
Agora temos a notícia que todos esta-
vam esperando. O Bazar Solidário HCP 
com produtos doados pela Receita Fe-
deral será iniciado no dia 09 de agosto e, 
como já divulgado anteriormente, exclu-
sivamente online. São eletrônicos, per-
fumaria, vestuário, calçados, cosméticos, 
tudo isso e muito mais, a partir de R$2,00. 
No primeiro momento, o Bazar será aber-
to para colaboradores HCP, HCP Gestão e 
Rede Feminina. Você pode adquirir os seus 
produtos pagando em boleto bancário ou 
cartão (débito ou crédito). 

Todo o processo será muito simples e 
fácil, basta seguir esse pequeno pas-
so a passo que preparamos para você. 
Lembre-se, inicia dia 09/08, às 15h:

1)  Acesse o site bazar.hcp.org.br
2) No menu principal, clique em “Entrar ou 
Cadastrar”
3) Preencha seu e-mail pessoal e sem 
seguida o formulário com seus principais 
dados.
4) Selecione produtos do seu interesse e 
clique no carrinho de compras para fi na-
lizar.
5) Por fi m, escolha a forma de pagamento.

Atenção:
• Os produtos serão entregues no HCP, no 
contêiner de doações, próximo à nutrição, 
em até sete dias úteis, dependendo da 
forma de pagamento escolhida (boletos 
demoram até dois dias úteis para serem 
compensados). 

• Você será avisado através do e-mail 
quando o seu produto estiver disponível 
para retirada. 
• Apenas o funcionário ou voluntário que 
adquiriu o produto pode retirá-lo. Será 
necessário apresentação do crachá da 
instituição ou nome na lista (para volun-
tários da Rede Feminina). Todos preci-
sam apresentar o comprovante da com-
pra emitido pelo site. 

Quem aí também está ansioso? 

BAZAR 

Vamos às compras! 
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ENSINO E PESQUISA
Ainda dá tempo de adquirir o caderno 
do HCP. A edição limitada foi produ-
zida em homenagem aos 75 anos da 
instituição e dos serviços prestados à 
população em tratamento de câncer. 
O caderno é atemporal, com calendá-
rio até 2024 e, ainda, com áreas para 
planejamento pessoal e fi nanceiro. 
Adquira seu exemplar na Rede Femi-
nina, por apenas R$ 20,00 na primeira 
unidade e R$ 15,00 a partir da segunda. 
Uma ótima opção de presente. Toda a 
venda revertida para completar o tra-
tamento de crianças, jovens, adultos 
e idosos atendidos aqui na instituição.

AQUIRA O SEU! 

Valor:
R$ 20,00 na primeira unidade. 
R$ 15,00 a partir da segunda unidade. 
Onde: 
Rede Feminina (Ramal: 8061)

Parceiro do HCP, o grupo Bem Infi nito 
vem ajudando mensalmente a nossa 
instituição com uma tonelada de ali-
mentos, insumos essenciais para a pro-
dução diária de mais de duas mil refei-
ções. Mas, o mais bonito dessa atitude 
solidária, é a história que está por trás 
dessa iniciativa. Conheça: 
Tudo começou com Lucas Romão (16 
anos), diagnosticado com linfoma, tipo 
de câncer que afeta o sistema de defe-
sa do organismo e, mesmo não sendo 
paciente do HCP, decidiu dedicar o seu 
tempo para ajudar pessoas que também 
estavam passando por tratamento, mas 
não tinham as mesmas oportunidades 
que ele. Assim, criou o grupo Bem In-
fi nito que, no primeiro dia, já reunia 30 
voluntários, todos adolescentes, estu-

SOLIDARIEDADE

Últimas unidades  

Amor e solidariedade 

O HCP é uma entida-
de importantíssima 
para a Sociedade 
Pernambucana. São 75 
anos de atendimento e 
acolhimento assistencial a 
pessoas necessitadas de tratamento, 
atenção e amor, no enfrentamento de 
uma doença muito difícil. Todos nós 
temos uma grande relevância nessa 
missão e a cada dia devemos renovar 
nossas energias e nos reinventar para 
que possamos continuar cumprindo, 
juntos, os objetivos da Instituição.
Josenildo Martins Sá, Superintenden-
te de Controladoria do HCP

dantes de diversas escolas particulares do 
Recife, entre 15 e 17 anos. Juntos, mobili-
zaram outros parceiros e fi zeram a primei-
ra ação para o HCP.
Em 2019 Lucas faleceu, mas deixou um 
legado de amor ao próximo, carinho e 
amizade, perpetuado por seus familiares, 
amigos e, agora, diversos voluntários, in-
clusive empresas que juntos, não só aju-
dam o Hospital de Câncer de Pernambuco, 
mas diversas instituições e comunidades 
carentes. Lindo, não é?!



Dia do Amigo  

Para promover interação e descontra-
ção, os departamentos de Endomarke-
ting e Qualidade realizaram a “Adedonha 
dos Amigos”. Essa brincadeira teve como 
propósito testar a sintonia dos colegas 
de trabalho, impulsionar a criatividade, 
ativar a memória e incentivar a concen-
tração. As personagens “Best Friends” 
levaram alegria e chocolates para as du-
plas vencedoras. 

Cabeça e Pescoço 

Para o Julho Verde, campanha em aten-
ção ao câncer de cabeça e pescoço, a 
nossa equipe de fonoaudiologia promo-
veu uma ação na triagem, orientando os 
pacientes sobre os sinais e sintomas do 
câncer de cabeça e pescoço e sua pre-
venção, com entrega de panfletos infor-
mativos. 

Prédio Amarelo 

Quem anda pelo prédio amarelo, nosso 
setor de ambulatórios, percebeu a mo-
vimentação de trabalhadores da manu-
tenção. Todo o ambiente está passan-
do por requalificação e recebendo uma 
nova pintura, com materiais totalmente 
doados pelo Armazém Coral Achaqui. 
Agora aquela foto bonita no nosso jardim 
vai ficar mais bela ainda. 

Instagram

Vocês são merecedores de todas as 
doações do mundo. Pela dignidade 
dessa equipe, pelo tratamento cari-
nhoso com o seu semelhante eu que-
ria ser agraciada com um prêmio digno, 
que eu faria questão de rachar com vo-
cês. Eu amo Vocês.
@sylnepires

Parabéns pra esses profissionais anjos 
enviados por Deus. Desejo pra eles vida 
longa e muita saúde ...
@alcione8292

Como é grande o meu AMOR por vocês 
todos  Deus.
@suelene.araujo_

O nome desse hospital deveria ser 
hospital do amor, grata a Deus e grata 
por tudo que estão fazendo por mim . 
Que Deus abençoe este hospital e to-
dos os profissionais.
@josiferreira987

Facebook

Parabéns a todos esses profissionais 
que tratam seus pacientes com tanto 
carinho, respeito e humanidade. Para-
béns todos oncologistas, Deus aben-
çoe grandemente a todos.
@Ana Maria

Parabéns! Gratidão e reconhecimento 
pelo nobre trabalho que desenvolvem.   
@Elba Lucia

Que Deus abençoe cada uma de vocês. 
Vocês são anjos enviados por Deus na 
vida de cada um.       
@Rosa Dutra

Parabéns pra todas vocês, que conti-
nuem sendo uma bênção nas vidas de 
quem precisa.    Sejam iluminadas por 
Deus, muita saúde e forças. 
@Lenira Araujo

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

Para melhor atender os nossos pacien-
tes e seus acompanhantes na espera 
da tomografia, foi criada uma nova área 
de espera, anexa ao Centro de Imagem. 
Agora os usuários que aguardavam na 
entrada IMEC, podem esperar em um 
ambiente mais amplo e arejado, com 
toda a segurança que esse momento 
pandêmico ainda pede. 

Coordenado por Ensino e Pesquisa o 
curso de Educação Permanente em Cui-
dados Paliativos da Rede Oncológica do 
SUS de Pernambuco, realizado através 
de incentivo financeiro via Programa Na-
cional de Apoio à Atenção Oncológica – 
PRONON, chegará ao seu módulo prático 
neste mês de agosto, em formato semi-
presencial. As aulas teóricas, com nove 
módulos, ocorreram no período de feve-
reiro a junho de 2021, com a modalidade 
de Ensino à distância – EAD. Na modali-
dade prática, os 136 alunos terão aces-
so a conteúdos como Procedimentos e 
abordagem multidisciplinar do paciente 
em cuidados paliativos e atendimento 
ambulatorial e hospitalar ao paciente e 
familiar em cuidados paliativos, entre 
outros. 

Lindo, aconchegante e funcional. É as-
sim que está o novo guarda-volumes 
para pacientes e acompanhantes da 
nossa instituição. O espaço saiu da en-
trada IMEC e agora está localizado no 
corredor da enfermaria Nossa Senhora 
Aparecida e do posto dos maqueiros. Já 
conferiu? 

Espera com qualidade  

Módulo prático   

Novo guarda-volumes 
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Colaborador,

Envie sua sugestão 
para 

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

Jornal em
versão digital

hcp.org.br/jornalcomunica

MURAL DA GRATIDÃO

DIVULGAÇÃO HCP IMAGENS

Conheça mais
na Intranet


