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CONFRA DE FIM DE ANO

Festa reúne unidades para  
    celebrar conquistas de 2019

Juntos pela missão

O ano de 2019 foi de muito crescimento e 
conquistas para a Santa Casa de Misericórdia do 
Recife. Para celebrar esses momentos e pre-
sentear os colaboradores, a instituição pro-
moveu, em dezembro, uma confraternização 
com música, bolo, feijoada e muita alegria. 
A festa reuniu todas as unidades no Círculo 
Militar do Recife e  fortaleceu ainda mais o 
espírito #SouSantaCasaRecife.

“Neste início de ano, gostaria de agradecer a 
toda a comunidade da Santa Casa de Miseri-
córdia do Recife pela acolhida e o aprendizado 
nesses três meses de gestão. Você, colabora-
dor, é a peça fundamental no desenvolvimento 
desta instituição, que presta um serviço tão 
importante em nosso estado. Cada um, com 
seu papel, ajuda a escrever a nossa história. 
Em 2020, contamos com você para, juntos, 

buscarmos a realização da nossa missão, que 
é servir, com excelência e humanidade, àque-
les que mais necessitam dos nossos cuidados 
e do nosso amor. Agradeço ao nosso presi-
dente, arcebispo Dom Fernando Saburido, pela 
confiança, apoio e por nos conduzir ao longo 
desta caminhada.

Um abraço e um excelente ano a todos nós!”

Confira o clipe com os melhores momentos e 
a matéria completa em nosso site.

Amaro Lins, superintendente geral da
Santa Casa Recife 



A Santa Casa de Misericórdia do 
Recife é  uma organização civil – 
sem fins lucrativos,  ligada à 
Arquidiocese de Olinda e Recife – 
que oferece serviços nas áreas de 
Saúde, Educação e Assistência Social. 
Conheça o trabalho das nossas 
unidades: www.santacasarecife.org.br.

Presidente Santa Casa de Misericórdia do Recife:
Dom Fernando Saburido
Superintendente Geral: Amaro Henrique Pessoa Lins
Superintendente Financeiro: Leonardo Nogueira
Diretor Administrativo e de Patrimônio: Hélio Lacerda
Gerente de Educação e Assistência Social: Esmeralda Moura 
Coordenadora de Comunicação: Cínthia Carvalho

Contato:
comunicacao@santacasarecife.org

www.santacasarecife.org.br

/santacasa.rec

@santacasarecife

Mulheres que tiveram suas infâncias trans-
formadas no Educandário Santa Tereza, 
mantido pela Santa Casa Recife, se reuni-
ram no 1º Encontro de Ex-Alunas, realizado 
em dezembro de 2019. O grupo relembrou 
histórias vividas no local, que, no passado, 
funcionou em regime de internato, acolhen-

do meninas em situação de vulnerabilidade, 
sobretudo órfãs. Até hoje, o educandário 
oferece proteção social básica e diversas ati-
vidades socioeducativas a crianças e jovens 
da periferia de Olinda.

Em dezembro, o superintendente geral 
da Santa Casa, Amaro Lins, e a geren-
te de Apoio, Tharla Grem, participaram 
de um café da manhã com o prefeito do 
Recife Geraldo Julio, o secretário muni-
cipal de saúde Jailson Correia e outras 
autoridades e gestores de hospitais 
filantrópicos e privados. No “Café Com a 

Saúde”, foram apresentados os indica-
dores de 2019 e as perspectivas para 
2020. 

Bastante elogiado no evento, o Hos-
pital Santo Amaro segue firme na par-
ceria com a Prefeitura do Recife, sempre 
em prol da população que mais precisa.

“Deus reservou um lugar aqui 
na Terra para que minha mãe 
pudesse depositar as filhas 
e elas serem bem guardadas. 
Esse lugar evitou que a gente 
sofresse muita coisa na rua, 
como violência.”

 Lara Nogueira, advogada 

“O que sou hoje, eu devo a 
esse lugar.”
Verônica Nascimento, comerciante

“Lá aprendi a ter responsabi-
lidades, o que me levou a ser 
contratada pela Santa Casa”
Shirlene Santos, téc. de Segurança

“Eu passava necessidade e 
aqui eu resgatei tudo de bom 
na minha vida.”
Fabiana Ferreira, dona de casa

Confira no site um vídeo com os de-
poimentos que marcaram o evento.

Ex-alunas revivem histórias no
Educandário Santa Tereza

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

SAÚDE

O Hospital Santo Amaro comemorou, em janeiro, mais 
uma etapa concluída do Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
(PROADI-SUS), do Ministério da Saúde. Uma equipe da 
instituição se reuniu com a consultora Ana Brito para 
fazer o fechamento dos indicadores 2019. Muitos avan-
ços foram registrados e a previsão é de muito trabalho 
e crescimento em 2020.

Mais uma etapa concluída 
do PROADI-SUS

Mais um ano de parceria
com a Prefeitura


