
Quando as contas de casa começam a 
chegar dá uma “dor no coração”, não é? 
Aqui no HCP é igual, principalmente quan-
do esse valor supera R$ 435 mil todos os 
meses apenas com as contas de energia, 
água, descartáveis e papéis. Quando pen-
samos em todos os investimentos que po-
deriam ser feitos com esse valor, a sensa-
ção fica ainda pior, concorda? 

Pensando nessa situação, a nossa CIPA, a 
Comissão de Gestão Ambiental e a equipe 
de Marketing e Comunicação se uniram e 
criaram neste mês de junho o Mês do Meio 
Ambiente do HCP, com uma série de dicas 
e ideias para preservarmos os recursos 
naturais do nosso planeta e, ainda, ajudar-
mos a diminuir o valor dessas contas.

O bom é que você também pode participar. 
Juntos, com pequenas atitudes no nosso 
dia a dia, podemos fazer uma grande dife-
rença. Lembre-se: o consumo consciente 
depende de cada um de nós.

Confira abaixo algumas ideias e aplique. 
Essas e outras dicas você encontra na 
nossa intranet.

01. Imprima apenas quando necessário.

02. Não jogue lixo no vaso sanitário.

03. Em dias mais frescos, aproveite a ven-
tilação natural.

04. Se perceber algum vazamento, co-
munique.

05. Apague as luzes e desligue o ar-con-
dicionado quando não tiver ninguém na 
sala.

Saiba mais na Intranet

MÊS DO MEIO AMBIENTE HCP

Último a sair? 
Desligou tudo?

PUBLICAÇÃO DO
HOSPITAL DE CÂNCER
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“Entro nessa missão 
com grandes expecta-
tivas e muita vontade 
de, através de uma 
gestão participativa e 
a integração dos mais 
diversos setores, trazer 
mais inovações para o HCP”.

Dr. João Alberto de Oliveira Barros, 
Superintendente Técnico do HCP.

COMUNICA HCP
F E I T O  C O M  E  PA R A  V O C Ê

JORNAL 
interno

SOLIDARIEDADE

No último mês de maio, após oito anos 
como Superintendente Técnico do 
HCP, o médico endocrinologista Fábio 
Malta deixa a função para atuar em ou-
tros projetos pessoais e profissionais. 

O também médico, Dr. João Alberto 
de Oliveira Barros, que atuava como 
Chefe do Serviço de Cirurgia Oncológi-
ca da nossa instituição nos últimos 10 
anos, assume a função. Doutor João é 
formado em medicina, com residência 
médica em cirurgia geral (1997) e cirur-
gia oncológica (2000).

Solidariedade
invade o HCP

Parceiro desde 2019, o grupo solidário 
Bem Infinito está dando continuidade ao 
trabalho de Lucas Romão, adolescente 
acometido pelo câncer que, mesmo sem 
relação com o HCP, idealizou o projeto e 
passou a nos ajudar com doações fre-
quentes de alimentos. No último mês de 
maio, familiares e amigos do jovem doa-
ram mais uma tonelada desses insumos, 
como feijão, arroz e macarrão.

Além de contribuir para o hospital, o Bem 
Infinito também faz doações em comu-

Mudança na
superintendência

nidades carentes do Recife. Segundo eles, 
essa é a forma que encontraram de man-
ter viva a memória de Lucas.
Conheça mais na rede social instagram
@projetobeminfinito.

Confira a matéria completa
no site hcp.org.br

HCP em Brasília
 
No final do mês de maio nossa equi-
pe de Convênios e Projetos esteve em 
Brasília para cumprir agenda no Minis-
tério da Saúde – pleitear celeridade 
no aditivo financeiro de cerca de R$ 2 
milhões de reais para a compra de um 
Acelerador Linear para o HCP. O equi-
pamento de radioterapia seria adqui-
rido através de emenda parlamentar 
individual de R$ 5 milhões destinados 
pelo deputado federal Eduardo da Fon-
te (PP-PE), mas, devido à alta do dólar, 
o preço do aparelho subiu para mais 
de R$ 7 milhões, impossibilitando a 
compra. A gerente de projetos e con-
vênios, Patrícia Menezes, esteve em 
Brasília com esse apelo e foi recebi-
da pelo chefe de gabinete do Ministro 
Marcelo Queiroga, que vai repassar a 
importância do pedido.
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    www.hcp.org.br
    /sigahcp
    /sigahcp
    /hcppernambuco

ACONTECEU NO HCP

Mamães do HCP 

Vencedoras da campanha de endo-
marketing do HCP - Dia das Mães Tra-
ços de Emoções - Silvana Lúcia Pereira 
Alves, técnica de enfermagem (1º lugar); 
Maria Solange de Lima Barros, auxiliar 
administrativa (2º lugar) e Iara Correia 
de Amorim, técnica de enfermagem (3º 
lugar).
Confira os prêmios na intranet.

Pela Segurança de todos
 
Nossa colaboradora Austriele Sales 
Neves Amaral, enfermeira da hema-
tologia, foi a vencedora da campanha 
Segurança do Paciente e ganhou uma 
cesta de café da manhã. A ação foi re-
alizada com o objetivo de relembrar 
cada uma das Seis Metas Internacio-
nais de Segurança do Paciente, esta-
belecidas pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e já aplicadas na nossa 
instituição.  A adoção dessas metas 
é de extrema importância para nossa 
instituição manter o padrão de quali-
dade e garantir a segurança dos nossos 
pacientes e colaboradores.

Relembre todas as metas e saiba mais 
sobre a campanha na nossa intranet

A coordenação da Radioterapia preparou 
uma linda surpresa em homenagem ao 
Dia do Enfermeiro, comemorado em 12 
de maio. A equipe foi surpreendida com 
um café da manhã, sorteio de brindes 
e blusas personalizadas, como forma de 
agradecimento pelo trabalho em prol da 
vida, principalmente pela vida dos pa-
cientes oncológicos daqui do HCP.

Confira a matéria completa na intranet. 

Homenagem na 
Radioterapia

EXPEDIENTE:
Superintendente Geral: Hélio Fonsêca 
Diretora de Redação: Camyla Nóbrega 
Diretora de Arte: Julliana Estelita 

Colaborador,
Envie sua sugestão 

para 
comunica@hcp.org.br
e participe do jornal.

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

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

hcp.org.br/jornalcomunica

ACONTECEU NO HCP

Cuidando de Quem Cuida 

Parceria entre a Rede Feminina e o HCP, 
o projeto Cuidando de Quem Cuida vem 
promovendo o acolhimento das mães da 
pediatria que, em razão da rotina corrida e 
pela falta de tempo, não conseguem rea-
lizar os seus exames, como a prevenção e 
a mamografia.  No mês das mães, o nosso 
voluntariado também presenteou essas 
guerreiras com cestas básicas e foi uma 
alegria só.

Instagram 

Amo esse hospital, falo sempre que tem 
profissionais de excelência. O HCP salva 
vidas.
@monicaa_patriciaa

O HCP merece o nosso respeito e as nos-
sas Doações!
@antonioalmeida.ajas

Eu fui uma das que fiz quimioterapia e 
hoje só tenho que agradecer a todos que 
contribuíram com o meu tratamento.
@nalvacorreia_

Amo todos! Foi nessa instituição que tive 
minha cura. Muito obrigada.
@jessicarodriguejes

Facebook 

Tenho muita gratidão pelo HCP.
Leide Machado

Parabéns, só a gente sabe o carinho que 
vocês têm com os pacientes do HCP. Obri-
gada por vocês existirem em nossas vidas.
Ana Maria

Agradecimentos a todos esses profissio-
nais que ajudam tantas pessoas. Deus 
abençoe cada um deles.
Ivone Santos Campos

REDE FEMININA

#muraldagratidão

Comunicação
não-violenta na Saúde 

Para tornar mais leve as relações in-
terpessoais, nossa equipe de Marke-
ting e Comunicação do HCP articulou 
uma palestra voltada aos colaborado-
res que lidam diretamente com pa-
cientes e acompanhantes. O tema 
“Comunicação não-violenta na Saúde” 
buscou apresentar formas sutis de re-
agir a uma situação de potencial es-
tresse. Formada em comunicação, a 
palestrante Manuela Moraes ministrou 
gratuitamente o curso, que ainda ren-
deu certificado para os participantes.

Confira a matéria completa
na intranet.
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