DE MÃOS DADAS
Basquete Corinthians/Pague Menos/Americana
visita Santa Casa de Misericórdia de Santa Barbara D'Oeste
O projeto “De Mãos Dadas”,
através da indicação da Rede de
Supermercados Pague Menos,
atletas e comissão técnica do
Corinthians/Pague
Menos/Americana visitaram a
Santa Casa de Misericórdia de
Santa Barbara D'Oeste na tarde
desta quarta-feira(19).
Na ocasião, atletas e comissão
técnica puderam conhecer o
trabalho realizado pelo hospital que
oferece assistência hospitalar à
população, de forma humanizada e
com qualidade para prevenir
doenças e tratar os pacientes de
forma efetiva, eficiente e
humanizada, oferecendo soluções em saúde com qualidade nos serviços, utilizando recursos humanos e
tecnológicos na promoção da cura do paciente. Através do Projeto “De Mãos Dadas” e do patrocinador do time, a
Rede de Supermercados Pague Menos, o hospital recebeu das mãos da comissão técnica uma camisa
autografada por todas as atletas.
Para a diretora Administrativa e Financeira da Rede de Supermercados Pague Menos, Daniela Scalfi, que
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participou da visita, o trabalho de aproximação com a comunidade do time feminino de basquete
Corinthians/Pague Menos é fantástico. “São ações beneficentes como esta que faz toda a diferença. Além disso,
conhecer a equipe da Santa Casa de Santa Bárbara e ver o trabalho que é feito, tanto para pacientes do SUS
quanto de convênio, nos deixa muito satisfeitos e também com mais vontade de ajudar”, destacou a profissional.
“Acho muito importante essa aproximação da equipe com as instituições e consequentemente com a comunidade,
tanto de Americana, quanto de Santa Bárbara D’Oeste. É sempre bom conhecer e saber o quanto podemos ajudar
o próximo assim possamos nos tornar pessoas melhores, seres humanos melhores”, disse a ala Izabela Sangalli.
“Nós tentamos abrir esse leque de informações para comunidade como um todo, para a população. É de grande
válida a visita que o Basquete Feminino fez aqui. A gente só tem a agradecer, porque isso vai levar nosso trabalho
lá para fora e mostrar o nosso trabalho realizado aqui vai agregar para a vida de todos, não só das atletas, mas da
comissão técnica e demais presentes”, comentou o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Santa Barbara
D'Oeste Donizete Leite.
A Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, contratualizada
com o município desde 2010. O Endereço: Rua João Lino, 914 – Centro – Santa Bárbara D’Oeste, São Paulo.
Telefone: (19) 3499-1855.

DEMAIS VISITAS
Através do Projeto “De Mãos Dadas”, a equipe Corinthians/Pague Menos/Americana esteve dia 19 de setembro no
Instituto Benaiah, indicado pelo Grupo Clarian. No dia 28 de setembro, o clube visitou o CCPA de Americana,
indicado pela Sage Brasil. No dia 05 de outubro, a visita ocorreu na Associação Espalhe o Bem de Americana,
indicado pelo patrocinador Unimed.
O Corinthians/Pague Menos/Americana tem como patrocinadores a Rede de Supermercados Pague Menos, a
Unimed Santa Bárbara d´Oeste, Americana e Nova Odessa, Sage e o Grupo Clarian. Além disso, tem o apoio da
prefeitura de Americana.

Texto: Gustavo Belofardi/Assessoria de Imprensa
Fotos: Divulgação

