
“O nome da Santa Casa nos leva a fazer uma 
analogia. Quando duas pessoas se casam, o 
motivo principal é um fazer o outro feliz. No 
convívio do lar, vai haver dificuldades, renún-
cias, superações diárias. Aqui nesta Casa é a 
mesma coisa. É uma obra em que buscamos fa-
zer as pessoas felizes e quem nos une é Deus”. 
Com essas palavras, o Diácono Antão Marcelo 
recebeu os líderes da Santa Casa Recife, na ca-
pela do Hospital Santo Amaro (HSA), no último 
dia 22, para o anúncio de mudanças na gestão 
da entidade. O arcebispo metropolitano Dom 
Fernando Saburido, que é presidente da Santa 
Casa, conduziu a reunião ao lado de membros 
do Conselho Econômico da Arquidiocese de Olin-
da e Recife (AOR).

A principal mudança foi a saída do superin-
tendente geral Amaro Lins, que pediu dispensa 
do cargo, por motivos particulares. Amaro, que 
se despede após dois anos na função, sur-
preendeu a todos com a renúncia. “Professor 
Amaro é muito querido, respeitado e fez um 
maravilhoso trabalho à frente da Santa Casa”, 
disse Dom Fernando, acrescentando que o rit-
mo de trabalho exigiu bastante do professor, 
que é aposentado pela Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE). Na reunião, o arcebispo 
leu uma carta escrita por Amaro, em que ele 

No mesmo dia, Dr. Genildo iniciou suas ativi-
dades e informou aos colaboradores sobre as 
demais transformações que seriam realizadas 
na alta gestão. Lyssa Maia deixa a Gerência de 
Projetos Municipais para assumir a Diretoria 
Administrativa. Também toma posse Dr. Cléber 
Pinto dos Santos, como novo Controlador Geral. 
“Agradeço a Dom Fernando a confiança deposita-
da em mim. Vamos fazer um trabalho conjunto 

Ao professor Amaro e aos demais 
colaboradores que deixam a San-
ta Casa Recife, agradecemos pela 
contribuição com a nossa missão. 
Aos novos gestores, desejamos 
um ótimo trabalho e muito suces-
so em suas jornadas.

registra a gratidão à AOR pela confiança, deseja 
sucesso aos novos gestores e demonstra cari-
nho aos colaboradores que fazem a Santa Casa.

Diante da renúncia, a AOR decidiu que, na fase 
de transição, parte do Conselho Econômico passa 
a administrar a Santa Casa, tendo como principal 
figura o médico Dr. Genildo Machado Lira, ex-dire-
tor geral da Fundação Manoel da Silva Almeida e 
do Hospital Regional de Palmares. “Ele assume 
interinamente, até que possamos definir uma 
direção. Desejamos sabedoria e força para Dr. 
Genildo na condução da Santa Casa”, pontuou 
Dom Fernando. Os demais integrantes do Grupo 
Assessor são o Profº. Joaquim Osório Liberalqui-
no, Dr. Djalmo Leão e Diácono Antão Marcelo, que 
vão dar todo o suporte necessário neste perío-
do de reestruturação.
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AOR anuncia mudanças na 
alta gestão da Santa Casa 

REESTRUTURAÇÃO

para readequar a instituição às diretrizes do 
Conselho e melhorar suas condições junto à 
sociedade e aos colaboradores, que são patri-
mônio desta casa por excelência”, declarou o 
superintendente interino.



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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A Santa Casa Recife promoveu, nos 
últimos dias 16 e 18 de novem-
bro, rodas de debate dedicadas 
à Semana da Consciência Negra. 
Realizado pelo setor de Comuni-
cação e Marketing, o evento online 
convidou como palestrante a psi-
copedagoga Marta Almeida, que é 
diretora do Movimento Negro Unifi-
cado e conselheira de Promoção da 
Igualdade Racial de Pernambuco. 
A convidada resgatou a história 
do Brasil colonial, entoou canções 

Este ano, a Santa Casa Recife uniu 
as campanhas do Outubro Rosa e 
do Novembro Azul para integrar 
e conscientizar os colaboradores 
sobre os cuidados preventivos e a 
importância do diagnóstico preco-
ce do câncer de mama e do câncer 
de próstata. Para as colaboradoras 
acima de 35 anos, foram disponi-
bilizados 120 exames de mamo-
grafia gratuitos, em parceria com 
a Prefeitura do Recife (PCR). Já os 
homens a partir dos 45 anos pude-
ram agendar seus exames de PSA, 
importante meio de diagnosticar a 
doença. Diversas ações movimen-
taram as unidades, com progra-
mação voltada para a promoção da 
saúde e do bem-estar. 

Agora é possível conhecer 
a grandeza do trabalho da 
nossa instituição de manei-
ra muito mais fácil e intuiti-
va. Está no ar o site da Santa 

Santa Casa Recife promove rodas de 
debate na Semana da Consciência Negra

Unidades realizam 
ações de saúde 
e bem-estar para 
colaboradores

PREVENÇÃO AO CÂNCER

MUITO ALÉM DO DESIGN

Santa Casa 
Recife lança 
novo site

simbólicas e trouxe grandes ensi-
namentos sobre o tema, lembran-
do vivências e fazendo o público 
interno da Santa Casa refletir sobre 
o racismo e a intolerância.

Leia a cobertura completa 
em nosso site

Leia a cobertura completa 
em nosso site

Casa Recife, com novo forma-
to, design mais atual e muito 
mais funcionalidades para 
colaboradores, parceiros e 
toda a sociedade. O site é 
uma realização do setor de 
Comunicação e Marketing e 
foi desenvolvido pela Agên-
cia Maúna. Acesse agora 
mesmo e confira esta novi-
dade: santacasarecife.org.br.

ANJOS MULTIPLICADORES
As arrecadações da cam-
panha em parceria com os 
Anjos Multiplicadores con-
tinuam! Doe uma cesta bá-
sica e nos ajude a levar ali-
mento e esperança a mais 
de 1.500 famílias carentes 
do Grande Recife. 

#DIADEDOARCONSCIÊNCIA NEGRA

CONTA COMIGO
Você também pode cadastrar a sua contribuição como doa-
ção direta em sua conta de água e impactar a vida de milha-
res de pessoas que dependem dos serviços da Santa Casa. 
Escolha o valor e faça sua doação de R$ 1, R$ 2,50, R$ 5 ou R$ 
10 reais na sua conta de água. Acesse santacasarecife.org.br/
contacomigo e faça a sua adesão.

Campanhas mobilizam sociedade 
sobre a importância de doar
Neste 30 de novembro é 
celebrado, em mais de 85 
países, o #DiadeDoar, ini-
ciativa que busca estimu-
lar doações e mobilizar a 
sociedade para uma cultu-
ra de generosidade. A San-
ta Casa Recife aderiu mais 
uma vez à campanha e 
está convocando a popula-
ção, empresas e organiza-

ções para fazer parte des-
se movimento global pela 
solidariedade. A popula-
ção pode ajudar as nossas 
Unidades de Saúde, Edu-
cação e Assistência Social 
de diversas formas, não 
só neste #DiadeDoar, mas 
em todos os dias do ano. 
Confira abaixo as nossas 
campanhas vigentes: 


