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DEPARTAMENTO DE HIPPOTERAPIA DA ASSOCIAÇÃO
RECREATIVA DOS VINTE E CINCO
AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES

Sr. PATROCINADOR, sua contribuição vista isoladamente pode parecer insignificante, mas,
ao se juntar a outras, de pessoas que tem o coração tão generoso quanto o seu, transformase num poderoso instrumento de ação social.

Nós do Departamento de Hippoterapia da Associação Recreativa dos Vinte e Cinco (DHARVC), assim como as famílias dos pacientes que estão sendo atendidos, agradecemos muito
seu gesto de contribuir para o sucesso do nosso trabalho.

Convidamos para que nos dê a honra de sua visita, numa qualquer segunda-feira e veja com
seus próprios olhos as coisas acontecendo. Conhecendo as crianças e as mães você será
testemunha ocular e, quem sabe, divulgador do projeto.

Você perceberá o verdadeiro valor (não monetário) de sua doação e a esperança de dias
melhores que ela proporciona.

GERSON LUIZ OSÓRIO VILELA
Presidente do DH-ARVC

"reunião e convivência das mães ajuda na percepção do ambiente de apoio, solidariedade e na
evolução do tratamento do paciente"

GALERIA DE FOTOS DH-ARVC

Boneca, objeto de desejo de nossas crianças especiais

Ana Carolina dos Santos Baltazar, 9 anos, com paralisia cerebral.
Expressou alegria durante o percursso montada na Boneca

Breno de Oliveira Célis, 10 anos, com paralisia cerebral,apresenta
déficit de equilibrio e ausência de força muscular para manter-se
em pé. Após 3 aulas mostra-se bem mais relaxado

Gabriel dos Anjos V. da Silva, 7 anos, com paralisia cerebral, tem
enorme prazer na montaria, o que demonstrou passando a mão
no pescoço da boneca durante a terapia

Sara da Cruz da Silva, 5 anos, com paralisia cerebral, que afeta
muito a coordenação motora, após 3 aulas tem esboçado novos
movimentos fazendo crer que o tratamento será bem sucedido

Telma G. Franco (da Associação Renascer) e Alessandra Trigo, ao
lado de Nanci (Coordenadora Técnica de nosso projeto),
batalhadoras pela causa das crianças especiais

ESSE QUADRO VALE A PENA: OBSERVE SEUS DETALHES E REFLITA

PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROJETO
Coordenação Técnica: DRA. NANCI PRISCILA AFFINI
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) nº 7797-F
Fisioterapeuta graduada pela UNIMEP (Piracicaba-SP)
Pós-graduada em Educação Especial pela UNICAMP
Especialização em Cadeias Musculares e Articulares do método G.D.S. - Bélgica
Curso método Bobath - Tratamento Neuro-evolutivo da Paralisia Cerebral - Rio de Janeiro
Cursos de aperfeiçoamento em Hippoterapia no Brasil, Itália e França
Coordenadora do Centro de Hippoterapia do Clube Hípico Equitana em S. J. do Rio Preto
Membro da Associação Paulista, Brasileira e Internacional de Hippoterapia
Consultório de fisioterapia onde realiza terapias manuais e neuro reabilitação
Docente nos cursos de pós-graduação da FAMERP (neuro ciências) e da UNIRP (educação especial) na
área de hippoterapia - cursos teórico e prático
E-MAIL: nanciaffini@terra.com.br
Telefone: (17) 9774.03.68
LÍVIA SENSULINE VALARETTO
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (CREFITO) nº 30924-LTF
Fisioterapeuta graduada pela UNIRP (S. J. do Rio Preto-SP)
Pós-graduada Lato Sensu em Equoterapia pela Fundação Rancho GG
Pós-graduada Lato Sensu em Fisioterapia em Pediatria Neonatal pela FAMERP
Cursos Básicos de Equoterapia Gati e do Regimento de Cavalaria 9 de Julho
Atuação na Equipe da Dra. Nanci Affini no Centro de Hippoterapia do Clube Hípico Equitana
E-MAIL: lvalaretto@hotmail.com
Telefone: (17) 9136.07.38

Nome do Paciente: Breno de Oliveira
Célis

DH Entrevista Priscila de Oliveira, mãe de Breno
DH Pergunta: Você acha bom poder matricular o Breno na Hippoterapia?
Priscila Responde: Acho ótimo. A Hippoterapia trabalha bem os movimentos da criança. Ele já fez
algumas aulas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura que foram boas mas duraram pouco tempo. Agora, se este projeto não tivesse sido iniciado eu não teria condições de bancar o tratamento porque o custo é muito alto.
DH: E a convivência com outras mães que tem filhos com as mesmas necessidades, é boa?
Priscila: Essa convivência é ótima, pois a gente acaba formando uma verdadeira família. A convivêncom as outras mães ajuda muito. A gente troca idéias e há a solidariedade de umas com
as outras. É um apoio importante. É uma nova família e com muito menos preconceitos.
DH: Quer dizer algo aos patrocinadores, cujas contribuições viabilizam o projeto?
Priscila: Eu agradeço muito a eles. Sinto-me abençoada por ter sido escolhida para participar desse
projeto. Essas pessoas que contribuem são vistas por nós, mães, como nossos anjos da
guarda. Que Deus dê a eles toda saúde e toda felicidade que eles merecem.
DH: Você tem mais alguma coisa a dizer para encerrar esta entrevista?
Priscila: Quero dizer que a vinda aqui está sendo muito boa para meu filho. As primeiras aulas já
fizeram diferença. Ele ficou mais relaxado. Na escola ele usa um extensor na perna e após
as aulas eu sinto mais facilidade em colocá-lo coisa que antes era bem mais difícil.

O QUE PENSAM OS PATROCINADORES

Nome do Patricinador: Ednei Romano

Nome da Mãe: Priscila de Oliveira

O QUE PENSAM AS MÃES

DH Entrevista Neizinho: ele é filho do Sidnei (1º Secretário da ARVC), mora em Dubai e estava
passando férias em S. J. Rio Preto
DH: Você já conhecia esse tratamento, a Hippoterapia?
Neizinho: Já tinha ouvido falar mas é a primeira vez que vejo de perto. Meu pai comentou comigo
e gostei tanto da idéia que resolvi patrocinar uma criança no projeto. Fiquei empolgado
quando meu pai me pediu para fazer um desenho que seria usado como logomarca do DH,
daí peguei o material e produzi essa obra prima aí ao lado... rsrsrs
DH: Os R$ 200,00 reais que você vai dar todo mês não vai fazer falta no seu orçamento?
Neizinho: Olha, dinheiro está sempre faltando na vida da gente, mas tem hora que é mais importante você doar para uma causa como essa, principalmente porque eu sei que quem está tocando isso é gente séria. E, ter o prazer de ver outras pessoas felizes é uma coisa
que nos faz muito bem, deixa a gente com a alma mais leve.
DH: O que você achou da nossa idéia de fazer esse Boletim Informativo que será distribuido
pela internet?
Neizinho: É muito boa porque, vejam o meu caso, estou contribuindo mas não tenho condições de
acompanhar de perto o desenvolvimento das crianças, pois moro do outro lado do mundo.
Com esse boletim eu, mesmo longe, poderei ter informações de como o projeto está evoevoluindo. Vou torcer para que eles consigam ampliar o atendimento, conforme a meta.

"REPASSE PARA PARENTES E AMIGOS. A ADESÃO DE NOVOS
PATROCINADORES PERMITIRÁ QUE OUTROS PACIENTES
SEJAM INCLUÍDOS NO PROJETO"

