
Coordenado pela equipe de Captação de 
Recursos e Doações aqui do HCP, o famoso 
e tão esperado bazar com produtos doa-
dos pela Receita Federal está previsto para 
agosto. Seguindo as recomendações sani-
tárias e com o objetivo de evitar aglome-
rações, as vendas serão feitas exclusiva-
mente online, através da nossa loja virtual, 
que será lançada em breve, exclusivamen-
te para colaboradores HCP, HCP Gestão e 
Rede Feminina. 

Como as vendas serão realizadas online, 
não será permitido desconto em folha 
como opção de pagamento. É o mo-
mento de se organizar e separar aquele 
dinheirinho ou crédito no cartão para 
adquirir os produtos que você esta-
va esperando. Logo mais divulgaremos 
mais informações.

Quem aí também está ansioso? 

BAZAR 

O bazar da Receita
Federal está chegando

PUBLICAÇÃO DO
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Foi no último dia 25/06 a votação para 
eleger o grupo que ficará a frente da 
Rede Feminina de Combate ao Câncer 
pelos próximos dois anos. Apenas a 
chapa Ainda Somos Nós, da atual pre-
sidente Maria da Paz Azevedo Silva e 
da vice-presidente Enídia Tenório de 
Holanda concorreu e permanece pela 
terceira gestão consecutiva. Atual-
mente o voluntariado conta com qua-
se 300 pessoas, homens e mulheres 
que dedicam o seu tempo para ajudar 
quem precisa através de importantes 
ações sociais.

ESPAÇO REDE

Ainda Somos Nós 
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Ensino e Pesquisa oferece curso
gratuito de Introdução à Bioestatística

IMAGEM: Freepik



Capacitação 

Para disseminar o conceito de lideran-
ça inovadora, o departamento de endo-
marketing promoveu uma capacitação 
sobre poder e inteligência emocional 
para gestores administrativos. O evento 
trouxe grandes contribuições sobre li-
derança, inteligência emocional e perfil 
comportamental como ferramentas de 
engajamento e administração de con-
flitos. Dirceu Cordeiro Júnior, coach e 
especialista em gestão de negócios, e 
Alfredo Neto, especialista em comunica-
ção na TI foram os palestrantes.

Como está a sua postura? 

Uma ação em conjunto entre a Gerência 
de Qualidade e o SESMT buscou estimu-
lar a ergonomia no ambiente de traba-
lho, procedimentos que visam à saúde e 
o bem-estar do profissional. Na ocasião, 
os trabalhadores foram orientados so-
bre a importância da boa postura física 
e como isso pode ajudar a tornar o dia 
mais leve e menos estressante. Eles ti-
veram uma sessão de ginástica laboral e 
também aprenderam sobre a necessida-
de de se colocar no lugar do outro. 

Instagram

Essa é nossa segunda casa, segunda 
família. No Hospital do Câncer de Per-
nambuco somos bem acolhidos, não 
tem o que reclamar.
@fabiana_silva112

Eu também realizei todo o meu trata-
mento no HCP, onde somos muito bem 
acolhidas por todos, graças a Deus.
@jesskellyy.kelly

O único sentimento que consigo ex-
pressar é GRATIDÃO a cada um de 
vocês que estiveram comigo até aqui, 
vocês realmente são instrumentos de 
Deus.
@diariodeumgirassol

Facebook

Por acidente do destino fui parar nes-
se hospital e fiquei encantada. Fui tão 
bem recebida, tão bem tratada. Graças 
a Deus!
Ivone Santos Campos

Deus abençoe cada um que se doa pra 
curar e dá a esperança de vida a es-
ses pacientes. Vale a pena ajudar esse 
hospital.     
Lenira Araujo

As equipes do HCP fazem o que po-
dem pelos pacientes. Eles se dedicam 
de corpo e alma para verem seus pa-
cientes bem, principalmente quando 
se trata das crianças.    
Ana Paula Melo

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

A palestra Reciclagem e Meio Ambien-
te fez parte da programação do Mês do 
Meio Ambiente do HCP, desenvolvida pela 
CIPA e a Comissão de Gestão Ambien-
tal, com apoio da equipe de Marketing 
e Comunicação. Simone Jardim, gestora 
ambiental e diretora da Planeta Limpo, 
organização responsável pela reciclagem 
de materiais inservíveis, destacou os be-
nefícios da reciclagem, ação mais bara-
ta em comparação com a produção da 
própria matéria prima. Ressaltou, ainda, 
que o plástico não é um vilão, pois é um 
material infinitamente reciclável. “O que 
precisamos é estimular a coleta seletiva 
e nos preocuparmos com a destinação 
correta do lixo que produzimos”, desta-
cou Simone. 

O ambulatório de Cabeça e Pescoço ago-
ra conta com dois novos endoscópios, 
equipamento que serve para examinar a 
área da laringe e faringe do paciente. Os 
endoscópios são de última geração, com 
uma lente específica na ponta, o que vai 
facilitar o exame realizado pelo médico, 
e vão substituir o material anterior.

O poder da reciclagem 

Novos endoscópios 
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Colaborador,

Envie sua sugestão 
para 

comunica@hcp.org.br
e participe do jornal.
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Jornal em
versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

MURAL DA GRATIDÃO

Quantos % dessa dívida é
responsabilidade do seu setor?

Parte da campanha do Mês do Meio Am-
biente do HCP, integrantes da CIPA, En-
domarketing e Gerência de Qualidade co-
locaram para fora o lado cantor/ator em 
uma ação super divertida. Com o objeti-

vo de estimular os colaboradores em 
adotar o consumo consciente, a turma 
fez uma paródia da música Carpin-
teiro e se fantasiou inspirada no trio 
da “dancinha do piseiro”. A música “O 
Carteiro” pedia o apoio na economia 
de água, energia, papel e descartáveis, 
um total de R$ 450 mil mensais para 
a instituição. Quais mudanças vocês 
já fizeram no setor para melhorar essa 
realidade?

DESTAQUE DO MÊS
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