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DESTAQUES

DIA A DIA

O ano de 2009 terminou com o cumprimento dos objetivos e a renovação
das nossas esperanças para 2010. A Sobrapar agradece às empresas,
amigos, colaboradores e funcionários por mais um ano de sucesso e espera
contar sempre com esse apoio e carinho, para fazer um ano novo com muitas
vidas reabilitadas. Para compartilhar nossas conquistas, selecionamos
alguns acontecimentos que só foram possíveis com a união das forças de
todos que acreditam no trabalho da SOBRAPAR:

Papai Noel Alegra o Natal das Crianças
O apoio de empresas e pessoas físicas foi fundamental para a
realização da Festa de Natal, onde foram distribuídos
presentes para mais de 150 crianças. Os pacientes e suas
famílias se divertiram ao longo do dia nas diversas atividades e
apresentações artísticas.
Agradecimentos: Brinquedos Estrela, Gilmar (Jornal Gazeta Itapirense), Equipe de Psicologia e
funcionários da Sobrapar, Bárbara Pizzolato, Ana Cláudia Kalvan, Marcelo Marques Oliveira,
Carlos Alberto (BRISMAQ), Grupo de oração Mãe da Divina Graça, Iª Igreja do Nazareno de

SOBRAPAR Comemora 30 Anos

Sumaré, Grupo de dança “Sensação” de Pedreira, Wellington (Papai Noel).

Conselho Comemora
Resultados do Ano

Selo Comemorativo

Uma Missa de Ação de Graças marcou o início das comemorações de

O Conselho da Sobrapar se reuniu em
dezembro para uma breve apresentação
dos resultados colhidos em 2009 e
também dos resultados da auditoria feita
pelo SUS, realizada nas dependências do
Hospital.

Equipe Recebe
Novos Uniformes
Em dezembro, os funcionários da
Sobrapar se reuniram para receber
os novos uniformes, lembrança de
final de ano e uma aula de
cuidados com a aparência.

SOBRAPAR é um dos Melhores Hospitais do Estado

aniversário dos 30 anos do Hospital Sobrapar. Cerca de 100 pessoas, entre

Pesquisa realizada pelo Governo do Estado de São Paulo junto aos pacientes cadastrados no

doadores e beneméritos, médicos, funcionários e admiradores do trabalho

Sistema Único de Saúde (SUS) apontou o hospital da Sobrapar como um dos melhores do

da instituição participaram da celebração, no hall do hospital.

estado. Foram avaliados o grau de satisfação dos pacientes, o reconhecimento pelos serviços
prestados, a qualidade das acomodações e a humanização do atendimento.

Brasil Sedia Copa do Mundo da Saúde
Fortaleza recebeu mais de 900 participantes de 53 países dos 6 continentes

Participação no Simpósio Internacional Smile Train - Argentina

no CLEFT 2009 (www.cleft2009.org.br) - maior evento internacional da área ligado a Confederação Internacional de Fissuras Lábio Palatinas e Anomalias

Cassio Eduardo Raposo do Amaral e Vera Raposo do Amaral representaram a

Craniofaciais. O Hospital SOBRAPAR - Crânio e Face foi o organizador desta

SOBRAPAR no Simpósio Internacional Smile Train "Tratamento Interdisciplinar

edição do evento, por ser referência brasileira com maior representatividade

de Fissuras Lábio Palatinas", em Buenos Aires, Argentina.

internacional na área de deformidades craniofaciais.
Agradecimentos: THE Design, Estratégia 1 e Ana Carolina Silveira.
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Siga-nos no Twitter: www.twitter.com/HospSobrapar

