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Em uma ação inédita, a Santa Casa Recife entregou a jor-
nalistas dos principais veículos de comunicação locais e 
influenciadores digitais um mimo simples, mas cheio de 
significado. O press kit, como é chamado o presente, foi uma 
maneira diferente de divulgar para as diversas mídias o ani-
versário da Santa Casa e também relembrar um pouco da 
história da entidade e dos diversos  prestados à população 
nas áreas de Saúde, Educação e Assistência Social. O kit fez 
bastante sucesso nas redes. 

Ação comemorativa
surpreende jornalistas

Santa Casa de 
Misericórdia celebra 
Missa pelos seus 

No último dia 24, o arcebispo metropolitano Dom 
Fernando Saburido presidiu, na capela do Hospi-
tal Santo Amaro (HSA), a tradicional Missa em 
Ação de Graças pelos 163 anos da Santa Casa 
de Misericórdia do Recife. A solenidade foi 
concelebrada pelo bispo auxiliar Dom Limacêdo 
Antonio, pelo vigário geral Dom Luís Pepeu, pelo 
Padre Heleno, capelão da unidade e o Padre João 
Batista Filho, além de contar com a presença de 
colaboradores da entidade e membros do Conse-
lho Econômico da Arquidiocese. A cerimônia foi 
transmitida ao vivo pelas plataformas digitais e 
já está disponível na íntegra no canal da Santa 
Casa Recife no YouTube.

ANIVERSÁRIO

                 Eu fico muito contente de escutar 
os depoimentos de pessoas que passam 
por aqui e depois me procuram para 
agradecer. Aqui existe esse diferencial, 
que é o amor, presente em todas as 
instituições mantidas pela Santa Casa. 

                 Rogamos à Maria para que 
interceda a Jesus Cristo por nós. Para 
que possamos continuar cumprindo a 
nossa missão de acolher aqueles que 
mais precisam.

                 Ela é Santa, porque é de Deus. 
É Casa, porque acolhe a todos. Pessoas 
chegam aqui e se sentem acolhidas 
em sua dignidade humana. Sentem-se 
abraçadas, em sua fragilidade. A Santa 
Casa é um lugar onde Deus se manifesta. 
Agradecemos a Ele pela existência desta 
grande instituição.

Quer saber mais? Acesse o nosso site e confira!
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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.
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PROADI-SUS:

Equipes da UPA Torrões, que é ad-
ministrada pela Santa Casa, parti-
ciparam de uma capacitação por 
videoconferência com profissionais 
do Hospital Sírio-Libanês. O treina-
mento foi sobre a sepse, uma sín-
drome grave com alta taxa de mor-
talidade no Brasil. 

DIA DOS PAIS:
Os pais que integram o time da 
Santa Casa Recife ganharam um 
presentinho para celebrar o seu 
momento: uma trena que, além de 
ser um item de muita utilidade, tam-
bém lembra o conceito da campa-
nha de Dia dos Pais deste ano: Pai-
xão que não se mede.

SEMANA DA NUTRIÇÃO:
Realizada entre 30 de agosto e 03 
de setembro, a Semana da Nutrição 
movimentou o refeitório do HSA, 
com dicas de alimentação e reabi-
litação pós-Covid, tema deste ano.

Educandário São 
Joaquim comemora 
134 anos com live 
beneficente

MAIS COMEMORAÇÃO

Em agosto, também é o aniversário do 
Educandário São Joaquim, unidade de 
Educação mantida pela Santa Casa Recife no 
município de Jaqueira, Mata Sul de Pernam-
buco. Ainda por conta da pandemia, a festa 
foi toda virtual: no dia 28, foi realizada uma 
live beneficente que captou recursos para 
a reestruturação da sala de informática da 
escola e compra de novos equipamentos.

"Também queremos investir parte 
desse dinheiro arrecadado em um espaço 
voltado à gravação das vídeo-aulas, indis-

pensáveis para a evolução do aprendizado 
neste período de ensino à distância”, expli-
ca a gestora Jane Pedrosa. O evento contou 
com apresentações das crianças, depoi-
mentos de pessoas que foram beneficiadas 
e show de Gilvan Lucas, que foi ex-aluno da 
unidade e hoje atua como professor de mú-
sica na Santa Casa.

 Leia mais em 
nosso site.

Os avanços e desafios dos 30 anos da Lei de Co-
tas, importante instrumento para a inserção da 
pessoa com deficiência no mercado de trabalho, 
foram debatidos durante a Semana da Pessoa 
com Deficiência, promovida entre os dias 24 e 26 
de agosto, no Instituto de Cegos Antonio Pessôa 
de Queiroz (IAPQ). O evento trouxe palestras 
que conscientizaram sobre inclusão, direitos e 
saúde, e contou com a participação de gestores, 
professores, alunos e ex-alunos do Instituto. 

“O direito à inclusão é fundamental para 
uma sociedade plena. A falta de olhar para o 
outro provoca a cegueira social. Por isso, esses 
momentos são importantes, pois ajudam a evi-
denciar coisas subterrâneas e fortalecem aque-
les que batalham contra o preconceito”, afirmou 
a gerente de Educação e Assistência Social da 
Santa Casa Recife, Esmeralda Moura, que fez a 
abertura do evento.

IAPQ promove a 
Semana da Pessoa 
com Deficiência 

INCLUSÃO

Confira a cobertura 
completa no site

Pessoa com 
Deficiência
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