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Cerca de 350 colaboradores aproveitaram, Cerca de 350 colaboradores aproveitaram, 
em janeiro, a Feirinha Solidária, iniciativa em janeiro, a Feirinha Solidária, iniciativa 
que busca arrecadar recursos financeiros que busca arrecadar recursos financeiros 
para projetos sociais da Santa Casa Recife. para projetos sociais da Santa Casa Recife. 
Todas as mercadorias à venda foram frutos Todas as mercadorias à venda foram frutos 
de apreensão da Receita Federal (4ª RF), de apreensão da Receita Federal (4ª RF), 
que doou cargas a diversas instituições que doou cargas a diversas instituições 
que prestam serviços à população em si-que prestam serviços à população em si-
tuação de vulnerabilidade do estado. Com tuação de vulnerabilidade do estado. Com 
11 dias, esta edição do bazar priorizou os 11 dias, esta edição do bazar priorizou os 
colaboradores da Santa Casa, que foram os colaboradores da Santa Casa, que foram os 

primeiros a acessar a loja e adquirir pro-primeiros a acessar a loja e adquirir pro-
dutos de excelente qualidade, por preços dutos de excelente qualidade, por preços 
abaixo do valor de mercado. abaixo do valor de mercado. 

A auxiliar de Conservação e Limpeza A auxiliar de Conservação e Limpeza 
Deise FrançaDeise França levou para casa um som por- levou para casa um som por-
tátil com karaokê. “Fiquei muito contente, tátil com karaokê. “Fiquei muito contente, 
pois comprei pela metade do preço. Agora pois comprei pela metade do preço. Agora 
vou cantar bastante com meus netos”, vou cantar bastante com meus netos”, 

disse. Além dos eletrônicos, os produtos disse. Além dos eletrônicos, os produtos 
mais disputados foram os itens de perfu-mais disputados foram os itens de perfu-
maria, cosméticos e artigos infantis. “Agra-maria, cosméticos e artigos infantis. “Agra-
decemos à 4ª RF pela parceria e também a decemos à 4ª RF pela parceria e também a 
todos os colaboradores que contribuíram todos os colaboradores que contribuíram 
para o sucesso da feirinha”, destaca o su-para o sucesso da feirinha”, destaca o su-
perintendente geral da Santa Casa Recife, perintendente geral da Santa Casa Recife, 
Amaro Lins.Amaro Lins.

Bazar beneficente 
arrecada fundos 
para Santa Casa

Uma nova brincadeira tem preocupado muitos 
pais e educadores: o desafio do “quebra-crâ-
nio”. No intuito de proteger as crianças, as uni-
dades de Educação mantidas pela Santa Casa 
têm realizado ações para conscientizar sobre 
os perigos da “brincadeira”, que ganhou forças 
através das redes sociais. No Colégio San-
ta Luísa de Marillac, no Parnamirim, Reci-
fe, os alunos do 5º ano entraram na campanha 
e gravaram vídeos, onde repudiam o desafio. 
Os estudantes do Educandário São Joa-
quim, em Palmares, também deram o recado e 
prepararam uma campanha, reforçando a men-
sagem de que “amigos não deixam cair”.
O ortopedista Carlos Henrique Queiroz alerta 
que a queda brusca decorrente da rasteira 
pode provocar lesões irreversíveis ao crânio 

e à coluna. “Na queda de costas, pode haver 
traumatismo craniano e também de coluna 
vertebral, principalmente a cervical. O jovem 
pode, inclusive, perder movimentos e ficar te-
traplégico. No outro desafio, em que a queda 
é frontal, pode ocorrer a fratura de face e dos 
membros superiores, como punho, cotovelo, 
pois o instinto é a pessoa se defender e ten-
tar se apoiar no chão”, explica o médico, que 
atende no Hospital Santo Amaro, unidade 
referência em Traumatologia e Ortopedia.

Leia mais  em nosso site.
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Leia mais em nosso site.

Educandários da Santa Casa 
entram na campanha contra o 
desafio da rasteira

QUEBRA-CRÂNIO



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

JANEIRO BRANCO
No mês dedicado à mobilização 
em favor da saúde mental, a Santa 
Casa Recife convidou a psicóloga 
Marta Batista, que debateu o tema 
com colaboradores do HSA.

ALERTA GLOBAL
De olho no avanço do novo corona-
vírus, o HSA promoveu, em fevereiro, 
palestras com a infectologista Fáti-
ma Acioly para informar e orientar 
colaboradores sobre a doença e as 
formas de prevenção.

PARCERIA INTERNACIONAL
Em fevereiro, seis dentistas voluntá-
rios da ONG alemã ZHB chegaram 
ao Recife para prestar atendimento 
odontológico preventivo a crianças  
atendidas pela Santa Casa.

Leia mais sobre esses assuntos em nosso site.

A Santa Casa Recife foi uma das apoiadoras da Copa Brasil de 
Marcha Atlética, realizada pela primeira vez no Recife no dia 
16 de fevereiro, no bairro da Várzea. Profissionais de saúde 
da Unidade de Pronto Atendimento Dulce Sam-
paio (UPA Torrões), que é administrada pela Santa 
Casa, ficaram à disposição para atender os atletas durante 
o evento – considerado uma preparação para classificação 
dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 

A enfermaria São Francisco, do Hospital 
Santo Amaro (HSA), foi reaberta à 
população em fevereiro. Totalmente refor-
mada e moderna, ela contará com 12 leitos 
que vão acolher pacientes de Ortopedia. 
“Visamos a qualidade no atendimento e um 
maior conforto para os nossos pacientes 
do SUS”, destaca a diretora médica do HSA, 
Roberta Almeida. A nova estrutura atende às 
normas da Vigilância Sanitária, que aprovou 
um cronograma de reformas para as oito 

Santa Casa apoia Copa 
Brasil de Marcha Atlética Paulinha

“O trabalho feito aqui é muito bonito, de 
cuidar de crianças, idosos, doentes e tan-
ta gente… Eu acho legal. Gosto de cuidar 
das pessoas também”. É assim que a co-
laboradora Ana Paula Araújo define sua 
identificação com a Santa Casa. Pauli-
nha, como é conhecida por todos, chegou 
na instituição há 15 anos – seu primeiro 
emprego formal  –  e encontrou uma fa-
mília. “Eu me sinto bem aqui, me sinto 
querida”, conta a auxiliar de Conservação 
e Limpeza, que espalha sorrisos pelo se-
tor administrativo da Santa Casa. A ale-
gria é uma de suas marcas registradas, 
além do serviço impecável: “Deixo tudo 
em ordem.” O que ela mais admira nas 
pessoas é a humildade. “O mundo pre-
cisa de pessoas mais humanas”, declara 
Paulinha, que tem como sonho de vida 
ter “muita saúde e um futuro tranquilo”.

Dia 22 de fevereiro é o Dia
do Auxiliar de Serviços Gerais

Enfermaria reinaugurada
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O Centro Geriátrico Padre Venâncio 
entrou em ritmo de frevo na 2ª edição do 
Bailinho das Poderosas, promovido pelo 
grupo voluntário Faça o Bem, no último dia 
12. As idosas usaram adereços, cantaram e 
dançaram ao som do Coral Edgard Moraes, 
com participação especial de Nena Queiro-
ga. “Eu gosto muito de Carnaval, pena que não 
posso me esbaldar como antigamente. Esse 

baile é bem bonito e animado. Sou muito 
feliz aqui”, disse Dona Elaeci, de 89 anos. 

Leia mais em nosso site.

Leia a matéria completa no site.

Abrigos da Santa Casa
em clima de Carnaval

Já no Abrigo São Francisco de Assis, em 
Palmares, a folia será em 1º de março, com 
o objetivo de arrecadar recursos para a 
reformar o casarão que acolhe cerca de 
30 idosos. Os ingressos custam R$ 5,00. 
Mais informações: (81) 3661-1523.

FOLIA SOLIDÁRIA

INCENTIVO AO ESPORTE

MELHORIAS

Leia mais em nosso site.

enfermarias existentes no hospital. “Com a 
São Francisco, agora são cinco reformadas. 
Queremos concluir as outras três até o fim 
do ano”, afirma a diretora.
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Parabéns a todos os nossos 
colaboradores desta área!


