
JANEIRO A DEZEMBRO 

ENTRADAS

Doações Pessoas Físicas e Associados 78.821,89

Doações Pessoas Jurídicas 73.961,74

Outras entradas  7.821,68

Total  160.605,31

SAÍDAS

Apoio ao Assistido (*) 80.185,22

Despesas Financeiras  1.443,23

Despesas Operacionais 25.580,00

Pessoal e Encargos  39.584,32

Impostos e Taxas 1.585,35

Obras e Manutenção 1.223,79

Publicidade e Propaganda    6.557,68

Imobilizado 860,00

Total 157.019,55

* Este valor inclui alimentos doados a associação

DE 2013

OUTUBRO/1998 A ABRIL/2014

Famílias atendidas

Crianças/adolescentes atendidos 1120

Total pessoas/crianças atendidas 1628

Cursos profissionalizantes 129

Equipamentos de trabalho 43

343

CORRÊAS

BOLETIM INFORMATIVOBOLETIM INFORMATIVO
0ANO 16 - N  40

NOVEMBRO DE 2013 A MAIO DE 2014  

A Saúde Criança Petrópolis (ex-Renovar) é uma organização sem fins lucrativos e sem filiação política ou religiosa 
que trabalha para reestruturar e promover a autossustentação das famílias de crianças em grande vulnerabilidade social, 

provenientes do Hospital Alcides Carneiro.

Pousada da Alcobaça prestigia os 15 anos da associação
Os 15 anos do Saúde Criança Petró-

polis foi comemorado mais uma vez no 
dia 28 de novembro passado com um 
jantar beneficente promovido pela 
Pousada da Alcobaça. 

Cerca de 60 pessoas prestigiaram o 
evento oferecido pelos proprietários da 
pousada Laura e Mário Góes de 
Vasconcelos, testemunhas de toda 
trajetória da associação, antes conheci-
da como Renovar.

Desde a fundação em 06 de outubro 
de 1998, Mário faz parte do Conselho 
Fiscal da associação e estava ao lado de 
Sonia Young Monteiro Teixeira, a mulher 
que – seguindo a mesma metodologia 
da internacionalmente reconhecida 

Associação Saúde 
Criança – acreditou 
que aqui em Pe-
trópolis também 
poderíamos salvar 
mui tas famí l ias 
dos males que
a miséria pode 
causar.

Nessa ocasião, 
nossa equipe teve 
a oportunidade de 
a g r a d e c e r  a o s  
amigos, colabora-
dores e associados que estiveram 
presentes pela confiança e apoio que 
temos recebido nesses 15 anos.

Eila Najman, 
funcionár ia da 
A s s o c i a ç ã o  
Saúde Criança 
(matriz) veio do 
Rio de Janeiro 
com o marido para 
participar dessa 
comemoração.

Nem é preciso 
dizer, que todos 
adoraram esse 
jantar  preparado 
com todo carinho 

pela Laura, que além da alegria e prazer 
proporcionados aos presentes, ainda 
gerou recursos para a associação. 

O avô que é uma mãe!

Sr. Nélio é avô dos gêmeos 
Matheus e Agatha que foram 
encaminhados para o Saúde 
Criança Petropólis um pouco 
depois de nascerem em 2008. A 
mãe, Rafaela, havia sido abando-
nada pelo companheiro e o menino 
nascera com uma fenda palatal 
bastante acentuada.

Devido a distúrbios emocionais, 
Rafaela que já havia deixado outros 
2 filhos mais velhos aos cuidados 
do seu pai, acabou entregando 
também Matheus para o Sr. Nélio 
criar e abandonou o atendimento na 
associação.

Esse avô então passou a ser respon-
sável pelo atendimento de Mateus que 
um pouco depois pode ser submetido a 
primeira cirurgia de correção da fenda 
palatal. 

Hoje, após diversas cirurgias, o 
menino está com 5 anos, frequenta a 
escola e faz fonoaudiologia. Embora 
ainda vivendo com o avô – por quem tem 
verdadeira adoração – Mateus tem 

sempre contato com a mãe e sua 

 

Recentemente recebemos uma visita 
dessa família, quando podemos obser-
var o quanto Mateus está saudável. 

Na foto, vemos o Sr. Nélio com sua 
companheira e Mateus (sentado no colo 
da nossa coordenadora) junto a um de 
seus irmãos mais velhos.

gêmea, 
Agatha que vivem numa casa vizinha a 
do avô.
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l Nossa equipe fez questão de 
posar para uma foto com o pessoal da 
CONCER (Companhia de Concessão 
Rodoviária Juiz de Fora-Rio) que 
também em dezembro trouxe 100 
cestas de alimentos arrecadadas em 
mais uma edição da Campanha Um 
Freio contra a Fome. Todos os anos essa 
campanha mobiliza usuários da rodovia, 
funcionários, prestadores de serviço, 
fornecedores e parceiros da concessio-
nária a se unirem numa corrente solidá-
ria para tornar mais farto o natal de 
pessoas de baixa renda.

“Conhecendo os alimentos” foi o tema 
da primeira palestra da nova nutricionista 
Monique Boechat. A jovem que contou 
com a colaboração da estagiária Thais 
Licht de Sá conversou com as mães 
sobre a importância de uma alimentação 
saudável.

Um painel representando a Pirâmide 
Alimentar ajudou as mães assistidas a 
identificarem os grupos de alimentos e 
porções adequadas para compor uma 
boa refeição. Além de serem orientadas 
sobre o preparo e qualidade dos alimen-
tos que devem ser oferecidos às crian-
ças, as mães foram alertadas quanto a 
importância da hora das refeições.

O trabalho da nutricionista é essencial 

para corrigir erros muito comuns nos 
hábitos alimentares dessa população.

Crianças que não comem sentadas, 
frente ao seu próprio prato e, muitas 
vezes sem a atenção e companhia de 
um adulto, é um dos problemas observa-
dos pelas nutricionistas.

Todas as crianças assistidas passam 
pela avaliação da Monique e, conforme 
a necessidade, é  prescrita uma dieta e a 
criança é acompanhada mensalmente.

Graças a esse atendimento observa-
mos em muitas crianças um gradativo 
ganho de peso e redução na necessida-
de de medicamentos. 

Nova nutricionista começa promovendo 
 palestra sobre os alimentos

Quadros de um dos fundadores
beneficia associação

Uma exposição 
póstuma intitulada 
“José Machado, 
amante das artes 
e da causa dos 
humildes” benefi-
ciou o Saúde Cri-
ança Petrópolis, 
nos dias 5 e 6 de 
abril com a venda 
de cerca de 100 pinturas.

O evento foi realizado na Cerâmica 
Luiz Salvador e promovido pelo pintor 
Vitor Lemos, amigo pessoal do artista 

que foi um dos 
fundadores da 
a s s o c i a ç ã o  e  
membro do Con-
selho Fiscal até o 
seu falecimento 
em 2012.

A renda ob-
tida com a venda 
das telas será in-

vestida na compra dos materiais neces-
sários para alimentação parenteral de 3 
crianças com paralisia cerebral que vem 
sendo assistida pela associação.

l Nossa Páscoa foi comemorada 
com muitos hot-dogs à moda das car-
rocinhas e rendeu ótimas fotos das 
crianças assistidas. A ideia, da nossa 
conselheira Lili O. Licht, foi um sucesso 
entre os baixinhos. Foi ela também quem 
criou os coelhi-
nhos cheios de 
guloseimas que 
cada criança 
ganhou. Veja 
out ras fo tos 
desse dia na 
nossa página 
no Facebook.

A Laura Góes e Vasconcellos, Vitor Lemos, Ana Mª Penna Chaves, Mª Ignes S. L. Motta, José 
Júlio M. Sabugosa, Andressa Marcia A.dos Santos, Florinda Mizrah, Mª Tereza de Castro, Mª Luisa Sabugosa, 
Rogéria Custódio, Gisleide Fernandes, Monica Canepa, Lilian Oswaldo-Cruz, Arlete Gastadelli,Sandra Helena,  
Eliane Licht e aos funcionários do Banco do Brasil (Ag. 2885-Imperador). 

Às seguintes empresas e instituições: Pousada da Alcobaça, Cerâmica Luiz Salvador, Cultura Inglesa, Vital 
Assistência Funerária, CONCER, Cervejaria de Petrópolis, Açougue Bello Valle, Sport Free, Sorveteria Kaibem, 
Papelaria de Correas, Hospital Alcides Carneiro, CMDCA e ao Evento Sábado Solidário.

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

gradecemos a: 
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