
JORNAL
DE VALOR #02

Novembro’14

EDSON DE LIRA 
DEDICA SUA 

CARREIRA AOS 
FUNCIONÁRIOS 

DA PCR

OUTUBRO ROSA
COLORE A PCR

SUPERVISORES 
DE ESTÁGIO

PARTICIPAM DE 
CAPACITAÇÃO

PASSE LIVRE 
RECIFE JÁ É 

REALIDADE PARA 
OS ESTUDANTES DA 

REDE MUNICIPAL

MAIS AGILIDADE 
PARA AS PERÍCIAS 

MÉDICAS



Desde 01/10, Rodrigo Tavares, 11 anos, não 
precisa mais caminhar por 40 minutos de Santo 
Amaro até a Escola Municipal de Tempo Integral 
(EMTI) Pedro Augusto, na Boa Vista, onde 
estuda. Nesse dia, o aluno, que cursa o 6º ano 
do ensino fundamental, começou a usar o Passe 
Livre Recife. Como ele, todos os estudantes 
do 6º ao 9º ano que estão matriculados na rede 
municipal e se cadastraram já podem utilizar 
o benefício.

Com o Passe Livre, cerca de 14 mil alunos 
da rede municipal de ensino passaram a ter 
direito a 70 passagens de ônibus mensais. 
Sempre no início de cada mês, eles receberão 
automaticamente o crédito, correspondente a 70 

viagens no valor de meia passagem da tarifa do 
Anel A (R$ 1,07). Cada estudante pode usar até 
quatro passagens por dia. Os créditos expiram 
em 180 dias, como ocorre com todo VEM. O 
Passe Livre Recife pode ser usado em todos os 
dias da semana, inclusive sábados, domingos, 
feriados e até mesmo durante as férias escolares.

O benefício deverá ajudar a reduzir a evasão 
escolar, proporcionar aos estudantes o acesso ao 
lazer e colaborar para a economia das famílias 
de baixa renda. O investimento será de cerca 
de R$ 1 milhão por mês, o que representa uma 
economia mensal de R$ 74,90 para cada família. 
No fim do ano, os pais terão economizado mais 
de um salário mínimo: R$ 898,80 por aluno.

Veja como é fácil se cadastrar:

É preciso se dirigir até o Posto de Atendimento 
do VEM na Rua da Soledade, n° 259, bairro da 
Boa Vista, que funciona das 8h30 às 17h30, de 
segunda a sexta-feira. Lá funcionam sete guichês, 
onde são atendidos prioritariamente os alunos da 
Prefeitura do Recife. É preciso levar CPF, certidão 
de nascimento ou documento de identifi cação 
com foto (carteira de identidade ou carteira de 
estudante) e comprovante de residência (este 
último pode ser em nome do pai ou responsável). 
Em seguida os estudantes fazem uma foto e 
cadastram as impressões digitais para biometria. 
O cartão do passe Livre é entregue na hora e pode 
ser usado imediatamente. 

Há mais de um ano, Lurdes Barbosa, servidora da 
Secretaria de Cultura, estava precisando fazer uma 
mamografi a. No último dia 02/10, ela, junto com 
outras 72 pessoas, teve a oportunidade de realizar 
o exame, sem custo e sem fi la de espera. A ação, 
promovida pela Prefeitura do Recife, faz parte 
da programação do Outubro Rosa, movimento que 
reúne associações e entidades governamentais 
e não-governamentais na luta contra o câncer de 
mama, o que mais mata mulheres no Brasil. Para 
atender às servidoras, foi instalado um mamógrafo 
móvel no edifício-sede da PCR. 

Além da realização dos exames, foram distribuídos 
informativos e laços de fi ta rosa, símbolos da luta 
contra a doença. Várias pessoas usaram o laço 
durante o dia, como forma de apoio ao movimento. 
O agente administrativo Aldomar Romero, 

que trabalha na ilha de informações do térreo 
do edifício-sede da PCR, foi um deles. Para ele, 
a saúde é um assunto de grande valor, não importa 
se para homens ou mulheres. “Temos que apoiar, 
incentivar e divulgar iniciativas como essas”, disse.

Outubro Rosa – No mês especial de combate ao 
câncer de mama, além das atividades na Prefeitura 
do Recife, foram promovidas ações nas unidades 
de saúde (incluindo Unidades de Saúde da Família 
e Policlínicas) de todos os Distritos Sanitários. 
As usuárias realizaram exames de coleta de 
citologia oncótica e atividades corporais com 
os profi ssionais do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf) e da Academia da Cidade. Durante 
todo o mês, o edifício-sede da prefeitura fi cou 
iluminado com a cor que representa a luta contra 
o câncer de mama.

OUTUBRO ROSA
COLORE A PCR

Texto: Luisa Vidor   <>   Foto: Marcos Pastich
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A partir de agora, você, servidor da PCR, poderá 
realizar sua perícia médica com mais rapidez e 
conforto. Ao invés de se dirigir ao local da perícia e 
esperar por uma senha, você pode ligar para marcar 
sua consulta, evitando fi las e demora no atendimento. 
Atualmente, a perícia médica funciona com oito 
médicos, que atendem das 8h às 12h e das 13h às 16h, 
de segunda a sexta-feira, em Santo Amaro. 

Texto: Luisa Vidor

JORNAL DE VALOR
Olá! É com muita alegria que entregamos a você 
a segunda edição do Jornal de Valor. Nossa estreia 
contou com a performance super especial dos 
arte educadores da CTTU, que percorreram os 15 
andares do edifício-sede fazendo a festa por onde 
passavam enquanto distribuíam o informativo. 
A ação foi um sucesso - principalmente por causa 
da sua participação, servidor. Esperamos poder 
caminhar juntos, sempre, ao lado de todos os que 
fazem a PCR. Não esqueça: esse jornal é pra você. 
Boa leitura!

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 gráfi co 
e diagramação

Texto: Luisa Vidor   <>   Foto: Inaldo Menezes

SUPERVISORES DE ESTÁGIOSUPERVISORES DE ESTÁGIO
PARTICIPAM DE CAPACITAÇÃOPARTICIPAM DE CAPACITAÇÃO

Muitas vezes funcionando como o primeiro 
contato prático com a profi ssão, o estágio tem um 
papel indispensável na formação de estudantes em 
todos os níveis. Com o objetivo de potencializar o 
desenvolvimento dos seus estagiários, a Prefeitura 
do Recife promoveu, nos dias 26 e 30/09, uma 
capacitação para os supervisores de estágio de 
todas as secretarias. A ação ajudou a tirar dúvidas 
e orientar os servidores responsáveis pelas áreas 
de estágio na PCR. 

No dia 26, a atividade aconteceu no Auditório 
Capiba, no 15º andar do edifício-sede, e contou 
com a parceria do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), 
instituição responsável pela administração dos 
contratos de estágio da PCR. Entre os assuntos 
abordados, a legislação de estágio, prevista na lei 
federal nº 11.788, foi um dos mais comentados e 
debatidos. 

Para o gerente de projetos turísticos da Secretaria 
de Turismo e Lazer, Renato Barbosa, o evento foi 
importante para nivelar os conhecimentos sobre 
o tema. “Supervisiono dois estagiários de nível 
superior e vejo a importância dessa experiência. 
Complementamos a formação deles, colocando 
na prática o que a universidade vê na teoria”.

Já no dia 30, a capacitação atendeu os servidores 
da Secretaria de Educação e aconteceu no Centro 
de Formação Paulo Freire. Na ocasião, mais de 
300 supervisores participaram da palestra, que 
abordou assuntos específi cos sobre o estágio na 
área de educação e as principais dúvidas sobre 
legislação.

Ao todo, as palestras foram assistidas por cerca 
de 400 servidores. Atualmente, aproximadamente 
4,5 mil estudantes estagiam na Prefeitura do 
Recife.

Tiragem: 5.000 exemplares, Distribuição gratuita.
Telefone: 81 3355.8687 
E-mail: imprensa.sadgp@recife.pe.gov.br

MAIS AGILIDADE MAIS AGILIDADE 
PARA AS PERÍCIAS PARA AS PERÍCIAS 
MÉDICAS

Quem precisa de perícia médica? Se você 
recebeu um atestado médico de mais de 
três dias, precisa acompanhar um familiar 
em algum procedimento médico, necessita 
atestar a aposentadoria por invalidez, realizar 
consultas para inquérito administrativo, 
isenção de imposto de renda ou para a 
readaptação funcional, é necessário realizar 
uma perícia médica na PCR. Em cada caso, há 
uma documentação específica que deve ser 
levada para a consulta.

Serviço:
Unidade de Perícia Médica
Av. Agamenon Magalhães, 
nº2901, Santo Amaro 
Telefone para marcação de consulta 
e informações: 3355.4111



Servidor público da Prefeitura do Recife há 29 
anos, Edson de Lira é uma dessas raras pessoas que 
conseguem, ao mesmo tempo, exercer sua vocação 
enquanto se dedica à atividade profi ssional. 
Privilegiado, já que não é todo mundo que 
consegue fazer da profi ssão motivo de satisfação 
pessoal, Lira orientou sua carreira para a 
formação e orientação de outros profi ssionais 
como ele. Profundo conhecedor dos direitos e 
deveres do servidor, repassar conhecimentos 
é sua especialidade. Ele já participou de várias 
mudanças de gestão e da implantação de novos 
projetos, como a nova pensão previdenciária 
municipal em 1999, chamada na época de Ipsep. 

Em todos estes anos de trabalho, assumiu 
diferentes funções, e hoje acredita estar em seu 
momento de maior realização profi ssional. “Busco 
sempre me atualizar em relação à legislação e 
atendo os colegas com a maior atenção possível. 
Nunca sabemos quando estaremos do outro lado 
da bancada”, afi rma.

Pai de quatro fi lhos e casado há 34 anos, 
Edson diz ter “mania de ler as notícias do dia”, 

principalmente as relacionadas à política. Tem um 
profundo amor pelo Recife e o seu local preferido 
na cidade está vinculado aos acontecimentos 
políticos que marcaram a trajetória dos recifenses. 

“Para mim, o Marco Zero e o Porto do Recife são 
os lugares mais bonitos. Lá aconteceram diversos 
fatos importantes da nossa história”. 

Quando lembra de como começou sua vida 
profi ssional, o sentimento que vem à sua mente é 
gratidão. “Na época em que cheguei aqui, recebi 
uma atribuição sobre um projeto que estava 
parado há seis meses. Eu me envolvi no trabalho 
de um jeito em que só me levantava para tomar 
água. Eu queria crescer e tive uma grande chefe 
que me ensinou muito. Por causa disso, hoje me 
sinto mais seguro para passar as informações para 
os colegas”, revela. 

Servidores como Edson inspiram e motivam colegas, 
chefes e subordinados, além de contribuírem para 
realizar a missão maior de todos os que trabalham 
na Prefeitura do Recife: atender ao cidadão em seus 
direitos e necessidades. E você? Também tem uma 
história bonita pra contar?

PERFIL
Texto: Luisa Vidor   <>   Foto: Antônio Tenório
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AGENDA
14/11
Dia Mundial do Diabetes
 
25/11 a 10/12
16 Dias de Ativismo pelo 
Fim da Violência Contra as Mulheres
 
Parabéns aos servidores pelos dias do:
Designer - 05/11
Radialista - 7/11
Radiologista - 08/11
Biomédico - 20/11
Músico - 22/11


