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EVENTO

Santa Casa Recife recebe
o Congresso Brasileiro de
Cirurgia Dermatológica
Depois de 20 anos, o Congresso Brasileiro de
Cirurgia Dermatológica retornou ao Recife e a
Santa Casa sediou parte da programação da
32ª edição do evento, realizado entre os dias
20 a 24 de abril. O local escolhido para os
cursos práticos e demonstrativos foi o
Hospital Santo Amaro (HSA), que recebeu centenas de congressistas vindos de todas as
partes do Brasil e cerca de 300 pacientes de
baixa renda favorecidos com procedimentos
dermatológicos.

Já no Centro de Convenções de Pernambuco,
os participantes puderam conferir palestras,
workshops e apresentações culturais. A Santa
Casa Recife também marcou presença com o
trabalho dos massoterapeutas do Suaves
Mãos, projeto social do Instituto de Cegos
Antonio Pessoa de Queiroz (IAPQ). Os proﬁssionais ganharam muitos elogios pelo serviço,
garantindo uma pausa relaxante no meio da
correria do Congresso.
Assista ao clipe com os melhores
momentos nas redes sociais

DOAÇÃO

Páscoa cheia de emoção - e de chocolate
A Semana Santa foi marcada por emoção e
doçura na Santa Casa Recife. As crianças
atendidas nas unidades de Educação e
Assistência Social receberam caixas de chocolate da campanha “Páscoa Solidária”, promovida pela Capitania dos Portos de Pernambuco,
em conjunto com instituições parceiras. De
forma lúdica, as idosas do Centro Geriátrico
Padre Venâncio prepararam bombons na
oﬁcina de culinária. A emoção ﬁcou por conta
da peça da Paixão de Cristo, encenada pelos

alunos do Colégio Santa Luísa de Marillac e
Educandário Casa da Providência. Já na capela
do Hospital Santo Amaro e na Igreja de Santa
Tereza, foram realizadas missas em celebração à data.
Confira, em nosso site, a cobertura
completa das ações de Páscoa

ALINHAMENTO

INTERCÂMBIO

Gestores fazem visita técnica
à Santa Casa de Curitiba

1º Encontro com Líderes busca
engajar equipes para a missão

No último dia 26, aconteceu o 1º Encontro
com Líderes, reunindo cerca de 120 gestores
e colaboradores das oito unidades da Santa
Casa Recife. O objetivo do evento foi apresentar novas lideranças e criar um espaço de fala
e escuta com a Gerência de Pessoas. “Nossa
proposta é alinharmos a nossa comunicação
e buscarmos, juntos, um ambiente seguro e
humano para as nossas equipes”, aﬁrmou a
gerente de Pessoas, Aline Lira.

Em abril, representantes da atual gestão da
Santa Casa Recife foram ao Paraná conhecer
uma das mais conceituadas Santas Casas
do Brasil: a de Curitiba. O superintendente
geral Genildo Lira, o controlador geral Cleber
Santos e a diretora administrativa Lyssa
Maia visitaram as instalações dos hospitais
e participaram de reuniões com a gestão da
Santa Casa de Curitiba. Para o Dr. Genildo, a
troca foi bem proveitosa. “A Santa Casa de
Curitiba vivia com um déﬁcit grande e
conseguiu reverter em três anos, com foco
na gestão hospitalar. Hoje, são superavitários. Então é um modelo que nos inspira,
pois estamos em tempo de mudanças, em
busca desses resultados”, resumiu.

Todos os colaboradores foram convidados a
participar, pois, segundo Aline, liderança é
algo situacional – e não um cargo que se
ocupa. “Todos nós temos que tomar
decisões e assumir o papel de líderes, nem
que seja o de liderar as nossas próprias
escolhas”, disse.
Leia a matéria completa
em nosso site

“PÃO EM TODAS AS MESAS”

Vacinação | Em abril, os proﬁssionais de
Saúde da Santa Casa garantiram a imunização contra a gripe Inﬂuenza. Se você
faz parte do grupo prioritário da campanha, vacine-se!
Brechó Solidário | O Educandário São
Joaquim, em Jaqueira, está arrecadando,
até o dia 07/06, roupas, calçados,
acessórios e itens em bom estado. Faça a
sua doação!
Missas | A Igreja de Santa Tereza, em
Olinda, voltou a realizar missas, após
mais de dois anos fechada ao público. As
solenidades acontecem às quartas (7h),
às sextas (7h) e aos domingos (16h).

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.

Gesto concreto:
Santa Casa cede
imóvel para
Projeto Social
A atual gestão da Santa Casa Recife
prestigiou, em 11 de abril, a bênção da
futura Casa do Pão, um centro de acolhimento e assistência à população de rua,
que será o gesto concreto do 18º
Congresso Eucarístico Nacional (CEN).
Situado no centro do Recife, o prédio,
cedido pela entidade, vai oferecer
refeições, banheiros, restaurante-escola, assistência médica e jurídica, direcio-

Presidente Santa Casa de Misericórdia do Recife:
Dom Fernando Saburido

Superintendente geral interino: Genildo Machado Lira
Diretora Administrativa: Lyssa Maia
Diretora Financeira: Maria Vilani de Lima
Gerente de Educação e Assistência Social: Esmeralda Moura
Coordenadora de Comunicação e Marketing: Cínthia Carvalho

namento espiritual e outros serviços.
“Será um espaço onde os irmãos em
vulnerabilidade social poderão reencontrar com a sua dignidade”, resumiu o
arcebispo Dom Fernando Saburido. O nome
do local destaca o tema desta edição:
“Pão em todas as mesas”.
O Congresso acontecerá de 11 a 15 de
novembro, no Recife. Inscreva-se ou
saiba mais em www.cen2020.com.br.
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