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O 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.

Higiene e água foram temas de palestras

No segundo semestre, as mães
assistidas marcaram presença em duas
palestras muito interessantes para a
saúde de suas famílias. A Dra. Flávia
Marinho Sant´Anna, médica infectologista, ofereceu uma palestra sobre Higiene
e Saúde, alertando sobre a importância
de adotar e manter hábitos de higiene no
sentido de prevenirmos doenças.

Além dos imprescindíveis hábitos de
higiene diários, a Dra. Flávia também
abordou a higiene doméstica, enfatizando a importância da limpeza dos alimentos para prevenir uma série de doenças,
como pediculose ou verminose, doença
esta que podem levar crianças a serem
submetidas a uma intervenção cirúrgica
e até mesmo a óbito.
Já a proposta da nossa nutricionista,
Monique Boechat, foi mostrar que a água
é essencial para o bom funcionamento
do organismo. Além de estimular o hábito
de ingestão frequente de água entre as
mães, o objetivo principal foi conscientizá-las sobre a importância da ingestão
de água nos primeiros anos de vida da

criança, quando o organismo é mais
vulnerável a perda de liquido, em
comparação com um adulto. Monique as
orientou a adotarem também alimentos e
bebidas com alto teor de água (verduras,
legumes, frutas, água de coco, sucos
in natura, leite, chás, etc.) como uma
alternativa a água propriamente dita.

Visita da Alessandra, ex-assistida
Ano passado tivemos a surpresa de
receber a visita de uma ex-assistida,
Alessandra e seu filho do meio, João.
Alessandra nos contou que sua família
vai muito bem e quis matar um pouco a
saudade da nossa equipe por quem - diz
ela - foi bem acolhida há quase 10 anos
atrás! Depois de ter feito um Curso de
Cabeleireira na época em que foi
assistida e depois de criar um pequeno
Salão, ela atualmente está trabalhando
em casa, confeccionando peças de
crochê por encomenda, além de também
prestar serviço de acompanhante de
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idosos à noite, quando seu marido pode
ficar com seus 3 filhos; Álvaro (17), João
Gabriel (14) e Maria Flor (4).
Valeu, Alessandra! Obrigada pela
visita!

Aos colaboradores da Festa de Natal: Abel e Carolina Rochinha- Açougue Belo Vale - Adriana Kahn - Amigas
Confeiteiras - Andrea Itaborahy - Andréa Gross Valente - Cereais Bramil - Brasas English Course - Claudia Izidoro Centro Espírita Caminhos Iluminados - Centro Espírita de Umbanda Tenda de Oxóssi - Centro de Ensino Magister Denisi Amâncio - Eliane Licht & Amigos - Eloyse Gomes Martins - Erictel Telecom - Fátima Pavone - Grupo Tindolelê
Animação Infantil - KLK Embalagens - Lilian O. Cruz - Luiz Felipe Abib - Mª Helena F. Lima - Mª Luisa Sabugosa Mercadinho Correas - Mercedes Junqueira - Narjara Danelon - Núbia Fernanda - Oftalmo Clínica de Petrópolis - Padaria
Martins - Patricia Caris - Plano Vital Assist. Funerária - Ronaldo Saldanha - Sport Free - SuperSerra SupermercadoTransmorguini - Unimed Petrópolis
Por doações diversas: Academia Master - ADESP (Ass. para o Des. Sustentável Participativo) - Carla Andréa - Carlos
Eduardo Wolf - Caroline Bersot - Drª Eneida Veiga - Hospital Alcides Carneiro - Instituto Dell`Art - Isabela Gabriel Margarida Caris - Ministério Público - Ruan Zanata
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JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016
ENTRADAS
Doações Pessoas Físicas e Associados (*)
Doações Pessoas Jurídicas (*)
Outras entradas
Total

133.846,92
34.740,41
27.097,32
195.684,65

SAÍDAS
Apoio ao Assistido (*)
Despesas Financeiras
Despesas Operacionais
Imobilizado
Impostos e Taxas
Devolução Saldo em Conta
Total

52.301,50
1.922,56
118.469,37
1.884,00
1.722,81
1.968,99
178.269,33

* Estes valores incluem alimentos doados a associação.

Os desafios de 2017

DIRETORIA

A crise tão comentada em 2016 também afetou o Saúde Criança Petrópolis.
A associação atravessa um período bastante delicado devido a combinação de
alguns fatores que tem afetado sobremaneira nossa situação financeira. A redução
no quadro de associados e padrinhos, a falta de reajuste nos valores doados se
contrapõem aos constantes aumentos nos custos e despesas da associação. Como
resultado, tivemos que reduzir o número de famílias assistidas.
Estamos programando uma campanha entre os amigos, associados e padrinhos
apelando para que ajustem suas contribuições mensais ou pelo menos que não
deixem de efetuar suas doações regularmente. Precisamos urgente de mais apoio,
tanto da sociedade civil quanto das empresas da região. Precisamos que reconheçam a importância do nosso trabalho para prevenir a desnutrição e mortalidade
infantil entre a população de baixa renda.

Presidente: Maria Lúcia T. Sabugosa
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Festa Dia das Crianças no HAC

Festa de Natal; muita alegria novamente no ECC
O dia estava frio e chuvoso mas não abalou a alegria da criançada que esteve presente na Festa de Natal promovida pelo Saúde Criança Petrópolis no Esporte Clube
Correas no final do ano passado.
A animação foi garantida por música, muita dança, um pouco de contação de estórias e como não poderia faltar; distribuição de presentes pelo Papai Noel! Graças à
colaboração de diversos “Amigos do Chiquinho” pudemos servir um lanche farto e,
além dos brinquedos para crianças, oferecer também as suas famílias uma Cesta
Especial de Natal. Confira as pessoas e empresas que colaboraram para tornar
possivel essa festa. E, para ver mais fotos dessa festa, visite nosso site ou acesse
nossa página no Facebook.
Feira da Fraternidade
no Colégio Bom Jesus
Em setembro participamos da Feira
da Fraternidade do Colégio Bom Jesus,
onde pudemos montar uma barraca com
artigos da griffe Saúde Criança, assim
como outros produtos que a Papelaria
Correas e Papelaria Plaza - fieis Amigos
do Chiquinho - nos cederam em consignação para vendermos nessa feira.
A venda dos nossos produtos foi incrementada pela ajuda de diversos
alunos da 4ª série que se revezaram na
nossa barraca ao longo do dia.

Agradecemos a criançada do Bom
Jesus e a professora Ana Beatriz por nos
convidar; as nossas voluntárias Layna de
Azevedo e Claudia Izidoro, assim como a
Monique Boechat (nossa nutricionista),
que se revezaram no atendimento.

Depoimento de Jussara
A família de Jussara teve alta do nosso atendimento em agosto, quando nos deixou um comovente depoimento sobre como sua vida mudou
depois de ter sido assistida pelo Saúde Criança
Petrópolis. Leia o depoimento de Jussara na
íntegra, acessando http://fliphtml5.com/xufy/ocbo

A associação esteve presente na
festinha de Dia das Crianças promovida
pela equipe de Enfermagem da Pediatria
do Hospital Alcides Carneiro. Além de
levar um bolo e brinquedos o Saúde
Criança Petrópolis colaborou com a
festa, levando a voluntária, Rosemere
Simões, que animou a galerinha com
suas palhaçadas e contando um montão
de estórias.

A força do Voluntariado
Através do site Transforma Petrópolis, a associação conseguiu uma voluntária - a Rosemere Simões, para oferecer
animação infantil às crianças internadas no HAC, a partir de outubro do ano
passado. Há muito se sabe que atividades lúdicas estimulam a recuperação e
reduzem o tempo de internação de crianças em hospitais.
O Transforma Petrópolis é uma
plataforma digital que conecta ONGs e
projetos sociais a doadores e voluntários, fortalecendo os serviços sociais. Foi
também através dessa ferramenta que
conseguimos duas voluntárias (Layna
Azevedo e Isabela Gabriel) para apoiar
os serviços na área de Comunicação e
Captação de Recursos.
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