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JUSTIFICATIVA

Tenho a honra e o privilégio de homenagear com
esta propositura, a Senhora Florinda Lotaif Schahin, exemplo de
competência e dedicação a tudo que fazia.

Para tanto conto com meus Nobres Pares para a
aprovação deste Presente Projeto de Lei.

Observação: Seguem em anexo a biografia e cópia da certidão de
óbito.

•

•
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Sra. FLORINDA LOTAIF SCHAHIN, juntamente com se , iovrierrix-s... ii: çor AHIN, já
falecido, sempre contribuíram com o Orfanato Sírio, que posteriormente iênpser • enominado Lar
Beneficente Sírio e, hoje, Lar Sírio Pró-Infância.

Trabalho de benemerência continuado até hoje pelo seu filho Dr. Salim Taufic Schahin.

O Orfanato Sírio foi inaugurado em 10/07/1923 com apenas 5 órfãos. Hoje abriga mais de 220
crianças. Em convênio com a Prefeitura, presta educação para mais de 850 crianças nas suas escolas,
através das Secretarias da Educação e Bem Estar Social.

Composta de 18 instalações, conta com Creche, Pré-Escola e Escola, com Assistência Médica,
Odontológica e Hospitalar, bem como Área de Lazer e Horta.

OBJETIVO DO LAR : Tirar crianças desamparadas das ruas, alimentá-las, vesti-las e educá-las,
dando amor para que cresçam assumindo sua cidadania e contribuindo para um futuro melhor.•
Em 1997, foi doado pela Sra. Florinda e filhos o pavilhão Taufic Schahin (destinado ao alojamento de
meninas entre 5 e 8 anos) e um busto em bronze colocado em frente ao pavilhão, perpetuando assim
sua memória.

HOSPITAL SÍRIO LIBANES

Em 04/b1/1960, a Sra. Florinda foi nomeada Conselheira da Sociedade Beneficente de Senhoras do
Hospital Sírio Libanês.

Em 21/03/1960 tomou posse como Tesoureira Geral. Na data, a presidente da Sociedade era a Sra.
Violeta Jafet.

&o era necessário muito dinheiro para gerir o Hospital, foram organizados muitos eventos para
arrecadar fundos. As senhoras da Sociedade Beneficente faziam visitas a empresários da coletividade
para conseguir doações. Havia, ainda, quem se dispusesse a contribuir mensalmente, pagando uma
espécie de carnê.

Esses donativos proporcionavam Assistência Médica aos que não podiam pagar, e possibilitavam a
utilização da Creche e Ambulatório.

Os recebimentos dos donativos ficavam a cargo da Sra.Florinda.

Esse começo, com envolvimento e participação de todos, foi a semente de Programas de Assistência à
Infância, como o atual "ABRACE SEU BAIRRO", que foi criado em 2001 pela Sociedade
Beneficente de Senhoras do Hospital Sírio Libanês, com o objetivo de promover a Saúde e contribuir
com melhoria da Qualidade de Vida das famílias de baixa-renda do bairro da Bela Vista.

O Programa atua como foco em 6 áreas:

.Educação	 •

.Saúde Preventiva
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.Atividades Físicas Direcionadas,

.Cultura

.Lazer

.Economia Familiar e Geração de Renda

É importante salientar que o Programa "ABRACE SEU BAIRRO" contribui, sobretudo, para inserção
social, inclusão digital e auxilia na superação das dificuldades de aprendizado e Profissionalização
por meio de :

.Grupo de Alfabetização de Adultos

Escolar (incluindo apoio Psico-pedagógico e Fono-audiológico)

•Aulas de Informática

•Técnicas Administrativas para o Jovem Aprendiz

A Sra. Florinda atuou também nas áreas de benemerência junto às seguintes instituições :

•Hospital do Coração,

•Creche Adélia Curi

•Associação Beneficente "A Mão Branca" .- Amparo aos idosos

•Associação Cedro do Líbano
•

.Liga das Senhoras Ortodoxas.
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