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O novo desafio
Somos o parceiro direto e muito próximo deste

que é o maior centro de referência em cardiologia
pediátrica da América Latina: Instituto do Coração-
InCor(HC-FMUSP).

Recebemos crianças vindas do Brasil inteiro e de
países vizinhos que não teriam como usufruir do
tratamento oferecido pelo InCor, se não tivessem
onde permanecer durante o período de avaliação e de
tratamento clínico e cirúrgico. 

Nossos parceiros mais próximos sabem que
trabalhamos de forma participativa, ou seja, todas as
mães/acompanhantes compartilham a execução de
tarefas e opinam nas rotinas e em parte do
funcionamento da instituição. Essas mulheres
mostram-se mais ativas e participativas no dia a  dia
da casa, dependendo da freqüência com que vêm à
ACTC, do tempo de permanência em cada vinda e do
estado de saúde de seu filho.

O olhar de nossa equipe também é muito singular.
Conhecemos as características comuns à maioria das
crianças e mães/acompanhantes: vêm de pequenas
cidades do interior dos estados brasileiros, com renda
familiar de até dois salários mínimos, sendo a casa
mantida em boa parte pelas mulheres, com uma
estrutura familiar fragilizada ou inexistente e baixa
escolaridade. Ainda assim, cada pessoa reage de uma
forma única e capaz de surpreender, frente ao
momento de crise gerado pela doença. Essa
singularidade se expressa no nosso convívio diário.

Nossa equipe convida todas as mães/
acompanhantes a participarem das atividades
desenvolvidas na instituição, buscando valorizar o
progresso alcançado por cada pessoa. Como retorno,
recebe demonstrações de envolvimento,
responsabilidade e autonomia de crianças e mães/
acompanhantes, no dia a dia da instituição.

Nosso desafio é estender essa forma de viver o dia
a dia para além do espaço institucional. Que
mães/acompanhantes e crianças possam ter na ACTC
uma experiência marcante o suficiente para ser
incorporada como um novo olhar sobre si mesmas,
sobre o mundo e suas relações com ele.

Que no retorno à cidade de origem essas pessoas

possam levar com elas os ingredientes que melhoram
nossa vida e que elas puderam experimentar no
tempo que passaram na ACTC.

Este é só o início do caminho longo que sabemos
ter de percorrer, para atingir, de forma cada vez mais
plena, a transformação de uma situação-problema em
crescimento e aprendizado. 

Teresa Cristina R. Ralston Bracher - Presidente

Regina Amuri Varga - Coordenadora

Editorial
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Nossa missão é prestar atendimento
multidisciplinar às 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 crescimento e aprendizado. 

Missão
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Cláudio Sansevero
Cristina Barros Grendl
Dilvana Barboza da Silva
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa Bracher
Elisa de Arruda Botelho
Emília Gomes Robello
Emílio Felício Imbrioli
Fábio da Silva Marins
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Hernani Benedito Tolosa 
João Cândido Botelho Gomes
Joice Ruiz
José Ascenção
José Martins Costa Filho
José Ribamar Alves Xavier
José Roberto Giardiello
Lúcia Fortunato Donnamaria Neto
Luciana Guimarães Salcetta
Luis Eduardo C . Magalhães
Luís Pedreira
Maria Angélica A. G. Vidal
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria Lívia Jank
Maria Lucia Guida
Maria Odila Guimarães Curi
Mariza Reinz Cintra
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Reginaldo Costa
Pietro Nozza
Rene Felix
Rodrigo  Roriz Macedo
Roland Gallbach
Rosana Aparecida Pereira
Sandra Alves do Santos
Sérgio de Freitas Costa
Sheila Aparecida Loureiro
Sílvia Maria Secco Andreoni Sarmanto
Sônia Soicher Terepins
Vera Lúcia Mascarenhas Pires
Vicente Ferrari
Wanda Bodini Loureiro
Wanda Costa Borgneth
Washington Rancel Júnior
Yeda Márcia Gonzaga da Silva
Zita de Barros Garcia Ursini
Associados Colaboradores 
Alex Cerveny
Alexandre Ribeiro Lima
Andréa Borges de Medeiros
Antônio Carlos Malheiros
Antônio Carlos Stefanelli
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Auryana Arcanjo
Cláudia Baffa
Clóvis França
Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira
Darcy Casanova Martin
Débora Brum
Elizabeth Rudge
Felisbela Soares de Holanda
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávio Ribeiro
Fréderic Marie Henri Dyevre
Gica Mesiara
Gil Vianna Paim
Gleika Maris Kelm
Hilda Lucas
Isabel Barbosa Felix de Souza
Isabel Teixeira Mendes Gros
João Signorelli
José Carlos Rezende Nogueira
Kiki Felipe
Letícia Moura

Manoel de Oliveira Saes
Márcia Cavalieri
Márcia Goldfarb
Maria Augusta Moisés
Maria Cecilia Meira Moreira
Maria Elenita Favarato
Maria Elisete Fernandes
Maria Lúcia Guida
Maria Luzia Canale Ortega
Maria S. Salomão
Mario Luiz Amabili
Mariza Thomé
Marizete Gonçalves Ferreira
Nina Horta
Odair Luis Ferreira
Patrícia Obracat Salgado
Paulo Pimentel
Ritsugo Tanida
Rosa Takada
Silvana Bonfiglioli
Sônia Francis Fakhoury
Veronica A. Serra
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
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
CIPLAN – Cimento Planalto S/A
Companhia Suzano de Papel e Celulose
Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas - CENP
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Empório Fotográfico
Escola Vera Cruz
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Federação Israelita do Estado de São Paulo
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Mesiara - Paisagismo
Grupo Vicunha Têxtil 
Horti – Frutas 29
InCor - Instituto do Coração – HC–FMUSP
Idéiafix Impressões e Serviços Ltda – ME
Inside Organiza
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Levi’s Strauss do Brasil
Lions Clube Pompéia
Mistral Importadora
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 Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
TV Bandeirantes
TV Globo
Unilever
Viverde Plantas E Jardins
Wharton University of Pennsylvania
Zurich Brasil Seguros
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Auxiliar de Bazar: Maria Izabel Freitas
Auxiliar de Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes
Assessorias:
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes
Pedagógica: Escola Vera Cruz
Administração e Recursos Humanos : Via Gutemberg e Presença RH
Voluntários:
Aldo Senna Franco
Amanda Scarlet
Ana Lícia de C.B. Pegorelli
Ana Lúcia Camargo Lima
Ana Maria C. Junqueira
Ana Paula Piccaroni
Angelina V. A. Chu
Anna Carolina Di Creddo Alves Ribeiro
Anna Venzon
Aruã Coselli
Bruno Fabbri
Camilla Gouveia
Carlos Paes de Barros Filho
Carolina Cimino
Catia Melão
Cecília Ferrari França
Cibele Reidel
Daniel Amiro Gonçalves
Daniel Wakswaser Cordeiro
Fátima Soares
Felícia Knoblock
Flora Poppovic
Jacomo Pongeluppe
Jandyra Silva Dias
Joanna Aliano
Julia Venzon
Juliana Lattari Sobrinho
Lucia Helena Conde F. Gomes
Manuela Roxo
Márcia Maria Castagnari Altenfelder Silva
Marcos Fernando de Oliveira Penteado
Marcos Marins
Maria Ângela Bassi
Maria José Viana de Moraes de Freitas Alves
Maria Lúcia de Mattos Pontes de Souza
Maria Teresa Quadros
Mariana Antibas Atik
Marina Zochetti de Lima Campos
Menahem Friedman
Mirmila Alves
Nídia Coltri
Norma Seltzer Goldstein
Paula Monteiro dos Santos Perin
Priscila Cox
Regina Célia Pereira
Renata Abo Arrage Betti
Renata Condes
Renata de Barros Pereira
Reynaldo Antonio de Toledo Piza Maciel
Ricardo Felipe de Campos
Rodrigo Zanata
Sarah Caldeira Murta
Sérgio Augusto Pucci
Susana Mentlik
Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado em equipe. A doação
desses serviços é fundamental para divulgar nosso trabalho e conquistar novos
colaboradores.

Tiragem: 4.000 exemplares.   
Endereço: R. Oscar Freire, 1463 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP 05409-010
www.actc.org.br - actc@actc.org.br
CNPJ: 00.236.857 / 0001 – 05
- Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de 16/12/99
Publ. no D.O.M. em 17/12/99
- Utilidade Pública Estadual – Dec 47172 de 02/10/02
Publ. no D.O.E. em 03/12/02
- Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00
Publ. no D.O.U. em 03/05/00
- CONSEAS – Certif. de Inscr. nº 0029/SP/99 – Publ. no D.O.E. em 20/07/00 – CEAS/CNAS – Certif. de
Filantropia – Resol. Nº 33 de 16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02
- CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M. em 02/04/02
- DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em 09/12/02

SELO ORGANIZAÇÃO PARCEIRA - CENTRO DE VOLUNTARIADO DE SÃO
PAULO – CVSP - 2007 – selo conferido às organizações sociais que mantém
parceria ativa com o CVSP e que oferecem um programa de voluntariado
organizado, atuante e transformador.
PRÊMIO BETINHO DE CIDADANIA 2006 – Menção Honrosa – O Projeto Maria
Maria recebeu este certificado em solenidade realizada pela Câmara Municipal
de São Paulo.o 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 no Rio
de Janeiro – RJ.
PRÊMIO BEM EFICIENTE - Kanitz & Associados – 2004 – Premiação bianual
creditada às 50 entidades que alcançam reconhecimento pelo desempenho
profissional, resultados financeiros e operacionais, transparência e impacto
social em nível nacional.
ABRINQ – Fundação ABRINQ - Prêmio Criança 2000 – Vinte Finalistas
Concedido pela Fundação Abrinq desde 1989, o Prêmio Criança tem como
objetivo identificar e reconhecer iniciativas de pessoas, empresas e
organizações sociais na implementação de ações voltadas à melhoria da
qualidade de vida e defesa de direitos de crianças de 0 a 6 anos no país.

Diretoria- 2007 a 2009
Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Vice-Presidente: Theotonio Maurício Monteiro de Barros
Mônica Pimentel de Vassimon
Carlos Roberto da Silva Souza
Anis Chacur Neto
Suzana Steinbruch
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Conselho Fiscal
Antonio Luiz Thomé Gantus 
Tito Enrique da Silva Neto
Vera S. Pereira Coelho
Nelson Waisbich (supl.)
José Eduardo Cintra Laloni (supl.)
Marina Massi (supl.)
Conselho Deliberativo
Alessandra Bresser Pereira
Amanda Pinto da Fonseca Tojal
Ana Maria F. S. Diniz D’Avila
Andréa Paula B. C. I. da Veiga Pereira
Anis Chacur Neto
Antônio Bonfá
Antônio Carlos da Silva Bueno
Antonio Luís Thomé Gantus
Arlindo Riso
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Crisólia Gantus
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
Edmar Atik
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Elisa Maria R. C. Bonfá
Elizabeth Infante
Ezequiel Grin
Fernanda Marinho Aidar Iunes
Francisco M. Pereira Coelho
Iside Lanzara Grisólia
Ivete Fátima de Souza
Jorge dos Santos Caldeira Neto
José de Menezes Berenguer Neto
José Eduardo Cintra Laloni
Jussara Moritz
Liane Ralston Bielawski
Lilia Moritz Schwarcz
Luanda Pinto Backheuser
Lucia Barbero Marcial
Luiz Antunes Maciel Mussnich
Marcelo Biscegli Jatene
Márcia Leonor Barbero Marcial
Maria Luiza Carvalho da Silva
Maria Márcia dos Reis
Maria Tereza Affonso Ionescu
Maria Tereza Tavares de Araújo Elias Preuss
Maria Thereza Staub
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi 
Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Regina Beatriz de Freitas Jatene
Regina Lefevre Malzoni de Souza
Ricardo P. Backheuser Jr.
Ricardo Steinbruch
Roberto Bielawski
Roberto Eduardo Moritz
Sebastião Botto de Barros Tojal
Sérgio Colombo
Sergio Rabello Tamm Renault
Sonia Soicher Terepins 
Susana Steinbruch
Suzi Sólon Arida
Teresa Cristina Ralston Bracher
Theotonio Maurício Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho
Equipe:
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Ivone G. Pichin, Kelly Regina Banin e Monalisa Gonçalves Souza.
Psicologia: Andréa Nunes
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadoras: Regiane Iglesias, Cristina Maria Macedo Tomaz e Claudia
Stefanelli J. Ribeiro
Culinária: Rosa Durães Sanson
Costura: Bernadete Maria Oliveira Freitas
Música: Pedro Alves Mourão
Administrativo: Alessandra Gallo
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro
Auxiliar de Recepção: Márcia Ribeiro de Araújo
Auxiliar de Bazar: Lusiene Almeida dos Santos

Projeto e Editoração:          Fotolitos: Impressão:
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Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Bei Comunicação
Bureau 34
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Filantrópica Safra
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gerdau   
Gradiente
Gráfica Sonora
Grande Moinho Cearense S.A.
Instituto Água Viva
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Pão de Açúcar
Lefosse Advogados
Klabin S/A 
Novartis Laboratórios
Restaurantes Ráscal 

Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston
Maria Luiza Fagundes

Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Alexandre Sampaio Nery
Antônio Carlos Zuardi dos Reis
Berenice Arvani
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 dos Santos
Gilberto Santos Mendina
Isabel Centola
José Carlos Daux Filho 
José Carlos Moreira Wellausen
Laerte Guilhermat
Luísa Bielawski Carracedo
Mara Teixeira
Marcela Azzam

Márcia Ribeiro Ralston
Maria Adelaide Bastos da Silva
Maria Alexandra Kowlski Motta
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Carmella Piovesan de Campo
Mário Luiz Saraiva
Munir Ebaid
Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Cervino Lopez
Ricardo Akeda
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Ângelo de Carlos Frizzo
Roberto Daud
Rodrigo Bresser Pereira
Shirley Amorim Gomes
Silvia Nasrallah
Sylvia Luisa R. S. Pereira
Therezinha Ribeiro Ralston

Associados Mantenedores
ABACONT Contadores Associados LTDA.
Adolfo Alberto Leirner
Adriana Ferreira Zamora
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Maria Dei Espada
Audinéia Queiroz Gomes
Cajsa Stin Johansson
Carlos Odon Lopes da Rocha

Amigos de Coração - Pessoa Física
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Antônio Ermírio de Moraes
Antônio José Louçã Pargana
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Cecília de Paula Machado Sicupira
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

Rede de Parceiros

• Oficinas de artes na Atividade Maria Maria
No mês de julho a ACTC promoveu diversas oficinas de

artes na Atividade Maria Maria. Esses eventos têm como
objetivo proporcionar o contato com novos e diferentes tipos
de artesanato, além do bordado e da costura, ao mesmo
tempo em que aumenta o repertório das
mães/acompanhantes.

No dia 06 de julho, a Oficina de Bijuteria, ministrada pela
educadora Claudia Pegoraro de Souza, ensinou as mães a
produzirem peças utilizando miçangas de diversas cores e
formatos.

Em 20 de julho, na Oficina de Pintura de Tela, a artista
plástica Elisa Freire trabalhou com as mães noções de cores e
algumas técnicas de pintura.

Nos dias 26 e 27 de julho, a Oficina de Tear, coordenada
pela estilista Valéria Migliacci, mostrou algumas
possibilidades que o tear permite desenvolver, em tecidos,
roupas, acessórios de moda e artigos para casa.

As oficinas estão sendo realizadas na Atividade Maria
Maria e têm acontecido durante todo o ano, sempre trazendo
novidades!

• Educadora da Atividade Brasileirinhos elabora
projeto de integração sócio-cultural

Como trabalho de conclusão do curso de Educador Social,
realizado pela Pinacoteca do Estado de São Paulo durante
primeiro semestre de 2007, no dia 10 de julho, a educadora da
ACTC, Regiane Iglesias, apresentou o projeto “Resgatando

Paisagens”. O curso teve
como objetivo dar subsídios
para a elaboração, execução
e avaliação de projetos
educativos em arte voltados
à inclusão sociocultural.

O projeto “Resgatando
Paisagens” busca explorar o
contexto das pluralidades e
diversidades das regiões do
país, criando uma ponte
entre estas e a cidade de São
Paulo. Propõe também
contribuir para o
desenvolvimento da
percepção e da identidade

cultural de seus participantes,
potencializando sua inclusão
sociocultural.

“Resgatando Paisagens” será
implantado como parte integrante das rotinas artísticas da
Atividade Brasileirinhos e os resultados serão registrados em
depoimentos, relatórios e material fotográfico.

3

Destaques

• ACTC no Anima Mundi
O Passeio Cultural do mês de julho da Atividade

Brasileirinhos foi a visita ao 15º Festival Internacional de
Animação, o Anima Mundi, realizado do dia 11 a 15 de julho,
na Fundação Memorial da América Latina.

O Anima Mundi teve início em 1993, acontece anualmente
e é considerado o maior festival de animação das Américas.
Em 2007, o evento contou com a participação de 42 países
que apresentaram 368 filmes, entre curtas, médias e longas
metragens, utilizando as mais variadas linguagens narrativas
e técnicas, sem obrigatoriedade de seguir um padrão oficial.  

Durante toda a semana que precedeu o passeio, as
crianças foram preparadas pelas nossas educadoras, na roda
da conversa e na roda da leitura, para o melhor
aproveitamento do conteúdo do Festival. 

O resultado foi fantástico, as crianças adoraram a visita!

• Pan-americano na ACTC
No mês de julho o esporte tomou conta da ACTC!
O Pan-americano 2007, realizado na cidade do Rio de

Janeiro, mobilizou todos na instituição, principalmente
crianças e adolescentes, que torceram e vibraram a cada
medalha conquistada pelos atletas brasileiros.

Além disso, na Atividade Brasileirinhos, as educadoras
Regiane Iglesias e Claudia Stefanelli realizaram vários
trabalhos, inclusive de artes plásticas, utilizando temas
relacionados ao Pan, como a América (Norte, Sul e Central),
quadro de medalhas, vila pan-americana e a modalidades
esportivas.

O trabalho realizado resultou em pinturas de muita
criatividade, demonstrando o grande interesse que o assunto
despertou nas crianças e nos adolescentes.

• Campanha de Captação 2007
Prezados associados, parceiros e amigos,
Já completamos 6 meses de Campanha de Captação “De

Coração para Coração” ACTC 2007. A mobilização das pessoas
físicas e jurídicas que compõem a rede de relações da ACTC é
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• Nossos Brasileirinhos cresceram!
Desde 2004, quando se iniciou a Atividade Brasileirinhos,

várias crianças passaram pela nossa sala de atividades. 

Hoje, essas crianças cresceram e já são adolescentes!

Dessa forma, perguntamos qual a importância desse

espaço, o que ele significa para eles e publicamos as respostas

que eles nos enviaram.

“A primeira vez que eu vim pra sala de atividades, eu achei

chato porque eu não conhecia ninguém. Isso foi até eu

começar a fazer amizades e agora eu acho bom! Às vezes, eu

fico imaginando se não tivesse esse espaço, aí sim seria chato

mesmo. O tempo passa mais rápido, a gente brinca, faz

atividades diferentes e etc. E é muito, mais muito bom mesmo”.

(AMANDA – 15 ANOS / JOHNATAN – 16 ANOS)

“É muito bom, pois quando eu vim pela primeira vez, vim

com aquela visão de hospital, de que eu não iria me divertir

que a casa era muito chata, etc... Mas não é bem assim que

funciona, tem o nosso espaço, como se fosse nossa segunda

escola. Serve para exercitar a mente, para nos tornarmos mais

responsáveis, como: arrumar os brinquedos depois da

bagunça, devolver os empréstimos, respeitar uns aos outros.

Isso é fundamental para nossa temporada aqui na casa. As

educadoras são ótimas, têm muita paciência com as crianças

menores e com nós, os adolescentes, que também dão muito

trabalho”.

(MAIARA – 15 ANOS)

“O espaço das crianças e adolescentes da ACTC é muito

importante, pois, com ele é possível interagir com todos, com

histórias, brincadeiras, cultura, arte e informática. Isso faz com

que nossa estadia na ACTC fique mais

confortável e menos deprimente. Os

adolescentes também podem ajudar

na construção dos preparativos de

artesanato e interagir na informática. Então, sem dúvida o

espaço da sala de atividades da ACTC é fundamental para as

crianças e jovens, ajudando ainda mais na melhora

psicológica e física”.

(BRUNO PEGORARO – 17 ANOS)

“Eu acho bom ouvir história, as brincadeiras, o empréstimo

de brinquedos, a aula de música.

O que eu fiz hoje na atividade foi bacana, plantar plantas

(girassol, cacto). Gosto também da cozinha com a Rosa (aula

de culinária), a gente aprende muitas coisas. A gente faz

amizade, distrai. As educadoras trazem muita coisa legal para

a gente aprender na ACTC.”

(REGINA – 12 ANOS)

“A sala do Brasileirinhos é muito boa e tem várias coisas

para as atividades. Ajuda no crescimento e desenvolvimento

das crianças, mas para os adolescentes ainda não tem muita

coisa, é a única reclamação, é o que realmente falta!

Entendo isso porque no começo só havia crianças e, por

esse motivo, a sala só possuí material para elas. Mas agora nós

crescemos e a casa também recebe adolescentes e jovens. Por

isso, acho que tem que ter mais coisas para o nosso

desenvolvimento. Além disso, isso fará com que a sala de

atividades e a casa se desenvolvam e cresçam cada vez mais.”

(KÁTIA – 18 ANOS)

Registros realizados pela educadora Regiane Iglesias.
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Notícia das Crianças

pois temos atenção das assistentes sociais, psicólogos, aulas

de culinária e professores para as crianças. O bordado é muito

importante, pois nos distrai e temos momentos descontraídos

quando a Cris vem com suas idéias fantásticas e diferentes,

que para todas nós é um desafio. Obrigado a todos! 

Depoimento da mãe/acompanhante Débora F. Souza de

Oliveira, mãe da criança Millena Souza de Oliveira.
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• ACTC realiza apresentação no Programa de Aprimo-
ramento em Serviço Social do Hospital das Clínicas

No dia 03 de agosto, a Assistente de Desenvolvimento
Institucional, Débora Carneiro, realizou apresentação do
trabalho desenvolvido pela ACTC no “Programa de
Aprimoramento em Serviço Social – Módulo V – Sistema de
Saúde, seus efeitos na comunidade: o Terceiro Setor como
possibilidade de ação social”.

O evento aconteceu no Instituto da Criança (HC-FMUSP),
reunindo estudantes e profissionais de Serviço Social, com o
objetivo de propiciar treinamento prático e aprofundamento
de conhecimentos teóricos e científicos.

A apresentação consistiu no relato da experiência da
parceria ACTC – Hospital das Clínicas e as oportunidades de
atuação que o Terceiro Setor oferece.

A ACTC agradece a oportunidade e cumprimenta em
especial a Sra. Maria José Paro Forte, Supervisora da Divisão de
Serviço Social do Instituto da Criança (HC-FMUSP) pelo ótimo
trabalho realizado.

• Atividade de Música na ACTC
No mês de agosto, Flora Poppovic, que já atuou como

educadora, iniciou trabalho voluntário desenvolvendo
atividade de música para as crianças e adolescentes do
Brasileirinhos.

A atividade acontecerá
semanalmente, todas as
quartas-feiras, na parte da
tarde, na própria entidade,
complementando o trabalho
já desenvolvido pela escola
Domus, do professor Pedro
Mourão.

• Salão de Arte e ACTC - Resultado final supera meta de
arrecadação

A participação da ACTC no Salão de Arte alcançou os
objetivos propostos de divulgar o trabalho realizado pela
ACTC e de arrecadar fundos para a Entidade. 

Os resultados alcançados e o valor arrecadado superaram
todas as nossas expectativas. Mais de 4.500 pessoas
prestigiaram o evento, realizado de 20 a 26 de agosto, no
Clube A Hebraica – Salão Marc Chagall e registrou os seguintes
valores:

• Receita Bruta: R$ 200.420,00
• Despesas: R$ 37.510,00
• Receita Líquida: R$ 162.910,00
O evento demonstrou ter uma grande visibilidade na

mídia, o que proporcionou a divulgação do trabalho realizado
pela ACTC, a consolidação
da imagem institucional e a
oportunidade de expandir e
realizar novos contatos. 

Os produtos do
Artesanato Maria Maria
oferecidos no evento
também obtiveram
resultados surpreendentes.
Foram realizadas vendas em
um total de R$ 11.386,00
que, a longo prazo, podem
resultar num aumento de
procura e de vendas no
Bazar Permanente da ACTC. 

Agradecemos de
coração o apoio dos
organizadores do evento,
em especial, a Sra. Vera
Chaccur Chadad, Francisca
Buffet, Corset Gráfica, Sweet
Brasil, Estapar, Titina Leão,
Mistral, Roberto Rugiero,
Editor Comunicação e a
todos que prestigiaram a
ACTC no Salão de Arte!

• ACTC recebe novamente o Selo de Organização
Parceira 2007/2008

No dia 28 de agosto a ACTC recebeu o selo Organização
Parceira 2007/2008, concedido pelo Centro de Voluntariado de
São Paulo – CVSP. 

O selo tem validade de dois anos e certifica as 100
organizações parceiras que desenvolvem um programa de
voluntariado atuante, organizado e transformador. 

Para concorrer à certificação, as organizações sociais
devem estar cadastradas há mais de um ano no CVSP. Além
disso, diretores e coordenadores responsáveis pelo trabalho
voluntário nas instituições respondem a uma auto-avaliação
sobre seus projetos.

Atualmente, sob a coordenação da Supervisora
Pedagógica Raquel Pacheco, a ACTC conta com uma equipe
de 54 voluntários que, comprometidos com a causa da
instituição, doam parte de seu tempo e talento para promover
e viabilizar atividades destinadas às crianças, adolescentes e
mães/acompanhantes.

de fundamental importância para
podermos atender, cada vez mais e
melhor, as crianças com cardiopatias e
suas mães/acompanhantes. Somos

gratos pelo comprometimento e apoio de todos!!!
Agradecimentos especiais para doações feitas até o mês

de agosto:
Pessoas Físicas:

- Sr. Anis Chacur
- Sr. Candido Bracher
- Sr. José Eduardo Cintra Laloni
- Sra. Maria Luiza Carvalho da Silva
- Sr. Pedro Moreira Salles
- Sr. Tito Enrique da Silva Neto

Pessoas Jurídicas:
- Banco ABC Brasil S/A
- Banco ABN Amro Real S/A
- Banco Itaú BBA
- Fundação Djalma Guimarães
- Fundação Filantrópica Safra
- Grande Moinho Cearense S/A
- Instituto ACAIA
- Oi Futuro
- MMX Mineral e Metálicos S/A
- Restaurante Ráscal

A Campanha continua ativa e esperamos contar com mais
doações!
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Lembro-me de uma infância feliz:

subindo em árvore, brincando de

boneca e ouvindo muita história. Na

adolescência sonhava em ser independente e pretendia fazer

enfermagem, mas também queria me casar, ser uma boa

dona de casa e ter três filhos. 

Tive uma vida muito boa até minha mãe ficar doente.

Infelizmente ela faleceu quando eu tinha treze anos. Com sua

morte, meu pai, ao se ver sozinho, dividiu os filhos com a

família e cada um de nós teve que achar o seu caminho. Nessa

época vim morar em Piracicaba com meu pai e minha

madrasta. 

Pouco tempo depois eles resolveram que queriam ficar

sozinhos. Assim, sem a ajuda de ninguém, com muito

sacrifício, para me manter trabalhei como empregada

doméstica, babá e atendente de lanchonete. 

Minha vida mudou quando conheci meu marido que,

após meu casamento, me incentivou a voltar a estudar e por

isso consegui terminar o Ensino Médio. Minha vida estava

caminhando muito bem, pois nós dois, trabalhando e

economizando, conseguimos, com sacrifício, construir nossa

casa.

Fiquei muito feliz quando soube que estava grávida e

esperei com ansiedade o nascimento da minha filha Milena.

Infelizmente, aos 11 meses percebemos que ela tinha

problemas cardíacos.  Minha vida desmoronou: além do

medo de perder ela, ainda tive que parar de trabalhar e a

nossa situação financeira ficou difícil, pois passamos a ter

muitos gastos. 

Muitas vezes eu não queria demonstrar minha angústia

ao meu marido, mas foi uma fase muito difícil, teve época que

fiquei uma semana em casa, vinte dias no hospital e cinco

vezes na UTI.

Comecei o tratamento da minha filha em Piracicaba, mas

o caso dela foi se agravando e tive que vir a São Paulo.  A

primeira vez que cheguei aqui, há dois anos atrás, achei a

cidade horrível, me angustiava o fato de não conhecer nada

nem ninguém. Inicialmente, passei por uma triagem no

Hospital Dante Pazzanese, mas depois fui ao InCor.  Nessa

época, achava tudo muito confuso, era muito acanhada, tinha

medo dos médicos e de quase tudo, além disso, também não

sabia quase nada sobre a doença da minha filha.

Quando ela ficou internada no InCor, bateu o desespero,

pois não tinha como me manter na cidade nem como pagar

acomodações.  Fiquei sabendo da ACTC, mas conversando

com uma mulher no hospital, ela falou que era muito difícil

conviver nessa casa, porque tinha muita fofoca entre as mães.

Ao saber disso, fiquei apreensiva.

Mas ao chegar na ACTC, gostei muito e só tenho que

agradecer porque fui muito bem recebida por todos. É claro

que não é fácil viver em grupo, por isso temos que procurar

compreender as pessoas.

No início via as mulheres bordando, as professoras me

convidavam para participar das aulas, mas sempre dava uma

desculpa para não ficar.

Recordo-me que na festa da primavera de 2006 ganhei

um pedaço de tecido para bordar, mas tive medo de me

arriscar porque parecia muito difícil. Via as mães recebendo

elogios, mas eu me sentia inferior, achava que não conseguiria

bordar como elas. Minha irmã borda desde que engravidou,

mas eu nunca quis aprender, só observava. Eu achava que

para bordar era necessário fazer cálculo para formar as

figuras.

Aos poucos fui me aproximando e ganhei uma cartilha de

bordado, um tecido com todos os tipos de pontos, que é

distribuído a todas as mães iniciantes, para que possam

aprender e treinar.  Comecei a me empolgar e passei a ficar no

quarto bordando, descia só para as tarefas. Comecei a gostar

e fui melhorando. Só ganhei um bordado depois de muito

treinamento e no começo cheguei a ficar descontente,

porque parecia que outras mães já bordavam sem passar pela

cartilha, mas depois de conversar com as professoras tudo foi

esclarecido.

Para mim foi um desafio terminar a cartilha, pedia ajuda às

mães, à professora. Essa fase mexeu com meu ego. Quando

peguei meu primeiro bordado, me deu um branco, parecia

que tinha esquecido todos os pontos de tão nervosa que

fiquei. Era o que eu queria, mas deu muito medo. Quando

entreguei esse primeiro bordado, recebi muitos elogios das

professoras. Esse trabalho foi minha entrada no mundo do

bordado. 

Sei que preciso praticar alguns pontos, quero aperfeiçoar

o meu bordado. Aos poucos estou perdendo o medo de errar,

mas ainda fico com receio ao ter que escolher as linhas, os

pontos e de que o resultado não fique bom. Mas esse é um

desafio que pretendo vencer.

Quando voltei a Piracicaba, as professoras me deram

alguns bordados. Lá fui atrás de uma amiga que sabe bordar

e assim pude praticar mais.

Quero crescer, aprender a bordar e também desenhar. Na

primeira oficina de desenho que participei fiquei insegura,

comecei, paralisei, disfarcei e fugi. Mas a professora não

desistiu de mim, me procurou e com o seu incentivo já

consegui fazer meus primeiros riscos. Recebi elogios e fiquei

muito feliz, porque agora sei que basta ter força de vontade e

não desistir! É preciso ter persistência!

Na minha última volta a São Paulo trouxe alguns

bordados, em que procurei caprichar bastante. Foi um

sucesso, recebi muitos elogios. Fiquei muito feliz pelo

resultado do meu trabalho e também por receber por ele,

pois essa ajuda financeiramente é muito importante para nos

mantermos. Bordar, além de um aprendizado é também um

passatempo para que a gente não fique pensando por que

estamos aqui.

Apesar de todos esses problemas, adoro cuidar da minha

casa, fazer o jantar, ficar com minha filha e também bordar.

Quero para minha filha o que não tive: quarto bonito, muitos

brinquedos e principalmente muito carinho, porque minha

mãe, apesar de cuidar muito bem dos filhos, era um pouco

distante.

Minha filha tem miocardiopatia dilatada e está fazendo

tratamento para não ser necessário fazer transplante. Assim,

enquanto cuido da saúde dela, vou aprendendo novos

pontos, aperfeiçoando meu bordado e criando novos

desenhos para o artesanato Maria Maria.

Para finalizar, quero dizer que a ACTC é também nosso lar,
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• Arte em prol da ACTC
A Galeria Marilia Razuk realizará venda de obras do seu

acervo em beneficio da ACTC do dia 09 a 14 de novembro, das
as 10:00hs às 19:00hs, de segunda a sexta-feira e no final de
semana das 11:00hs às 15:00hs.

Convidamos a todos para prestigiar esse evento e
agradecemos, em especial a Alessandra Bresser Pereira, por
essa iniciativa.

• ACTC inicia preparativos para as comemorações dos 13
anos

No mês de setembro a ACTC iniciou o planejamento para
a Festa Comemorativa dos seus 13 anos!

O tema do evento, desta vez, será “Moradas Brasileiras” e
acontecerá dia 28 de novembro, quarta-feira, na sede da
Associação, das 17:00hs às 22:00hs. Contará com
apresentações musicais, artísticas e um maravilhoso buffet
preparado especialmente pelas mães/acompanhantes e
nossa culinarista Rosa.

Além disso, o Bazar comercializará novos modelos dos
produtos do Artesanato Maria Maria, dentre eles. bolsas, jogos
americanos, colchas, toalhas de banho e de mesa.

Contamos com a presença de todos!!!

Rosa, das mães, crianças e
adolescentes, que prepararam lanches,
doces, bolos e sucos deliciosos.

O evento foi uma oportunidade
para a confraternização entre funcionários, voluntários,
crianças, adolescentes, mães/acompanhantes e associados da
entidade.

• Oficina de Bonecos integram mães e crianças
Dando continuidade ao projeto de integração das

Atividades Maria Maria e Brasileirinhos, no dia 05 de setembro,
a supervisora pedagógica Raquel Pacheco organizou,
juntamente com a arte-educadora Márcia Brito, a “Oficina de
Bonecos Trapos e Farrapos”.

A arte-educadora Márcia Brito é fundadora do Ateliê
Caixadagua33, que possui mais de vinte anos de existência e
realiza trabalhos de promoção ao acesso à prática artística
como forma de inclusão social, levando a arte a adultos,
crianças e multiplicadores, sem distinção de classe, sexo, raça,
etnia nem dificuldades motoras ou mentais. 

A “Oficina de Bonecos Trapos e Farrapos” trabalha a
confecção de bonecos articuláveis através da enrolação e
amarração de materiais muito simples e de fácil obtenção,
como retalhos de pano. Tem como o objetivo principal levar os
participantes a desenvolver a criatividade, a auto-estima e a
segurança no desempenho de atividades artísticas.

O resultado dessa oficina foi a criação de bonecos
diversificados, com cores, tamanhos e jeitos variados,
alcançando o objetivo proposto.

• A Primavera toma conta da ACTC
No dia 22 de setembro a ACTC preparou uma festa muito

especial!
Para comemorar a entrada da estação mais colorida do

ano, com muitas flores e frutos, a entidade realizou a Festa da
Primavera.

Toda a equipe colaborou, participando da preparação do
evento. As crianças e os adolescentes, com a ajuda da
educadora Regiane Iglesias, prepararam toda a decoração:
flores de papel crepom, cartazes e uma grande árvore de
material reciclado decoravam e coloriam a ACTC. 

Além disso, todos os convidados participaram também da
oficina de biscuit organizada pela educadora Cristina Macedo
e ministrada pela artista plástica Elisa Freire. Essa atividade
resultou na montagem de um grande painel, que reuniu todas
as peças produzidas durante o evento.

A comida e a bebida ficaram por conta da nossa culinarista

A ACTC cumprimenta todos os envolvidos no Projeto
Voluntariado que, com muita dedicação, fazem desse trabalho
uma oportunidade de transformação e desenvolvimento
pessoal. Agradecemos de coração o reconhecimento do
Centro de Voluntariado de São Paulo.
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A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades
2006, o Parecer da Auditoria, assim como o Demonstrativo
Contábil referente ao ano de 2006. Além disso, disponibiliza
também informações adicionais sobre as notícias veiculadas
neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora
pelo telefone 3088-7454.
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por dilatação e hipertrofia cardíacas, adquiridas com o tempo
pela existência de uma determinada cardiopatia, além de
causas de origem congênita, como por feixes acessórios entre
os átrios e ventrículos (por má-formação durante a gravidez).

• Limitações causadas pelas arritmias
As limitações ocorrem na dependência da existência de

sintomas. Daí é fácil imaginar a necessidade da correção das
arritmias, sendo para isso ideal o combate à sua causa
(correção por cirurgia cardíaca do defeito do coração e
tratamento dos processos infecciosos e inflamatórios).

Há ainda no contexto das limitações que as arritmias
possam causar, a consideração e diferenciação entre arritmias
benignas e malignas. As primeiras não dão sintomas, não
afetam a função ventricular, tendem à cura espontânea, não
requerem tratamento específico e por isso não há nelas
limitações, como ocorre, aliás, nas extrassístoles
supraventriculares (nos átrios), extrassístoles ventriculares
não induzidas por esforço físico e as taquicardias paroxísticas
supraventriculares frustras. As ditas malignas, por sua vez,
causam sintomas por diminuição do débito cardíaco,
congestão pulmonar com dispnéia, tendem à progressão dos
sintomas, requerem tratamento e por isso nelas há limitações
como sucede na fibrilação e flütter atriais, extrassístoles
ventriculares induzidas por esforço e as multifocais
(provenientes de vários focos), o bloqueio atrioventricular,
além das taquicardias e bradicardias exageradas.

De modo geral, vale salientar que as arritmias necessitam
de pronto atendimento para o diagnóstico mais acurado,
assim como para a conduta mais apropriada.

Prof. Dr. Edmar Atik  - Cardiologista Clínico do InCor 
Membro do Conselho Deliberativo da ACTC

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 Junho de 2007

Linhas de atuação:

• HOSPEDAGEM

Pernoites

• ALIMENTAÇÃO 

Refeições Oferecidas  

• SERVIÇO SOCIAL

• PSICOLOGIA  

• DESENVOLVIMENTO PESSOAL

E INSERÇÃO SOCIAL 

8.787

57.662

3.905

1.112

3.400

ACTC – Evolução do volume de atendimento aos usuários
1994 - 2006

Nossos Números

Demonstrações das Receitas e Despesas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2006

Total de receitas

Total das despesas

Fundo de Custeio – Reserva Técnica

Superávit do exercício

R$ 1.392.860

R$ 1.264.135

-

R$ 128.725

• “Quero crescer: aprender a bordar, a desenhar...”
Nasci em Juazeiro da Bahia em 1976. Venho de uma

família grande, éramos cinco irmãos. Na minha infância tive

uma vida muito boa porque minha família, nessa época,

possuía um restaurante. Por isso, apesar de meus pais

trabalharem muito, não passávamos por dificuldades

financeiras. Meus pais nos deram uma boa educação, mas

com regras muitas claras. 

Notícia das Mães
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alumínio e material orgânico (resto de comida, folhagem
de árvores). Além disso, explicou também como funciona a
coleta seletiva e quais são os benefícios que a reciclagem
traz ao meio ambiente e à humanidade.
• A ACTC promoveu no dia 24 de setembro para toda a
equipe, mães/acompanhantes, crianças e adolescentes o
Curso de Brigada de Incêndio, realizado pelo bombeiro
Cristiano Alexandre Belvederesi. O evento aconteceu na

sede da entidade e visou
a orientar o público
presente sobre os
procedimentos para a
operação de
equipamentos de
combate e de prevenção
a incêndios. 

• No dia 26 de setembro, a Auxiliar Administrativa Maria
Izabel de Freitas iniciou o “Curso Intensivo de Informática -
Excel 2003 Básico”. O curso, com duração até 02 de outubro,
tem o objetivo de ensinar a utilizar as principais
ferramentas do aplicativo desde os primeiros
fundamentos de navegação, formatação e inserção de
dados, até a criação de gráficos e a utilização de outras
funções.
• A Psicóloga Andréa Nunes e a Assistente Social Kelly
Banin, participaram nos dias 28 e 29 de setembro do “6º
Fórum de Debates O ciclo da vida – Etapas e momentos”.

Organizado pelo Centro
de Estudos e Assistência à
Família – CEAF, o evento
teve como tema central
as diversas etapas da vida
humana (infância, ado-
lescência, adulto e idoso)
no contexto familiar.

• Formação e Desenvolvimento Profissional
A ACTC mantém constante preocupação com a formação e

desenvolvimento dos profissionais que compõem sua equipe.
Assim, no início de 2007, a coordenação traçou um plano de
desenvolvimento para cada membro da equipe da ACTC. 

Para ilustrar esse plano, destacamos:
• No dia 25 de agosto a Coordenadora Regina Amuri Varga,
a Assistente Social Kelly Banin, a Psicóloga Andréa Freitas
Nunes e a Supervisora Pedagógica Raquel Pacheco
participaram do “IV Curso Introdutório à Liga de
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) e Transplante
Cardíaco em Crianças”, na Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo – FMUSP, visando a aprofundar
os conhecimentos sobre o assunto. Além disso, dentro da
programação do curso, a Assistente Social Ivone Pichin
ministrou a aula “Aspectos Sociais do Transplante Cardíaco
na Criança”. 
• No dia 19 de setembro a ACTC realizou para
mães/acompanhantes, crianças, adolescentes e
funcionários a palestra “Reciclagem e Meio Ambiente”,
ministrada pelo biólogo Guilherme de Queiroz Freire. O

evento aconteceu na
sede da ACTC e teve
como objetivo apre-
sentar aos participantes
informações referentes
ao processo de
reciclagem de materiais,
entre eles: plástico, papel,

• O melhor do Bordado Brasileiro na
ACTC

Foi com muita honra que ACTC
recebeu no mês de setembro uma

doação especial.
A Sra. Patricia Mattos, da grife Lygia Mattos, doou à

entidade um jogo americano artesanal todo trabalhado à
mão.

Criada há mais de 50 anos pela Sra. Lygia Mattos, que dá
nome à grife, a empresa tem sua sede em Belo Horizonte e
conta também com uma loja em São Paulo, além de um show-
room em Nova York.

A grife é tradicionalmente conhecida pela produção de
peças de roupa de cama e de mesa, detalhadamente feitas à
mão, com desenhos, bordados e cortes de tecidos
diferenciados e exclusivos.

Os produtos, sinônimos de elegâncias e sofisticação, levam
em média de oito a dez meses para ficarem prontos e são
elaborados com tecidos e linhas importadas. Seu trabalho é
reconhecido internacionalmente e algumas peças estão
expostas no Museu do Bordado na França.

O conjunto doado terá venda especial na Festa de 13 Anos
da ACTC e estará exposto em nosso Bazar!

Para mais informações sobre os produtos da grife, entre em
contato com Lygia Mattos Ind. e Com. Ltda. – Belo Horizonte –
Tel: (31) 3441-2427; São Paulo – Tel: (11) 3891-2472

• ACTC - Uma casa de portas abertas
Nos meses de julho, agosto e setembro, recebemos muitas

visitas que vieram conhecer um pouco mais as atividades e os
trabalhos desenvolvidos pela ACTC:

• Sula Terepins – Presidente do Programa Orientação

Familiar (POF)

• Fany Levy – Vice-presidente do Programa Orientação

Familiar (POF)

• Ricardo Joseph – Conselheiro do Programa Orientação

Familiar (POF)

• Sandra Maria de Carvalho Aprigliano – Coordenadora do

Programa Orientação Familiar (POF)

• Aline Rissatto Teixeira – Nutricionista Auxiliar Banco de

Alimentos

• Ana Luísa Simon – Estagiária de Nutrição Banco de

Alimentos

• Mara Gertrudes Fontinha - Estagiária de Nutrição Banco

de Alimentos

• Abinel Junior - Gerente de Vendas da IdéaFix 

• Daniel Cerqueira - Gerente de Produção da IdéaFix

• Vera Chacur Chadad – Salão de Arte

• Patrícia Prestes
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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
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No mês de setembro recebemos uma doação muito
especial!

A empresa IdéiaFix se integrou ao grupo de parceiros da
ACTC, com a doação de seis carrinhos de bebês
personalizados, além da prestação de serviço de sua
manutenção periódica.

A IdéiaFix é uma empresa que atua na manutenção,
higienização e identificação de produtos na área infantil.
Atualmente, ampliou o seu foco e atua também na área de
criação de produtos e comunicação visual.

Os carrinhos, já em utilização pelas mães/acompanhantes
e crianças, fizeram muito sucesso por onde passaram,
principalmente pelos corredores do InCor. 

Nessa edição, disponibilizamos a seção “Momento do
Parceiro” para Abinel Junior, Gerente  de Vendas e Daniel
Cerqueira, Gerente de Produção, Suporte e Vendas da IdéiaFix
descreverem a importância de apoiarem a nossa causa. 

ACTC - Qual perfil das entidades que a Idéiafix apóia? 
Idéiafix - A nossa empresa apóia entidades na área escolar,

possuindo um projeto de apoio e serviços a creches.
Contamos em nossa rede de parceiros com o Parque Ciência
Sabina de Santo André e agora vocês, da ACTC, que também
colaboram para o nosso aprendizado, nos dando
oportunidade para melhorarmos o atendimento nessa área.

ACTC - Por que a Idéiafix apóia a ACTC? 
Idéiafix - Quando visitamos a ACTC pela primeira vez,

percebemos o grau de preocupação e qualidade no
atendimento às crianças. Com isso também vimos que a
instituição necessitava de itens, como no caso dos carrinhos,
surgindo à idéia de apoiá-los.

ACTC - O que a Idéiafix pensa sobre o trabalho
desenvolvido pela ACTC?

Idéiafix - Pensamos e temos a certeza de que é um
trabalho de utilidade pública necessário à criança e seus
familiares, durante todo o processo do tratamento (pré-
operatório, pós-operatório e recuperação). Afinal, em uma
situação tão adversa e para
plena recuperação de todos, o
apoio físico, emocional e moral
é imprescindível, e a ACTC
fornece todo esse apoio.

Resposta à pergun-
ta: O que é arritmia?
Quais os seus graus
e/ou tipos? Quais
limitações as crianças
portadoras de arritmias
possuem?

Arritmia cardíaca
constitui-se no “descom-
passo elétrico do
coração”. Ela decorre de
inúmeras causas que

originam vários tipos que, por sua vez, interferem
evolutivamente, com conseqüências diversas. Daí se pode
perceber a variabilidade de apresentação desse distúrbio,
assim como dos seus aspectos evolutivos.

• Estrutura elétrica do coração
O ritmo cardíaco normal é regido pelo nó sinusal, estrutura

automática situada no topo do átrio direito, próximo da veia
cava superior. Daí, o estímulo elétrico é encaminhado para
feixes atriais (que estimulam os dois átrios, direito e esquerdo),
em seguida para o nó atrioventricular (entre os átrios e
ventrículos) e para um feixe elétrico, de curta extensão,
chamado feixe de Hiss, dividindo-se a seguir em ramo direito e
esquerdo, nos dois ventrículos correspondentes.

Assim, qualquer alteração deste sistema elétrico
desencadeia um descompasso do ritmo normal, o qual é
sempre regular, e que ocasiona uma freqüência cardíaca em
torno de 60 a 100 batimentos cardíacos por minuto.

• Tipos de arritmias
Os tipos das arritmias derivam da existência de um “foco

autonômico” produzido fora deste sistema elétrico, situado
nos próprios átrios, em locais distintos ao do nó sinusal,  mas
que  funcionam de maneira similar ao próprio nó sinusal e
podendo, ainda, se localizar nos dois ventrículos. Outro
mecanismo da produção de arritmia cardíaca é o fenômeno
de “reentrada do estímulo elétrico”, em qualquer local do
coração, formando verdadeiros estímulos em círculos.

Tanto por um quanto pelo outro mecanismo, observa-se o
aparecimento das arritmias como extrassístoles atriais e
ventriculares (batimentos mais precoces) como de
taquicardias persistentes ou paroxísticas (de aparecimento
súbito), de fibrilação e flutter atriais e ventriculares. Ainda
deve-se considerar como outro tipo de arritmia o que decorre
de interrupções do estímulo elétrico, como ocorre nos
“bloqueios da condução elétrica” pelo sistema elétrico, como
ocorre no bloqueio atrioventricular (entre os átrios e os
ventrículos) de vários graus, o que causa diminuição da
freqüência cardíaca (bradicardia).

• Causas das arritmias
Qualquer causa que agrida esse sistema elétrico pode

ocasionar arritmia, como em processos infecciosos (vírus,
bactérias, parasitas e fungos), inflamatórios (febre reumática,
auto-agressão imunológica, doenças do tecido conjuntivo),
isquêmicos (obstrução de artérias coronárias, Kawasaki) além
de alterações da conformação anatômica do coração, como

Momento do Parceiro
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• Voluntariado em destaque
É com grande alegria que recebemos os voluntários do

“Viva e Deixe Viver”, que acolhem e divertem as crianças, todas
as noites, com suas belíssimas histórias.

A ACTC agradece essa parceria e a dedicação de tempo,
trabalho e talento doado pelo grupo.

• Pessoas Jurídicas

Ampla Marketing Promocional

Banco de Alimentos

Bureau 34

Fazenda Santana do Monte Alegre

Focus Locadora de Equipamentos Audiovisual

Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo

Francisca Buffet

Gráfica Sonora

Horti Frutas 29

Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire

Piraju Comércio de Materiais de Limpeza Ltda.

Mistral Importadora

Swett Brazil

Transcomboio

Viverde Plantas

Zurich Brasil Seguros S.A.

• Pessoas Físicas

Alessandra Bresser Pereira

Antônio Maschio

Aparecida Martins da Silva Relva

Cristina Dias

Elizabete Bacelar de Souza

Elizabeth Antonell

Fernanda Ladoani

Hélen Figueirôa Costa

Helena Ribeiro Rusehel

Ivone Rizalla Cebds

Julia Valiengo

Leila Yamazato

Magdalena Nigro

Maria Ângela Viana

Maria Eunice Iost

Maria Helena Cotrim Amorim

Maria Leonor Appe

Maria Zambon

Marina de Oliveira

Marlene Sabbag

Natalia Antunes Cyrillo

Patrícia B. Tokeshi

Rose Mary Carneiro Silva

Sérgio Santiago da Silva

Simone Steinecke

Sonia Francis Fakhoury

Zumira Leone

• Renata Mattar - Musicista

• Gustavo Finkler - Musicista

• Condessa Lia Sciascia

• Luci Sciascia Cruz

• Nacira Araújo Simonek

• Alessandra Benicchio Muramatsu – Milk Experience

• Oswaldo Barros - Milk Experience

• Paulo Zaidan - Milk Experience

Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de

todos!

• 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 à 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.

Agradecimentos
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