
edição nº 11
A B R / 2 0 2 0

A Santa Casa precisa de você
Em meio à crise global, a Santa Casa precisa, 
mais do que nunca, da colaboração de toda a 
sociedade. Ajude a nossa instituição com doa-
ções de materiais hospitalares, EPIs, alimentos 

não perecíveis, produtos de higiene ou limpe-
za. Se preferir, contribua sem sair de casa, por 
meio de transação bancária. Se você tem uma 
empresa, seja o nosso parceiro.

No momento em que o mundo inteiro se recolhe 
em busca de proteção contra um inimigo invisí-
vel e letal, profissionais de serviços essenciais 
saem para lutar por todos e ajudar a salvar vi-
das. Das equipes médicas e assistenciais aos 
profissionais da Segurança, Limpeza, Transporte 
ou Nutrição: independente se você está no front 

ou nos bastidores desta batalha, o nosso pro-
fundo reconhecimento e agradecimento pelo 
empenho e dedicação no enfrentamento ao novo 
coronavírus. A frase estampada nas plaquinhas 
é um pedido urgente pelo isolamento social: 
“Estamos aqui por vocês; se puder, fique 
em casa por nós.” #FiqueEmCasa

      SOLIDARIEDADE

Fique informado 
sobre os números da 
Covid-19 no site do 
Ministério da Saúde: 
saude.gov.br

Para saber mais informações, 
ligue (81) 3412-8300, acesse 
o nosso site ou envie um 
e-mail para sta-casa@
santacasarecife.org.br.

PANDEMIA



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

MENSAGEM DO
SUPERINTENDENTE

Alimento para o corpo 
e para o espírito

A Santa Casa se aliou ao Marmita Solidária, 
iniciativa que vem preparando e distribuindo re-
feições e cestas básicas, diariamente, à popula-
ção de rua do Recife, que se encontra ainda mais 
vulnerável durante a pandemia. A instituição ce-
deu um imóvel, que servirá como ponto de apoio 
da ação – organizada pelo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a 
Arquidiocese de Olinda e Recife, além de 
diversos coletivos e ONGs.

Colaboradores do Hospital Santo Amaro e 
da UPA Torrões tiveram um dia de trabalho 
mais doce, leve e saboroso, graças à iniciativa da 
Habib’s e da Cacau Show, que distribuíram sal-
gados e chocolates como forma de agradecimento 
pelo esforço e dedicação dos profissionais de saú-
de. As ações renovaram os ânimos para encarar o 
plantão. Já a franquia da Cacau Show em Palmares 
também enviou bombons para os idosos acolhi-
dos no nosso Abrigo São Francisco de Assis. Nos-
sos agradecimentos às duas empresas!

O projeto Mesa Brasil ganhou repercussão 
durante uma série de lives musicais neste mês. 
Em seus shows online, os cantores Marília Men-
donça, Gusttavo Lima e Xand Avião pediram doa-
ções ao público e entraram na campanha contra 
a fome e o desperdício. A iniciativa é do Sesc e 
funciona como uma rede nacional de bancos de 
alimentos, levando cidadania e mais qualidade 
de vida a pessoas de baixa renda. A Santa 
Casa Recife é uma das instituições benefi-
ciadas. Além da alimentação básica, o programa 
realizou, em abril, uma ação especial de Páscoa, 
distribuindo ovos de chocolate para nossas 
crianças e idosos. Valeu, Mesa Brasil!

Confira a matéria completa
em nosso site.

    ESPERANÇA

CAPACITAÇÃO
O HSA está reforçando com 
todo o corpo assistencial os trei-
namentos sobre uso correto de 
equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs) e outros cuidados 
para evitar contaminação.

PREVENÇÃO
Em abril, colaboradores da San-
ta Casa que atuam em ambien-
te hospitalar receberam a vaci-
na contra a gripe H1N1. Foram 
distribuídas 800 doses.

FÉRIAS
As duas escolas regulares e os 
três educandários mantidos 
pela Santa Casa tiveram as fé-
rias de julho antecipadas para 
abril. A medida segue as deter-
minações dos órgãos compe-
tentes.

HÁ VAGAS
A Santa Casa está recrutando 
profissionais de diversas áre-
as para integrar as equipes no 
combate à pandemia. As vagas 
estão disponíveis no site. 

Pacientes internados no Hospital Santo 
Amaro e seus acompanhantes sempre recebem 
as refeições com um ingrediente especial: afeto. 
Mas desde o começo da pandemia, o alimento 
está chegando com ainda mais amor e significa-
do, graças a um gesto da equipe de Nutrição, que 
está escrevendo recados nas quentinhas. “Deus é 
fiel”, “Vai dar tudo certo” e “Tenha fé” são algumas 
das mensagens que vêm inspirando mais espe-
rança no dia a dia da unidade.

Companheiros,
sei que está sendo difícil para cada um de nós 
atravessar esse momento. O mundo enfrenta 
uma pandemia e são muitas as nossas incer-
tezas. Mas é importante sempre lembrar da 
nossa missão aqui na Santa Casa. O resultado 
do nosso trabalho alivia as dores de muitas 
pessoas e mantém a esperança de tantas ou-
tras. Obrigado a cada uma e cada um de vocês, 
por permanecerem firmes na luta e estarem 
alertas e disponíveis para as necessidades que 
possam surgir. Sigamos com fé e união. E que 
Deus nos proteja.

Grande abraço,
Amaro Lins


