Instrumenta-
lização das Ações de Ouvi-
dorias na Área da Saúde”,
que aconteceu no Anfi-

teatro do Instituto do Coração – InCor (HC-FMUSP), sob
coordenação da Dra. Claudia Regina Haponczuck de Lemos. O
evento teve como objetivo embasar o diálogo, a articulação e
a cooperação entre os ouvidores e o ombudsman e a área da
saúde.

• Não perca

O Bazar da ACTC está repleto de novidades, como os ímãs,

canecas, camisetas, blocos de notas e novos modelos de

bolsas, peças exclusivas bordadas a mão pelas

mães/acompanhantes da ACTC durante a Atividade Maria

Maria.

Venha conferir!

Bazar da ACTC: R. Oscar Freire, 1463 – Pinheiros - São

Paulo - Tel: (11) 3088-7454/ 2286.

• ACTC - Uma casa de portas abertas

Nos meses de outubro,
novembro e dezembro,
recebemos muitas visitas,
que vieram conhecer um
pouco mais as atividades e
os trabalhos desenvolvidos
pela ACTC:

• Julieta G. do Prado Prando

– Gerente Administrativa

CAMP - Pinheiros (2)

• Lucy Leite Balbi - Assistente

Social CAMP - Pinheiros (2)

• Maria Cecília Meira Moreira (4)

• Maria Teresa Moreira Dyevre (4)

• Camila Moreira Dyevre (4)

• Maria Lucia Whitaker Vidigal (1)

• Regina Vidigal (1)

• Andréia Borges (3)

• Mônica Steffen Guise Rosina

• Maria Izabel Junges

• Issao Okawa

• Zilda Vera Suelotto

Murányi Kiss – Presidente da

Fundação Péter Murányi

Foundation

Agradecemos o interesse e

aguardamos o retorno de

todos!



Academia Curves

Ampla Marketing Promocional

Antártica Assistência Técnica Especializada Ltda.

Antony Mágicos Eventos

Associação Viva e Deixe Viver

Ateliê Elena Stein

Axis Design e Comunicação S/C Ltda.

Banco de Alimentos

Barro Blanco

Bei Comunicação

Bela Docinhos

Brasil Promoshow Comercial S/C Ltda.

Buffet Ginger

Bureau 34

Central de Carnes Bela Vista Ltda.

Cinema de Bolso

Conceição Bem Casados Ltda.

Companhia de Processamento de Dados do Estado de

São Paulo – PRODESP

Editor Comunicação

Fazenda Santana do Monte Alegre

Focus Audiovisual

Gica Paisagismo

Gráfica Sonora

Horti Frutas 29

IBAK

Instituto de Educação Infantil – O Recanto

Loja Cris Barros

Mistral Importadora

Osaka Dedetizadora

Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire

Ripasa S. A. Celulose e Papel

Santher

Serviço Social Médico InCor(HC-FMUSP)

Street Park Valet

TAM Linhas Aéreas

Transcomboio

TRR Consultora e Corretora de Seguros

Via Colore

Viverde Plantas

Zurich Brasil Seguros S.A.
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• Dia 5 de dezembro comemoramos o dia Internacional

do Voluntário. Crianças, mães, equipe e diretoria da

ACTC agradecem:

Jacomo Pongeluppe, pelas aulas de bijouterias às mães;

Maria Ângela Bassi, pela dedicação ao nosso bazar; Aldo Senna

Franco, pelas sessões de filmes oferecidas às crianças; Márcia

Castaguari, pelas compras de insumos para a atividade Maria

Maria; Susana Mentlik, pelo auxilio ao bazar; Fernanda

Tajchman, pelas atividades no período da noite com as

crianças; Jandyra Silva Dias e Maria Tereza, pelas atividades

desenvolvidas com as crianças; Maria José Viana, pela

participação e ajuda nas aulas de culinária; Luciana Mello, pelo

auxilio à equipe administrativa; Maria Carolina Nogueira, pela

recreação com as crianças no período da  noite; Regina Célia e

Nídia Coltri que conduzem o grupo de oração; Ricardo Felipe

de Campos e Renata Cristiane da Silva, pelas orientações

odontológicas; Liz Proença Vieira e Viviane C. Molina, pelas

orientações nutricionais.

Agradecemos também aos grupos: lazer, pelos passeios

nos finais de semana; Recriança -

Ripasa, pelas atividades desenvol-

vidas com as crianças; grupo Semen-

tes da Alegria-Ripasa e Viva e Deixe

Viver, pelas contações de histórias; e

Psicólogas aprimorandas da Ponti-

fícia Universidade Católica - PUC, que

fazem atendimentos à mães e

crianças da ACTC.

Nosso muito obrigado!

Doar carinho, respeito e atenção custa pouco e faz bem
ao coração.

Colabore conosco, sendo voluntário ou doando bens,
serviços ou dinheiro.

Entre no nosso site e descubra como colaborar.

w w w . a c t c . o r g . b r

Colaborações

Momento do parceiro

Agradecimentos



Só ele ficou lá, rígido, esquecido,

com frio, com fome e, o que era pior

(não contem a ninguém), com medo.

E a noite chegou. Nem ao menos

poderia dormir, porque paralisara-se com os olhos abertos.

Ficou observando a profunda escuridão à sua frente. Mais

tarde, viu chegar lentamente a luz do novo dia.

Num dado momento, sentiu algo esquisito no seu ombro,

mas não podia virar a cabeça para ver. Finalmente, alguém se

aproximava. Uma garotinha sentou-se aos seus pés e

começou a ler um livro, causando profunda irritação no

menino.

- Está pensando que eu sou árvore? Chô, chô, chô! 

- Falou comigo? 

- Você pode me escutar? 

- Claro que posso! Quem é você? 

- Eu sou o Super, Mega, Hiper, Extra Menino da Cidade

Grande, agora na versão pedra.

- Para mim, você é igual a qualquer outro menino! Só um

pouco mais ridículo, por causa desta posição.

- Não vê que não posso me mexer? 

- O que aconteceu? 

- Sei lá! Deve ser algum feitiço.

- Eu estou perguntando o que aconteceu mesmo, de

verdade! 

- Levei um chute na canela.

- E...? 

- Quis gritar.

- E... ? 

- Me jogar no chão.

- E...? 

- Talvez chorar um pouco.

- E.. ? 

- Para não decepcionar, acho que engoli a respiração. Foi aí

que o feitiço aconteceu.

- Feitiço nada! Olha só, tenho uma idéia. Não tem ninguém

olhando. Eu chuto a sua canela, você chora, grita, se joga no

chão, e a gente vai até a minha casa comer um bolo que a

minha mãe fez.

- Será que dá certo ? E você não vai contar para ninguém? 

- Ora, quem iria acreditar que o super, mega, hiper, extra

menino da cidade grande ia chorar só por que levou um

chute de uma menina?

E sem dizer mais nada, ela deu-lhe uma bicuda...!

Sua maluca!!! 

Bom, se você quiser vir comer bolo lá em casa, é melhor

tirar este ninho esquisito do seu ombro.

Na minha casa tem cachorro.- Disse a menina.

Ele morde? 

Você tem medo? 

Um pouco.

E foi assim que o Super,

Mega, Hiper, Extra Menino da

Cidade Grande descobriu que,

na verdade, ele era super, mega,

hiper, extra menino como todos

os outros.
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• O super, mega, hiper, extra menino da cidade grande

O Super, Mega, Hiper, Extra Menino da Cidade Grande era

um garoto que todos os outros queriam ter como colega,

todos os pais queriam como filho e as meninas queriam

namorar.

Afinal, ele era super simpático, mega inteligente, hiper

bonito e extra atlético.

Quando se aproximava, era inevitável que todos o

rodeassem. Chegavam até a pedir autógrafo.

Seus cabelos esvoaçantes arrancavam suspiros das

menininhas, seus saltos mortais provocavam sempre um

Ohhhhhhhhh! de admiração e seu boletim repleto de notas

máximas era o orgulho de seus pais e professores.

No futebol, ele era camisa dez da seleção do bairro.

E foi justamente numa pelada entre amigos que se deu o

episódio mais surpreendente da sua fantástica história.

O super, mega, hiper, extra menino da cidade grande

levou um tremendo bico na canela.

E vocês acham que ele gemeu, gritou, ou chorou e se

desmilingüiu no chão?

Claro que não.

Simplesmente, paralisou-se. Todos o rodearam, na

expectativa de que, com certeza, algo de extraordinário

aconteceria.

Passaram-se quinze minutos, até que alguém quebrou o

silêncio.

- Que tal continuarmos a jogar?

- Mas... e ele ? 

- A gente põe no gol!

Ao final do jogo, alguém sugere:

- Vamos nadar no rio? 

- Mas... e ele? 

- A gente leva junto.

De repente: cabrummmmmm! Um baita trovão e a chuva

caiu mesmo com vontade.

Foi o suficiente, para que todos corressem, pegando as

roupas e desaparecessem, deixando o rio deserto.

• “Contação” de história

A arte de contar histórias e contos, além de atividade

lúdica, tem poder de transformação e criação, desenvolve a

imaginação e auxilia as pessoas, principalmente as crianças, a

organizar e expressar melhor suas idéias.

Deste modo, recebemos com muita gratidão a doação de

alguns contos da arte-educadora Clarice Scholnic, que atua

em diferentes instituições, contando histórias para crianças,

adultos e para a terceira idade.

Formada em arte-educação com especialidade em teatro,

desde 1991 ela conta histórias para várias pessoas, sempre

sobre temas do folclore universal ou brasileiro, clássicos da

literatura, contos de fadas. Há um ano inaugurou também o

“Movimento da hora do Conto”, no qual ministra cursos para

formação de contadores de histórias.

O primeiro conto doado pela Clarisse foi publicado no

Informativo Ano 6 - Nº1. Neste exemplar, editamos mais um

conto, para ilustrar o processo de transformar por meio dessa

forma tão criativa!
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• Foi um tempo curto o do Bruno, mas foi o melhor que

vivemos...

Nasci em São Francisco de Sá, Minas Gerais, mas
atualmente moro em Bom Jesus, Goiás. Sou de uma família
grande, com nove filhos e, quando criança, por morarmos na
roça, nunca consegui freqüentar regularmente a escola.

A vida nunca foi fácil para mim, mas sempre tive muita
força para lutar e enfrentar todas as dificuldades. Casei-me e
tive dois filhos: Lorena de 10 anos e Bruno que faleceu este
ano, aos 16 anos.

Tudo começou em 2000, época em que descobri que
tinha chagas e que no parto havia transmitido a doença para
meu filho. Ele foi medicado e por certo tempo a doença
parecia estar controlada. No entanto, no final de 2004, Bruno
passou mal e os médicos disseram que o caso dele seria
transplante. Com a doença dele tive que deixar meu emprego
e com apoio de amigos consegui terminar o terceiro ano do
ensino Médio.

Apesar da nossa dificuldade financeira, com muito
sacrifício e ajuda de muitas pessoas da minha cidade, vim
sozinha com o Bruno a São Paulo. Nesse período nos
hospedamos na casa de apoio Pastor José Antero e após seis
meses, finalmente Bruno conseguiu o transplante.

Logo após transplante vim para a ACTC, onde comecei a
participar da atividade Maria Maria. Não demorou muito e
passei a receber elogios pelos meus bordados, pois sou
caprichosa e gosto de tudo muito bem feito. Incentivada
pelos professores passei a ensinar para as outras mães.

Durante o tratamento do meu filho, Deus pôs as mãos
sobre nós e nos conduziu. Aprendi a cair e me levantar
sozinha, chorar e secar minhas lágrimas. Mas também mudei
muito por conta do Bruno, aprendi a correr atrás dos meus
desejos. Passei a acreditar mais em mim, a confiar na minha
capacidade, a querer melhorar, a ir mais longe, enfim a lutar
pelo melhor para meu filho.

Em outubro deste ano, Bruno passou mal e vim com ele às
pressas ao InCor, mas  ele não resistiu. Perder o meu filho foi
como tirar metade de mim, a outra metade está com ele.

Muitas vezes as pessoas acham que eu sou forte. Não sou
tanto assim, mas elevo meu pensamento a Deus. Acredito que
nada se vive em vão, tudo isso é para o nosso crescimento.
Creio que o meu problema nunca foi maior que os dos outros.

Continuo acreditando no transplante, foi um tempo curto
o do Bruno, mas foi o melhor que vivemos, nos tornamos
grandes amigos. Vou continuar defendendo a doação de
órgãos. O Bruno dizia “o importante é estar vivo”. A minha

Notícia das mães

Demonstrações das Receitas e Despesas

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005*

Total de receitas

Total das despesas

Fundo de Custeio – Reserva Técnica

Superávit do exercício

R$ 1.691.535

R$ 1.204.364

R$ 462.812

R$ 24.359

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades

2005, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo

Contábil referente ao ano de 2005. Além disso, disponibiliza

também informações adicionais sobre as notícias veiculadas

neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora

pelo telefone 3088-7454.

Os dados referentes ao exercício de 2006 serão

apresentados no próximo informativo, após Parecer Contábil

e o Parecer da Auditoria.

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

Total: 171.892

• Nossos números de Janeiro a Dezembro de 2006

Linhas de atuação: Resultado:

• HOSPEDAGEM

Pernoites

• ALIMENTAÇÃO 

Refeições Oferecidas  

• SERVIÇO SOCIAL

• PSICOLOGIA  

• DESENVOLVIMENTO PESSOAL

E INSERÇÃO SOCIAL 

16.443

86.158

6.717

1.234

4.905

Nossos Números

ACTC – Evolução do volume de atendimento aos usuários
1994 - 2006
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missão e a do Bruno terminou, mas as mães não podem
desistir, cada caso é um caso.

A decisão de voltar a São Paulo não foi muito fácil. Vim
porque tinha vontade de agradecer a todos e ir à ouvidoria do
hospital dar sugestões em relação ao transplante de adulto,
pois acredito que posso ajudar outros  transplantados  e
outras mães. Entre as minhas sugestões, considero que a
biópsia e cateterismo precisam ser realizados todo ano, como
é feito com as crianças transplantadas.

Voltar à ACTC foi difícil, pois me lembrei do Bruno ao
passar pelos lugares onde ele gostava de ficar. Senti-me só,
mesmo estando com minha filha. Ir ao hospital foi mais
dolorido, principalmente fazer novamente toda aquela
trajetória.

Estou muito triste, mas não é me sentindo uma coitada
que vou trazer meu filho de volta. Não era esse tipo de pessoa
que Bruno via em mim. Para ele, sempre fui uma pessoa com
coragem e força. Ele se espelhava em mim.

Gostaria de agradecer a Deus por ter me dado a
oportunidade de ter vindo a São Paulo  e pelo meu filho ter
feito o transplante. Tive uma segunda chance, de ter tido a
possibilidade de conviver mais 2 anos e 6 meses com meu
filho. Apesar de tudo, foi o tempo mais feliz meu e do Bruno,
conversávamos bastante.

Queria também agradecer a toda equipe do hospital, a
todos aqueles que cuidaram do Bruno e também a todos os
profissionais e voluntários da ACTC que sempre nos
receberam com carinho e afeto.

Pretendo continuar bordando, pois preciso e na minha
cidade é difícil conseguir emprego. No momento não tenho
condições de conseguir um trabalho. O Bruno era meu
companheiro no bordado, ele tinha um ponto perfeito. Nós
discutíamos como fazer os bordados; as cores e os pontos.
Com o dinheiro do bordado eu e o Bruno conseguimos
comprar muitas coisas que tínhamos vontade. Pude dar a ele
um celular, que era seu grande sonho. Fazíamos planos de
adquirir outras coisas. Eu dizia para o Bruno:“podemos sonhar
com tudo, mas devagar. A gente que é pobre precisa ter o
nome limpo”.

Quero também continuar bordando para arrumar o
túmulo dele, quero colocar mármore, pois ele merece. Agora
está muito difícil bordar. Tem dias que eu começo, mas largo
pra lá porque enquanto bordávamos, trocávamos idéias.
Quem vai discutir comigo as cores, os pontos?... Essas
lembranças doem. Nesses momentos, minha filha me dá
muita força.

Eu queria que as pessoas nunca usassem a doença de um
filho para se sentirem coitadas, mas sim para cobrar, se
necessário, cobrar atendimento de qualidade. Entre o

bordado e a cesta básica, eu prefiro o
bordado, pois estou trabalhando
para conquistar algo.

Com este depoimento, espero
ajudar outras mães para que não
deixem de acreditar no transplante,
mas que também lutem para um
melhor atendimento para seus filhos.

Elita Alves Borges (Esta mãe
procurou a educadora Cristina
Macedo, da atividade Maria Maria
para  fazer esse depoimento)

• Um passeio diferente

Neste mês decidimos fazer uma
atividade diferente: ao invés de irmos a um museu de artes, ou
ao cinema, como normalmente fazemos, fomos ao museu de
Zoologia da USP.

Esse museu, apesar de pequeno, tem um grande acervo
com fósseis, reconstituições de animais pré-históricos e
animais empalhados, além das reconstituições dos habitats
onde a maioria desse animais moravam, como o cerrado e a
mata atlântica.

Ao chegarmos, fomos recebidos por três monitores que
foram nos explicando o modo de vida daqueles animais,
contando curiosidades sobre como é feita a preservação e o
catálogo de cada coisa no acervo do museu, como era o modo
de vida de algumas espécies pré-históricas, locais onde vivem
animais como o escorpião, a aranha, qual a quantidade de
veneno que eles possuem etc.

Depois assistimos a um pequeno vídeo que explicava a
importância da preservação da natureza e dos danos que os
seres humanos estão causando ao planeta.

Para finalizar o passeio, os monitores nos mostraram os
vitrais que ficam no segundo andar, cujo tema são animais e
contaram resumidamente a história do museu.

As mães e crianças se envolveram muito com esta visita.
Além de o tema interessar a
todos, o museu é muito
bonito e organizado, os
monitores estavam bem
preparados e respondiam à
maioria das nossas dúvidas.

Por iniciativa própria, as
crianças se responsabili-
zaram por documentar o
passeio, tirando diversas
fotos que representaram
bem a quantidade e diver-
sidade de animais do acervo
do museu.

Avaliamos que, apesar
da faixa etária bastante
variada do grupo, esta visita
atendeu a todas as expec-
tativas, acrescentando co-
nhecimento, conscientizan-
do e despertando curiosida-
des sobre a natureza.

Texto das Educadoras
Flora Poppovic  e  Regiane
Iglesias

Notícia das crianças



Amigos de Coração - Pessoa Jurídica

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

Doação Testamental

Maria Luiza Fagundes

Jorge Uchoa Ralston

Associados Mantenedores

Alberto Zacarias Toron

Alexandre Sampaio Nery

Antônio Carlos Zuardi dos Reis

Carlos Alberto Matoso Ciscato

Carlos Toschi Neto

Cássio Alcântara Costa

César Torres Bertazoni

Claudia Pirani

Denise Ralston Fonseca

Ernesto Faro Júnior

Evangelina da Silveira

Evelyn Rita Ido

Evelyn Schweizer

Fernando Paulo Simas Magallhães

Gilberto Santos Mendina

Isabel Centola

José Carlos Moreira Wellausen

Luísa Bielawski Carracedo

Mara Teixeira

Marcela Azzam

Márcia Ribeiro Ralston

Maria Alexandra Kowlski Motta

Maria Alice Ralston F. do Amaral

Maria Adelaide Bastos da Silva

Maria Carmella Piovesan de Campo

Mario Luiz Saraiva

Munir Ebaid

Odair Schwindt das Dores

Paulo Roberto Soares

Ricardo Akeda

Roberto Daud

Rodrigo Bresser Pereira

Shirley Amorim Gomes

Silvia Nasrallah

Sylvia Luisa R. S. Pereira

Therezinha Ribeiro Ralston
Associados Mantenedores

Adinam Roberto Pereira

Adolfo Alberto Leirner

Alberto Carlos Amador Gimenez

Alexandre Clemente Chami

Ana Maria Dei Espada

André Apovan

Audinéia Queiroz Gomes

Amigos de Coração - Pessoa Física

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

Nossos Parceiros - Amigos de Coração
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Carlos Lacerda

Cláudio Sansevero

Cristina Barros Grendl

Dora de Souza Pinto

Doroty Del Guerra Lopes

Elisa Bracher

Elisa de Arruda Botelho

Emília Gomes Robello

Emílio Felício Imbrioli

Fábio da Silva Marins

Hermina Stewer

Jairo Pita Sobrinho

João Cândido Botelho Gomes

Jorge Veríssimo Silva

José Martins Costa Filho

José Ascenção

José Ribamar Alves Xavier

Leonardo Werneck Sindors

Lúcia Fortunato Donnamaria Neto

Luciana Name Marins

Luis Eduardo C . Magalhães

Luís Pedreira

Maria Angélica A. G. Vidal

Maria Lívia Jank

Maria Odila Guimarães Curi

Matheus Bittar Lois

Paulo Reginaldo Costa

Pietro Nozza

Rodrigo  Roriz Macedo

Roland Gallbach

Rosana Aparecida Pereira

Sérgio de Freitas Costa

Sheila Aparecida Loureiro

Sílvia Maria Secco Andreoni Sarmanto

Sônia Soicher Terepins

Vera Lúcia Mascarenhas Pires

Vicente Ferrari

Wanda Costa Borgneth

Wanda Bodini Loureiro

Washington Rancel Júnior

Yeda Márcia Gonzaga da Silva
Associados Colaboradores 

Alessandra Bresser Pereira

Alexandre Ribeiro Lima

Alex Cerveny

Andréa Borges de Medeiros

Antonio Carlos Malheiros

Antonio Carlos Stefanelli

Any Waisbich

Armando Tooru Yamanaka

Auryana Arcanjo

Cláudia Baffa

Clóvis França

Darcy Casanova Martin

Débora Brum

Elizabeth Rudge

Felisbela Soares de Holanda

Fernanda Caiuby N. Salata

Flávio Ribeiro

Gica Mesiara

Gil Vianna Paim

Gleika Maris Kelm

Isabel Teixeira Mendes Gros

Isabel Barbosa Felix de Souza

João Signorelli

José Carlos Rezende Nogueira

Kiki Felipe

Letícia Moura

Manoel de Oliveira Saes

Márcia Cavalieri

Maria Augusta Moisés

Maria Elenita Favarato

Maria Elisete Fernandes

Maria Lúcia Guida

Maria Luzia Canale Ortega

Maria S. Salomão

Mario Luiz Amabili

Mariza Thomé

Marizete Gonçalves Ferreira

Odair Luis Ferreira

Patrícia Obracat Salgado

Paulo Pimentel

Ritsugo Tanida

Rosa Takada

Silvana Bonfiglioli

Sônia Cristina Ribeiro Magalhães

Vera Cecília Bresser Pereira

Vera Maria Cyrillo Amorin

Zélia Siqueira
Apoiadores

A6 Design + Arquitetura

Ação Solidária Contra o Câncer Infantil

Alphatron

Ampla Marketing Promocional

Associação Viva e Deixe Viver

Banco de Alimentos

Bertha Industrial

Brazil Foundation

Buffet Ginger

Carvalho Pinto, Monteiro de Barros A.A.

Casa de Cultura de Israel – Centro da Cultura Judaica

Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim

Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro Psiquiátrico da Lapa

CIPLAN – Cimento Planalto S/A

Companhia Suzano de Papel e Celulose

Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP

Escola Vera Cruz

Eduardo de Almeida Arquitetos Associados

Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica

Federação Israelita do Estado de São Paulo

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Grupo Vicunha Têxtil 

Gica Mesiara - Paisagismo

Horti – Frutas 29

InCor - Instituto do Coração – HC–FMUSP

Inside Organiza

Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP

Levi’s Strauss do Brasil

Lions Clube Pompéia

Montart Esquadrias Metálicas

Multibrás Eletrodomésticos

Nova Mercante de Papéis Ltda 

Peixoto & Cury Advogados

Rede TV

Ripasa S. A.

Santher

Sociedade Antioquina Do Brasil

Talent

Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda

Transcomboio

TRR Consultora e Corretora de Seguros

TV Bandeirantes

TV Globo

Unilever

Viverde Plantas E Jardins

Wharton University of Pennsylvania

Zurich Brasil Seguros

13



Associação de Assistência à Criança
Cardíaca e à Transplantada do Coração

Amigos de Coração

Associados Mantenedores   •   Associados Colaboradores   •   Doações Testamentais

Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação

Bureau 34
Carioca Christiani – Nielsen Engenharia

Empresa de Petróleo Ipiranga
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra

Fundação Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena

Gerdau
Gradiente

Gráfica Sonora
Instituto C&A

Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar

Lefosse Advogados
Klabin S/A

Novartis Laboratórios
Restaurante Ráscal

Rua Oscar Freire, 1463 - Pinheiros 
CEP: 05409-010 - São Paulo SP

Telefax (11) 3088-2286 / 3088-7454
www.actc.org.br - actc@actc.org.br
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