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O Instituto Sorrifácil entrou para o time de voluntários da Fundação de Saúde Pública de Novo
Hamburgo (FSNH). A instituição aderiu ao Projeto Parceiros do Bem, voltado a empresas que têm
interesse em auxiliar o Hospital Municipal nas mais diversas demandas. Com a consolidação da
parceria, ratificada via Termo de Doação, o Instituto desenvolveu publicações destinadas à
Maternidade e à UTI Neonatal. O material foi entregue pela coordenadora Administrativo do
Instituto Sorrifácil, Aline Moura, e pela analista de Marketing, Melina Strack Vianna, à diretora
Administrativa e Financeira da FSNH, Itajanara Elisangela Berlitz, e para a gerente assistencial da
Fundação, Fernanda Machado.
Além do desenvolvimento da arte dos folders, flyers e cartões, o Instituto também disponibilizou a
impressão dos materiais, que contêm informações importantes para as gestantes, pais,
acompanhantes e visitantes das pacientes obstétricas. As orientações vão desde o que levar para a
Maternidade ao Registro de Nascimento, além de detalhar regras vigentes, como de não fumar,
guarda de objetos, utilização de celular, horários para falar com os médicos, entre outros pontos.
"Apoiamos causas sociais desde a nossa fundação, pois acreditamos que para cumprir nosso
propósito de proporcionar saúde e bem estar humanizados precisamos estar próximos das
comunidades nas quais convivemos", afirma a coordenadora Aline Moura.
"A parceria com Instituto é bem promissora e traz ganhos de conhecimento para as usuárias e
familiares que ficam mais preparados e cientes das condutas permitidas no ambiente hospitalar,
dando mais assistência e resolutividade aos atendimentos", afirma a diretora Itajanara. Segundo
ela, independente de áreas de atuação, parcerias sempre são bem-vindas. "Acreditamos, que ao
caminharmos juntos para a busca do mesmo objetivo, que é o de atender da melhor forma possível,
fortalecemos a excelência do nosso serviço.”
O INSTITUTO SORRIFáCIL
O Instituto Sorrifácil atua nas áreas da Educação, Clínica Odontológica,Â Laboratório Digital e
Projeto Social que fundamentam o desenvolvimento odontológico por meio de um atendimento
humanizado e promove o empreendedorismo social.
Esta foi a forma que a Sorrifácil encontrou para retribuir a comunidade pela acolhida e a reputação
atingida ao longo dos anos. Seu objetivo é promover a boa prática no atendimento odontológico
por meio da capacitação de profissionais, inovação e avanços tecnológicos.
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