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Parceria revitaliza espaços no HSC
Iniciativa de alunos e 
professores do Marista 
São Luís deu nova 
cara à UTI Neonatal e 
Pediátrica do Hospital

Reinauguração ocorreu na manhã de ontem
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A  manhã desta quinta-
feira foi de reinaugu-
ração da Sala de Espe-

ra da Unidade de Tratamento 
Intensivo (UTI) Neonatal e 
Pediátrica, Unidade de Cui-
dados Intermediários (UCI) 
e Programa Mãe Canguru do 
Hospital Santa Cruz (HSC). A 
reforma e a revitalização do 
espaço partiram da iniciativa 
de estudantes e professores 
do Colégio Marista São Luís, 
por meio de trabalhos que en-
volveram projeto e orçamento 
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para a obra. Ao todo, foram 
investidos cerca de R$ 6 mil. 
O colégio arrecadou cerca de 
R$ 3 mil e o restante é oriundo 
de ações desenvolvidas pela 
casa de saúde.

A reforma consistiu em 
colocação de piso novo, subs-
tituição de parede de madeira 
por gesso, pintura das pare-
des, colocação de cortinas e 
aquisição de novos mobiliá-
rios. Antes, havia apenas lon-
garinas (cadeiras de espera). 
Essas foram substituídas por 
poltronas, para que as mães 
possam descansar, e mesas e 
cadeiras para lanchar. 

COMO FOI A AÇÃO
Professora de matemáti-

ca do educandário, Sandra 
Hoffmann explica que a con-
cepção do projeto foi de duas 
turmas do Ensino Fundamen-
tal anos finais. Uma delas foi 
responsável em propor ações 
para arrecadar dinheiro para a 

execução da obra e a outra, res-
ponsável pelo projeto arquite-
tônico. “Os alunos realizaram 
medições, utilizaram softwa-
res de arquitetura para a pro-
jeção do espaço, pesquisaram 
preços em lojas e comércios e 
apresentaram para uma banca 
de avaliadores”, detalha.

Paralelamente a isso, os 
alunos responsáveis por arre-
cadar os valores realizaram or-
çamento de cada ação preten-
dida e definiram as que seriam 
executadas. Ao todo, segundo 
Sandra, foram três: venda de 
chaveiros; de algodão doce; e 
almoços beneficentes.

PELA SOCIEDADE
A solenidade ocorreu no 

terceiro andar do Hospital, 
com a presença do diretor-ge-
ral, Vilmar Thomé, a diretora 
de ensino e pesquisa, Giana 
Sebastiany, colaboradores da 
casa de saúde, entre outras 
autoridades. O vice-diretor 

do Marista, Anderson Roberto 
dos Santos, marcou presença 
e destacou a importância de 
motivar os alunos a realiza-
rem atos a favor da sociedade. 
“Cada conhecimento apren-
dido deve levar o estudante 
a fazer com que ele não pense 
apenas no seu resultado”, diz. 
“A gente chama de construir 
competências diferentes: aca-

dêmica, que é ter o conheci-
mento; política, no sentido de 
saber como o conhecimento 
impacta na sociedade onde 
estou; tecnológica, para utili-
zar os instrumentos que temos 
disponível; e competências 
éticas e estéticas, que fazem 
com que a gente aprenda a fa-
zer para o bem e para o belo”, 
explicou.


