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SORTEIO REALIZADO
Realizado pela Loteria Federal no último 
dia 30/03, o número sorteado para ganhar 
a moto 0km foi o 2463, porém nenhum 
dos participantes adquiriu esse número 
no ato da compra. 

Em breve a Rede Feminina informará uma 
nova ação para a moto.

O valor arrecadado será utilizado para a 
compra de um veículo utilitário para a lo-
comoção dos pacientes que precisam ir 
para a Casa de Mirella, por exemplo. 

PROJETO LGPD SPCC

A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD), Lei n° 13.709/2018, foi sancio-
nada em agosto de 2018 e entrou em 
vigor em 2020. Ela estipula uma série 
de obrigações para empresas e organi-
zações sobre a coleta, armazenamen-
to, tratamento e compartilhamento de 
dados pessoais, dispostos em meio fí-

sico ou digital, feito por pessoa física ou 
jurídica de direito público ou privado. Ou 
seja, como o HCP (instituição) e você (co-
laborador) administram as informações a 
qual tem acesso, seja sobre o paciente, o 
hospital ou seus colegas de trabalho. A lei 
prevê multas e penalidades consideráveis 
no caso de não cumprimento dos requisi-
tos impostos na lei. 

A Sociedade Pernambucana de Combate 
ao Câncer (SPCC) está empenhada em im-
plantar todas as orientações da LGPD no 
HCP, assim como nas unidades que com-
põem o HCP Gestão. Gestores e colabora-
dores estão sendo capacitados no tema da 
privacidade de dados. Um plano de orien-
tações de como todos devem agir no am-
biente de trabalho está sendo produzido e 
deve ser implantado ainda neste ano.
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O câncer ósseo é considerado uma 
doença rara, correspondendo a cerca 
de 2% do total de todos os tipos de 
cânceres diagnosticados, mas que 
pode ser extremamente agressivo 
e com alto índice de mortalidade.

Por essa razão, o HCP lançou, em mais 
um ano, a campanha Abril Amarelo, 
desenvolvida pelo departamento 
de ortopedia para conscientizar a 
todos e disseminar informações 
importantes relacionadas à doença.  

Confira matéria completa na intranet. 

Câncer ósseo

ABRIL AMARELO

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

REVISTA

Avisa que a nova edição da Revista 
HCP já está disponível!

Um conteúdo completo e que 
reúne informação de qualidade 
sobre o câncer, ensino e pesquisa, 
solidariedade e muito mais.

Confira em nosso site hcp.org.br

2ª edição
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DOAÇÃO

Doe sem pagar
nada mais por isso

Com projetos aprovados no Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa do Recife (FMDPI), programa que 
possibilita que pessoas físicas e jurídicas 
contribuam com entidades privadas sem 
fins lucrativos, o HCP está apto a receber 
doações via declaração do Imposto 
de Renda (IR). Para isso, os brasileiros 

declarantes no modelo completo 
(deduções legais) do IR Pessoa Física, 
podem destinar até 3% do imposto para 
contribuir com o tratamento de idosos. 
É rápido, fácil e não paga nada mais por isso. 
No sistema, basta escolher a declaração 
completa, ou seja, por “deduções legais”, 
escolher a ficha “doações direto na 
declaração”, o tipo de Fundo (idoso) e o 
município (Recife). O próprio sistema 
indica o limite disponível para destinação, 
basta preencher o campo com o valor que 
deseja doar e imprimir o Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais (DARF). 
O pagamento do DARF deve ser feito até 
a data de vencimento da primeira quota 
ou quota única do imposto. Este valor será 
deduzido do valor do imposto a ser pago 
ou acrescido no valor a ser restituído. Por 
fim, é necessário enviar o comprovante 
de pagamento para e-mail captacao.
recursos01@hcp.org.br, só assim o HCP 
poderá solicitar o repasse desse valor para 
a instituição. 
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Copergás e HCP

Em uma ação solidária, a Companhia 
Pernambucana de Gás – Copergás, 
doou mais de 1000 itens de materiais 
servíveis, entre eletrônicos, mobiliários 
e fardamentos. Os itens doados serão 
utilizados para a adequação dos espaços 
de trabalho dos departamentos de 
tecnologia da informação, hotelaria, 
farmácia e higienização.

Residente HCP no INCA

Estudo sobre a “Percepção e Expectativas 
de Pacientes com Câncer acerca das 
Diretivas Antecipadas de Vontade”, de 
autoria de Stefani Catarina Gois Santana, 
que acaba de concluir a residência em 
enfermagem na instituição, foi publicado 
pela Revista Brasileira de Cancerologia, 
uma das mais importantes do Brasil 
quando o assunto é oncologia. O 
periódico é publicado trimestralmente 
pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) 
e reúne diversas pesquisas científicas 
em saúde. 

    www.hcp.org.br
    /sigahcp
    /sigahcp
    /hcppernambuco

Superintendentes, gerentes e coordena-
dores da assistência reuniram-se para a 
apresentação oficial do Núcleo Interno 
de Regulação (NIR). A unidade técnico-
-administrativa vem  monitorando o pa-
ciente desde a sua chegada ao hospital, 
durante o processo de internação e sua 
movimentação interna e externa, até a 
alta hospitalar, com o objetivo de pro-
mover maior celeridade no processo de 
regulação de leitos e na desospitaliza-
ção segura.

Tornar-se médico demanda muito 
estudo, dedicação e tempo. Aliás, o 
tempo é precioso para o profissional 
da medicina que precisa “se dividir” 
para seguir com a rotina de trabalho e 
vida pessoal. Quando chega ao fim da 
graduação, o médico passa para uma 
nova fase de sua formação: a residência. 
Essa fase começou para Marcela Falcão, 
de 34 anos, em 2019, ano de grandes 
mudanças na vida da então residente 
em anestesiologia. Fazia quatro meses 
que havia tido um filho quando iniciou a 
residência na instituição.
Confirma em hcp.org.br essa história de 
superação.

Em celebração ao Dia Internacional 
da Mulher, o almoço no HCP foi muito 
especial. Além do cardápio preparado 
para o dia, o setor do Endomarketing 
organizou atrações para descontrair 
os colaboradores e, principalmente, as 
colaboradoras. Teve apresentação de 
dança de salão e sorteio de maquiagem.

Resultado de campanha em prol do 
Dia Mundial de Combate ao Câncer, a 
Granplast, empresa que trabalha com 
produtos em plástico para construção 
e reforma, doou mais de R$ 13 mil reais 
ao HCP neste mês de março. A quantia é 
proveniente de parte do arrecadado nas 
vendas do Assento Almofadado da mar-
ca.

NIR faz apresentação oficial

Residência e maternidade

Dia da Mulher 

Doação

ACONTECEU NO HCP

EXPEDIENTE:
Superintendente Geral: Hélio Fonsêca
Gerente de Marketing: Gustavo Penteado 
Coordenadora de Comunicação: Camyla Nóbrega 
Designer: Julliana Estelita 

Colaborador,
envie sua sugestão

 comunica@hcp.org.br

CONTATO: 
(81) 3217.8153
comunica@hcp.org.br

Jornalista: Francine Nascimento 
Designer: Jônatas Messias
Analista de Sistemas: Gustavo Henrique
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Jornal em versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

Instagram

Sou paciente do Hospital de Câncer de 
Pernambuco e só tenho a agradecer o 
atendimento.
@joelmadantas40

Um abraço de Deus na tua alma 
e na de todos que fazem parte 
desta imensa equipe. Do mais alto 
ao mais simples. Um abraço de 
Deus na alma traz cura. Amo vcs. 
@soniamota.sp

Eu também sou ex-paciente deste 
hospital desde 2012, quando fui 
diagnosticada com câncer. Graças a 
Deus e a toda equipe deste hospital, 
eu fui curada e todo mês eu faço 
a transferência da minha doação 
sempre. Agora estou tratando o meu 
marido com câncer também no mesmo 
hospital. Orando e pedindo a Deus, 
força e sabedoria pra enfrentar mais 
uma batalha. O HCP merece toda e 
qualquer ajuda será sempre bem vinda.
@celiadudanelle

MURAL DA GRATIDÃO
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Conheça mais
na Intranet

DOAÇÃO

Doar para o HCP é fácil, rápido e seguro. 
Utilize a chave pix:
soudoador@hcp.org.br

Doe pelo pix
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