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Editorial

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório Anual do Saúde Criança 

Petrópolis.

Através deste relatório temos a oportunidade de mostrar um pouco do trabalho que 

vem sendo realizado graças ao seu apoio e ao de outras pessoas e empresas que também 

acreditam que podemos tornar a sociedade melhor para todos. 

Em uma pesquisa recente realizada pela Georgetown University, foi comprovado que 

o impacto a médio e longo prazo, do nosso trabalho na qualidade de vida das famílias 

assistidas é sustentável nas cinco áreas que atendemos: saúde, renda, educação, moradia 

e cidadania. Como a pobreza é multidimensional, a nossa abordagem multidisciplinar vai 

ao cerne da inclusão social.

Em 2014, começamos a colher os frutos da adesão a Franquia Social Saúde Criança. 

Como uma das unidades dessa grande organização, o Saúde Criança Petrópolis está 

tendo mais oportunidades de captação de recursos, de desenvolvimento de projetos e 

qualificação profissional tanto de membros das famílias assistidas, quanto dos funcionários 

da associação.

Durante esse ano, nossos funcionários participaram de diversos cursos ministrados 

pela matriz com o objetivo de aprimoramos nossos meios de monitoramento e avaliação 

das famílias. Também, devido a implantação de um novo sistema de tecnologia de infor-

mação, hoje podemos dizer que nos tornamos mais eficientes e dispomos de todos as 

informações das famílias em um banco de dados, acessível a todos. 

Através do projeto Ampliação do Atendimento, financiado pelo CMDCA – Conselho 

Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, temos garantido o abastecimento de 

leite especial e atendimento multidisciplinar para crianças prematuras, subnutridas e/ou 

com necessidade de alimentação especial.

Mas nosso maior desafio continua sendo a captação de recursos. Sabemos quão 

difícil é para as organizações da sociedade civil, já que no Brasil não há muitas opções para 

isenção de impostos na área social.

Mesmo com a colaboração valiosíssima de nossos associados, padrinhos e empresas 

parceiras, a busca por novos recursos é constante para que possamos garantir a susten-

tabilidade da instituição e de sua franquia social, mantendo a qualidade de nosso 

trabalho.
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A instituição

54

O Saúde Criança Petrópolis foi fundado como Associação Renovar Saúde Criança 

em outubro de 1998 pela Srª. Sônia Young Monteiro Teixeira, esposa do Dr. Luís Carlos Vieira 

Teixeira, um dos fundadores da Associação Saúde Criança. 

Seguindo a metodologia criada pela Dra. Vera Cordeiro, fundadora da Associação 

Saúde Criança, o então Renovar também se propôs a dar assistência a famílias de crianças 

em risco social após a alta de um hospital público. Com este objetivo a associação uniu-se 

ao Hospital Alcides Carneiro em Corrêas, Petrópolis/RJ. 

Em 2011, a associação passou a integrar a Franquia Social Saúde Criança e continua 

trabalhando para garantir a plena recuperação da saúde de crianças e recuperar a cida-

dania e autoestima de famílias que vivem em estado de exclusão social.

Esse trabalho tem comprovadamente reduzido o caso de reinternações, decorrentes 

da falta de condições de muitas famílias para cuidar de seus filhos na fase de conva-

lescença.

Em novembro participamos do crowdfunding, desafio internacional de arrecadação 

online de recursos, promovido pela Skoll Foundation. Entre as 67 organizações sociais 

participantes de diversas partes do mundo, apenas duas são brasileiras: o Comitê para 

Democratização da Informática (CDI), que ficou em 63º lugar no ranking de arrecadação, 

e o Saúde Criança. A Associação Saúde Criança ficou em 21º lugar e angariou cerca de  50 

mil dólares. Uma pequena parte desse recurso foi revertida para a nossa unidade, graças 

ao fato de termos conseguido uma significativa participação de nossos colaboradores.

Sim, temos muitos motivos para sentir orgulho; conquistamos a sua confiança e 

fazemos parte de uma das 500 organizações não-governamentais mais influentes do 

mundo, considerada a melhor organização social da América Latina, segundo o ranking 

publicado anualmente pela entidade suíça Global Geneve (antiga The Global Journal). 

Entre essas 500 ONGs do mundo, a Associação Saúde Criança ocupa a  21ª posição. 

Estes são alguns exemplos das vantagens da nossa adesão a Franquia Social Saúde 

Criança. Fazer parte de uma instituição reconhecida internacionalmente, sem perder a 

credibilidade e o apoio da população local que conquistamos ao longo desses 16 anos de 

existência.

A instituição

Visão
Qualidade de vida depende 
do acesso à saúde, higiene, 
educação básica, geração 
de renda, habitação, cultura e lazer.

Missão

Promover o bem-estar 

biopsicossocial de crianças 

e suas famílias que vivem 

abaixo da linha da pobreza, 

compreendendo saúde de 

forma integrada e como 

instrumento de inclusão 

social.

Valores

Responsabilidade Social

Transparência 

Honestidade  

Dedicação 

Solidariedade  

Justiça Social
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As famíliasAs famílias

Para ser atendida pelo Saúde Criança Petrópolis, a família deve passar primeiro por 

uma triagem no Hospital Alcides Carneiro onde é constatada a carência socioeconômica 

da família. Encaminhada à associação, o responsável familiar será entrevistado pela 

assistente social para juntos elaborarem o Plano de Ação Familiar (PAF), um conjunto de 

metas e ações que serão desenvolvidos durante dois anos em média e que tem como 

objetivo a reestruturação e o bem-estar biopsicossocial da família toda.

Durante todo o período de aplicação do PAF a família é acompanhada por uma 

equipe de profissionais – assistente social, psicóloga, nutricionista - que realiza mensalmente 

a verificação das melhorias alcançadas e adapta o plano de ação de acordo com o 

desenvolvimento daquela família.

A ideia central da metodologia utilizada pela associação é trabalhar com todos os 

membros da família das crianças doente nas áreas consideradas essenciais à inclusão 

social: saúde, moradia, cidadania, educação e renda familiar. 

Como funciona?

Ficou comprovado que liberar uma criança em situação de extrema pobreza, sem 

possibilidade de continuar o tratamento e sem condições de recuperação em casa, com a 

certeza de que retornaria com a patologia agravada, só resultava no aumento de 

reinternações.

A equipe da Saúde Criança Petrópolis entra em ação, interfere no ciclo vicioso 

(miséria - doença -  internação - alta -  reinternação - morte) e vai à causa do problema.

As mães dos pequenos pacientes, em geral, são sozinhas e contam com pouco apoio 

para criar os filhos. Antes, o cenário que produzia a doença permanecia inalterado. Hoje, é 

possível comprovar que há um caminho de esperança, renovação e estruturação. As 

atividades e projetos da Saúde Criança Petrópolis são todos voltados para o bem-estar e 

resgate dos membros da família, como cidadãos.

No contato com as famílias, apura-se que alguns integrantes não dispõem de 

condições emocionais e profissionais para modificar efetivamente a situação de miséria 

em que se encontram. A mãe, muitas vezes, teve de deixar de lado a função que gerava 

renda para cuidar do filho doente. O retorno ao mercado de trabalho é quase impossível. O 

pai, em geral, não faz mais parte do núcleo familiar. A falta de informações referentes a 

cuidados pessoais, higiene, sexualidade, doenças, alimentação, direitos, documentos, 

entre muitos outros se constitui em outro empecilho para a reestruturação. 

O PAF estabelece as metas 

                  a serem atingidas em cinco áreas:

7

 



Número de Assistidos em 2014 

Famílias  37  

Pessoas  62  

Crianças  102  

Ao chegar à associação, encaminhadas pelo 

Hospital Alcides Carneiro, as mães são entrevistadas 

pela assistente social para averiguação de alguns 

indicadores sociais, como renda familiar, condições 

de saúde, nível de escolaridade, documentação, 

entre outros. A partir daí é traçado o PAF (Plano de 

Assistência Familiar), através do qual, é possível pres-

tar assistência adequada às necessidades específi-

cas de cada família. 

O PAF é essencial para que possamos 

acompanhar os progressos da criança e da família e determinar, quando necessário, 

encaminhamentos para a Previdência Social, Atendimento Jurídico, Creches, Postos de 

Saúde, Conselho Tutelar, CRAS, entre outros

98

Nosso trabalhoNosso trabalho

O trabalho da associação se baseia na execução do Plano de Ação Familiar (PAF), 

que é elaborado, em parceira com cada família, por uma equipe multidisciplinar e, 

a partir das suas necessidades e potencialidades para que possam adquirir autonomia e 

dignidade.

Nesse sentido a rotina se desenvolve através das  seguintes atividades:

Recepção da família da criança 

Depois de ingressar na associação cada família 

recebe uma visita em seu domicilio para que a assisten-

te social reconheça as condições de moradia, que mui-

tas vezes são a razão da doença da criança.

Visita domiciliar 

 Este atendimento precede as atividades agendadas para o dia e tem como 

objetivo avaliar o desenvolvimento da saúde da criança, identificar necessidades 

primárias e a evolução da família. É nesse atendimento que a mãe recebe benefícios 

como cesta alimentar, roupas, utensílios domésticos, etc. Os medicamentos são for-

necidos mediante receita médica independente dos dias de atendimento. 

Atendimento Individual 

Em 2014, o Saúde Criança Petrópolis havia estabelecido como meta estender o aten-

dimento aos pacientes do Ambulatório Escola, assim como dar continuidade ao atendi-

mento de crianças com necessidade de alimentação especial pós-alta do neonatal do 

Hospital Alcides Carneiro. Recebemos apenas duas crianças provenientes do Ambulatório 

Escola, mas o atendimento aos bebês seguiu ao mesmo esquema dos anos anteriores. Con-

tamos mais uma vez com o financiamento do projeto Ampliação do Atendimento V, cujos 

recursos foram direcionados especificamente para aquisição de leite especial e remunera-

ção da nutricionista pelo período de 20 meses. 

Assim, 24 crianças foram beneficiadas até completarem um ano, quando passaram a 

receber o mesmo atendimento das outras crianças assistidas pela associação, ou seja, a 

receberem o leite em pó comum, dentre os outros benefícios fornecidos a todas as famílias. 

Procuramos nesse ano também oferecer algum tipo de atividade de laser para as 

mães das crianças em atendimento com o objetivo de estreitar os laços dessas mulheres 

com a associação. Com o apoio de dois profissionais da área da beleza pudemos oferecer 

a elas uma tarde num salão de cabeleireiro.

Ações desenvolvidas em 2014Ações desenvolvidas em 2014

No exercício de 2014 foram assistidas 37 

famílias, perfazendo um total de 164 pessoas, 

crianças e adultos. Nesse grupo de crianças, 

destacaram-se os casos de duas crianças 

com encefalopatias graves que necessitam 

de alimentação através de sondas gástri-

cas, condição que demanda materiais e 

equipamentos bastante caros, principal-

mente para uma família de baixa renda. 

As despesas com essas duas crianças 

ultrapassaram em quase cinco vezes os custos com as 

demais crianças assistidas.

 



Estado Nutricional 
das Crianças
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Distribuição de Benefícios Atendimento Nutricional

 
Assistência Psicológica

As famílias assistidas pelo Saúde Criança 

Petrópolis recebem regularmente medicamen-

tos, leites, cestas alimentares, um kit de higiene e 

vale transporte. Além destes benefícios, roupas, 

utensílios domésticos, filtros de água, cobertores, 

materiais de construção, equipamentos para 

trabalho, entre outros, são doados de acordo 

com as necessidades identificadas em cada 

família.

 A maioria das crianças encaminhadas para 

o Saúde Criança Petrópolis está subnutrida ou 

com baixo peso, o que requer o acompanha-

mento de uma nutricionista. Mensalmente as cri-

anças são pesadas e medidas e suas mães são 

orientadas quanto à alimentação adequada, 

sobre quais os melhores alimentos e quantidades 

que devem ser oferecidas, dentre outras impor-

tantes indicações. Esse atendimento se estende 

também aos irmãos dos assistidos, mas as crianças 

em boas condições retornam apenas trimestral-

mente para uma reavaliação de seu estado nutricional.

Atividades educativas também são desenvolvidas pela nutricionista, visando passar 

para as mães conceitos de nutrição e enfatizar a importância de uma alimentação saudá-

vel para manter a saúde. Através de pequenas palestras elas aprendem sobre a qualidade 

dos alimentos, a escolher os mais adequados e meios de aproveitamento total que resul-

tem em economia com gastos na alimentação, con-

dutas muito úteis, sobretudo para pessoas de baixa 

renda. É neste atendimento que a família recebe 

as latas de leite e/ou reforços alimentares prescri-

tos pela nutricionista.

 Funcionam como uma dinâmica de grupo e consiste numa conversa com as mães, 

intermediada pela psicóloga que aborda e discute questões cotidianas, no sentido de des-

pertar possibilidades alternativas de mudanças para melhor. A proposta visa reforçar a 

autoestima, trabalhar a motivação e estimular os assistidos a se qualificarem profissional-

mente. 

Grupos Reflexivos

* Nesse índice não estão incluídos os materiais como gazes, 
seringas, fraldas e luvas descartáveis, entre outros equipamentos 
necessários para as duas crianças que se alimentam através de 
sondas gástricas.

Quantidades Benefícios Regulares em 2014

Cestas doadas 217

Alimentos (em  kilos)

 

3.857.645 

Leite Comum (latas) 802

Leites Especiais (latas)  608

Complementos alimentares (latas) 38

Medicamentos*

 
294

Fraldas 3.051

Vales Transporte 1.316

A associação oferece assistência psicológica para 

qualquer membro da família que necessite, de modo que 

depois de admitida a família na associação, uma conver-

sa com a psicóloga é agendada para avaliar se há 

necessidade de atendimento regular, seja para os pais 

ou para os filhos. 

Desnutridos Graves

Desnutridos Moderados

Obesos

Saudáveis

80%

5%
8%

7%

 

Total
 de atendimentos 

da psicóloga

74

92
Atendimentos 

no Setor de Nutrição
Atendimentos 

no Setor de Nutrição

173173 Crianças atendidas pela nutricionistaCrianças atendidas pela nutricionista
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Palestras Educativas

 Durante o período que a família é assistida 

pela associação, pais, mães e adolescentes 

têm a oportunidade de se qualificar profissio-

nalmente, quando demonstram interesse e 

possuem nível de escolaridade que nos possi-

bilite o encaminhamento para algum curso 

profissionalizante. No ano de 2014, encami-

nhamos duas assistidas para o Curso de Mode-

lagem, Corte e Costura da Escola Moda Brasil, sendo que uma 

delas ganhou uma máquina de costura do Saúde Criança Petrópolis. Outra assistida está 

fazendo um curso do SENAC para se tornar camareira.

Regularmente palestras e debates 

são promovidos, visando orientar as mães 

sobre temas importantes como planeja-

mento familiar, higiene, doenças sexual-

mente transmissíveis, direitos e deveres do 

cidadão ou questões do interesse das pró-

prias mães. Este processo socioeducativo 

busca o envolvimento e participação constante do grupo, contribuindo para a formação 

de uma consciência crítica.  

 
Qualificação Profissional

Total de Atendimentos em 2014

Assistente 
Social

Triagem 17

274
Visitas Domiciliares 14

Encaminhamentos 34

Atendimentos 209

Psicóloga

 Individual crianças 20

74

Individual mães 20

Individual pai 4

Individual adolescente 4

Grupos 29

Nutricionista
Consultas 173

177
Palestras 4

 Ações promovidas em 2014Ações promovidas em 2014
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Exposição de Quadros em prol 

do Saúde Criança Petrópolis

Uma exposição póstuma intitulada 

“José Machado, amante das artes e da 

causa dos humildes” beneficiou o Saúde 

Criança Petrópolis, em abril de 2014 com 

a venda de cerca de 100 pinturas. O even-

to foi realizado na Cerâmica Luiz Salvador e promovido pelo pintor 

Vitor Lemos, amigo pessoal do artista que foi um dos fundadores da associação e membro 

do Conselho Fiscal até o seu falecimento em 2012. A renda obtida com a venda das telas foi 

investida na compra dos materiais necessários para alimentação parenteral de três crian-

ças com paralisia cerebral que vem sendo assistida pela associação. Esse evento teve uma 

ótima repercussão na imprensa, gerando matéria em vários jornais da região.

Em 2014, o Bazar de Inverno do Saúde Criança Petrópolis foi realizado no Centro 

Comercial Marco Polo, no centro de Correas. Com o apoio do administrador, a associação 

ocupou uma das lojas de frente para rua, durante quatro dias no fim de junho.

A localização privilegiada colaborou para atrair um público novo que nunca havia 

visitado um bazar da associação. Muitas pessoas se surpreenderam com a organização, 

limpeza e bom estado das peças oferecidas. Divulgado através do Facebook, esse evento 

também teve repercussão da mídia local, incluindo duas emissoras de rádio.

No dia 2 de junho, algumas mães assistidas pelo Saúde Criança Petrópolis tiveram seus 

cabelos cuidados por diversos profissionais da beleza. A iniciativa partiu do cabeleireiro Edu 

Falk e da manicure Lena Rezende, ambos proprietários de salões de beleza em Corrêas, 

que juntos com suas equipes, doaram um dia de serviço para levantar a autoestima dessas 

mães. 

Bazar de Inverno teve apoio de Centro Comercial de Correas

Dia da Beleza muda o visual das mães de Petrópolis 
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AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Ações de avaliação e monitoramento fazem parte da rotina do Saúde Criança Petró-

polis e são realizadas regularmente.

O monitoramento é realizado mensalmente através de uma reunião na qual toda 

equipe examina o caso de cada família através dos dados do o PAF (Plano de Assistência 

Familiar). Havendo algum problema a equipe discute a melhor forma de abordá-lo e na 

reunião seguinte é cobrado do profissional 

responsável o resultado obtido. Nessa reu-

nião também são discutidas as altas e/ou 

desligamentos das famílias.

A avaliação é feita através de uma 

reunião semestral com cada grupo de 

mães assis-tidas. As famílias assistidas são 

divididas em três grupos de atendimento 

de no máximo dez pessoas. Reunimos 

toda a equipe com as mães e propomos 

uma conversa franca e amigável com o 

intuito de analisarmos os resultados alcançados e 

informá-las sobre como aproveitar melhor as oportunidades que estão sendo 

oferecidas para melhorarem a vida de suas famílias. Também solicitamos sugestões por 

parte das mães e, sempre quando possível, as acatamos.

Saúde

Moradia

Renda Familiar

Educação

Cidadania

Utensílios

Domésticos

Reformas

Assistência para garantia
de direitos básicos

Assistência Social

Orientação Educacional

Cursos Prossionalizantes

Ferramentas 
de Trabalho

Palestras Sócio-educativas

Acompanhamento
Pedagógico

Alimentos

Remédios

Nutrição
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Família da Célia

Célia passou a ser atendida no Saúde Criança Petrópolis depois que sua filha Ester, de 

apenas 6 meses foi internada no HAC com pneumonia e baixo peso.

Desempregada, Célia vivia da pensão alimentícia do filho mais velho. Dormia com os 

filhos pequenos num colchonete no chão de um pequeno cômodo sem banheiro e sem 

cozinha, resultante da divisão da casa dos pais falecidos entre seus irmãos.

Através do Saúde Criança, Célia e Ester passaram a ser assistidas por uma nutricionista 

e dentro de poucos meses a menina já estava com o peso normal e a saúde perfeita.

A associação então planejou algumas melhorias na casa da família. Construiu um 

banheiro e instalou na área externa um tanque com as funções tanto de lavar roupa quan-

to de lavar louças. Toda equipe se mobilizou e conseguiram para Célia um fogão e uma 

estante para formar uma cozinha. Para as crianças dormirem foi adquirida uma bicama e 

um berço.

Entusiasmada, Célia se animou a fazer um curso profissionalizante, aprendeu a costu-

rar, se especializando em máquinas de costura industriais. Atualmente, essa mãe está em-

pregada numa confecção, orgulhosa por ter sua carteira assinada. Seus filhos frequentam 

uma creche e, mesmo o mais velho, depois da escola aguarda a mãe voltar do trabalho 

numa creche.

Assim, o Saúde Criança Petrópolis 

mudou a vida de mais uma família.

Casos de SucessoCasos de Sucesso

 



Família da Carla Damião

Adrielle tinha apenas dois anos quando foi 

internada no Hospital Alcides Carneiro para ser 

submetida a uma cirurgia de desobstrução intes-

tinal decorrente de um grave caso de verminose. 

Caçula, Adrielle costumava brincar no chão de 

terra da casa de sua família, cercada de patos 

e cachorros. 

Na realidade, a família vivia no térreo da 

casa dos avós maternos que não concluíram 

a obra desse espaço doado para o casal 

Carla Damião e Almir Rogério viver com seus 

quatro filhos. O fato é que Carla não zelava muito por lim-

peza e em certa ocasião chegou a ser advertida pela direção da escola dos filhos 

devido às más condições de higiene das crianças.

Durante o período de atendimento no Saúde Criança Petrópolis, a associação esti-

mulou Carla a melhorar as condições da casa, oferecendo o cimento para pavimentar o 

chão. A equipe, através principalmente da nutricionista e da psicóloga, a orientou a cuidar 

melhor dos filhos aconselharam que os bichos fossem mantidos do lado de fora da casa.

Ciente que as precárias condições de higiene dessa família acarretaram a doença 

de Adrielle, a assistente social do Saúde Criança Petrópolis agendou uma palestra especifi-

camente sobre esse tema com uma médica infectologista. Carla se impressionou tanto 

com o que aprendeu na palestra que decidiu aceitar o material para o piso da sua casa. 

No decorrer dos meses seguintes a equipe notou uma significativa melhora na apa-

rência e higiene pessoal dela e das crianças. Mas, para surpresa de todos, essa mãe se reve-

lou mesmo foi na melhoria das condições da casa. Ela resolveu caprichar no banheiro e na 

cozinha, cômodos onde além do piso, ela mesma revestiu as paredes com azulejos doados 

por um vizinho.

A empreitada despertou em Carla a 

aptidão para assumir um ofício; o de auxiliar 

de pedreiro. A renda da família que conta-

va apenas com o salário de Almir como 

entregador de supermercado, hoje conta 

também com a remuneração de Carla que 

trabalha para uma empreiteira. As crianças 

estão todas saudáveis e limpinhas.

16 17

Observamos que várias internações de crianças e adolescentes na pediatria do Hos-

pital Alcides Carneiro são decorrentes de uma série de atendimentos ambulatoriais que 

não lograram curar a criança e acreditamos que com a nossa intervenção será possível 

evitarmos muitas internações.

Por essa razão, estender o atendimento a crianças oriundas também do ambulatório 

tem sido uma das nossas metas desde 2012 e, continuaremos no ano de 2015 abertos a 

receber tais pacientes, em função obviamente das condições da nossa receita.

Pretendemos, nesse sentido, promover uma campanha para aumentar o número de 

associados, concentrando esforços na captação de novas Empresas Parceiras. Para isso 

precisamos produzir um vídeo institucional para apresentar o trabalho da associação; um 

plano antigo que até o momento não foi materializado por falta de recursos. 

Planejamos também promover outro almoço de massas, como o que foi realizado em 

setembro de 2011 com o nome de “Solidariedade é Massa”. Além de gerar recursos para a 

associação, ganhamos espaço na mídia para divulgar o nosso trabalho.

Outra meta é promover uma palestra com a Dra. Vera Cordeiro, fundadora da as-

sociação Saúde Criança na FASE - Faculdade Artur Sá Earp Neto. A proposta é atrairmos 

não somente os acadêmicos como ao público em geral. Tal evento, além de divulgar o tra-

balho realizado pelo Saúde Criança Petrópolis, pode ajudar a conquistar novos colabo-

radores. 

Próximos PassosPróximos Passos

PLANO DE TRABALHO PARA 2015 

   Estender o atendimento 

  a crianças oriundas 

também do ambulatório 

escola do Hospital 

Alcides Carneiro 

Aumentar o número 

de associados e

Empresas Parceiras

Promover uma palestra 

com a Dra. Vera Cordeiro, 

fundadora do Saúde 

Criança em Petrópolis
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Quem somosQuem somos

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 

A contabilidade do Saúde Criança Petrópolis é 

auditada anualmente pela Wert Serviços Contábeis 

Auditoria e Consultoria e seus relatórios podem ser 

consultados no nosso site.

RECEITAS

Doações Pessoas Físicas R$  95.606,56

Doações Pessoas Jurídicas R$  45.005,02

 Aplicações R$  51.701,40

Total R$ 192,312,98

DESPESAS

Apoio ao Assistido            R$  92.300,67

Despesas Financeiras R$    2.221,93

Despesas Operacionais R$  22.816,41

Imobilizado R$       799,80

Impostos e Taxas R$       839,95

Saída Aplicações R$  48.007,74

Transferência Conta Excluída R$  24.584,48 

Despesas Financeiras R$    2.221,93

Total           R$ 191.570,98

São consideradas aquelas que contribuem regularmente com a 
associação, seja arcando com alguma despesa da associação ou doando artigos de 

primeira necessidade como leite, água mineral, cestas alimentares, fraldas, etc.

Empresas Parceiras, 

CORRÊAS

Presidente: 

Maria Lucia Thorstensen Sabugosa

Vice-presidentes:

Lilian M. C. Oswaldo Cruz

Mercedes Braga Junqueira

Conselho Fiscal: 

Jorge Eduardo M. M. Sabugosa

Mário Góes de Vasconcelos 

Pedro Sabugosa

Assistente Social: Denisi Amancio de Moraes

Nutricionista: Monique Boechat

Psicóloga: Maria Luisa M. M. Sabugosa

Assessoria de Comunicação: Martha Bastos

Secretária: Claudete Dias de Moraes

Eliane Ottero Licht, Mônica 

Canepa, Regina Barragat

Voluntárias: 

DOAÇÕES AVULSAS

Podem ser realizadas através do nosso site ou de depósito 

em conta corrente em favor de:

Associação Renovar Saúde Criança

CNPJ: 02.848.772/0001-03

Banco Itaú - Agência 8017 - Conta corrente: 07140-1

 



Rua Joaquim Zeferino, 43 - Correas - Petrópolis - RJ

CEP 25720-200 - Tel.: 24 2221-3324

www.saudecrianca.org.br

petropolis@saudecrianca.org.br

 


