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Para estimular a adesão do funcionalismo municipal 
ao projeto Transforma Recife, a Prefeitura promoveu, 
no dia 04/09, palestra com o coordenador da iniciativa, 
Fábio Silva, também idealizador do movimento Novo 
Jeito. O encontro aconteceu no auditório Capiba, 
no 15º andar do edifício-sede. O Transforma Recife 
tem o objetivo de reunir entidades e organizações 
não governamentais e pessoas interessadas em 
trabalhar voluntariamente. Através da plataforma 
online www.transformarecife.com.br, os voluntários 
podem fazer um cadastro e escolher de que forma 
pretendem atuar. 

O site – primeiro no Brasil lançado por uma 
Prefeitura – cruza os perfis de interesse, incluindo 
preferências de atuação, localização, horários e 
causa ideal, com as diversas oportunidades de 

voluntariado. “Queremos o servidor envolvido 
com a iniciativa. Parecia uma utopia ver a 
sociedade civil e a gestão pública caminhando 
juntas nessa direção, mas agora o sonho já se 
tornou realidade. O que está acontecendo é 
histórico”, afirmou Fábio Silva. Lançada há pouco 
mais de dois meses, a plataforma, que funciona 
como uma espécie de rede social, já conta com 
mais de 10 mil inscritos.

Integrando o pacote de ações do Transforma Recife, 
a cidade receberá um medidor, chamado de 
voluntariômetro, onde serão computadas as horas 
de trabalho voluntário como forma de despertar o 
interesse da população pela iniciativa. No final da 
palestra, os servidores formaram grupos para cair 
em campo e conseguir cada vez mais adesões.

Palestra estimula 
engajamento voluntário
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Texto: Otávio Batista   <>   Foto: Andréa Rêgo Barros

13ª semana da Pessoa com deficiência 
movimenta a Pcr com arte e esPorte

Uma apresentação teatral muito especial 
encerrou as atividades da Semana da Pessoa 
com Deficiência deste ano na Prefeitura do 
Recife. No dia 28/08, doze atores do Grupo 
Integrarte encenaram a peça musical “Quatro 
variações sobre um mesmo tema”, uma 
adaptação de um texto de Bertolt Brecht feita 
pelo diretor Vicente Monteiro. Os integrantes 
do grupo são portadores de Síndrome de Down 
ou possuem algum déficit de inteligência. 

Cerca de 150 servidores assistiram à peça, 
que retratou o relacionamento entre a pessoa 
com deficiência e a sociedade, destacando o 
tratamento igualitário e o respeito. O evento 
marcou a entrada da Semana no calendário 
“Datas de Valor” – que integra o programa de 
valorização dos servidores da Prefeitura do Recife 

a importantes datas comemorativas, como 
o Dia da Mulher, Dia das Mães e os dias de 
combate ao Diabetes e à Hipertensão.

13ª Semana municipal da peSSoa com 
deficiência - aconteceu de 21 a 28/08 
e teve como tema “Inclusão: assuma este 
compromisso”. Diversas secretarias municipais 
se envolveram na ação, que visou consolidar 
a inclusão das pessoas com deficiência 
através de múltiplos olhares, com foco na 
acessibilidade e mobilidade. A programação 
contou com atividades como o Festival 
Esportivo da Pessoa com Deficiência, na praia 
de Boa Viagem, além de visita ao Jardim 
Botânico do Recife e às 12 esculturas dos 
poetas instaladas no Centro do Recife, através 
do Circuito Inclusivo dos Poetas.
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No último dia 10/09, foi inaugurada a Upinha Dia 
ACS Maria Rita da Silva, localizada na comunidade 
Córrego do Euclides. A população do local já 
lutava pelo equipamento há mais de dez anos. 
Foram investidos R$ 900 mil na nova Unidade 
de Saúde da Família, que já é a segunda do tipo 
construída pela gestão. Sua estrutura prima pelo 
atendimento humanizado, conforto e qualidade 
nos serviços oferecidos. 

O  equipamento contará com três equipes de saúde 
completas, cada uma formada por um médico, 
enfermeiro, técnico de enfermagem e seis agentes 
comunitários de saúde, além de três equipes de 
Saúde Bucal. Funcionando das 8h às 17h, a Upinha 
Dia vai contemplar mais de 10 mil moradores do 
Córrego do Euclides, Córrego do Ouro, além de 
parte dos moradores do Córrego José Grande, 
Vasco da Gama e Morro da Conceição. 

Além de construir os novos equipamentos, 
a Prefeitura do Recife está requalificando 75 
Unidades de Saúde da Família que já existem 
na rede municipal, com investimento superior 
a R$ 16,8 milhões. Até o final deste ano, mais três 
Upinhas Dia serão entregues à população. São 
elas: UR-04/UR-5, Novo Jiquiá e Dom Helder.

Você sabia que o Programa de Serviço e Lazer da 
Prefeitura do Recife - Prosel - lhe dá descontos em 
vários serviços e produtos? Pois é. O programa, 
voltado para o servidor municipal (inclusive 
cargos comissionados), funciona através de 
parcerias com empresas de diversos segmentos, 
como instituições de ensino, hotéis, restaurantes 
e cursos de línguas. Os descontos chegam a até 
40%, gerando benefícios  para os funcionários e 
seus dependentes. 

Qualquer servidor municipal da administração 
Direta e Indireta, além dos inativos, pode 
participar do programa. Para isso, basta apresentar 
o crachá da Prefeitura ou um contracheque 

atualizado com documento de identificação 
no estabelecimento parceiro do Prosel. Não é 
necessário fazer nenhum cadastro prévio. 

Para ter acesso a lista de empresas participantes, 
é só acessar o site da Prefeitura do Recife 
(http://www2.recife.pe.gov.br/pcrservicos/prosel/) 
e fazer o download da lista. Viu só? É fácil, é simples 
e sem burocracia.

mais informações 
Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. 
local: Guichê 8 e 9 na recepção do edifício-sede 
da Prefeitura do Recife
contato:  3355.9466 / 3355.8687 / 3355.8688 

Prosel garante descontos 
Para o servidor municiPal

Texto: Luisa Vidor

Texto: Marta Guimarães   <>   Foto: Andréa Rêgo Barros
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Este jornal é pra você, servidor. Foi criado com 
o objetivo de abrir mais um espaço de participação, 
diálogo e informação na Prefeitura do Recife, 
dentro do programa Servidor de Valor. Aqui, você 
vai encontrar os registros das atividades realizadas 
na PCR, notícias da gestão, dicas, prestação 
de serviço, agenda e muito mais. Este primeiro 
número foi pensando e produzido com todo o 
carinho, e traz um pouquinho de quem somos 
nós, do que fazemos e pensamos. Opine, participe, 
sugira - a gente quer ouvir você!

Expediente:

GERAldO JuliO
Prefeito do Recife

luCiAnO SiquEiRA
Vice-Prefeito do Recife

AlExAndRE GAbRiEl
Secretário de imprensa

SilEnO GuEdES
Secretário de Governo 
e Participação Social

MARCOni MuZZiO
Secretário de Administração 
e Gestão de Pessoas

dAniEllE liMA 
MARCEllA SAMPAiO
Edição e revisão

MARCEllA SAMPAiO
Projeto Editorial

luiSA VidOR
Jornalista Responsável

HEitOR POntES
Projeto gráfico 
e diagramação

tiragem: 5.000 exemplares, distribuição gratuita.
telefone: 3355.8687 
E-mail: imprensa.sadgp@recife.pe.gov.br

outubro roSa, de 02 e 29/ 10
Mês especial de combate ao câncer de 

mama. Programação com exames de mama 
gratuitos para as servidoras, doação de 

sangue e exames oftalmológicos.  
 

Semana do Servidor, de 29 a 31/10
Abertura com a Banda Sinfônica do Recife, 
Pausa para Prevenção, feira do Prosel, culto 
ecumênico e exposição de artistas plásticos.

 
calendário de pagamento

Outubro - 27/10
Novembro - 24/11
Dezembro - 22/12



Engajamento e dedicação são princípios que 
Carmen Castro, servidora da Prefeitura do Recife 
há 29 anos, traz para seu dia a dia na vida e no 
trabalho. Quando entrou na prefeitura, com 22 
anos, era recém-formada em Pedagogia. Foi aqui 
na PCR que ela conseguiu seu primeiro emprego. 
Ingressou na Secretaria de Planejamento, em uma 
diretoria com mesmo nome , onde desenvolveu 
diversas atividades. Entre elas, a publicação “Recife 
em Números”, que tinha a função de reunir todos os 
principais dados do município, desde informações 
populacionais até números sobre o comércio.

“Na época, o sistema era inovador, pois não existia a 
internet. Foi um tempo de muita doação por parte 
dos servidores da diretoria. Quando íamos para 
reuniões e eventos fora do município, levávamos o 
material, que descrevia exatamente o que era o nosso 
Recife”, conta. Após alguns anos, a servidora recebeu, 
com surpresa, o convite para compor a Diretoria de 
Orçamento e fazer parte da Comissão Central de 
Licitação, que cuidava de todas as licitações da PCR. 
O chamado foi aceito e encarado com um sentimento 
de reconhecimento do seu trabalho.

Em 2000, quando uma nova gestão foi iniciada 
na Prefeitura, Carmen, mais uma vez, encarou um 
desafio. Agora ela iria sair da área dos números e 
planilhas para o setor social, através da Secretaria 
Executiva de Controle Urbano (Secon), órgão 
responsável por fiscalizar o uso do solo do 
município. Na Secon, descobriu uma grande paixão: 
ajudar o cidadão através da mediação de conflitos.

Há 14 anos nessa função, a servidora considera 
que o seu trabalho é “acalanto para as pessoas 
envolvidas”. Em 2012, em uma ação de retirada 
de barracas em frente ao Hospital Maria Lucinda, 
na Zona Norte do Recife, ela viveu um dos seus 
dias mais gratificantes. Através da articulação 
com outras secretarias municipais e com o 
próprio hospital, as 10 famílias que viviam do 
comércio nas barracas conseguiram encontrar 
uma solução para redirecionar sua atividade 
profissional. A iniciativa evitou que as famílias 
ficassem desamparadas. Contando a história com 
brilho nos olhos, Carmem não disfarça a emoção: 

“Trabalhar com o social me encanta. Fazer o bem 
é a minha maior satisfação”. 

Perfil
Texto: Luisa Vidor   <>   Foto: Marcos Pastich
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