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Fevereiro  

Março de 2009 

Prestar atendimento multidisciplinar às crianças portadoras de doen-

ças cardíacas encaminhadas pelo Instituto do Coração (HC-FMUSP), 

bem como a seus familiares. Proporcionamos hospedagem, alimenta-

ção, apoio social, psicológico e pedagógico, desenvolvendo uma ação 

que tem como meta transformar a situação-problema em crescimento 

e aprendizado. 

2009 – Um ano de muitos desafios
Membro da diretoria da ACTC descreve as oportunidades e obstáculos que a instituição enfrentará durante o ano 
que se inicia.

Foi com muita honra e satisfação que aceitei o convite para 

fazer parte da diretoria da ACTC, a partir de março de 2007. 

Desde então, tem sido enriquecedor e gratificante poder par-

ticipar do processo estratégico e decisório de uma entidade 

do terceiro setor como esta.

Nossa missão é muito clara: prestar atendimento multi-

disciplinar a crianças portadoras de doenças cardíacas en-

caminhadas pelo INCOR.  Executamos esta missão de forma 

abrangente e eficiente. Abrangente, porque proporcionamos 

hospedagem, alimentação, apoios sociais, psicológicos e pe-

dagógicos. Eficiente, porque trabalhamos com uma equipe 

de profissionais competentes, que envolve as mães e acom-

panhantes como parceiras e colaboradoras, que tem atingi-

do a totalidade das solicitações feitas pelo INCOR com muita 

qualidade, conforme apurado pelos indicadores de resultados 

quantitativos e qualitativos que temos aplicado desde junho 

de 2007.

Temos um rígido controle de custos. Novos investimentos 

exigem muito debate e reflexão. Quando concluímos que são 

fundamentais e que temos condições financeiras para supor-

tá-los, optamos por realizá-los.

Preocupamo-nos muito com o processo de continuidade e 

sustentabilidade  da ACTC, de forma que, no futuro, indepen-

dentemente das pessoas que aqui estão, acreditamos que ela 

existirá. Para tanto, trabalhamos com duas âncoras: estrutura 

altamente profissionalizada e fontes diversificadas de capta-

ção de recursos. Ambas não são fáceis de serem obtidas, po-

rém disponíveis, uma vez que temos boas condições de traba-

lho, vontade de trabalhar, resultados esperados, seriedade e 

transparência.

Para o ano de 2009 teremos o desafio de expandir a ACTC 

com uma nova unidade para receber adolescentes, que um 

dia foram crianças atendidas e que apesar dos bons resultados 

obtidos, se tornaram jovens que ainda necessitam de nossos 

cuidados.  Estes devem ser atendidos separadamente dos me-

nores, seja por uma questão de espaço ou de conveniência. 

O desafio não é só construir a nova unidade, mas fazê-la fun-

cionar dentro dos mesmos padrões de qualidade que temos 

atingido.

Temos tudo para sermos bem sucedidos, desde que sejam 

mantidas nossas condições de trabalho e de determinação, 

assim como o apoio de nossos colaboradores.

por Anis Chacur, Membro da Diretoria  da ACTC
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•  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

•  COMAS nº 274/2002 – D.O.M. em 12/02/03

•  DRADS/SEADS/COFAS – nº 5497 – Publ. no 

D.O.M. em 09/12/02

•  Selo Organização Parceira – Centro de Volun-
tariado de São Paulo – CVSP 2007 - selo confe-

rido às organizações sociais que mantém parceria 

ativa com o CVSP e que oferecem um programa 

de voluntariado organizado, atuante e transfor-

mador.

•  Prêmio Betinho de Cidadania 2006 – Menção 

Honrosa – 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: Bordan-

do as Histórias dos Nossos Corações”, recebeu este 

certificado em solenidade realizada na 12ª. Bienal 

Internacional do Livro – RJ.

•  Prêmio Bem Eficiente - Kanitz & Associados 
– 2004 – A ACTC classificou-se na premiação 

bianual creditada às 50 entidades que alcançam 

reconhecimento pelo desempenho profissional, 

resultados financeiros e operacionais, transparên-

cia 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 im-

plementação de ações voltadas à melhoria da 

qualidade de vida e defesa de direitos de crianças 

de 0 a 6 anos no país.

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 
textos: ACTC
revisão: Norma Seltzer Goldstein
impressão: Gráfica Sonora
tiragem: 3.000

Equipe
Coordenação: Regina Amuri Varga
Serviço Social: Ivone G. Pichin, Kelly Regina Banin e 
Sandra dos Santos Cruz
Psicologia: Andréa Nunes
Terapia Corporal: Leda Stelmach 
Supervisora Pedagógica: Raquel Pacheco Duarte
Educadores: Regiane Iglesias, Cristina Maria Macedo 
Tomaz, Hewerton Marcelo Tavares Castro, Livia Chaud Al-
bano e Marilia de Oliveira Ribeiro.
Nutrição: Denise Marco, Aline Silva Souza e Karine da Silva 
Pimenta
Culinária: Talita Ferrari Borges
Costura: Bernadete Maria Oliveira Freitas
Música: Domus – Escola de Música
Administrativo: Alessandra Gallo
Desenvolvimento Institucional: Débora Pinto Carneiro
Auxiliar de Recepção: Marcia Ribeiro de Araújo
Auxiliar de Bazar: Lusiene Almeida dos Santos e Maria Iza-
bel 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 Pre-
sença RH

Voluntários:
Aldo Senna Franco
Alexandra Godward
Ana Amélia Nalde
Ana Lúcia Camargo Lima
Ana Luisa Zanetti Alves 
Pereira
Ana Maria C. Junqueira
Ana Paula Piccaroni
André Faria Lima
André Pontes
Ângela Leal
Anna Carolina Di Creddo 
Alves Ribeiro
Antônio Netto
Bruno Espósito
Camilla Gouveia
Carlos Paes de Barros Filho
Carolina Cimino
Catia Melão
Cibele Reidel
Daniel Wakswaser 
Cordeiro
Elizabete Briguet
Fátima Soares
Felícia Knoblock
Flávia Fichmann

Jandyra Silva Dias
Joanna Aliano
Julia Venzon
Leonardo Tuma
Lívia Riguetto Machado
Manuela Roxo
Márcia Maria Castaguari 
Altenfelder Silva
Marcos Fernando de 
Oliveira Penteado
Marcos Marins
Maria Ângela Bassi
Maria Lívia Pinho
Maria Lúcia de Mattos 
Pontes de Souza
Maria Teresa Quadros
Nídia Coltri
Norma Seltzer Goldstein
Paula Monteiro dos 
Santos Perin
Regina Célia Pereira
Rita Balota
Rodrigo Zanat
Sérgio Augusto Pucci
Susana Mentlik

Presidente: Teresa Cristina Ralston Bracher
Vice-Presidente: Theotônio Maurício Monteiro Barros
Mônica Pimentel de Vassimon
Carlos Roberto da Silva Souza
Anis Chacur Neto
Susana Steinbruch

Conselho Fiscal
Tito Enrique da Silva Neto
Vera S. Pereira Coelho
José Eduardo Cintra Laloni 
Nelson Waisbich (supl.)
Marina Massi (supl.)
Maria Tereza Affonso Ionescu (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

expedientediretoria 2009 a 2011

certificações e premiações

ACTC
Rua Oscar Freire, 1463 – Pinheiros
CEP: 05409-010 – São Paulo SP
Telefax: (11) 3088-2286   3088-7454
www.actc.org.br  –  actc@actc.org.br
CNPJ: 00.236.857/0001 – 05

Informativo_ACTC_1_2009_sem facing pages.indd   2 23/4/2009   16:52:38



3    informativo ACTC

informativo ACTC

Atividade sofre reestruturação e otimiza atendimento ao público da ACTC
Novidades na Atividade de Orientação Nutricional

No mês de janeiro a ACTC realizou a 
reestruturação na Atividade de Orienta-
ção Nutricional.

Essa reestruturação teve inicio com a 
contratação de uma nutricionista, a pro-
fissional Denise Marco, que atenderá as 
crianças e adolescentes, acompanhando 
o peso e a curva de crescimento e elabo-
rará cardápios balanceados e persona-
lizados para cada paciente. Nos casos já 
atendidos, quando houve necessidade, 

foram receitados complementos alimen-
tares, que estão sendo comprados pela 
ACTC.

Teremos também, durante toda a se-
mana, o acompanhamento permanente 
de duas estagiárias de nutrição, que além 
de auxiliarem a nutricionista nos atendi-
mentos, acompanharão a preparação das 
refeições, oferecendo orientações refe-
rentes à higiene pessoal, dos alimentos e 
na utilização adequada dos ingredientes.

destaques

Atividade de Orientação Nuticional realizada 
pela nutricionista Denise Marco e as 
estágiarias Aline Souza e Karine Pimenta.

Evento divulga o Artesanato Maria Maria produzido pelas mães/acompanhantes da ACTC
ACTC participa da Feira Mostra/Acessórios Inverno 2009

De 11 a 14 de janeiro a ACTC expôs o 
Artesanato Maria Maria na Feira Mostra/
Acessórios Inverno 2009.

O evento, que está na 11ª edição, 
aconteceu no Centro Fecomercio de 
Eventos e reuniu mais de 50 expositores 
nas áreas de jóias, sapatos, bolsas e de-
mais acessórios.

A Mostra/Acessórios é um evento de 
negócios, idealizado por Stella Reis Ven-
tura (empresária), Debora Gelman (con-

sultora de moda), Elaine Landulfo (desig-
ner), Daniela Cecchini (joalheira) e tem 
como foco principal valorizar o acessório, 
como acontece atualmente com a moda, 
buscando artistas e designers que criem 
produtos arrojados e inovadores.

Agradecemos de coração a todos os 
organizadores da Mostra/Acessórios, que 
ofereceram à ACTC a oportunidade de 
participar desse evento!Material do Artesanato Maria Maria exposto 

na Mostra/ Acessório Inverno 2009.

Nova Parceria – New Blend Comunicação
Parceria com agência de comunicação cria novas oportunidades para a ACTC

Em janeiro, a ACTC e a agência New 
Blend Comunicação selaram parceria, 
com o objetivo de ampliar a Rede de 
Relações e iniciar novos projetos para a 
ACTC.

A agência apresentou o trabalho de-
senvolvido pela instituição a alguns de 
seus clientes, que possuíam ações de 
responsabilidade social na área da saúde, 
qualidade de vida e bem estar, para que 
campanhas e/ou projetos sejam desen-
volvidos em prol da ACTC.

Desde então, duas parcerias foram 
consolidadas. A primeira referente à di-
vulgação da instituição, com o laborató-
rio AstraZeneca do Brasil, na elaboração 

de sua agenda anual, distribuída a médi-
cos cardiologistas, com desenhos criados 
pelas crianças na Atividade Brasileirinhos. 

Dessa parceria foi registrada também 
a primeira contribuição para nossa Cam-
panha de Captação De Coração para Co-
ração 2009, em nome da New Blend Co-
municação.

A segunda foi com a Support Advan-
ced Medical Nutrition, Divisão de Nutri-
ção Médica da DANONE que, além de 
adquirir produtos do Artesanato Maria 
Maria, está elaborando junto aos seus 
profissionais, um livro de receitas com 
orientações nutricionais adequadas ao 

público atendido pela ACTC, que poste-
riormente será distribuído para as mães/
acompanhantes da instituição. 

A Support nos ofereceu, ainda, a 
oportunidade de participar do encontro 
dos seus representantes comerciais, rea-
lizado em Bragança Paulista, onde nossa 
coordenadora, Regina Amuri Varga, fez a 
apresentação dos trabalhos desenvolvi-
dos na ACTC.

Nesse evento, concretizamos também 
a realização da doação, pela Support, do 
complemento alimentar receitado para 
as crianças e adolescentes da ACTC.
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Repetindo a parceria de 
sucesso realizada em 2007 e 
2008, 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 evento em 
2009.

O evento está na 16ª edição e é con-
siderado um dos mais importantes do 
setor de artes na América Latina. Além 
disso, todos os anos o Salão mantêm o 
cunho social, escolhendo uma organi-
zação 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 bene-
ficente será dia 17 de agosto, com os 
convites individuais – colocados a ven-
da antecipadamente - a R$ 120,00.

 A novidade deste ano é que as pes-
soas que comprarem convite para o dia 

da abertura receberão um 
cupom para participar do sor-
teio de uma jóia da designer 
Eva Zorzetti.

Após a inauguração, a 
exposição ficará em cartaz 
do dia 18 ao dia 23 de agos-
to, com ingressos a R$ 20,00, 
vendidos diretamente na bi-
lheteria. 

Ajude a ACTC este ano também! Ad-
quira já o seu convite!

Para mais informações sobre a reali-
zação do Salão de Arte 2009 e a venda 
dos convites, entre em contato com a 
ACTC e fale com Débora Carneiro pelo 
telefone (11) 3088-7454, ou pelo e-mail 
debora@actc.org.br.

Salão de Arte 2009
Evento em prol da ACTC acontece em agosto no Salão Marc Chagall, do Clube Hebraica. 

Cultura como meio de transformação
Adolescente Cultural, atividade desenvolvida para os jovens atendidos na ACTC, completa um ano. 

No ano de 2008, os adolescentes 
acima de 12 anos atendidos pela ACTC 
representavam um público correspon-
dente a 146 pacientes, ou seja, 29% do 
total atendido pela instituição.

Especialmente para eles, foi desen-
volvido projeto piloto de janeiro a de-
zembro, intitulado Adolescente Cultu-
ral, com o objetivo de possibilitar aos 
adolescentes experiências de dialogo 
e reflexão a respeito de sua formação 
como cidadão, por meio de atividades 
culturais existentes na cidade, propor-
cionando-lhes desenvolvimento do 
senso crítico, aquisição de cultura e aná-
lise da realidade em que vive. 

Os passeios, idas ao teatro, espetá-

culos musicais e a outros eventos cul-
turais foram planejados sob supervisão 
pedagógica de Rachel Pacheco Duarte 
e operacionalizados pelo estagiário de 
pedagogia Hewerton de Castro. 

Esses eventos culturais proporcio-

naram aos adolescentes oportunida-

des de crescimento e promoção social; 

momentos de socialização; desenvolvi-

mento da capacidade de atuar positi-

vamente frente aos seus problemas de 

saúde.

Ao todo, durante o ano de 2008, 

foram realizados 39 passeios culturais, 

com a participação de 32 adolescentes.

Hoje, diante desses dados, o proje-

to já possui rotina consolidada e passa 

a ser uma das atividades da Linha de 

Atuação de Desenvolvimento Pessoal e 

Inserção Social.  No ano de 2009 surge 

o desafio de, com a nova unidade, aten-

der com exclusividade os adolescentes, 

oferecendo-lhes a oportunidade de am-

pliar o seu repertório.

Adolescentes em passeio para o Museu do 
Futebol, no Pacaembu, com o educador 
Hewerton de Castro.

Atividade Adolescente Cultural realizada na 
dependências da ACTC.

Adolescentes em passeio para o Museu do 
Futebol, no Pacaembu, com o educador 
Hewerton de Castro.
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Trote Solidário
Projeto de Responsabilidade Social 
I-Help da Faculdade FIAP promove 
campanha de doação em prol da 
ACTC.

No dia 23 de março a ACTC recebeu 

uma visita muito especial!

Alunos e funcionários da Faculdade 

de Informática e Administração Paulista 

– FIAP entregaram aproximadamente 

432,4 quilos de alimentos e 288 produ-

tos de higiene. Esses itens foram arreca-

dados de 02 de fevereiro a 12 de março, 

durante o Trote Solidário 2009, ação de 

integração entre calouros e veteranos, 

que faz parte do Projeto I-Help.

O Projeto I-Help da FIAP tem com 

objetivo desenvolver atividades de res-

ponsabilidade social, com a participação 

ativa de todos os alunos, professores e 

colaboradores. Sua missão é permitir a 

inclusão digital, desenvolver o volunta-

riado e a consciência do uso sustentável 

de recursos naturais, bem como refor-

çar a importância de cada indivíduo na 

construção de uma sociedade mais justa. 

Pelo segundo ano consecutivo, a 

ACTC é escolhida pela FIAP para ser uma 

das 17 instituições beneficiadas pelo 

projeto.

Cumprimentamos todos os funcio-

nários e alunos da FIAP pela iniciativa e 

agradecemos de coração pela doação!

Integração profissional
Departamento de Psicologia do InCor e da ACTC  promovem visitas 

técnicas. Texto produzido pela Psicóloga Andréa Nunes.

Visando ao estreitamento profissio-

nal entre o Serviço de Psicologia da ACTC 

e o Seviço de Psicologia do InCor, foi 

iniciado este ano a visita dos novos apri-

morandos e especializandos do InCor a 

nossa instituição. 

A aproximação, cada vez maior, entre 

os serviços tem como objetivo principal 

a melhoria da qualidade dos atendimen-

tos oferecidos, além de ser uma oportu-

nidade de compartilhamento de expe-

riências e informações sobre o trabalho 

desenvolvido por ambas as instituições.

VI Programa de Voluntariado da ACTC
Evento reuniu aproximadamente 25 pessoas, pré-selecionadas pelos 

cadastros realizados no site da instituição. Texto produzido pela 

Supervisora Pedagógica Raquel Pacheco.

No dia 21 de março aconteceu o 

VI Programa de Voluntariado da ACTC, 

que tem como objetivo recrutar pessoas 

para prestar serviço voluntário na Insti-

tuição.

O encontro foi organizado por Ra-

quel Pacheco, Supervisora Pedagógica e 

também coordenadora do voluntariado 

da ACTC, que apresentou todos os servi-

ços oferecidos pela instituição e as vagas 

disponíveis.

Em breve todos os participantes en-

trarão para a fase de estágio, quando po-

derão de fato experimentar como é ser 

voluntário na ACTC.

Após 20 horas de estágio os candida-

tos que tiverem o perfil mais adequado 

para desempenhar o serviço voluntário 

na ACTC, assinarão o termo de adesão 

que oficializa sua entrada na equipe.

Desde já, nossas boas vindas aos no-

vos voluntários!!!

VI Programa de Voluntariado, realizado na sede da ACTC, no dia 21 de março de 2009.
Equipe da FIAP entrega alimentos e ítens de 
higiene arrecadados no Trote Solidário.
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Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Entidade torna-se Amiga de Coração da ACTC, com a realização de doações importantes para atualizar equipamentos 
da sede e reestruturar a nova unidade.

Renovamos nossos agradecimentos 
à Central Geral do Dízimo - Pró-Vida, ins-
tituição Amiga de Coração da ACTC que, 
ao longo de 2008, doou equipamentos 
para a área de informática, torneiras para 
os sanitários da sede da ACTC e equipa-
mentos eletro-eletrônicos para a nova 
unidade que atenderá os adolescentes.

A Central Geral do Dízimo - Pró-vida é 
uma associação civil, com fi nalidade não 
econômica que tem como missão cen-
tralizar o recebimento do dízimo – 10% 
do ganho de colaboradores –, na forma 
de depósitos facultativos e anônimos em 
sua conta bancária, e destinar todos os 
seus recursos para benefi ciar entidades 
que exerçam atividades assistenciais, 
promovendo, assim, a valorização e a re-
cuperação do ser humano.

As novas torneiras foram instaladas 
nos sanitários utilizados pelas mães/
acompanhantes, crianças e adolescentes 
e já podemos sentir também o benefício 
indireto dessa doação, pois tivemos di-

minuição no consumo de água.
Todos os setores estão com computa-

dores novos e padronizados, o que agili-
zou o sistema de rede, facilitou a atualiza-
ção do banco de dados e o controle das 
linhas de atuação oferecidas pela ACTC. 

Essa doação também possibilitou a 
modernização dos equipamentos usa-
dos na Atividade Brasileirinhos, com as 
crianças e os adolescentes, oferecendo 
oportunidade para a inclusão digital des-
se público. 

O projetor e o notebook estão 
apoiando a realização de apresenta-
ções audiovisuais em palestras, festas e 
reuniões, tornando esses eventos mais 
produtivos e possibilitando a maior so-
cialização das informações. Além disso, 
diminuiram os custos referentes ao alu-
guel desses equipamentos, solução ado-
tada anteriormente à doação.

Para a nova unidade, foram doados 
o fogão, a geladeira e o depurador de ar 
que serão utilizados nas Linhas de Atua-
ção Hospedagem e Alimentação.

A ACTC agradece mais uma vez pelas 
doações e presta aqui sua homenagem a 
essa grande parceira.

Torneiras doadas pela Central Geral do 
Dízimo e instaladas nos sanitários da ACTC.

Evento realizado na ACTC utilizando os 
equipamentos de projeção.

Placa comemorativa recebida pela ACTC da 
Central Geral do Dízimo.

ACTC e Projeto Bordando Arte na mídia!
Matéria na Revista Bons Fluídos enfatiza o grande sucesso do Projeto Bordando Arte.

No mês de março a ACTC teve seu 
trabalho registrado pela equipe da 
Revista Bons Fluidos, da Editora Abril, 
na reportagem de capa, com o título 
“Linhas, agulhas e tecidos bordam 
delicadas histórias de superação”.

A matéria, de nove páginas, além 
de detalhar o trabalho desenvolvido 
na instituição, também deu grande 
ênfase ao processo de desenvolvi-
mento do Projeto Bordando Arte e 

seus resultados.
Para ler a matéria na íntegra 

acesse nosso site www.actc.org.br, 
entre no link Informações – Últimas 
Notícias e faça o download do arqui-
vo. 

Agradecemos toda equipe da 
Revista Bons Fluídos, em especial 
a jornalista Raphaela de Campos 
Mello, pela oportunidade e divulga-
ção.
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PESSOAS JURÍDICAS
AstraZeneca do Brasil Ltda.
Central Geral do Dízimo – Pró-vida
Conselho Comunitário de Saúde da 
Grande São Paulo
Faculdade de Informática e Administra-
ção Paulista - FIAP
Fazenda Santana do Monte Alegre
Fundo Social de Solidariedade e Desen-
volvimento Social e Cultural do Estado 
de São Paulo
Gráfica Sonora
New Blend Comunicação
ONG Banco de Alimentos
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire

Sanrio do Brasil
Transcomboio
TRR Corretora de Seguros
Viverde Plantas
Zurich Brasil Seguros S.A.
 
PESSOAS FÍSICAS
Adriana Valente
Cristiana Vieira
Débora Marques
Enzo Cagali Monteiro
Georgina R. Testani
Irati Rivitti 
Maria Teresa Zelante
Marilia Morelli

Marisa Ribeiro de Oliveira
Nora Taychaman
Simone Prist Steiwecke
Sonia Francis Fakhoory
Vera Amorim
 

agradecimentos

Voltem sempre!
Nos meses de janeiro, fevereiro e março, recebemos muitas visitas que vieram conhecer de perto as atividades e os 
trabalhos desenvolvidos pela ACTC. 

Agradecemos o interesse e aguardamos o retorno de todos.

Colaborações
Doar carinho 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

portas abertas

• New Blend Comunicação:
- Luciano Santos
- Márcia Pereira 

• Support Advanced Medical Nutrition
- José Olimpio Matto Jr.

• Revista Bons Fluídos
- Raphaela de Campos Mello 

• Associação Fala Mulher
- Surama Bisceglia 
- Vanessa Molina 

• Loja Pernambucanas – Pinheiros
- Suzana Fraga 
- Elenice Carvalho 
- Lucicleide Nunes 

• Universidade Presbiteriana Macken-
zie – Curso de Jornalismo
- Fernanda Haddad
- Nathalie Mertens
- Niviane Magalhães
- Renata Ribeiro

• BD Medical
- Patricia C. Saad

• UNIP – Curso de Secretariado Bilíngüe
- Natália Estavarenco Barbosa
- Michelle Talita Flaminio

• Curso de Aprimoramento de Psicolo-
gia Hospitalar do Instituto do Coração 
– InCor (HC-FMUSP)
- Jamyle Costa Pinto dos Anjos
- Catharina S. C. Gusmão Torres
- Regina Viana Alves Nojoza
- Ana Luisa Zanetti Alves Pereira
- Thassiana Cecilio Martinelli
- Lorena Brito Camara
- Samanta Pugliesi
- Eliza Geraldo Rodrigues
- Helena de Oliva Rizzieri
- Lucilia de L. F. Mendonça

• Curso de Especialização de Psicologia 
Hospitalar do Instituto do Coração – In-
Cor (HC-FMUSP)
- Ana Beatriz Nigro Rocha
- Andréa Cristina Boldrim Gomes
- Andréia Gomes Lins de Morais
- Anne Pontoja Leão
- Bruna Pandolfi Dumont
- Camila Machado Nigro
- Carla Barachisio Lisboa
- Cassiana Pocobello Eikeviciut
- Daniela Maria Dualibe Ferreira
- Daniela Palandi
- Elizabethe Cruz Góes Grillo
- Fábio Luis Sousa Guizelini R. da Silva

- Fátima Osaki
- Fernanda Estevão Soares Oliveira
- Gabriela Rocha Vaz
- Heloisa Bueno de Castro Boschin
- Larissa Aparecida Costa
- Laryssa Gonçalves Vieira
- Luana Alvarez Freitas
- Marcelo Andrade Lopes
- Mariana Cavalcante G. Chagas
- Mariana Quincozes do Amaral
- Marluce de Souza Pereira
- Paula Jucelina de M. Albuquerque
- Rafaela Rocha Rodrigues
- Ralyme MorhY. Silvestre Della Lastra    

•Fundação Tide Setubal
- Rose Setubal
- Vera Scognamiglio 

• HC-TV

• Vera Chacur Chadad

• Claudia Moreira Salles

• Faculdade de Informática e Adminis-
tração Paulista – FIAP
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Formação e desenvolvimento profissional
A ACTC mantém constante preocupação com a formação e desenvolvimento dos profissionais que compõem sua equipe. 

No início de cada ano, a coordena-

ção da ACTC efetua a Avaliação de De-

sempenho e o alinhamento das expec-

tativas de desenvolvimento profissional 

da equipe de trabalho, no qual é traçado 

o plano de desenvolvimento para cada 

profissional da ACTC. 

Dentro desta proposta, destacamos:

• No mês de fevereiro a ACTC iniciou 

a Supervisão para o Departamento de 

Serviço Social. A supervisão, realiza-

da  pela Fazio Consultoria, possuirá um 

planejamento continuo e visa oferecer 

apoio teórico-prático para equipe de 

Serviço Social da ACTC, além de pro-

porcionar visão analítica sobre a prática, 

delimitando competências e facilitando 

a identificação da postura profissional 

assumida e da desejada.

• De 09 a 13 de fevereiro, a Psicólo-

ga Andréa Nunes, participou do curso 

“Terapia de Família e de Comunidade 

em Saúde Mental Coletiva”. Realizado na 

Faculdade de Saúde Publica da Univer-

sidade de São Paulo (USP), o curso teve 

como objetivo principal fundar e apoiar 

propostas intersetoriais e comunitárias 

em Saúde Mental Coletiva, a partir das 

práticas em Terapia de Família e de Co-

munidade, em associação com a produ-

ção do conhecimento sobre as bases da 

Transdisciplinaridade e do Pensamento 

Complexo.

• A Assistente de Bazar, Maria Iza-

bel Freitas, iniciou no mês de março o 

curso de graduação de “Artes Visuais”, 

promovido pela UniRadial Estácio En-

sino Superior. Com duração de seis se-

mestres, o curso pretende potencializar 

as propostas inovadoras e criativas do 

mercado de trabalho contemporâneo, 

promovendo a capacitação do profis-

sional para desenvolver múltiplas com-

petências em educação e linguagens 

visuais em diferentes contextos como 

docência, atuações educativas e de ges-

tão em museus, galerias de arte, ONGs e 

outras áreas afins.

formação da equipe

notícia das crianças

Apesar de poucas pessoas na casa, o 

carnaval foi de entusiasmo e euforia para 

as crianças e adolescentes presentes.

Durante a semana de 16 a 20 de 

fevereiro, planejamos atividades com 

base no tema carnaval 2009. Na roda da 

leitura, foi lido para o grupo texto sobre 

a história do carnaval e algumas músicas 

(marchinhas) clássicas.

Na atividade em grupo, as crianças 

criaram tranças de crepom, cartazes com 

fotos dos carnavais anteriores na ACTC, 

bonecos de papel e convite especial 

para a festa.

Além disso, juntamente com o 

educador Hewerton, que conduz 

projetos voltados para os adolescentes 

da casa, foram desenvolvidas atividades 

de integração entre os dois grupos 

(adolescentes e crianças), para que 

criassem juntos os enfeites para a 

festinha de carnaval. Conversamos com 

as crianças e os adolescentes e pedimos 

opiniões, eles aceitaram a proposta e 

deram idéias para algumas criações.

As crianças, além de elaborarem 

os enfeites e decorar o local, também 

organizaram e selecionaram as fantasias 

que ficam na Brinquedoteca para que 

pudessem usar no dia da festa. 

Carnaval na ACTC
Educadores organizam atividades especiais e uma grande festa para comemorar essa data especial. Texto 

produzido pela educadora Regiane Iglesias.  

Rotina de atividades desenvolvidas para a 
produção de enfeites da Festa  de Carnaval.
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Tenho 25 anos e nasci em Luziânia, 

no estado de Goiás. Nos arredores da 

minha cidade existem muitas cachoei-

ras que são considerados pontos turís-

ticos da região. Além disso, acontecem 

de fevereiro a maio, nas fazendas próxi-

mas, os rodeios e a festa do Divino Espí-

rito Santo, acontecimentos que reúnem 

muita gente.

Tenho três irmãos, mas na infância 

convivi pouco com eles, pois foi minha 

avó que me criou até os oito anos, por 

isso ela é a minha paixão. Até algum 

tempo atrás, sentia muita mágoa por 

minha mãe não ter ficado comigo, mas 

agora, depois que tive meus filhos, con-

sigo entendê-la melhor e até mesmo 

perdoá-la. Quando era criança éramos 

livres, pois nossas brincadeiras eram nos 

quintais e na rua. Nos divertíamos com 

chicotinho-queimado, bate, casinha, 

bonecas, etc.

Na adolescência, apesar de minha 

mãe nem sempre permitir, namorei bas-

tante. Aos quinze anos engravidei de mi-

nha filha Vitória. A partir desse momen-

to, minha vida começou a mudar. Além 

de eu ser muito jovem, ao fazer o ultra-

som, descobri que ela tinha problemas 

sérios no coração. Entrei em desespero. 

Quando Vitória nasceu, ficou na incuba-

dora e soubemos que tinha anomalia 

de Ebstein e que precisaria ser operada, 

mas para isso ela teria que ganhar peso. 

Nessa época, minha mãe esteve sempre 

do meu lado e foi meu apoio. 

Quando Vitória tinha dois anos, fez 

uma cirurgia em Goiânia, mas que não 

deu o resultado esperado, por isso em 

2003, depois de muita luta para conse-

guir o dinheiro da passagem, vim para 

São Paulo. Estranhei a cidade: muito ba-

rulho, muito prédio, muita gente.  Nessa 

época estava grávida de cinco meses do 

meu segundo filho e, por indicação do 

hospital fui até a ACTC, mas não conse-

gui vaga e desesperada voltei ao INCOR, 

de onde fui encaminhada a uma casa de 

apoio no Campo Limpo. 

No começo fiquei um mês em São 

Paulo, mas por conta do tratamento 

passei a vir constantemente, sendo que 

nessa época permaneci seis meses dia e 

noite no Hospital Cotoxó. Foi um perío-

do muito difícil, porque além de ter sau-

dades da minha vida e da minha casa 

havia deixado meu bebê de cinco meses 

com minha mãe. A sensação era de estar 

suspensa, sem chão, sem lugar.

Em 2004, vim para a ACTC e além de 

toda a minha angústia pessoal, tive que 

me adaptar à rotina da casa, do hospi-

tal e às novas companheiras. Não é fácil 

essa convivência com pessoas diferen-

tes, principalmente nesse momento tão 

delicado da nossa vida. Nesse período 

eu tomava medicação e estava muito 

deprimida. Muitas pessoas me julgaram 

mal e até mesmo me acharam estranha, 

Para a realização da festa, 

aproveitamos algumas fantasias já 

existentes na ACTC e adquirimos alguns 

itens novos, além de comprar confetes e 

serpentinas para a diversão ser completa.

No dia da festa, elas enfeitaram o 

refeitório demonstrando dinamismo e 

interação. Todos participaram, inclusive 

as mães, que ficaram com a parte da 

organização do espaço, realocando as 

mesas e as cadeiras do local.

Ao colocarmos a música, as crianças 

começaram a dançar e a jogar confetes 

e serpentinas, foi uma alegria geral! As 

mães se envolveram e também jogaram 

confetes umas nas outras. E, claro, alguns 

integrantes da equipe não puderam 

ficar de fora: também caíram na dança 

contagiados pela alegria das crianças, 

adolescentes e mães.

Máscaras e enfeites colocados no refeitório. 

Ponho meus sonhos no bordado!
Depoimento da mãe/acompanhante Claudia Aparecida Rocha Chaves à educadora Cristina Macedo Tomaz.

Claudia com uma de suas obras produzidas 
para o Projeto Bordando Arte.

notícia das mães

Crianças e mães brincam com confetes e serpentina.
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mas acredito que elas não entendiam e 

nem avaliavam o que eu sentia, a minha 

dor.

Infelizmente, não tive oportunidade 

de continuar os estudos, só fiz o primeiro 

grau. Queria ser policial ou ir para a ae-

ronáutica, mas parece que tudo foi em 

vão. Muitas vezes penso que não con-

seguirei realizar esse sonho.  Um outro 

sonho é que meus filhos estejam bem 

e que meus retornos a 

São Paulo sejam cada vez 

mais espaçados, para que 

eu possa retomar minha 

vida, ou seja, casar, tra-

balhar, ter mais tempo 

para meus três filhos, ter 

minha casa e quem sabe 

voltar a estudar.

O fato de vir constan-

temente a São Paulo não 

deixa a gente ter uma vida normal, até os 

relacionamentos amorosos acabam não 

indo adiante, pois nem sempre o compa-

nheiro nos espera.

Quanto ao bordado, comecei meu 

aprendizado com ponto cruz no hospital 

Cotoxó. Ao chegar à ACTC, me admirei 

ao ver os lindos trabalhos das mães e 

queria bordar como elas, principalmen-

te a Eleniuza e a Edilene. Aos poucos 

fui aprendendo e agora já sei todos os 

pontos. Procuro caprichar, pois é muito 

bom ser elogiada e ver nosso trabalho 

reconhecido. Muitas vezes ao olhar para 

o meu bordado fico tão admirada com o 

resultado que nem acredito, penso “Meu 

Deus fui eu que fiz!”.

 Percebi que bordar não é tão fácil, 

quando fui ensinar para as minhas vizi-

nhas e elas por mais que tentassem não 

conseguiram. Parece simples, mas não é 

todo mundo que consegue. Isso faz eu 

me sentir muito bem, porque hoje me 

considero uma profissional, sou uma 

bordadeira e me orgulho em ser reco-

nhecida assim. Além de levantar nossa 

auto-estima, ele é muito importante 

para todas as mães porque nos ajuda fi-

nanceiramente.

O bordado ocupa a mente, faz passar 

o tempo mais rápido e não deixa a gente 

pensar besteira.  Me afundo no bordado, 

pois ao trabalhar com as linhas mesclan-

do  cores e pontos quero  transformar o 

tecido em coisas belas, como gostaria 

que minha vida fosse. No 

bordado ponho meus so-

nhos!  

Desenhar tem sido 

um desafio! Quando a 

professora me convidava 

para participar das aulas, 

sempre dava um jeito de 

escapar. Uma vez ela me 

ofereceu para eu levar 

bolsas para casa e dese-

nhar, mas tive receio. Incentivada tam-

bém pela minha filha Vitória, devagar fui 

perdendo o medo e, assim criando ima-

gens em papéis de rascunho, consegui 

fazer meus primeiros desenhos. Não me 

achava capaz e tinha medo das pessoas 

me criticarem.  Na última aula desenhei 

tiras de pano de prato e nem achei tão 

difícil salpicar algumas florzinhas. Gostei 

também de receber elogios por esse tra-

balho. 

Participar do projeto Bordando Arte 

e ver a exposição na Pinacoteca foi ma-

ravilhoso. Eu nunca tinha entrado lá e 

fiquei muito feliz de ver meu trabalho 

exposto e também por conhecer os ar-

tistas. Me senti muito importante ao ver 

meu nome escrito na parede em três lu-

gares diferentes, pois participei de três 

trabalhos. Chorei de emoção! Nesse mo-

mento pensei “valeu a pena me empe-

nhar nos bordados”. Os passarinhos do 

Caetano foram difíceis de fazer, tive que 

desmanchar muitas vezes, mas ficaram 

lindos! Foi muita responsabilidade! 

Minha filha Vitória, atualmente com 

dez anos, ficou um ano na fila de trans-

plante, mas a cirurgia dela foi um su-

cesso. Ela cresceu, está mocinha e linda! 

Além de Vitória minha filha Giovanna, 

também precisa de cuidados, pois tem 

arritmia no coração.

Todas essas experiências me fizeram 

amadurecer. Aprendi a perdoar, a convi-

ver com as pessoas e a dizer o que penso 

de uma forma franca, procurando não 

magoar ninguém. Sou outra pessoa, sei 

parar, refletir e tenho conseguido perce-

ber o espaço dos outros.

Gostaria de dizer a todas as mães que 

não desanimem, pois mesmo enfrentan-

do muitos problemas, estou lutando 

pela vida das minhas duas filhas. Precisa-

mos ter fé em Deus e sempre lutar! 

“Sou outra pessoa, 
sei parar, refletir, 
estou conseguindo 
perceber o espaço 

dos outros!”

Obra do artista Caetano de Almeida, 
bordada por Claudia, juntamente com 
outras mães.

Claudia com suas duas filhas - Giovanna e 
Vitória.

Informativo_ACTC_1_2009_sem facing pages.indd   10 23/4/2009   16:53:34



11    informativo ACTC

informativo ACTC

 

Resposta: Na anomalia congênita de 

Ebstein há alteração das válvulas “pos-

terior e septal” da valva tricúspide, com 

preservação apenas da válvula “anterior”. 

Essas alterações resultam na diminuição 

do ventrículo e aumento do átrio direito, 

com consequente insufi ciência da valva 

(regurgitação de sangue do ventrículo 

para o átrio). Essa regurgitação de san-

gue tem como consequência o desvio 

do sangue do átrio direito para o átrio 

esquerdo através da comunicação in-

teratrial com aparecimento de cianose 

(arroxeamento do corpo), além da insu-

fi ciência cardíaca direita (aumento do 

fígado e inchaço).

Apesar dessa aparente complexida-

de funcional e também da diversidade 

anatômica possível, esta anomalia cons-

titui-se na mais benigna dentre todas as 

cardiopatias cianogênicas (insaturação 

de oxigênio e cianose), haja vista que 

alcança a maior longevida seguindo a 

história natural (sem qualquer cirurgia 

prévia), oscilando em torno de 20 anos 

de idade.

Quando a exteriorização do defeito 

se faz no período neonatal, representa 

uma situação de maior gravidade em 

vista de quadro hipoxêmico e de insufi -

ciência cardíaca direita mais acentuados.

Passada esta fase, a evolução torna-

se mais benigna. No entanto, em de-

corrência do aumento progressivo da 

insufi ciência tricúspide, surgem daí pro-

blemas que se relacionam à maior dis-

função do ventrículo direito (difi culdade 

de expelir o sangue para os pulmões), a 

arritmias (coração com batimentos des-

compassados) e a tromboembolismo 

(trombose e embolia).

Técnicas operatórias tornam o qua-

dro mais promissor e dependem dos 

estados anatômico e funcional. Quando 

muito afetados, com acentuada insufi ci-

ência tricúspide e com ventrículo direi-

to pequeno em tamanho, a técnica de 

Starnes VA consegue transformar essa 

anomalia em outra totalmente diferente, 

semelhante à atresia tricúspide, decor-

rente do “fechamento da valva tricúspi-

de” e “anastomose sistêmico-pulmonar” 

(Blalock-Taussig: conexão da artéria sub-

clávia com a artéria pulmonar).

Em outras condições mais favoráveis, 

faz-se a plástica valvar tricúspide clássi-

ca e, mais recentemente a nova técnica 

plástica idealizada por Da Silva JP, em 

São Paulo, a qual amplia as perspectivas, 

em vista de efetividade maior da corre-

ção da anomalia tricúspide. Esta técnica 

é chamada de “técnica plástica do cone”.

O transplante cardíaco, por fi m, é re-

alizado apenas em situações nas quais o 

ventrículo direito perdeu toda a funcio-

nalidade de bombear o sangue adiante 

para as artérias pulmonares. Essa situ-

ação é menos encontrada, atualmen-

te, em face de indicação cada vez mais 

precoce da correção operatória dessa 

anomalia.

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

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

Pergunta: 

“Anomalia de Ebstein, 
porque a maioria trata 

com cirurgia e outros preci-
sam de TX?”  

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!

Bazar da ACTC
R. Oscar Freire, 1463 
Pinheiros • São Paulo 
(11) 3088-7454/2286

o doutor responde

nosso bazar
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Nossos Parceiros - Amigos do Coração

Rede de Parceiros
Amigos de Coração - Pessoa Jurídica
Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil
Banco ABN AMRO Real S/A
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia
Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Cisa Trading S. A.
Fundação Djalma Guimarães
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.
Fundação Salvador Arena
Gradiente
Gráfica Sonora
Grande Moinho Cearense S. A.
Instituto Acaia
Instituto Água Viva
Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa
Instituto Unibanco
Klabin S/A 
Lefosse Advogados
Restaurante Ráscal

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
Geraldo Henrique Frei
José Vicente Pinto dos Santos
Lecy Beltran Martinez
Luis Terepins
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

Doação Testamental
Jorge Uchoa Ralston 
Maria Luiza Fagundes

  Associados Mantenedores
Alberto Zacarias Toron
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
Henrique Lacerda de Camargo
Jairo Cupertinho
José Carlos Daux Filho 
Laerte Guilhermat
Luísa Bielawski Carracedo
Luís Roberto Martins Barnabé
Márcia Ribeiro Ralston
Maria Adelaide Bastos da Silva
Maria Alice Ralston F. do Amaral
Maria Ângela Kalil Rizkallah
Maria Carmella Piovesan de Campo
Mário Luiz Saraiva
Munir Ebaid
Nacira Araújo Simonek 

Odair Schwindt das Dores
Paulo Roberto Soares
Paulo Sérgio Cervino Lopes
Ricardo de Carvalho Ferreira Alves
Roberto Ângelo de Carlos Frizzo
Roberto Daud
Rodrigo Bresser Pereira
Silvia Nasrallah
Therezinha Ribeiro Ralston

 Associados Mantenedores
Adolfo Alberto Leirner
Alberto Carlos Amador Gimenez
Ana Maria Dei Espada
Cajsa Stin Johansson
Carlos Odon Lopes da Rocha
Dora de Souza Pinto
Doroty Del Guerra Lopes
Elisa de Arruda Botelho
Emídio Rime Filho 
Emílio Felício Imbrioli
Helena de Campos Nogueira
Heloisa Maria F. Prata Martins
Hermina Steuer
Hernani Benedito Tolosa 
João Cândido Botelho Gomes
João Marcelo Nicácio Duque Guedes
Joice Ruiz
José Ascenção
José Martins Costa Filho
José Roberto Giardiello
Leandro Carvalho de Oliveira
Luciana Guimarães Salcetta
Luis Eduardo C. Magalhães
Maria Angélica A. G. Vidal
Maria de Nazareth Melo de Araújo Lambert
Maria Fernanda Facci U. Caramelo
Maria Lívia Jank
Maria Lucia Guida
Maria Odila Guimarães Curi

Mariza Reinz Cintra
Patrícia Silveira Cintra
Paulo Reginaldo Costa
Pietro Nozza
Rene Felix
Rildo Vicente de Paula
Roland Gallbach
Sandra Alves do Santos
Sérgio de Freitas Costa
Vicente Ferrari
Wanda Bodini Loureiro
Wanda Costa Borgneth
Zita de Barros Garcia Ursini 

Associados Colaboradores
Adriano Marangoni
Alex Cerveny
Alexandre Sedola
Alexandre Ribeiro Lima
Andréa Borges de Medeiros
Antônio Carlos Malheiros
Antônio Carlos Stefanelli
Antonio Maschio
Any Waisbich
Armando Tooru Yamanaka
Auryana Arcanjo
Cláudia Baffa
Clóvis França
Daniela Camargo Botelho de Abreu Pereira
Darcy Casanova Martin
Dalva Teodoro de Souza
Débora Brum
Delma Cordeiro Marujo
Elizabeth Rudge
Felisbela Soares de Holanda
Fernanda Caiuby N. Salata
Flávio Ribeiro
Francisca Barbosa Félix de Souza
Fréderic Marie Henri Dyevre
Gica Mesiara

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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LINHAS DE ATUAÇÃO RESULTADO

HOSPEDAGEM - Pernoites 4.077

ALIMENTAÇÃO - Refeições Oferecidas 21.097

SERVIÇO SOCIAL - Procedimentos 2.116

PSICOLOGIA - Atendimentos 259

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E INSERÇÃO 
SOCIAL - Participação

1.308

Resultados de janeiro a março de 2009

DAS RECEITAS E DESPESAS  
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMbRO DE 2008

Total de receitas R$ 2.413.631,00 

Total das despesas R$ 1.098.802,00

Reserva Técnica Contábil R$ 1.183.346,00

Superávit do exercício R$ 131.483,00

A ACTC coloca à disposição o Relatório de Atividades 2008, o Parecer da Au-
ditoria, assim como o Demonstrativo Contábil referente ao ano de 2008. Além 
disso, disponibiliza também informações adicionais sobre as notícias veiculadas 
neste informativo. Para mais informações, tratar com Débora pelo telefone 3088-
7454.

Gil Vianna Paim
Gleika Maris Kelm
Hilda Lucas
Isabel Barbosa Felix de Souza
Isabel Teixeira Mendes Gros
Ivone Rizalla Cebds
Dr. José Américo Bonatti
José Carlos Rezende Nogueira
Kiki Felipe
Letícia Moura
Manoel de Oliveira Saes
Márcia Cavalieri
Márcia Goldfarb
Marguerite N. Nel Hel Mar Etlin
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 Lucia Chaccur Chadad
Vera Maria Cyrillo Amorin
Zélia Siqueira

Apoiadores
Academia Curves
Ação Solidária Contra o Câncer Infantil
Alphatron
Ampla Marketing Promocional
Associação Viva e Deixe Viver
Bertha Industrial
Brazil Foundation
Buffet Ginger
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
Colégio Objetivo – Unidade Teodoro
Eduardo de Almeida Arquitetos Associados
Empório Fotográfico
Escola Vera Cruz
Faculdade de Psicologia - Pontifícia Universidade Católica
Fazenda Monte Alegre
Focus Locadora de Equipamentos Ltda.
Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
Gica Mesiara - Paisagismo
Grupo Vicunha Têxtil 
Idéiafix Impressões e Serviços Ltda – ME
Instituto de Psiquiatria – HC-FMUSP
Levi’s Strauss do Brasil
Mistral Importadora
Montart Esquadrias Metálicas
Multibrás Eletrodomésticos
Nova Mercante de Papéis Ltda 
ONG Banco de Alimentos
Óptica Santa Luz
Pão de Açúcar – Loja Oscar Freire
Ripasa S. A.
Sanrio do Brasil
Santher
Toschi – Assessoria e Consultoria em Segurança S/C Ltda
Transcomboio Transporte Ltda.
TRR Consultora e Corretora de Seguros
Unilever
Viverde Plantas e Jardins
Wal-Mart Supercenter – Loja WM
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 – 2008

TOTAL: 208.436 atendimentos

nossos números
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Amigos do Coração

Associados Mantenedores           Associados Colaboradores            Doações Testementais

Aché Laboratórios
Banco ABC Brasil

Banco ABN AMRO Real S/A
Carioca Christiani- Nielsen Engenharia

Central Geral do Dízimo – Pró-Vida
Cisa Trading S. A.

Fundação Djalma Guimarães
Fundação Educacional Inaciana P. S. M.

Fundação Salvador Arena
Gradiente

Gráfica Sonora
Grande Moinho Cearense S. A.

Instituto Acaia
Instituto Água Viva

Instituto C&A
Instituto Camargo Corrêa

Instituto Unibanco
Klabin S/A 

Lefosse Advogados
Restaurante Ráscal

IMPRESSO

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

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

informativo ACTC

Associação de Assistência à Criança 
Cardíaca e à Transplantada do Coração

Boletim informativo da Associação de Assistência à 
Criança Cardíaca e à Transplantada do Coração
ano 9  nº 1 Janeiro - Fevereiro - Março - 2009

SECRETARIA DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA
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