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Dom Fernando 
Saburido lembra 
importância do 
Tempo do Advento

MISSA SOLENE

“Alguns colocam elementos secundários 
como o centro do Natal, mas o grande pre-
sente da data é o nascimento de Jesus. É 
tempo de alegria e preparação”. Foi assim 
que Dom Fernando Saburido, arcebispo de 
Olinda e Recife e presidente de honra da San-
ta Casa, lembrou a importância do período 
de Advento, durante Missa Solene celebrada 
em 11 de dezembro, na capela do Hospi-
tal Santo Amaro. O arcebispo recitou o 

soneto “Conta e Tempo”, do Frei Antônio das 
Chagas, convidando à reflexão sobre os de-
veres da vida cristã. O superintendente ge-
ral Amaro Lins aproveitou a cerimônia para 
agradecer a todos os colaboradores pelo 
empenho durante o ano de 2019 e reforçou 
o compromisso com a missão da instituição, 
de “acolher aqueles que mais precisam”. 
Após a missa, o Coral Santa Casa realizou 
uma belíssima Cantata Natalina.

Leia mais em nosso site.

SER ATIVO

Crianças atendidas pela Santa 
Casa ganham festa de Natal
O grupo Ser Ativo - formado por colaboradores 
e ex-colaboradores - realizou, em dezembro, 
uma campanha solidária de Natal que benefi-
ciou cinco instituições de Educação da Santa 
Casa. Funcionários de diversos setores se 
mobilizaram e conseguiram arrecadar cerca de 
500 brinquedos, contemplando estudantes 
de todas as unidades. As entregas dos pre-

sentes aconteceram nos dias 02, 03, 10 e 11 
de dezembro e, pelo segundo ano consecuti-
vo, o motorista Nivaldo Bezerra dos Santos se 
fantasiou de Papai Noel e deu um toque todo 
especial à festa, emocionando as crianças e 
também os voluntários. Fotos e vídeos das 
ações foram compartilhados no Instagram do 
Ser Ativo (@grupo.ser.ativo). Confira!

A Santa Casa deseja a todos um Feliz Natal!



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.br

www.santacasarecife.org.br

/santacasa.rec

@santacasarecife

NOVEMBRO AZUL
Em novembro, o time Santa 
Casa Recife se vestiu de azul 
para alertar sobre a preven-
ção do câncer de próstata. 
Teve palestra e ação com 
corte de cabelo, barba e de-
sign de sobrancelha para os 
homens.

FORMATURA
Com missa, apresentações 
de dança e muita emoção,
17 alunos do Educandário 
São Joaquim comemoraram, 
em dezembro, a conclusão 
do 5° ano do Fundamental I. 
Desejamos sucesso a todos!

HOMENAGEM
O Educandário Magalhães 
Bastos celebrou, em novem-
bro, missa pela memória do 
seu fundador, o comendador 
Antônio Magalhães Bastos. 
A solenidade foi presidida 
pelo Padre Paulo Monteiro.

DIVERSÃO
Alunas do Educandário Santa 
Tereza foram ao cinema, com 
direito a pipoca, refrigerante e 
presença do Papai Noel, du-
rante ação do Cinépolis Pat-
teo, que oferece acesso ao ci-
nema para crianças de baixa 
renda. Para muitas, foi a pri-
meira vez em frente à telona! 

O superintendente geral da Santa Casa, Amaro 
Lins, a gerente de Educação e Assistência So-
cial, Esmeralda Moura, e a diretora do Instituto 
Antonio Pessôa de Queiroz (IAPQ), Irmã Maria 
Gomes, comemoram a chegada do Orcam My Eye 
2.0 ao instituto de cegos. Os óculos inteligentes 
leem textos em tinta, identificam cores e cédu-
las, fazem reconhecimento facial, entre outras 
funções. O dispositivo israelense foi adquirido 
e distribuído pela Prefeitura do Recife e é uma 
importante ferramenta na educação, inclusão e 
autonomia das pessoas com deficiência visual.

INCLUSÃO SOCIAL

Leia mais sobre esses assuntos em nosso site.

Inserção de PCDs no 
mercado de trabalho

Em novembro, a equipe de Recursos Humanos 
marcou presença no Dia D de Inclusão de Pesso-
as com Deficiência (PCDs) no Mercado de Traba-
lho, realizado pela Prefeitura do Recife, no Com-
paz Ariano Suassuna. Cerca de 80 interessados 
passaram pelo estande da Santa Casa para 
deixar currículos e tirar dúvidas. Além de pro-
mover a inserção de PCDs, a ação busca quebrar 
as barreiras do preconceito sobre as limitações 
deste público. O evento também ofereceu diver-
sos serviços, entre eles massagens realizadas 
pelos massoterapeutas contratados pela Santa 
Casa. Os profissionais, que são cegos, integram 
o projeto Suaves Mãos, do IAPQ.

Tecnologia a favor 
da pessoa cega

DOAÇÃO
Assistidos pelo Abrigo São Francisco de Assis e pelo Educandá-
rio São Joaquim, instituições da Santa Casa Recife que ficam na 
Mata Sul de Pernambuco, foram surpreendidos, em novembro, 
com uma visita solidária, organizada por profissionais do escri-
tório de advocacia Da Fonte e pela equipe do Jurídico da Santa 
Casa. Além de doações, o grupo levou sorrisos, abraços e muito 
afeto para idosos e crianças.


