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A SBCD agradece a inestimável demonstração de solidariedade de
todos. É sempre assim quando as pessoas se unem em torno de um
objetivo comum. E foi graças aos esforços de todos vocês que
chegamos a esse resultado tão significativo!
Obrigado pela Solidariedade!!!!!!!!!!!!!
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SALTO - CAMPANHA DA AMAMENTAÇÃO.

Foi realizado, entre os dias
2 a 6/8, o “AGOSTO
DOURADO”, com diversas
palestras e
conscientização das mães
sobre amamentação.
CAMPANHA EM ANDAMENTO

Prezados Colaboradores,
As mudanças do mundo da informática vêm acontecendo de forma muito
rápida. A SBCD adora novidades... e avisa que amanhã dia 20.08.2021
entrará no ar o novo portal da Instituição!!!
Desenvolvido internamente objetivando uma maior interatividade com
os usuários, bem como fortalecer ainda mais a presença da SBCD.
SEJAM TODOS BEM VINDOS AO NOSSO NOVO SITE!
WWW.SBCDSAUDE.ORG.BR

E-mail: comunicacaoinstitucional@sbcdsaude.org.br

SEJAM TODOS BEM VINDOS AO NOSSO NOVO Sitiados da T.I. O
SBCD – DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
atendimento
ao usuário será mais rápido e eficaz, contribuirá para a
Fone: (11) – 5090-3030 | Visite-nos na WEB: www.sbcdsaude.org.br
manutenção e disponibilidade dos dispositivos e aplicações! O sistema
está em fase de implementação em algumas unidades e já está sendo

