
Ações de outubro movimentam
unidades da Santa Casa Recife

edição nº 29
O U T / 2 0 2 1

É mês das crianças 
Outubro é tempo de celebrar e relembrar as 
delícias de ser criança. Pensando nisso, a Santa 
Casa Recife distribuiu a todos os seus colabo-
radores um mimo para resgatar essa época de 
infância: a famosa sacolinha, cheia de doces e 
pipoca. No Hospital Santo Amaro (HSA) e seto-
res corporativos do Administrativo Central, um 
trio de palhaços do projeto Brincart animou as 
equipes na véspera do dia 12.

As unidades de Educação e Assistência Social 
também prepararam ações para presentear os 
seus alunos neste mês. No Educandário Magalhães 
Bastos, por exemplo, sacolinhas de guloseimas e 
bolas de futebol foram entregues às crianças. 
Já no Educandário Santa Tereza, a diversão ficou 
por conta de uma parceira, Ana Lígia Pessoa, que 
transformou seu aniversário em uma ação social 
e mobilizou amigos para presentear as meninas 
da unidade. ... dos idosos

Nossas unidades também receberam ações alusi-
vas ao Dia Mundial do Idoso, instituído em 1º de 
outubro. As moradoras do Centro Geriátrico Padre 
Venâncio tiveram uma semana cheia de atividades, 
como oficina de culinária, lanche especial, distri-
buição de brindes e um momento de oração com a 
presença do Padre Bosco.

Já no HSA, os alunos residentes promoveram 
um mutirão de atendimento aos pacientes idosos, 
com supervisão da geriatra Carla Núbia Borges, 
professora da Universidade Católica de Pernambuco 
(Unicap). Como parte da ação, foram distribuídos 
balões e bilhetinhos nas enfermarias.

Confira a cobertura completa das ações  de outubro em nosso site e redes sociais

... e dos médicos
Em 18 de outubro, é comemorado o Dia dos 
Médicos e, para representar o carinho e grati-
dão da Santa Casa com médicos e médicas que 
trabalham nas unidades de Saúde, eles foram 
presenteados com um botton e um cartão. Um 
mimo simples, mas cheio de significado, para 
que eles possam carregar no peito - literal-
mente - o orgulho de salvar vidas e fazer parte 
da história da Santa Casa Recife.
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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.

Presidente Santa Casa de Misericórdia do Recife: 
Dom Fernando Saburido
Superintendente Geral: Amaro Henrique Pessoa Lins
Diretor Administrativo e de Patrimônio: Hélio Lacerda
Diretora Financeira: Maria Vilani de Lima
Gerente de Educação e Assistência Social: Esmeralda Moura 
Coordenadora de Comunicação: Cínthia Carvalho
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JUNTOS CONTRA O CÂNCER | Nes-
te ano, as ações internas do Outubro 
Rosa e Novembro Azul serão inte-
gradas e já tiveram início em todas 
as unidades da instituição. Participe 
da programação, cuide da sua saú-
de e fortaleça a luta contra o câncer.

NA MÍDIA | A Santa Casa Recife 
foi destaque nas rádios pernambu-
canas em 20 de outubro, quando 
é comemorado o Dia Nacional da 
Filantropia. Para ouvir as entrevis-
tas que foram ao ar, acesse o nosso 
canal no YouTube.

NORDESTE COM ORGULHO | Um 
cordel que conta a história da San-
ta Casa foi criado em referência ao 
Dia do Nordestino, 08 de outubro. 
Se você perdeu, visite o nosso site e 
confira a homenagem.

Corrente do bem

Está dada a largada para a campanha 
dos Anjos Multiplicadores

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Santa Casa Recife se une aos 
Anjos Multiplicadores para pro-
porcionar um Natal mais feliz, 
levando alimento e esperança a 
centenas de lares no Grande Re-
cife. Nesta edição, a meta é be-
neficiar cerca de 1.500 famílias 
em situação de vulnerabilidade 
social. O valor pedido para as 
cestas básicas é de R$ 65, mas 
qualquer quantia é bem-vinda 
para apoiar a iniciativa. Saiba 
como ajudar:

Para transferências em PIX e 
QR Code, vai aparecer assim: 
Irmandade da Santa Casa  de 
Misericórdia do Recife
Chave PIX: 81 982354287

Para transferências por meio de conta
bancária, vai aparecer assim:
 Anjos Multiplicadores e Santa Casa  
CNPJ: 10.869.782/0005-87 
Caixa Econômica Federal 
Conta-corrente: 1368-6 
Agência: 4253-6

A Santa Casa de Misericórdia do 
Recife tem nova diretora finan-
ceira: a engenheira civil Maria 
Vilani de Lima, que tem 26 anos 
de experiência na área e já ocu-
pou diversos cargos de lideran-
ça. Sertaneja de Serra Talhada 
(PE), Vilani já conhecia o trabalho 
filantrópico da Santa Casa Recife 
e ficou feliz em assumir este 
importante desafio. “Eu já tinha 
respeito e admiração, e agora 
sinto orgulho de fazer parte des-

Maria Vilani assume 
Diretoria Financeira

MUDANÇA NA GESTÃO

2 anos de gestão de 
Amaro Lins
A nossa equipe conversou com o professor 
Amaro Lins que, neste mês, completou dois 
anos à frente da Superintendência Geral da 
Santa Casa Recife. Ele falou sobre mudanças, 
investimentos e perspectivas para a instituição.

Leia a entrevista na íntegra em nosso site

sa instituição. Meu sentimento é 
de gratidão a Deus e à gestão 
por confiar em mim. Farei um 
bom trabalho e disso não abri-
rei mão”, afirma. Como diretora, 
ela promete “vestir a camisa” e, 
sobretudo, “dar voz às pessoas”, 
pois acredita que uma equipe 
comprometida gera resultados 
positivos. “Responsabilidade e 
determinação são minhas priori-
dades para que possamos atin-
gir os nossos objetivos”, conclui.


