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Aprendemos que perdemos tempo nos preocupando com 
fatos que muitas vezes só existem na nossa mente. 
Aprendemos que é necessário um dia de chuva para 
darmos valor ao Sol, mas se ficarmos expostos muito 
tempo, o Sol queima. 
Aprendemos que heróis não são aqueles que realizam 
obras notáveis, mas os que fizeram o que foi necessário 
e assumiram as conseqüências dos seus atos. 
Aprendemos que, não importa em quantos pedaços 
nosso coração está  partido, o mundo não pára para que 
nós o consertemos. 
Aprendemos que, ao invés de ficar esperando alguém 
nos trazer flores, é melhor plantar um jardim. 
Aprendemos que amar não significa transferir aos outros 
a responsabilidade  de nos fazer felizes. Cabe a nós a 
tarefa de apostar nos nossos talentos e realizar os 
nossos sonhos. 
Aprendemos que o que faz diferença não é o que temos 
na vida, mas QUEM nós temos. E que boa família são os 
amigos que escolhemos. 
Aprendemos que as pessoas mais queridas podem às 
vezes nos ferir. E talvez não nos amem tanto quanto nós 
gostaríamos, o que não significa que não amem muito, 
talvez seja o máximo que conseguem. Isso é o mais 
importante. 
Aprendemos que toda mudança inicia um ciclo de 
construção, se você não esquecer de deixar a porta 
aberta. 
Aprendemos que o tempo é precioso e não volta atrás. 
Por isso, não vale a pena resgatar o passado. O que vale 
a pena é construir o futuro. 
O nosso futuro ainda está por vir. 
Então aprendemos que devemos descruzar os 
braços vencer o medo de partir em busca dos 
nossos sonhos. 
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ANIVERSÁRIANTES DO MÊS 

NOME SETOR DATA 

ELIDIA MARIA  R. EDUARDO PEDIATRIA 01/01 

ELIANA  AP. MANTOVANI DA SILVA FARMACIA 01/01 

MARILIA MINUSSI ROSELLI RECEPÇÃO 03/01 

VIVIANE AP. DASSAN VOLTARELLI SND 11/01 

APARECIDA DA SILVA AMBULATÓRIO 12/01 

REGINA AP. DA SILVA FERNANDES  FARMACIA 17/01 

NEUZA ALICE BERNARDO  SND 20/01 

EDNA AP. DE CARVALHO 2º ANDAR 21/01 

ARIANA MARCELA MARCELINO RECEPÇÃO 22/01 

DRIELI DE SOUZA VOLTARELI SND 22/01 

LEONICE DOMICIANO ROSA MATERNIDADE 24/01 

MARIA CASSIA MOREIRA SILVEIRA CENTRO CIRURGICO 24/01 

JONATHAN MOREIRA FERNANDES MANUTENÇÃO 24/01 

DANIELA ROMÃO SANTIAGO ENFERMARIA FEM. 25/01 

ELISABETHI MACHADO QUAIO COSTURA 25/01 

ANDREIA AP. RIBEIRO OLIVEIRA UTI 26/01 

DANIELA PERUSSI ADMINISTRÇÃO 27/01 

DIRCE DE JESUS SND 29/01 

ANTONIO JOSÉ MANRIQUE SAVISA - ADM 30/01 

ALINE DA SILVA AMARAL ENF. SAVISA 31/01 

IRANICE ALEXANDRE COUTO CENTRO CIRURGICO 31/01 

CAROLINA NESSI ROSETTO FISIOTERAPIA 31/01 
 

  

 
 

Nome Setor/Função 

Fabiana Satorres Téc. Enfermagem 

Aline Policiano Leão Téc. Enfermagem 

Renata Gabriche  M. Florentino Serviços Gerais 
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A todos os colaboradores/ parceiros que de alguma 
forma contribuíram e acreditaram em nós durante 
este ano caminharam conosco, mesmo diante das 
dificuldades, com sabedoria, esperança, fé, união e 
trabalho. 
Unidos nos tornamos mais fortes para conquistar e 
realizar novas metas. 
Por isso,  desejamos  um Ano Novo cheio de Paz, 
Amor, Alegria e muitas realizações. 
Que o ano vindouro possa trazer saúde, 
desenvolvimento, realizações de novos planos e 
projetos.  
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