
MAIO A SETEMBRO 

ENTRADAS

Doações Pessoas Físicas e Associados 29.076,87

Doações Pessoas Jurídicas 30.898,23

Total  59.975,10

SAÍDAS

Apoio ao Assistido (*) 27.807,52

Despesas Financeiras  637,57

Despesas Operacionais 9.955,02

Pessoal e Encargos  16.282,16

Impostos e Taxas 152,94

Obras e Manutenção  225,65

Publicidade e Propaganda     1.345,00

Total  56.405,86

* Este valor inclui alimentos doados a associação

DE 2012

Depoimento de mãe assistida

CORRÊAS

A   Adriana Kahn, Carla Andréia, Viviane P. Vieira, Marcos V. Pacheco, Nelcir José Justen, Fátima 
Abreu, Alessandra Fernandes,  Ana Mª Auler, Janiele A. dos Anjos, Marcos V. Ramalho, Florinda Mizrahi, 
Aguinelo e Rosane do HAC e aos funcionários do Banco do Brasil (Ag. 2885-Imperador).

Às seguintes empresas e instituições: CMDCA, Cervejaria Petrópolis, Vital Assistência Funerária, 
Supermercado Super Serra, CONCER, Hospital Alcides Carneiro, Hospital UNIMED, Centro Esportivo Nadar, 
Brecho Vick e Casa Saúde.  

E aos nossos Associados, Madrinhas, Padrinhos, Voluntárias e Empresas Parceiras

gradecemos a:

Desde de 2006 
o Saúde Criança 
Pe t rópo l i s  vem 
obtendo recursos 
através do CMDCA 
para financiar o 
projeto Ampliação 
do Atendimento  
direcionado a cri-
anças prematuras, 
de baixo peso ou 
com algum tipo de 
distúrbio alimentar.

Basicamente o 
objetivo do projeto sempre foi o de 
garantir o suprimento de leites especiais 
e outros complementos alimentares a 

essas crianças, 
en t re tanto  ao 
longo dos anos 
foi percebida a 
necessidade de 
acompanhamen-
to de profissio
nais qualificados 
como nutricionis-
tas e psicólogas 
para pleno êxito 
do atendimento 
pretendido.

Só no ano de 
2012, através do Ampliação do 
Atendimento IV, 28 bebês foram benefi-
ciados e além da alimentação adequa-

da, receberam  atendimento regular de 
uma nutricionista até sua completa 
recuperação.

Essa profissional avalia cada caso, 
prescreve uma dieta e orienta a mãe 
sobre o estado da criança, preparo dos 
alimentos e tenta corrigir erros muito 
comuns nos hábitos alimentares dessa 
população.

Como resultado, testemunhamos, 
dia após dia, as rápidas e impressionan-
tes melhoras nas condições de saúde 
dessas crianças, além da significativa 
redução nas despesas com medica-
mentos.

Confira a evolução de alguns assisti-
dos nas fotos dentro do boletim.



petropolis@ .br

Rua Joaquim Zeferino, 43 - Corrêas - Petrópolis - RJ 
25720-302 - Tel/Fax: 24 2221-3324

 saudecrianca.org

Esse ano o Saúde Criança Petrópolis 
completará 15 anos de atividades e se 
orgulha de ter ajudado a centenas de 
famílias a atravessarem a difícil situação 
de não ter condições para cuidar de um 
filho doente.

A associação que se tornou conheci-
da como Renovar, vem desde sua fun-
dação utilizando a metodologia criada 
pela Dra. Vera Cordeiro, fundadora da 
Associação Saúde Criança.

Tal metodologia tem sido reconhecida 
mundialmente pela sua eficácia. Não é à 
toa que o Saúde Criança foi eleito pelo 
segundo ano consecutivo como a melhor 
organização social da América Latina, de 

acordo com o ranking publicado pela 
revista suíça The Global Journal 
(http://theglobaljournal.net/group/top-100-ngos/).

Nós do Saúde Criança Petrópolis 
fazemos parte desse sucesso; as 
famílias por nos assistidas somam às 
estatísticas dessa grande organização 
que tem comprovadamente melhorado a 
vida de milhares de famílias.

Convidamos todos os nossos as-
sociados, padrinhos, amigos e empre-
sas parceiras a juntarem-se a nós esse 
ano pela meta de atrairmos, pelo menos, 
mais 15% de colaboradores.

Sem dúvida esse será nosso melhor 
presente de aniversário.

LeandroJoão Vitor

Nayara


