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Nos últimos dias 19 e 20 de maio, o público 
lotou o Convento de Santa Tereza para conferir 
o 1º Encontro Pascal de Coros de Olinda 
(Epasco), que reuniu 11 grupos de corais 
vindos de todo o estado. Além de valorizar as 
músicas sacra e popular, o evento também 
teve caráter social, arrecadando, na entrada, 
pacotes de leite em pó que foram destinados 
ao Centro Geriátrico Padre Venâncio. A abertura 
ficou por conta do coral das crianças assisti-
das pelo Educandário Santa Tereza, composto 
por 64 meninas, cantando a canção “Halleluia”. 
O Coral da Santa Casa Recife, sob regência do 
maestro Eduardo Oliveira, também abrilhantou 
a programação. 

O prefeito de Olinda, professor Lupércio,
prestigiou a primeira noite de apresentações. 
Além dele, marcaram presença, nos dois dias, 
o Monsenhor Maurício Diniz e a gerente de 
Educação, Assistência Social e Captação da 
Santa Casa, Esmeralda Moura.

Em maio, é mês de celebrar a Semana da 
Enfermagem, que homenageia os profissionais 
da equipe: enfermeiros, no dia 12, e técnicos e 
auxiliares de Enfermagem, no dia 20. Neste 
ano, o Hospital Santo Amaro (HSA) promoveu 
dois dias de atividades, com dinâmicas, 
sorteios e rodas de conversa, onde eles 
puderam compartilhar as dificuldades e 
desafios da profissão. No Centro Geriátrico 
Padre Venâncio, também houve comemoração 
entre os colaboradores.

Convento de Santa Tereza recebe 
encontro inédito de coros em prol 
do Lar Padre Venâncio 

Semana da Enfermagem 
2022  homenageia
colaboradores da área

Os convidados foram recebidos pelas gestoras 
do Convento, as irmãs Eva, Isabel, Conceição e
Lucileide, da congregação Missionárias Repara-
doras do Coração de Jesus. O Epasco foi 
promovido e organizado pela Associação 
Brasileira de Canto Coral (Abcantocoral) e pelo 
Vicariato Olinda da Arquidiocese de Olinda e 
Recife, com o apoio cultural da Santa Casa 
Recife e da Prefeitura de Olinda. 

ENFERMAGEM FORTE 
COMO UM CACTO

Confira a matéria completa e um 
vídeo com os melhores momentos 
em nosso blog

HSA

Centro Geriátrico Padre Venâncio

ARTE E SOLIDARIEDADE
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Projeto de leitura inclusiva encanta
crianças atendidas pelo IAPQ

Crianças atendidas pelo Instituto de Cegos 
Antonio Pessôa de Queiroz (IAPQ), mantido 
pela Santa Casa Recife, puderam “viajar” 
pelo Brasil junto com Dorinha e a Turma 
da Mônica, em uma divertida tarde de 
contação de histórias na Biblioteca 
Pública de Pernambuco, no último dia 09 
de maio. A iniciativa, que busca democra-
tizar o acesso à cultura e à informação, é 
da Rede de Leitura Inclusiva da Fundação 
Dorina Nowill, em parceria com o Instituto 
Maurício de Sousa. O IAPQ ganhou um kit 
de livros totalmente acessíveis e inclusi-
vos, impressos em tinta, com fonte 
ampliada e em braille. Um audiobook, que 
faz a audiodescrição das imagens, 
também compõe o kit. 
A história conquistou a pequena Eloá 
Pereira, de 4 anos, e também a mãe dela, 
Marília Pereira. “Achei incrível e Eloá se 
divertiu muito. Amou os livros”, contou. 

Visitas às idosas | As visitas presenciais, 
incluindo de grupos voluntários, foram 
retomadas no Centro Geriátrico Padre 
Venâncio. Para fazer seu agendamento e 
saber mais sobre as exigências, os 
telefones são (81) 98108-3574 ou (81) 
3271-0352. 

Soluções em saúde | Drª Fabiana Emeren-
ciano, diretora médica, e Geraldo Pontes, 
diretor de Gestão Hospitalar, representa-
ram o HSA na Feira Hospitalar 2022, que 
aconteceu em São Paulo, de 17 a 20 de 
maio. A dupla voltou ao Recife com ideias 
e novidades para a unidade.

Davi Lucas, que está começando a apren-
der leitura em braille, também adorou a 
experiência. “Todo dia ele dá uma folhea-
da e consegue ler um pouquinho, me 
matando de orgulho”, disse a mãe dele, 
Fabiana. As crianças presentes levaram 
um kit para casa, mas um exemplar da 
obra - que não está à venda - ficará à 
disposição dos demais alunos na 
biblioteca do IAPQ.

“Em seu colo, 
  eu me sinto
  em casa”

“Esse planeta é a nossa 
  casa. Vamos cuidar!”

“Unidos em prol da segurança: 
   lave as suas mãos”

Saiba mais sobre essa parceria na 
matéria completa em nosso blog

“DORINHA PELO BRASIL”

A Santa Casa Recife preparou uma linda 
homenagem para as mães que estão no 
dia a dia da instituição, direta ou indire-
tamente, contribuindo com a nossa 
missão. Ainda não assistiu ao clipe de Dia 
das Mães? Acesse o nosso canal do 
Youtube e se emocione com a gente: 
youtube.com/santacasarecife.

Familiares, professores e estudantes 
lotaram a quadra do Colégio Santa Luísa 
de Marillac, no último dia 21, para 
conferir a Feira Cultural da unidade. Os 
alunos capricharam na criatividade e na 
consciência em seus trabalhos, que 
refletiram sobre o meio ambiente, a ação 
do homem sobre a natureza e as conse-
quências dessas interferências no dia a 
dia da sociedade. 

O HSA lembrou o Dia Mundial da Higieniza-
ção das Mãos com uma ação interna para 
conscientizar sobre a importância do 
tema. O evento aconteceu nos dias 05 e 
06 de maio e contou com sorteios e um 
quiz sobre os cinco momentos da higieni-
zação das mãos. A ação foi organizada 
pelo Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH) e o Núcleo de Segurança 
do Paciente (NSP), em parceria com a 
Gerência de Risco, a Educação Permanente 
e a Qualidade.
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