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Para alimentar corpo e alma

Tábua deMarés HOJE AMANHÃ

E m meio à luta para atender pa-
cientes com covid-19, profissio-
nais do Hospital Universitário

Oswaldo Cruz (Huoc), em Santo Amaro,
área central do Recife, recebem um lan-
che diariamente para aliviar a pesada
rotina. Para as famílias dos doentes são
realizados telefonemas para dar notí-
cias de como está o parente internado.
Aos que recebem alta, é concedido um
certificado atestando que venceram o
novo coronavírus. Pequenos gestos que
têm feito a diferença na unidade de saú-
de, vinculada à Universidade de Per-
nambuco (UPE), e uma das primeiras a
tratar acometidos pelo vírus que até on-
tem já atingiu 20.094 pessoas no Estado
e causou amorte de 1.640 delas.
A iniciativa é do projeto ComVida,

idealizado e coordenado pela
fonoaudióloga Helena Pinto, junto com
mais 20 voluntários. É uma das ações
que está sendo beneficiada pela campa-
nha Atitude Cidadã: Está em nossas
mãos, do Sistema Jornal do Commer-
cio de Comunicação (SJCC) em parce-
ria com o Instituto JCPM de Compromis-
so Social (IJCPM). Até o próximo domin-
go (24), empresários, comerciantes e ci-
dadãos estão convidados a fazeremdoa-
ções em dinheiro, emmantimentos (ali-
mentos ou produtos de higiene e limpe-
za) ou emEquipamentos de Proteção In-
dividual (EPIs) para entidades que pre-
cisam de apoio, sobretudo neste perío-
do da pandemia.
Todo o trabalho realizado pelo

ComVida é feito com doações. Donos de
restaurantes, mercadinhos, lanchone-
tes e padarias, além de empresas de ali-
mentação, contribuem com os lanches
ou recursos financeiros. “Começamos
com poucos lanches, uma média de 40.
Agora chegamos a servir 700 por dia.
Porque são entregues para todas as pes-
soas que estão no hospital e não só os
profissionais de saúde”, explica Hele-
na, funcionária do Huoc há 27 anos.
Atualmente, a unidade de saúde dis-

põe de 132 leitos de enfermaria e 48 de
UTI exclusivos para doentes de corona-
vírus. “Ter o nosso projeto incluído nes-
sa campanha do SJCC nos dámuita ale-
gria porque é um reconhecimento do
que estamos fazendo, uma forma de
mostrar credibilidade às nossas ações”,
comenta Helena. Uma das atividades
mais recentes foi comprar roteadores

para garantir o sinal de internet em to-
do o hospital.
“Médicos querem às vezes mandar

um exame para um colega que está em
outra enfermaria, para trocar ideias so-
bre o tratamento. Não estavam conse-
guindo porque não havia wi-fi. Com o
dinheiro das doações, compramos os
equipamentos”, afirma Helena. A tenta-
tiva, diz, é humanizar o dia a dia de
quem está na linha de frente da co-
vid-19. “Nosso projeto tenta levar um
pouco de alegria nesse cenário de tanto
sofrimento e tristeza”, observa a
fonoaudióloga.
“É um estímulo a mais para conti-

nuarmos. Às vezes o lanche vem com
uma mensagem. Mostra que alguém
lembrou da gente, está preocupado co-
nosco”, diz a técnica de enfermagem
Maria da Conceição Santos, uma das
funcionárias da UTI pediátrica de co-
vid-19. “Mais do que nos alimentar, o
lanche traz um pouco de alegria”, ga-
rante a também técnica de enfermagem
Rafaela Farias, que atua na mesma ala
de Conceição.

ENTREGA
Ontem foram entregues cem cestas

básicas e cem kits de limpeza, doados
pela empresa Tupan, para o projeto Ru-
ralinda, da Universidade Federal Rural
de Pernambuco (UFRPE), também uma
das instituições contempladas pela cam-
panha do SJCC. Voluntários da comuni-
dade acadêmica estão juntando alimen-
tos e produtos de higiene e limpeza pa-
ra grupos que atuam compessoas em si-
tuação de rua e imigrantes.
No JC Online (www.jconline.com.br)

há uma lista com 58 instituições que de-
sempenham trabalhos sérios em diver-
sas áreas como saúde, educação e assis-
tência social em Pernambuco e que pre-
cisam de apoio. Doações podem ser rea-
lizadas de três maneiras. Uma delas é
pelo site do RioMar (www.vivariomarre-
cife.com.br). Na aba Atitude Cidadã, o
doador escolhe uma das 10 entidades in-
dicadas lá e informa o valor que deseja
destinar, com contribuição por meio de
cartão de crédito.
Outra possibilidade é fazer a doação

diretamente às instituições. A terceira é
entregar os produtos nas sedes da Rá-
dio Jornal, no Recife ou no interior.
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SOLIDARIEDADE Acima, equipe do projeto ComVida,
coordenado pela fonoaudióloga Helena Pinto. Ao lado,
as técnicas de enfermagemMaria da Conceição e Rafaela
agradecem o carinho em forma de alimento. Abaixo, as
cestas doadas pela Tupan para o projeto Ruralinda, da
Universidade Federal Rural de Pernambuco
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ATITUDE CIDADÃ Projeto ComVida distribui comida para profissionais do Hospital Oswaldo Cruz. Pequenos gestos que fazem a diferença
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