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O Centro de Saúde Professor César Montezuma, 
localizado no edifício-sede da Prefeitura do Recife, 
foi reinaugurado em novembro de 2014 para atender 
aos servidores e à população . A unidade passou 
por uma completa requalifi cação de sua estrutura 
e oferta serviços de saúde preventiva e curativa. 
Com um investimento de R$ 90 mil, o espaço 
passou a dispor de dois consultórios médicos, um 
consultório odontológico, posto de enfermagem, 
farmácia e sala de apoio à coleta de leite materno e 
de amamentação/repouso. 

A unidade atende de cerca de 200 pessoas por 
semana, das 8h às 17h. Até dezembro de 2014, foram 
realizados mais de 170 atendimentos médicos e 
odontológicos. O espaço conta com médicos clínico 
e psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, 
cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal. 

As 150 crianças da Creche Américo Dornelas, que 
funciona no edifício-sede, são também diretamente 
benefi ciadas pela unidade de saúde. 

O médico Erlon Castro, responsável pelo 
atendimento geral do Centro, demonstrou muita 
satisfação em colaborar com o bem-estar dos 
trabalhadores da gestão municipal. “É muito bom 
poder ajudar essas pessoas que sempre estão 
dispostas a atender o recifense. Tenho a certeza que 
o serviço prestado aqui ecoa em todos os setores da 
Prefeitura”, disse o profi ssional.

A servidora Maria de Fátima Silva utilizou o Centro 
de Saúde quando teve um problema de pressão 
alta durante o expediente de trabalho. Para ela, a 
estrutura do local e o atendimento surpreendeu. 
“É muito importante ter um local como este aqui na 

Prefeitura. Gostei muito da atenção que recebi. Agora 
quero marcar uma consulta odontológica”, conta.
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Após um ano de conquistas e resultados 
alcançados, a Prefeitura do Recife realizou uma 
confraternização com os servidores municipais 
na tarde do dia 18/12. A animação da festa fi cou 
por conta da Dj Adriana Pax, da banda Muniz 
do Arrasta Pé e da grande atração, o cantor 
Geraldinho Lins, que colocou todos pra dançar 
e se divertir. O evento, que faz parte do programa 
Servidor de Valor, reuniu 3200 funcionário no 
térreo do edifício-sede da PCR. 

Além de muita música e animação, a festa 
contou com sorteio de presentes. Os sortudos 
levaram para casa bicicleta, televisão, bolsas e 
cestas de Natal. Neste ano, os servidores também 
contribuíram com a campanha Doe no Lugar 
Certo no Natal, trazendo um quilo de alimento 
não perecível. Ao total, foram arrecadadas 
2,5 toneladas de mantimentos, que serão 
direcionados para as instituições cadastradas 
no Programa Transforma Recife. 

Funcionária da Secretaria de Assuntos Jurídicos, 
Rosângela Brito só tinha motivos para agradecer. 

“Esse ano a festa estava ainda melhor. Gostei de 
tudo. E ainda ganhamos a oportunidade de praticar 
a solidariedade, doando alimentos para a campanha 
Doe no Lugar Certo no Natal”, disse.

Balanço - Em 2013 e 2014, a PCR realizou diversas 
ações que estão modifi cando o Recife. Na educação, 
por exemplo, foram reformadas 239 escolas, 
totalizando um investimento de R$ 21 milhões. 
Também foram entregues sete novas creches-
escolas e o passe livre municipal já é realidade. 
Para melhorar a mobilidade, foram implantadas 
5,4 km de ciclofaixas permanentes, instalados 
diversos equipamentos de monitoramento 
de tráfego e contratados 464 orientadores de 
trânsito. Ampliando as possibilidades de lazer para 
recifenses e turistas, o Jardim Botânico da cidade 
foi totalmente reformado, alcançando a marca 
de 100 mil visitantes no último ano. Na saúde, 
foram entregues cinco Upinhas e o Hospital da 
Mulher está com 68% das obras concluídas. Todas 
essas conquistas só foram alcançadas graças à 
atuação dedicada e comprometida dos servidores 
municipais. O Recife agradece!
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O primeiro Jornal de Valor do ano chega celebrando 
as conquistas de 2014 e apontando para um 2015 
de muitas realizações. Ainda temos muito em que 
avançar - o Recife, como toda cidade metropolitana, 
é complexo e cheio de desafios, mas o trabalho 
realizado e o reconhecimento da população 
demonstram que estamos no caminho certo. 
Aproveitamos para agradecer o empenho de todos 
e dizer que nada disso seria possível sem a 
participação e o compromisso dos servidores 
municipais. Vamos em frente!

Expediente:
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Prefeito do Recife

LUCIANO SIQUEIRA
Vice-Prefeito do Recife

ALEXANDRE GABRIEL
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MARCONI MUZZIO
Secretário de Administração 
e Gestão de Pessoas

DANIELLE LIMA 
MARCELLA SAMPAIO
Edição e revisão

MARCELLA SAMPAIO
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Jornalista Responsável
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Projeto gráfi co 
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A Prefeitura do Recife lançou, no último mês de 
dezembro, a campanha “Ser feliz. Eu vou. É meu 
direito.” A iniciativa visa combater o feminicídio no 
Recife, além de incentivar a denúncia dos crimes, 
através do Liga, Mulher (0800 281 0107), telefone do 
Centro de Referência Clarice Lispector, equipamento 
municipal especializado no acolhimento e orientação 
de mulheres em situação de violência doméstica 

e/ou sexista. A ligação é gratuita e o serviço 
funciona de domingo a domingo, das 7h às 19h.

Serviço:
Centro de Referência Clarice Lispector
Liga, Mulher - 0800 281 0107
Ligação gratuita 
De domingo a domingo, das 7h às 19h.

Tiragem: 5.000 exemplares, Distribuição gratuita.
Telefone: 81 3355.8687 
E-mail: imprensa.sadgp@recife.pe.gov.br
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Como forma de padronizar os processos e 
compartilhar os conhecimentos sobre a gestão 
de compras e contratações, a Prefeitura do Recife 
promoveu, no dia 03/12, o 1º Encontro de Gestores 
de Compras e Contratações. O evento aconteceu 
no auditório da PCR e reuniu 150 profi ssionais 
da administração direta e indireta que trabalham 
nesta área. Os temas abordados foram escolhidos 
visando, principalmente, esclarecer as dúvidas 
experimentadas no dia a dia de trabalho.
 
Durante toda a programação, os participantes 
assistiram a palestras e participaram de rodas 
de debate com gestores da Gerência Geral 
de Licitações (GGLIC) da Prefeitura. A Gerência 
é responsável pelas compras corporativas 
e concentra todas as licitações de itens comuns. 
Desde 2013, itens como materiais de escritório, 
combustível  e passagens aéreas são licitados 
para toda a Prefeitura, ao mesmo tempo, através 
da GGLIC. Esta nova forma de compra trouxe 
uma grande economia para o município e 
desburocratizou os processos.

A política de compras que visa à inserção das 
microempresas (ME), empresas de pequeno 
porte (EPP) e microempreendedores individuais 
(MEI) nas licitações também foi tema de um 
painel. O assunto é bastante novo para diversos 
profi ssionais, já que o decreto nº 27.300, que 

regulamenta o tratamento diferenciado para essas 
empresas, foi publicado em agosto de 2013. A lei 
prevê exclusividade para os micro e pequenos 
empreendedores nas compras diretas até R$ 8 mil 
e nas licitações até R$ 80 mil.  
 
Na ocasião, também foi lançado o novo Portal de 
Compras, que está em processo de reformulação 
e ganhará novo layout, mais intuitivo. A 
ferramenta facilita o acesso às informações para o 
empreendedor interessado em fornecer para a PCR. 
O site entrará no ar no início deste ano.



No início da entrevista o sorriso de Rosângela 
Andrade já mostrava sua forma simples e cuidadosa 
de ser. Formada em uma escola do Governo do Estado 
como técnica de enfermagem, ela tem 12 anos de 
carreira e nove anos de Prefeitura do Recife. Durante 
a conversa, comentou sobre sua profi ssão e explicou 
porque o trabalho lhe realiza tanto. “Na minha função, 
fazemos parte da vida e da família das pessoas”.

Movida pelo sonho de trabalhar na área de saúde 
como suas tias, que são enfermeiras, ela nunca pensou 
em fazer outra coisa a não ser cuidar de gente. Hoje, 
trabalha na Unidade de Saúde da Família (USF) Rosa 
Selvagem, no UR-7 Várzea e na maternidade Barros 
Lima, onde atende diretamente às grávidas em 
trabalho de parto.

Seu primeiro emprego foi em um hospital particular. 
Depois, trabalhou na Fundação de Hematologia e 
Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), onde realizou 
um sonho de criança. Passar no concurso da PCR 
foi um desafi o que se transformou em entusiasmo, 
rapidamente. “Em hematologia lidei diretamente com 

pacientes terminais, que precisavam de esperança. 
Hoje, tudo fi cou mais leve. Vejo todos os dias o 
nascimento e o crescimento das pessoas”, conta.

No USF, Rosângela e sua equipe atendem 525 famílias. 
Ao todo, a Unidade presta serviço a mais de dois mil 
recifenses. A sua rotina acontece, principalmente, na 
visita, orientação e acompanhamento da comunidade.

Já na maternidade, seu dia a dia ocorre na urgência. 
Lá ela tem oportunidade de participar de diversos 
momentos junto às novas mães. Um deles, um parto 
de gêmeos, marcou sua trajetória. “Normalmente o 
nascimento gemelar é através de uma cesariana, mas 
esse foi muito corrido e por isso, foi normal. Eram duas 
meninas. Não teve quem não se emocionasse”, lembra.

Mesmo com experiência em sua profi ssão, 
Rosângela ainda sonha em cursar psicologia. 
Inclusive já está correndo atrás desta nova 
aspiração. A determinação e o amor em servir às 
pessoas, com certeza, é o seu combustível. Além 
de ser inspiração para todos que a rodeiam.

PERFIL
Texto: Luisa Vidor   <>   Foto: Antônio Tenório

04

JORNAL
DE VALOR

Calendário anual de pagamento 
dos servidores:

JANEIRO - 26/01
FEVEREIRO - 23/02
MARÇO - 30/03
ABRIL - 27/04
MAIO - 25/05
JUNHO - 22/06
JULHO - 27/07
AGOSTO - 31/08
SETEMBRO - 28/09
OUTUBRO - 26/10
NOVEMBRO - 30/11
DEZEMBRO - 28/12

Parabéns aos servidores 
pelos dias do:
Dia do Fotógrafo • 08/01
Dia Mundial do Compositor • 15/01
Dia do Farmacêutico • 20/01
Dia Nacional dos Aposentados • 24/01
Dia do Portuário • 30/01

AGENDA


