
informativo 
ACTC Janeiro

Fevereiro

Março de 2013

no
ss

a 
m

is
sã

o

editorial

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças e aos adolescentes 

portadores de doenças cardíacas, bem como a seus familiares. Propor-

cionamos hospedagem, alimentação, apoio social, psicológico e peda-

gógico, desenvolvendo uma ação que tem como meta transformar a 

situação-problema em crescimento e aprendizado.  

Captação de Recursos

Anis Chacur Neto 
Membro da Diretoria da ACTC

A ACTC atendeu 480 crianças e 
adolescente em 2012. Por ser uma en-
tidade sem fins lucrativos, suas receitas 
dependem de doações espontâneas de 
pessoas físicas e jurídicas. Esses recur-
sos são provenientes de ações diversas: 
a Campanha de Captação “De Coração 
Para Coração”; o apoio financeiro de 
associados; as parcerias com entidades 
que de alguma forma possuam interess-
es comuns; a organização de eventos 
pontuais; e incentivo governamental. 

Dos incentivos governamentais, 
recebemos verba somento do FUMCAD, 
Fundo Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente, administrado 
pela Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania, e apoia projetos 
voltados para crianças e adolescentes, 
recursos referentes ao Imposto de Ren-
da devido por pessoa física e jurídica. 

Das entidades com interesses em 
comum, devido ao nosso relaciona-
mento com o INCOR, destaca-se a 
Fundação Zerbini, que está presente 
há vários anos, e a Fundação Inaciana 
Padre Saboya de Medeiros que faz con-
tribuições regulares desde o ano 2004.  

Dos eventos de que temos par-

ticipado, destacamos o Salão de 
Arte que ocorre há vários anos sob 
a coordenação da Sra. Vera Chadad. 

Temos também um grupo de 167 
associados, sendo: 8 fundadores; 63 
efetivos, que contribuem financei-
ramente, participam das reuniões 
de Conselho e atuam em algumas 

atividades específicas; e 96 mantene-
dores que fazem doações financeiras, 
de acordo com suas possibilidades.  

Infelizmente, as fontes de recursos 
acima descritas não são suficientes para 
atender as despesas correntes e, conse-
quentemente, para cumprir nossos ob-
jetivos. A diretoria atual desenvolve su-
cessivos esforços para cumprir a meta 
financeira e também dedica atenção es-
pecial para duas outras preocupações: 
(I) definir os limites de atuação da ACTC, 

uma vez que as necessidades identifi-
cadas junto ao público alvo são maio-
res que a capacidade de arrecadação e 
(II) procurar aumentar o envolvimento 
das entidades e pessoas com interesses 
comuns, com o objetivo de reduzir os 
custos e obter ganhos de eficiência.

Diante disto e como todos os 
anos, lançamos na Assembleia Geral 
Ordinária, realizada em 18 de março, 
a Campanha de Captação “De Co-
ração para Coração 2013”. Esta 
campanha tem como objetivo ar-
recadar R$ 1.215.000,00, compostos 
por 81 cotas de R$ 15.000,00. A con-
tribuição pode ser também de ½ cota 
e ¼ de cota.  Se formos bem sucedi-
dos, os recursos arrecadados repre-
sentarão 43% do nosso orçamento.

Agradecemos o apoio de todos 
os que têm participado desta cam-
panha nos últimos anos, contamos 
com suas doações no ano de 2013 e 
convidamos novos amigos a se inte-
grarem à nossa causa, contribuindo 
para o cumprimento de nossa missão.
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Este informe trimestral é um trabalho voluntário realizado 
em equipe. A doação desses serviços é fundamental para 
divulgar nosso trabalho e conquistar novos colaboradores.
projeto gráfico: A+ comunicação 
diagramação: Flaviana Oliveira
textos: ACTC
revisão: Norma Seltzer Goldstein
impressão: Gráfica Sonora
Tiragem: 3.100

Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Sandra dos Santos Cruz, Silvana de Martino 
Fanti, Elaine Baptista Januário, Marília Marinho de Carva-
lho, Eliana Lebisch Cortez e Victória Bagagini.
Psicologia: Andréa Matheus- CRP 06/77081 e Rosineide 
das Neves Bento (estagiária)
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Ariadne Aparecida da Silva Souza, Cinthia de 
Fatima Goulart, Bruna Alves, Priscila Mathias e Láis Ferreira 
dos Santos.
Educadoras Artesãs Bordado: Cristina Macedo e Bernadete 
Maria Oliveira Freitas
Nutrição: Denise Marco - CRN 7822 e Luciana Copinni – 
CRN-4085
Culinária: Rita de Cássia Guaraudo de Araripe Bonifácio
Fonoaudióloga: Elda Conceição Fernandes Engel Ayer
Música: Domus – Escola de Música
Assistente Administrativo: Alessandra Gallo
Assistente de Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto 
Carneiro e Flaviana Oliveira
Auxiliar Administrativo: Marcia Ribeiro de Araújo, Lusiene 
Almeida dos Santos, Giórgia Souza Gonzaga e Márcia 
Rodrigues de Albuquerque
Auxiliar de Serviços Gerais: Maria do Socorro Gomes e 
Francisca Vilma Martins Feitosa
Motorista: Jerson de Freitas Brandão

Assessorias: 
Jurídica: Sandra Alves da Silva
Contábil: Perspectiva Organização Contábil 
Auditoria: SGS Auditores e Consultores Independentes

Voluntários:
Alessandra Ranieri
Alexandra De Michelli 
Nolasco
Ana Maria C. Junqueira
Bernadete Allodi
Camila Pimentel
Carlos Lasar
Clara Polizeli
Fernanda Freire
Ingrid Sachs
Jandyra Silva Dias
Julia Leite Schneider 
Martins
Julio Cezar Cordeiro Jr.
Laís de Freitas
Luiza Prado Baptista 
Favaretto
Lucila Pedroso Cordeiro
Marcos Fernando de 
Oliveira Penteado
Maria Ângela Bassi
Maria Eugênia de Souza 
Oliveira
Maria Teresa Quadros 
Ricciardi
Nídia Coltri
Norma Seltzer Goldstein
Rafaela Bocalon

Regina Célia Pereira
Sérgio Augusto Pucci
Sônia Maria De Martino 
da Silva
Stephanie Cerci de 
Oliveira Souza
Susana Mentlik

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

Conselho Fiscal
Nelson Waisbich
Marina Massi 
Maria Tereza Affonso Ionescu
Tito Enrique da Silva Neto (supl.)
Vera S. Pereira Coelho (supl.)
José Eduardo Cintra Laloni (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
Benjamin Steinbruch
Candido Botelho Bracher
Carlos Roberto da Silva Souza
Claudia Jaguaribe
Cynthia Lanzara Grisólia Gantus
Dr. Arlindo Riso
Dr. Edmar Atik
Dr. Luis Fernando Caneo
Dr. Marcelo Biscegli Jatene
Dr. Miguel Lorenzo Barbero Marcial
Dr. Renato Assad
Dra. Carla Tanamati
Dra. Estela Azeka
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
Jean Marc Robert Nogueira Baptista Etlin
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
Maguy Etlin
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
Maria Vitória Recife Maldonado Galvão
Mariana Antibas Atik
Marilena Almeida Batista Bonadio
Marina Massi 
Mônica Pimentel de Vassimon
Nelson Waisbich
Paolo Bellotti
Paulo Sérgio Coutinho Galvão Filho
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 Mauricio Monteiro de Barros
Tito Enrique da Silva Neto
Valeria Wey Barbosa de Oliveira
Vera S. Pereira Coelho

expedientediretoria 2013 a 2015

certificações e premiações

ACTC
Sede 
Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros
CEP: 05409-010 – São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
CNPJ: 00.236.857/0001 – 05
Unidade II - Casa do Adolescente 
Rua Oscar Freire, 2.136 - Pinheiros 
CEP: 05409-011 - São Paulo SP
Telefax: (11) 3062-7307   3062-5298
CNPJ: 00.236.857/0002 – 96
www.actc.org.br  –  actc@actc.org.br

•  CEAS/CNAS – Certif. de Filantropia – Resol. Nº 33 de 
16/04/00 – Publ. no D.O.U. em 26/04/02 - Em processo 
de renovação

•  COMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03 - Em pro-
cesso de renovação

•  DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no D.O.M. em 
09/12/02 - Válido até 01/06/2013

•  CMDCA nº 941/CMDCA/2002 – Publicada no D.O.M. 
em 03/04/02 - Válido até 03/05/2014

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

•  Utilidade Pública Federal – Port. 336 de 02/05/00 Publ. 
no D.O.U. em 03/05/00 - Em processo de renovação

•  Utilidade Pública Estadual – Dec. 47172 de 02/10/02, 
Publ. no D.O.E. em 03/12/02 - Válido até 20/07/2013

•  Utilidade Pública Municipal – Dec. 38.824 de 16/12/99, 
Publ. no D.O.M. em 17/12/99 - Válido até 16/08/2013

•  Certificado no Conselho Regional de Psicologia 
de São Paulo – CRP/SP 3822/J - 21/05/09 - Válido até 
15/05/2013

•  Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda - CAT 
- Declaração de Isenção de ITCMD – Processo 51224-
801602/2011 -  22/09/2011 - Válido até 21/09/2013

•	 Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania - SP 
- Certificado de Reconhecimento de Entidade Promo-
tora de Direitos Humanos - Decreto 46.655/02 - Válido 
até 29/07/2013.

•  Prêmio Criança - ABRINQ – 2012 - O Projeto Nutri-
ção Diferenciada classificou-se entre as 10 iniciativas 
finalistas do prêmio, que tem como objetivo identificar 
e reconhecer projetos diferenciados de organizações so-
ciais e empresas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, 
gestantes ou parturientes.

•  Prêmio WIZO – 2011 - Dia Internacional da Mulher  
– Homenagem prestada pela Organização Feminina 
WIZO de São Paulo à Sra. Teresa Cristina Ralston Bracher, 
membro da diretoria da ACTC, em reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido pela ACTC.

•  Prêmio Criança - ABRINQ – 2009 – Atividade Brasilei-
rinhos classificou-se entre as 10 iniciativas finalistas do 
prêmio, que tem como objetivo identificar e reconhecer 

projetos diferenciados de organizações sociais e empre-
sas que atuam com crianças de 0 a 6 anos, gestantes ou 
parturientes.

•  Certificado de Tecnologia Social - Fundação Banco 
do Brasil – 2009 – Certificado conferido ao Projeto de 
Mensuração de Impactos Social, classificando-o como 
uma Tecnologia Social, ou seja, um produto, técnica 
ou metodologia replicável, desenvolvido na interação 
com a comunidade e que represente efetiva solução de 
transformação social.

•  Selo Organização Parceira – Centro de Voluntaria-
do de São Paulo – CVSP - 2011/2012 - 2010/2009 - 
2008/2007 - selo conferido às organizações sociais que 
mantém parceria ativa com o CVSP e que oferecem um 
programa de voluntariado organizado, atuante e trans-
formador.

•  Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção Hon-
rosa – O Projeto Maria Maria recebeu este certificado 
em solenidade realizada pela Câmara Municipal de São 
Paulo.

•  Certificado de Livro Altamente Recomendável – 
FNLIJ – 2005 - O Livro “Linhas da Vida: Bordando as 
Histórias dos Nossos Corações”, recebeu este certificado 
em solenidade realizada na 12ª. Bienal Internacional do 
Livro – RJ.

•  Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados – 2004 
– A ACTC classificou-se na premiação bianual credi-
tada às 50 entidades que alcançam reconhecimento 
pelo desempenho profissional, resultados financeiros 
e operacionais, transparência e impacto social em nível 
nacional.

•  2º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico – Categoria 
Editorial – 2003 –  O Catálogo “De Coração para Co-
ração”, produzido pela artista plástica Letícia Moura, do 
Estúdio Letícia Moura, ganhou em primeiro lugar este 
prêmio, criado com o objetivo de reconhecer o talento 
e valorizar trabalhos desenvolvidos pelos profissionais 
brasileiros que transformam papel em arte.

•  Prêmio Criança  - ABRINQ – 2000 – A ACTC classifi-
cou-se entre as vinte finalistas.
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destaques

Pelo sétimo ano consecutivo, evento será em prol da ACTC. Ajude você também, adquira já o seu convite!
Salão de Arte de 2013

Diversão garantida! 
Ronald McDonald

As crianças/adolescentes 
acompanharam atentamente

Texto produzido pelas educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

Carnaval na ACTC

Dando continuidade a parceria 
de sucesso realizada desde 2007, 
a equipe organizadora do Salão de 
Arte, em especial a Sra. Vera Chaccur 
Chadad, escolheu novamente a 
ACTC como a instituição social para 
receber a verba arrecadada com 
a realização do Salão deste ano.

O evento está na 20ª edição 
e é considerado um dos mais 
importantes do setor de artes da 
América Latina. Além disso, o Salão 
mantém um cunho social, quando 
escolhe uma organização sem fins 
lucrativos para receber a verba 
arrecadada em sua bilheteria.  

A exposição terá a participação 
de galerias de arte, antiquários e 
joalheiros e será realizada no Salão 
Marc Chagall do Clube Hebraica. 
A abertura beneficente será dia 
12 de agosto, com os convites 
individuais – colocados à venda 
antecipadamente - a R$ 180,00.

Após a inauguração, a exposição 
acontecerá de 13 a 18 de agosto, 
com ingressos no valor de R$ 30,00, 
vendidos diretamente na bilheteria. 

Para mais informações sobre 
a realização do Salão de Arte 
2012 e a venda dos convites, 
entre em contato com a ACTC e 

No dia 31 de janeiro, a ACTC recebeu 
o embaixador da alegria, Ronald 
McDonald. Ele fez uma apresentação 
no refeitório, sobre o tema “Universo 
da Ciência e Diversão”, com mágicas, 
coreografias e brincadeiras interativas 
que envolveram as crianças, mães e 
equipe.  As crianças se divertiram e 
aprenderam conteúdos sobre Ciências.

No mês de fevereiro, realizamos 
nossa Festa de Carnaval. Uma 
atividade coletiva muito divertida 
com brincadeiras, músicas e 
marchinhas antigas que envolveram e 
embalaram todos os foliões da ACTC.

A festa foi um momento de alegria 
e entretenimento que antecedeu 
o feriado de Carnaval. Durante as 
atividades pedagógicas, as crianças, 
por meio de leituras, buscas na 
internet, vídeos e imagens puderam 
conhecer um pouco sobre a história e 

a origem do carnaval, os desfiles de rua 
e o tradicional baile de máscaras em 
Veneza, na Itália. A atividade inspirou  
as crianças na área de artes, produzindo 
enfeites e máscaras para a festa.

 Durante a festa todos desfrutaram de 
quitutes deliciosos feitos pelas próprias 
crianças durante a aula de culinária.

As crianças e adolescentes puderam 
usar a imaginação no meio do salão 
com diversas brincadeiras, como a 
dança da cadeira e o cantinho da 
pintura, onde as educadoras fizeram 

belos desenhos na pele das crianças. 
Foi uma boa oportunidade para 

o aprendizado de maneira lúdica.

O embaixador, Ronald McDonald

A estagiária Laís ajudou as crianças na produção

fale com Flaviana Oliveira pelo 
telefone (11) 3088-7454, ou pelo 
e-mail: flaviana@actc.org.br.
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O objetivo do evento foi dar um atendimento especial às 
mulheres/mães que, em virtude dos cuidados com seus filhos, 
se esquecem de si mesmas. Sendo assim, promovemos uma 
palestra com o Dr. Adamor Malheiros Neto, médico ginecolo-
gista e oncologista do Hospital Santa Marcelina, que teve um 
momento especial de troca com as participantes, informou 
e orientou sobre a necessidade de terem um acompanha-
mento ginecológico uma vez ao ano, com direito ao exame 
de papanicolau e do exame de toque nas mamas, pois estes 
são fatores essenciais para o controle do câncer ginecológico. 
Acrescentou informações com relação a métodos contracep-
tivos e doenças sexualmente transmissíveis, ressaltando a ne-
cessidade de prevenção, suas consequências e impactos na 
saúde da mulher.  

O tema foi bastante discutido entre as mães presentes, que 
participaram ativamente com perguntas ao médico. Além do 
Dr. Adamor, o evento contou com a participação das estagi-
árias de Serviço Social: Eliana, Marília e Victória que fizeram 
uma breve apresentação sobre o contexto histórico do Dia 
Internacional da Mulher e das conquistas dela na sociedade. 
Em seguida, iniciamos uma oficina de beleza, oferecida pela 

Escola Teruya de Pinheiros, que atendeu as mães com corte de 
cabelo, manicure e design de sobrancelhas. Durante a oficina, 
foi servido um delicioso lanche elaborado pela nossa culina-
rista Rita.

O Serviço Social reconhece que ações como essas contri-
buem para que usuárias da ACTC, incorporem conceitos de 
saúde para a redução de risco de doenças, por meio de in-
formações que elevem a auto-estima, promovendo uma vida 
mais saudável, não só durante o período em que estão em 
São Paulo, mas principalmente depois do retorno ao ambiente 
familiar.

Carinho às Mulheres
No dia 07 de março, o Serviço Social da ACTC organizou um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

ACTC realiza Assembleia Geral e apresenta os resultados de 2012
Evento reuniu a Diretoria, Associados Fundadores e Associados Efetivos

No dia 18 de março, a ACTC realizou a Assembleia Geral 
Ordinária 2013, que aconteceu no Centro de Convenções 
Rebouças. A Diretoria, Associados Fundadores e Associados 
Efetivos foram convidados a participar.

Na ocasião foram apresentados: o Balanço Patrimonial, 
as Demonstrações Contábeis, o Parecer da Auditoria Inde-
pendente, o Relatório de Atividades de 2012. Foi realizada a 
eleição da Diretoria para o triênio 2013 - 2015. 

O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis 
de 2012 foram expostas pela representante da empresa 
Perspectiva Contábil, Marina Porto e, logo após, a síntese 
dos dados de maior destaque do Relatório de Atividades 
2012, pela coordenadora da ACTC, Regina Amuri Varga.

 Na sequência, foi realizada também a abertura oficial da 
Campanha de Captação “De Coração para Coração – 2012”, 
pelo presidente da ACTC, Theotonio Mauricio Monteiro de 
Barros, que salientou a importância da participação de to-
dos.

Ao final, os presentes receberam produtos desenvolvi-
dos pelas mães/acompanhantes na Atividade Maria Maria 
e prestigiaram o coquetel.

Marina Porto apresenta o Balanço Patrimonial e as 
Demonstrações Contábeis

Associados recebem e prestigiam os produtos 
desenvolvidos pelas mães da ACTC

Palestra com o Dr. Adamor Malheiros Neto
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A Páscoa e seus diversos símbolos
Texto produzido pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

No dia 25 iniciamos a sequência de Páscoa, na qual as 

crianças participaram de rodas de conversa e puderam des-

cobrir como é realizada esta comemoração na casa e escola 

de cada um. Foram discutidos os significados e os símbolos 

representativos da Páscoa e sua importância. 

Cada criança escolheu seu símbolo preferido e fez um de-

senho decorado com diversos materiais, além da descrição de 

seu significado. Os trabalhos foram expostos na casa e socia-

lizados com todas as mães. As crianças entenderam por que 

recebemos um ovo na Páscoa, ao invés de outro objeto, como 

brinquedos. Lemos textos e assistimos a vídeos mostrando 

como são produzidos os ovos de Páscoa e de onde vem o cho-

colate. Muitos não sabiam e acreditavam vir do supermercado 

pronto e não, do cacau.

Na área de Artes, as crianças decoraram a casa com ovos 

de páscoa feitos de jornal e papel celofane, coelhos com ras-

pas de lápis e algodão, além da pintura de diversos símbolos 

que foram distribuídos no refeitório. Filmes com temas de pás-

coa foram reproduzidos para as crianças na sala de TV para 

tornar a semana muito divertida.

Para fechar a sequência de trabalho, realizamos uma Fes-

ta de Páscoa que teve início com uma contadora de histórias 

que falou sobre sonhos e sua realização. Todos acompanha-

ram atentos e, ao final, confeccionaram uma borboleta, colori-

ram suas asas e nelas transcreveram seus sonhos. No segundo 

momento da festa, realizamos uma oficina de panos de pratos 

onde as mães, junto com os filhos, desenharam e pintaram 

símbolos da Páscoa para levar de lembrança. Foi um momen-

to de troca e compartilhamento entre eles. Após a oficina to-

dos puderam desfrutar de um delicioso lanche com cachorro 

quente, doces, refrigerantes e um lindíssimo bolo em formato 

de coelho feito pela culinarista da casa.

Uma festa animada de Páscoa não poderia terminar de ou-

tra maneira a não ser com a caça aos ovos. Fizemos “pegadas” 

de coelhos por toda a casa, as crianças ficaram entusiasmadas 

procurando o coelho e seus ovo., Quando um deles encontra-

va, todos batiam palmas e vibravam pelo amigo. 

A Festa foi muito divertida e marcou grandes momentos 

de troca de amor, carinho e respeito entre os participantes.
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momento do parceiro

O Conjunto 31 Design e 
Comunicação é uma empresa parceira 

da ACTC na criação de parte dos nossos 

materiais gráficos. Há anos contribui 

para que os gastos da Instituição 

sejam minimizados com este serviço.

Considerando a importância 

desse apoio, convidamos a Sra. Letícia 

Moura, designer e sócia do Conjunto 

31, para compartilhar com nossos 

leitores sua atividade profissional e 

seu trabalho como apoiador da ACTC. 

O Conjunto 31

É um estúdio de criação e design, 

formado por quatro amigos, Clovis 

França, Dora Levy, Leticia Moura e 

Marcos Pereira de Almeida, cada um com 

as respectivas 

e x p e r i ê n c i a s 

pessoais e 

p r o f i s s i o n a i s . 

Atua na área de 

c o m u n i c a ç ã o 

visual voltada para diversos setores. 

A diversidade de formações e 

experiências proporciona ao Conjunto 

31 a oportunidade de pensar o 

design de forma integrada: projetos 

editoriais, desenho da marca, design 

digital, arquitetura, sinalização, 

embalagens, fotografia e projetos 

expositivos são trabalhados em 

conjunto para construir uma melhor 

estratégia de comunicação, alinhando 

marca, identidade visual, ambiente, 

publicações impressas e digitais.

Entidades que o CJ 31 apoia
Apoiamos entidades que trabalham 

por causas em que acreditamos, 

sociais e ambientais. Como não temos 

recursos para apoiar financeiramente, 

colaboramos com aquilo de 

que dispomos: o nosso trabalho.  

Estímulos pelos quais apoiam a ACTC 
Pelo excelente trabalho que a 

ACTC realiza, pela competência, 

seriedade e resultados comprovados. 

Pelo apoio às mães e filhos que 

chegam desamparados em São Paulo, 

dos lugares mais remotos do Brasil e 

encontram uma casa e uma possibilidade 

de viver melhor com sua situação.

Visão que o CJ 31 tem sobre a ACTC
O trabalho da ACTC tem um amplo 

alcance. Além de dar o apoio nescessário 

à criança, ao adolescente e à sua mãe, 

esse apoio vai muito além apenas do 

amparo e do cuidado com a saúde, dá 

também uma visão ampla de mundo, 

de educação, de respeito, de dignidade 

e auto estima. As mães aprendem uma 

atividade compatível com a presença 

em casa, para poder trabalhar e cuidar 

do seu filho. A ACTC abre os horizontes, 

dá uma nova perspectiva de vida 

para as pessoas que por lá passam.

A ACTC agradece, de coração, 
todos esses anos de Parceria!

O livro “De boca em boca: histórias de todos os cantos do Brasil”, uma publicação da ACTC, que foi desenvolvido em parceria 

com a Escola Vera Cruz e procura representar a cultura popular brasileira através de diversas histórias que representam 

diferentes estados brasileiros, ficou entre o Top 10 do Sistema Estadual de Bibliotecas Públias. Essa informação foi publicada 

na edição nº 13 do Jornal para o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SISEB). Confira imagens da publicação:  

Publicação da ACTC fica entre os 10 mais lidos do mês
A publicação “De boca em boca” foi o sexto livro infantil mais retirdo na Biblioteca de São Paulo
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Voltem sempre!
Nos meses de julho, agosto e setembro, recebemos muitas visitas, que vieram conhecer de perto as atividades e os 
trabalhos desenvolvidos pela ACTC.  Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.

portas abertas

Fachada da sede da ACTC.

PESSOAS JURÍDICAS
Ateliê das Máscaras
Ericson Telecomunicações S.A
Fazenda Monte Alegre
Gráfica Sonora Ltda.
Infonetware Comércio e Serviços Ltda.
Instituto Cacau Show
ONG Banco de Alimentos
Pernambucanas - Loja Augusta
Pestfim Serviços de Controle de 
Pragas Ltda.
Transcomboio
TRR Corretora de Seguros
PESSOAS FÍSICAS
Alexandre Sedola
Ana Egloge Stellato

André Linhares Pereira
Bacy Fleitlich Bilyk
Cristina M. Elias
Darcio
Graziela da Cunha
Iara Carvalho Pinheiro Machado
Inês Pereira Lima
Ivone Defendi Farão
Maria Helena S. Bonfiglioli
Maria Luiza Cardoso
Mônica Pimentel Vassiomon
Nadia S. Mouchlwart
Rafael Mendes
Simone Prist Steinecke
Teresa cristina Ralston Botelho Bracher

Vânia Carvalho
Victoria G. Santos Romano

agradecimentos

Colaborações
Doar carinho, respeito e atenção 
custa pouco e faz bem ao coração.
Colabore conosco, sendo voluntário 
ou doando bens, serviços ou  
dinheiro.  Entre no nosso site e  
descubra como colaborar.
www.actc.org.br

• Elaine Cristina Dalcin Seviero
• Simone Aparecida Gonçalves 
• Márcia Aparecida Santana
• Marina Rocha Toledo Piza
• Jásio Dario
• Andrei Gomes
• Cristiana Lembo
• Claudio Lira

• Faculdades Metropolitanas Unidas 
- FMU
- Gisleide Maria de Carvalho 
- Luana Malaquias da Silva
- Priscila Soares da Silva

• Aprimorandas e Especializandas – 
Psicologia do InCor
- Ana Carolina Mischiatti Soares
- Anay Heleyne Rodrigues Arraiol
- Carolina Lourenço Pereira Lima
- Fabiane Sueme Andrez Saito
- Ingrid Mara Cruz Klinkby
- Laís Freitas Saraiva de Oliveira
- Larissa Dias de Oliveira
- Milena Sampaio Greve
- Renata de Fátima Marques
- Valéria Lima Silva
- Giulianna Gonzalez Tedesco 
- Margarete Ribeiro Valeriote Silva
- Andressa Pavan
- Carla Loreto Cordero Unilla
- Gabriela da Silva Araujo
- Gabriela de Marcos Freitas
- Karina Casseb Fernandes

- Marcella Noschese Garbin
- Natália Ferreira de Almeida
- Raissa Cadilhe Saraiva Vinhaes
- Renata de Novaes Rezende
- Rodrigo Alex de Rosa
- Thais Cianflone Zucoloto
- Ana Brunetto Tancredi
- Carolina de João Massinelli
- Gisele Aparecida Carvalho Garofalo
- Helena Kravchychyn
- Joana Martins S. Fernandes
- Ligia Turola
- Maria das Graças Bonfim Tanaka
- Mariana Stelmach
- Sanmantha Aparecida Gonçalves 
Bueno
- Thaynara Toffoli

- Verena Laila Moniz Barreto Lima
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formação da equipe

Formação e desenvolvimento profissional 
A ACTC mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua equipe

Dessa forma, incentivamos todos 
os membros da equipe a participar de 
cursos e eventos ligados a nossa missão.

Dentro dessa proposta, 
destacamos:

Projeto Sustentalibidade na ACTC: 
“Sustentabilidade tem a ver com 
a capacidade da organização de 
cumprir aquilo que se propõe no longo 
prazo e pode ser entendida como 
a capacidade de se auto renovar”. 
Estas são algumas das reflexões que 
Antonio Luiz de Paula e Silva, consultor 
do Instituto Fontes, desenvolve em 
seu artigo Sustentabilidade de uma 
Inciativa Social e que farão parte dos 
encontros mensais a serem realizados 
com a diretoria da ACTC. As reuniões 
que terão a participação do autor 
contarão com todo o corpo diretor e 
terão o objetivo de rever o processo 
de desenvolvimento institucional, 
repensar sua forma de funcionamento 
e garantir a continuidade do trabalho 
no cumprimento de sua missão.

Projeto “Trocas e Reflexão”:
No dia 13 de março, os funcionários 

participaram do primeiro encontro 
“Trocas e Reflexões”, realizado pela 
psicóloga Vanessa Molina. O projeto 
tem como objetivos principais 
oferecer um espaço de cuidados 

aos que prestam assistência ao 
público direta ou indiretamente; 
proporcionar um tempo para 
refletir, ser ouvido e compreendido 
nas próprias aflições; compartilhar 
conhecimento e experiência. 
Os próximos encontros já estão 
agendados para 12.06, 11.09; 11.12, 
cada um com duas horas de duração.

Brigada de Incêndio:

No dia 22 de março, a equipe 
da ACTC recebeu o treinamento 
anual de Brigada de Incêndio. 
O evento, realizado na sede da 
instituição, foi ministrado pelo 
Técnico em Segurança e Medicina 
do Trabalho, Peter Ruiz de Sá, que 
passou orientações sobre a forma de 
prestar os primeiros socorros, sobre 
os procedimentos para operação de 
equipamentos de combate a incêndio 
e também de prevenção a incêndios.

Formação dos Funcionários:
No mês de março, a 

educadora Ariadne A S Souza 
iniciou o aprimoramento em 

Neuropsicopedagogia, um curso de 
extensão da pós-graduação que terá 
duração de dez meses, será certificado 
pela Faculdade Claretiano e Sieeesp 
(Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino no Estado de São Paulo). 
O curso abordará as contribuições 
da neurociência na educação, bem 
como a relação entre as principais 
áreas do cérebro e as habilidades de 
aprendizagem, além das dificuldades 
e transtornos: dislexia, TDHA, disgrafia, 
disortografia e Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento-Autismo e Asperger. 
Indicará também estratégias para uma 
atuação mais efetiva do educador.

Ainda no mês de março, as 
educadoras Bruna Alves e Priscila 
Mathias, iniciaram o curso de Pós-
Graduação em Pedagogia Hospitalar, 
que tem como objetivo incluir o 
pedagogo como agente educativo, 
visando a formação de um ser humano 
integral, fortalecendo os valores 
da cidadania e da inclusão social 
e educacional do aluno-paciente.
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notícia das crianças

Um trabalho de Educação e Nutrição
Texto produzido pelas Educadoras Bruna Alves e Priscila Mathias

Dentro da atividade 
“Brasileirinhos”, trabalhamos com  
projetos e sequências variadas, com 
a finalidade de criar condições para 
o aprofundamento dos conteúdos 
pedagógicos.

Iniciamos a sequência sobre 
Alimentação, na qual as crianças 
puderam conhecer de onde vêm os 
alimentos, que nutrientes fornecem, 
quais os seus benefícios e malefícios. 
Também aprenderam na prática a se 
alimentar melhor, a montar um prato 
saudável na hora do almoço, o que se 
deve comer no café da manhã para ter 
energia nas atividades do dia a dia e 
qual a importância desse momento. 
O tema foi apresentado de maneira 
lúdica e prática, por meio de diversos 
jogos e vídeos.  

Contamos com a participação 
das Estagiárias de Nutrição que 
assistiram a apresentação do vídeo 
“Conhecendo os alimentos com o Sr. 
Banana” e discutiram com as crianças 
a importância das vitaminas no 
organismo, das frutas, dos alimentos 
que possuem fibras, os benefícios 
do leite. Foi um momento agradável 
para as crianças que prestaram 
bastante atenção às explicações e 
aproveitaram para tirar dúvidas sobre 
doces e guloseimas.  

Focamos também em alimentos 
bons para o coração. 

As crianças participaram de um 
café da manhã especial, planejado 
pela Equipe de Nutrição e pela 
Culinarista, em que todos tiveram a 
oportunidade de experimentar outros 
alimentos para o café da manhã. 
Comeram frutas, tomaram leite e 
comeram pão, antes de iniciarem a 
atividade pedagógica da manhã. 

 Após o café da manhã especial, 
entregamos às mães/acompanhantes 
da casa, um folheto impresso de 
orientação feito pela Nutricionista 

Acima, crianças identificam os alimentos para  
um café da manhã nutritivo

Após todo apredizado, crianças tomaram café

que explica os benefícios do café da 
manhã adequado para a saúde.

Este Projeto Multidisciplinar foi 
importante para os usuários, pois 
conseguiu agregar nas rotinas diárias 
das mães e crianças um novo olhar 
sobre os alimentos e os hábitos 
alimentares.

Reforço Escolar

No Reforço Escolar são atendidas 
crianças de 4 a 11 anos com atividades 
aplicadas individualmente, adaptadas à 
faixa etária e necessidade pedagógica 
de cada uma delas.

O reforço faz com que as crianças 
não percam o vínculo escolar e ampliam 
seus conhecimentos e suas experiências 
culturais e sociais. As mais beneficiadas 
são aquelas que permanecem mais 
tempo na Instituição.  

O objetivo principal foi aprimorar o 
aprendizado e favorecer a motivação 
e interesse das crianças quanto aos 
estudos. O reforço escolar aproximou as 
crianças dos conteúdos pedagógicos, 
diminuiu a distância escolar e minimizou 
o déficit de aprendizagem apresentado  
devido as sucessivas internações e altas 
médicas.

As educadoras realizam contato com 
as escolas de origem das crianças, através 
de telefonemas e e-mails para verificar 
qual a situação escolar. Quando a criança 
recebe alta médica, leva uma carta de 
apresentação sobre o “Brasileirinhos”, a 
sua frequência, o conteúdo pedagógico 
desenvolvido e os avanços obtidos 
durante todo o atendimento. Estas 
informações auxiliam o professor da 
escola de origem no acompanhamento 
do que foi realizado na ACTC.

Proporcionar um momento diário 
de aprendizagem e reflexão faz com 
que as crianças apresentem um avanço 
significativo, podendo ser comprovado 
através de observações diárias, sondagens 
e relatórios realizados pelas educadoras.

Durante o encontro, de maneira prática, as 
crianças dividiram os alimentos por nutrientes
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Os três primeiros meses do ano de 2013 foram de 
intenso trabalho e atividades entre os jovens que esti-
veram presentes na ACTC. Palestras de capacitação pro-
fissional, educação financeira e prática de técnicas de 
design em glicerina foram o ponto alto do projeto que 
entra em seu segundo ano de vigência. 

Em meados do mês de fevereiro recebemos na Uni-
dade II um representante da Trevisan Escola de Negócios 
que apresentou aos adolescentes e mães, tópicos sobre 
geração de renda, administração do orçamento pessoal, 
planejamento financeiro, poupança e investimento.

O professor Marcelo Faociano explicou de maneira 
simples e objetiva as orientações a serem seguidas que 
possibilitam alcançar objetivos materiais com sustenta-
bilidade e perenidade. Foi uma ótima oportunidade para 
sanar questões e dúvidas relativas a problemas financei-
ros. Os adolescentes e mães participaram ativamente.

Palestra com mães e adolescentes na Unidade II
Nesta mesma linha, os jovens prestigiaram, na Ativi-

dade Cultural Externa, que acontece todas as quintas-fei-
ras, duas visitas ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas.

Os temas abordados nas palestras são aprofundados 
e revisados durante a rotina do dia a dia, permitindo ao 
grupo vivenciar na prática os conteúdos apreendidos 
nas palestras. Os temas são revistos e as disciplinas mi-
nistradas no Reforço Escolar auxiliam na compreensão 
de eventuais dúvidas.

A primeira palestra teve como foco as questões jurí-
dicas e a organização de uma empresa individual. A lin-

guagem direta e o passo a passo de cada etapa trazida 
pelo consultor facilitaram a participação dos jovens que 
puderam interagir com empresários e micro empresários 
do comércio e indústria que estavam presentes.

Grupo de jovens presentes na palestra do SEBRAE
Outra palestra, também ministrada no SEBRAE, focou 

o tema “Despesas, custos e preço de Venda” procurando 
elucidar maneiras de encontrar o preço certo do produ-
to, levando em conta a concorrência e as tendências de 
mercado versus as despesas que a micro empresa apre-
senta. A sobrevivência do negócio foi outro momento 
importante da palestra e os jovens colocaram-se no seg-
mento “indústria” quando perguntados sobre os motivos 
que os traziam ali. Foi um sinalizador importante de que 
estamos na direção certa! Eles de fato estão se sentindo 
empreendedores!

Uma fórmula matemática auxiliou a todos no mo-
mento de qualificar e precificar o produto. Foi muito in-
teressante e o grupo aproveitou bastante as informações 
para a prática do dia a dia na instituição.

A produção e aprimoramento de técnicas em design 
de glicerina, ou seja, a oficina de produção de sabonetes 
que acontece todas as quintas-feiras pela manhã na Uni-
dade II também teve um dia de visita ao Studio do de-
sign em glicerina Peter Paiva. Os adolescentes visitaram 
as instalações da loja e também participaram da palestra 
que esclareceu dúvidas sobre a produção dos sabone-
tes. Eles foram recebidos calorosamente e tiveram uma 
amostra de possibilidade de negócio que pode ser um 
futuro possível para alguns deles.     

O grupo de jovens visita o Studio Peter Paiva  
A ACTC, parceira e investidora inicial do projeto que 

possibilita ao jovem produzir os sabonetes em sua cida-
de, disponibilizou os primeiros materiais para esta etapa. 
Jozieli Taiane de Souza e Silva de 18 anos foi a primeira a 
receber o kit contendo matéria prima, material de apoio 
e material para embalagem que possibilitará a produção 
inicial.

notícia dos adolescentes

Jovens pretigiam palestras no SEBRAE e no Studio Peter Paiva
Texto produzido pelas Educadoras Ariadne Aparecida da Silva Souza e Cinthia de Fátima Goulart
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“Foi preciso aprender a dividir e respeitar as diferenças”
Depoimento da mãe/acompanhante Marilena à educadora Cristina Macedo Tomaz

notícia das mães

Nasci e moro em Xaxim, uma 

pequena cidade no estado de Santa 

Catarina. Contam muitas histórias 

sobre a origem desse nome, uma 

delas é que Xaxim, na língua indígena, 

significa “pequena queda d’água” e 

os imigrantes escolheram esse nome 

devido às pequenas cachoeiras 

do lugar. A população da minha 

região foi formada por imigrantes 

italianos, poloneses e alemães.

Meus avós, imigrantes italianos, 

cujo sobrenome é Martarello, 

fazem parte de uma família muito 

grande, mais ou menos umas 700 

pessoas espalhadas pelo Brasil 

que costumam se reunir em uma 

grande festa uma vez por ano.

Passei minha infância no sítio e 

ajudava meus pais na lavoura, que 

era o sustento da nossa família. 

Com doze anos fui para a cidade e 

para me sustentar, trabalhei como 

doméstica, morava na casa dos 

patrões e aproveitava o período 

da noite para estudar, assim 

consegui terminar o segundo grau.

 Aos 22 anos me casei, mas logo 

depois meu marido, infelizmente, 

teve uma doença cardíaca grave 

e durante cinco anos passei mais 

no hospital do que na minha casa 

cuidando dele, foi uma batalha.  

Fiquei viúva, sozinha e sem emprego. 

Nessa época comecei a trabalhar 

lavando carro, como ajudante em 

supermercado e depois consegui 

montar uma pequena lanchonete.

  Eu sonhava em ser mãe, mas 

quando conheci meu marido atual 

estava com quarenta anos, nem 

imaginava que isso seria possível. 

Quando engravidei fiquei muito feliz, 

parecia um milagre. Quando a Isabel 

nasceu, parei de trabalhar e fiquei 

cuidando da minha querida menina.

Quando minha filha tinha 4 anos, 

descobrimos sua microcardiopatia 

e desde julho do ano passado 

estou em São Paulo por conta do 

tratamento que, no caso dela, é 

transplante.  Procuro uma reposta 

para o que estou vivendo, mas 

não encontro, mas o amor que 

tenho por minha filha e a fé em 

Deus me ajudam nessa caminhada.

Desde que cheguei na  ACTC 

minha vida mudou totalmente. Para 

conviver com   outras pessoas que 

têm outro modo de vida,   foi   preciso 

aprender a  dividir e a respeitar as 

diferenças. No começo foi muito 

difícil, tanto para mim, quanto 

para Isabel, porque antes tínhamos 

nosso espaço, nossa privacidade e 

agora temos que dividir o quarto, 

o banheiro, enfim tudo.  Tem 

sido uma grande aprendizagem 

respeitar a opinião dos outros.

Em relação ao bordado, sempre 

passava pela sala de atividade dava 

uma olhada, achava bonito, mas não 

queria me envolver com aquilo, tinha 

até medo da Cris, pois ela insistia 

muito para eu aprender. A Bernadete 

também insistiu comigo e cheguei a 

aprender alguns pontos. Não queria 

bordar, minha filha precisa muito de 

mim, fico mais por conta dela. Sei 

que minha filha é muito mimada e 

às vezes me arrependo, mas a coisa 

mais maravilhosa da minha vida é ela, 

somos cúmplices, sempre vivi para ela.
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Em janeiro, Cris me pegou de jeito: 

me deu um tecido e pediu para eu 

criar um desenho, caso eu quisesse, 

com a participação da minha filha 

e que  o bordasse. Ela me disse 

que seria importante eu reservar 

um tempinho para mim. Depois 

que saí dali, fiquei muito brava e 

pensei: “Ela quer que eu me afaste 

da minha filha? Como ela ousa dizer 

isso para mim?” Ao mesmo tempo, 

me senti desafiada e resolvi mostrar 

para ela que eu seria capaz de fazer 

um bordado bem bonito. Fiquei 

desesperada por ter que desenhar, 

procurei nas paredes, nas revistas, 

nos bordados do mural, mas enfim  

criei o meu desenho, do meu jeito.

 Assim, aprendi a gostar de 

bordar e agora não consigo mais 

ficar sem bordado.  Gosto de 

pegar coisas pequenas e criar 

livremente. Quando bordo não 

estou pensando, me concentro e 

quero fazer bem bonito. Foi muito 

difícil, mas consegui descobrir uma 

capacidade que eu nem sabia que 

tinha. Depois dessa experiência, 

consegui entender o que a professora 

tentava me dizer naquela ocasião.

Sei também que Isabel é a minha 

vida, é tudo que eu tenho, sempre 

vivemos uma para a outra, mas 

também sei que precisamos ficar um 

pouco longe, preciso prepará-la, pois 

no hospital vamos ter que nos separar 

nem que seja por pouco tempo.  

Sinto que preciso ter um espaço meu, 

por isso é bom ter o meu bordado.  

Sempre que posso, participo 

das oficinas, para mim tudo é novo, 

diferente.  Tudo na vida é uma 

experiência, devemos aproveitar 

o máximo que pudermos.  O 

aprendizado não ocupa espaço 

e pode nos ajudar no futuro.

Ficar esperando por um coração 

é um sofrimento que não acaba 

nunca, difícil esperar algo que não 

se sabe quando chega. Estou ciente 

que tudo pode acontecer, penso 

que se Deus me deu, ele vai deixar 

ela comigo e que tudo vai dar certo.

Texto produzido pela Fonoaudióloga Elda Ayer

Notícias da Fonoaudiologia

Iniciamos o ano acreditando em um trabalho com 

muito maior. Já nos primeiros meses houve a oportuni-

dade de fazer uma palestra para os Funcionários da Casa 

com o intuito de esclarecer quais são os benefícios do 

trabalho Fonoaudiológi-

co.

Para isso, falamos so-

bre a abrangência da Fo-

noaudiologia enquanto 

Ciência, atuando na pre-

venção, conscientização, 

orientação, avaliação, 

tratamento, reabilitação, 

diagnóstico, encaminha-

mentos e participação 

em equipes multidisci-

plinares em casos de pa-

cientes com dificuldades na área da comunicação humana.

O Fonoaudiólogo atende bebês (prematuros ou RN), 

crianças, adolescentes, adultos, idosos e pacientes ter-

minais, em todas as etapas da vida em relação aos as-

pectos envolvidos nas funções cognitivas, auditivas, na 

linguagem oral e escrita, na 

fala, na voz, nos processos 

importantes para a vida 

(mastigação, deglutição, 

respiração). 

Em todas as situações 

vale ressaltar a atuação 

equilibrada entre razão e 

emoção, oferecendo ao pa-

ciente aconchego, carinho, 

dedicação, profissionalismo 

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

O Bazar da ACTC oferece diferentes 
produtos, tais como os ímãs, canecas, 
camisetas, blocos de notas e novos 
modelos de bolsas, peças exclusivas 
bordadas a mão pelas mães/acompa-
nhantes da ACTC durante a Atividade 
Maria Maria.  Venha conferir!

nosso bazar Bazar da ACTC
R. Oscar Freire, 1463 
Pinheiros • São Paulo  
(11) 3088-7454/2286  
Das 8h30 às 17h30.

 
Pergunta: 

Porque o portador de 

cardiopatia apresenta dificulda-

de no aprendizado e, em alguns 

casos, na fala? 

o doutor responde

Prof. Dr. Edmar Atik 
Diretor da Cardiologia Pediátrica 

do InCor (HC-FMUSP) e membro do 
Conselho Deliberativo da ACTC

Resposta: A cardiopatia na criança, 
seja congênita (por malformação 
fetal) ou adquirida (geralmente 
por infecção), causa problemas 
relacionados a elementos que afetam 
o funcionamento global do organismo. 
Assim, na presença de insuficiência 
cardíaca congestiva (cansaço, baixo 
peso, falta de ar) pode haver disfunção 
do fígado, dos rins, intestinos, da 
digestão, dentre outros. Quando 
surge cianose (arroxeamento da pele) 
e hipóxia há acometimento global 
principalmente relacionado a aumento 
do número de glóbulos vermelhos 
e do hematócrito com possibilidade 
daí de trombose e embolia.
Deve ser esclarecido que, em qualquer 
desses problemas, o cérebro em 

geral é pouco acometido, dada a 
compensação adequada do organismo 
na manutenção da oxigenação 
adequada, como mecanismo 
de defesa e de preservação.
Daí que não se pode atribuir, 
a priori, à cardiopatia em si a 
responsabilidade causal de 
problemas de fala e de aprendizado.
Em geral, esses problemas se ligam 
a acometimento cerebral primário 
como ocorre em síndromes genéticas 
que alteram a cognição como na 
síndrome de Down, por exemplo (a 
mais conhecida e representativa), 
dentre muitas outras como a 
de Williams, Patau e Noonan.
Acrescentam-se ainda os fatores 
cerebrais adquiridos por embolias, 
deficiências de irrigação cerebral por 
ocasião de cirurgia cardíaca prévia em 
circulação extracorpórea prolongada 
ou por tempo cirúrgico mais longo. 
Os distúrbios da fala se interligam 
a esses fenômenos, mas também à 
entubação endotraqueal prolongada 
ou traumática, causando lesão das 
cordas vocais, da laringe e da traquéia 
e afetando a sincronia com o cérebro.
De todo o exposto, independente 
da cardiopatia, a deficiência de 
aprendizado é explicada pela 
combinação de várias causas.
Como principais, lembro o fator de 
defeito visual ignorado, defeitos 

auditivos, o ensino escolar ineficaz nos 
primeiros anos de vida, a indiferença 
familiar frente às dificuldades da 
criança, a alimentação inadequada 
no período da lactância nos dois 
primeiros anos, problemas emocionais 
e perturbações afetivas tanto na 
escola como no âmbito familiar. 
Daí, ser sábio o mestre e professor 
que se esforça em determinar a 
natureza exata do problema e os 
prováveis fatores contribuintes. 
Em geral a solução é obtida por 
psicopedagogos especializados.
Quanto à fala, há diferentes alterações 
como dificuldade em pronunciar 
os sons corretamente até as mais 
complexas como a perda total da voz, 
gagueiras ou problemas neurológicos 
com prejuízos da comunicação oral.
Todas essas causas devem ser lembradas 
e elucidadas, a fim de se poder 
estabelecer a melhor conduta para a 
recuperação funcional de cada caso.
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dica
Cisa Trading S. A.
Companhia Siderúrgica Nacional - 
CSN
Cyrela - Brazil Realty
Fundação Filantrópica Arymax
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Amigos de Coração - Pessoa Física
Alberto Fernandes
Alexandre Sedola
Antônio Beltran Martinez
Antônio Carlos Barbosa de Oliveira
Ari Weinfeld
Beatriz Sawaya Botelho Bracher
Danielle Jucá Silveira
Elie Horn
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertino
José Diniz
Luciana Souza Galhardo de Andrade
Luis Terepins
Marcos Aurélio Abraão
Marcos Silveira
Maria Alice Setubal
Maria Cecília Lacerda de Camargo
Nancy Englander
Paolo Pellegrini
Renata Chacur
Rodrigo Bresser Pereira
Silvio Steinberg

Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston 
Maria Luiza Fagundes

  Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
Alípio Labão

Ana Maria Dei Espada
Camila Xavier de Lima
Carlos Alberto Matoso Ciscato
Carlos Odon Lopes da Rocha
Carlos Toschi Neto
Cássio de Alcântara Ribeiro Costa
César Torres Bertazoni
Denise Ralston Fonseca
Elineide da Silva Nascimento Taino
Ernesto Faro Júnior
Evangelina da Silveira
Evelyn Schweizer
Fernando Paulo Simas Magallhães
Galeria Almeida & Dale
Gilberto dos Santos
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hernani Benedito Tolosa
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
José Ascenção
José Carlos Daux Filho
José Francisco Matarazzo Kalil
José Martins Costa Filho
Letícia Malvar Hernida Genescá
Lila Cajsa Johansson Carneiro
Luís Roberto Martins Barnabé
Luísa Bielawski Carracedo
Marcelo Alexandre Sakurai
Marcia Lopes Weber
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah
Maria Livia Jank
Maria Luiza Moraes
Maria Odila Guimarães Curi
Mário Luiz Saraiva
Mariza Reinz Cintra
Nacira Araújo Simonek 
Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Lopez
Rene Felix
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves

Roberto Daud
Roberto Frizzo
Rodrigo Octavio Deliberato
Roland Gallbach
Thais Jacinto Ribeiro
Vera Lucia Mascarenhas Pires

 Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Paula Oliveira Muller
Antonia Aparecida Rodrigues dos 
Santos Neves Silva
Camila Teodoro de Toledo
Cilly Issier
Débora Pinto Carneiro
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa de Arruda Botelho
Emílio Felício Imbrioli
Fabio Bobrow
Geni Amaro Nogueira ME
Gilberto Santos Mendina
Helena de Campos Nogueira
Hermina Steuer
Jean de Souza 
Joice Ruiz
José Roberto Giardiello
Kátia Regina
Leandro Carvalho de Oliveira
Marcelo Alves de Godoy
Marcia Martins Branco
Marco Antonio Resende
Maria Angélica de Arruda G. Vido
Maria de Nazareth Melo de Araújo 
Lambert
Maria do Rosário Laureano Hipolito
Maria Lucia Guida
Miklene Simão dos Santos Lima
Patrícia Silveira Cintra
Pietro Nozza
Rildo Vicente de Paula

Rita de Cássia Ferreira Balota
Rodrigo Trotte Campos
Rosane Prates Reginatto dos Santos
Rubens de Moura Florencio
Sandra Cristina Jesus Rezende
Sérgio de Freitas Costa
Therezinha Ribeiro Ralston
Vicente Ferrari
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini

Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alex Cerveny
Ana Eglobe Stellato
Anna Righinni Alves da Siqueira
Antonio Gomes de Amorim
Antônio José Louçã Pargana
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Baba Vacaro
Cecília de Paula Machado Sicupira
Claudia Arede
Claudia Mifano
Claudia Moreira Salles
Clóvis França
Dalva Teodoro de Souza
Daniela Camargo Botelho de Abreu 
Pereira
David Feffer
Déa Backeuser
Débora Marques
Delma Cordeiro Marujo
Douglas Watanabe
Edna Alessandra Piu
Elisa Braga
Elizabeth Rudge
Enzo Kagalli Monteiro
Fatima Michel
Fernanda Caiuby N. Salata
Fernão Carlos Botelho Bracher
Flávia Regina de Souza Oliveira

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 5.140

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 26.148

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 1.216

PSICOLOGIA - Atendimentos/ Reuniões 162

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

1.389

Resultados de janeiro a março de 2013

DEMONSTRAÇõES DAS RECEITAS E DESPESAS - DADOS GERENCIAIS 
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2012

Total de receitas R$ 2.601.171,00  

Total das despesas R$ 2.681.781,00 

Reserva Técnica Contábil   R$  - 

Déficit do exercício R$ 80.610,00 

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades, o Parecer da Audito-
ria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2012. Além disso, 
disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas neste 
informativo. Para mais informações, tratar com Flaviana pelo telefone 3088-7454.

Gabriela Samira San Martin Lahud
Germano Giorgio Braudicio
Gilberto Frussa
Graziela Laffer Galvão
Hilda Lucas
Irati Rivitti
Ivone Rizalla Cebds
José Américo Bonatti
Julia Valiengo
Kely Nascimento
Kiki Felipe
Lecy Beltran Martinez
Letícia Moura
Malu Bresser Pereira
Márcia Goldfarb
Maria Elisete Fernandes
Maria Helena S. Bonfiglioli
Mario Luiz Amabili
Marisa Ribeiro de Oliveira
Marizete Gonçalves Ferreira
Marlene Sabbag
Nina Horta
Paola Otero
Paulo Mercado
Paulo Roberto Farão
Pedro Saliba
Raquel da Costa e Silva
Renata Barbosa Concílio Ribeiro
Ricardo P. Backheuser
Simone Prist Steiwecke
Sônia Cristina Ribeiro Magalhães
Sônia Francis Fakhoury
Sonia M. Sawaya Botelho Bracher
Venera Collela Jorgi
Vera Lucia Chaccur Chadad
Veronica A. Serra

Apoiadores
Absolutamente Necessaire Confecções Ltda.
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Aché Laboratórios
Alphatron
Anthony Mágico e Eventos
Associação de Apoio à Criança Cardiopata Peque-
nos Corações
Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer - TUCCA
Ateliê Elena Stein
Banco Santander Brasil S/A
Bertha Industrial
BNDES
Brasil Promoshow S/C Ltda.
Brazil Foundation
Buffet Ginger
CBE Conservadora de Bombas Ltda.
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Centro de Apoio Psicosocial Itaim – Caps Itaim
Centro de Psiquiatria da Lapa – Pronto-socorro 
Psiquiátrico da Lapa
Centro de Voluntariado do Estado de São Paulo
Cj. 31 Design e Comunicação| Letícia Moura 
Colégio Objetivo – Unidade Teodoro
Cowmisetas – Comércio de Artigos do Vestuário 
Ltda.
Decanter Vinhos Finos Ltda.
Empório Fotográfico
Faculdade de Informática e Administração Paulista 
- FIAP
Fazenda Monte Alegre
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Francisca Buffet
Fundação Djalma Guimarães
Fundo Social de Solidariedade e Desenvolvi-
mento Social e Cultural do Estado de São Paulo 
- FUSSESP
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Montart Esquadrias Metálicas
WTorre Engenharia e Construção S/A
Novartis Biociencia
ONG Banco de Alimentos
Organização Feminina Wizo de São Paulo
Óptica Santa Luz
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Petrobras
Pernambucana – Loja Augusta
Pestfim Serviços e Comércio de Equipamentos 
Ltda. EPP
Real e Benemérita Associação Portuguesa de 
Beneficência – Beneficência Portuguesa
Shopping Cidade Jardim
Tenda de Umbanda Ogum de Ronda e Caboclo 
Pena Verde
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança 
S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Venews Bebidas
Zurich Brasil Seguros

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

ACTC – Evolução do Volume de atendimento aos usuários
 1994 – 2012

TOTAL: 297.302 atendimentos

nossos números
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