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No dia 01/04, a Prefeitura do Recife promoveu 
mais uma edição do Espaço Ecumênico, projeto 
que dá aos servidores municipais a oportunidade 
de vivenciar momentos de profissão de fé. O 
convidado desta edição foi o Frei Damião Silva, 
da Paróquia de Santo Amaro. O evento reuniu 

mais de 200 funcionários, e foi considerado muito 
emocionante pelos presentes. 

Na ocasião, o Frei fez uma reflexão sobre a Páscoa,  
tradicional data do calendário cristão. Em sua 
mensagem, falou sobre o significado da data, que 
está relacionada a uma perspectiva de renovação 
da vida. Junto com integrantes de sua banda, 
também cantou canções católicas e apresentou a 
música “Recomeço”,  que será gravada no Teatro 
Santa Isabel, junto com seu novo DVD. “Que 
bom saber que Deus sempre nos dá mais uma 
chance para ‘começar de novo’. Cada dia é uma 
oportunidade de fazer diferente aquilo que não 
deu certo ontem”, disse. 

A servidora da Fundação de Cultura Leila Stepple 
é católica e participou de todas as edições do 

Espaço Ecumênico. Para ela, atividades como 
esta são muito importantes para renovar a fé. “No 
momento em que estamos vivendo, este espaço  
resgata a fé das pessoas. Acredito que sem ela não 
conseguimos chegar muito longe. As dificuldades 
e os problemas são desafiadores e a crença faz 
com que encontremos um suporte para a vida”, 
afirmou. 

Projeto - Desde seu início, em 2013, o Espaço 
Ecumênico já teve cinco edições e recebeu  
representantes católicos, evangélicos e espíritas. 
A ideia é que a cada edição novos líderes de 
diferentes religiões tragam uma mensagem de paz 
e amor aos servidores. A atividade faz parte do 
programa Servidor de Valor, que visa a valorização 
do servidor municipal por meio de diversos 
eventos e ações durante o ano.
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PREFEITURA INCENTIVA SERVIDORES 
A FAZER ATIVIDADE FÍSICA

Desde o último mês de março, os corredores do 
prédio da Prefeitura do Recife ganharam uma nova 
atividade. Quatro vezes por semana, os servidores 
municipais poderão fazer exercícios físicos com 
professores da Academia da Cidade.

O objetivo é incentivar práticas cotidianas 
saudáveis e estimular as pessoas a buscarem mais 
qualidade de vida. De segunda a quinta-feira, em 
todos os andares da PCR, pequenas aulas com 
duração de 30 minutos são ministradas para os 
funcionários interessados.

Para a servidora da Secretaria de Saúde Wilma 
Arraes, a atividade veio em boa hora, pois ajuda na 
disposição para o dia a dia. “Gostei muito da aula 
porque nos deixa mais relaxados para o trabalho. 
Principalmente para quem passa o dia sentado 

trabalhando com o computador”, conta.

Segundo a professora de educação física Elisa 
Guerra, durante as aulas são realizados exercícios 
corretivos posturais, de fortalecimento muscular 
e condicionamento físico. “Aqui dedicamos 
nosso tempo para, principalmente, incentivar o 
servidor a se exercitar. Há 41 Academias da Cidade 
espalhadas pelo Recife onde todos podem ter 
acesso a atividades gratuitas”.

Em uma próxima etapa do projeto, profissionais 
de nutrição também farão rodadas de conversas 
sobre bem estar e alimentação saudável. A atividade 
é gratuita e não precisa de inscrição prévia. As aulas 
seguem um cronograma, no qual cada andar 
tem o seu dia e hora marcados,e fazem parte do 
programa Servidor de Valor.



Os olhos da violinista Carla Gadelha ficaram 
marejados de emoção. Escolhida para falar em 
nome da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), 
ela não conseguia esconder sua alegria por, 
finalmente, ver aprovado o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos (PCCV) da categoria. No 
dia 27/03, foi sancionada a Lei que garante o PCCV 
para a Banda e Orquestra Sinfônicas do Recife. 
Enviado pelo executivo municipal e aprovado 
pela Câmara de Vereadores do município por 
unanimidade, o plano entrou em vigor no último 
mês de março.

Desde 2001, os músicos municipais buscavam
a revisão da carreira. O novo plano prevê uma 
mudança na tabela de níveis, que passa a ter 
15 ao invés de nove. Neste primeiro momento, foram 
acordados os reajustes de 2015, 2016 e 2017.

Maestro responsável pela OSR, Marlos Nobre 
fez questão de agradecer a conquista, regendo o 
concerto de Brandenburg número três. “Hoje a 
categoria realiza um sonho. Estamos em êxtase 
pela conquista”, comemorou. Nenéu Liberalquino, 
regente da Banda Sinfônica, reiterou que o dia é de 
emoção. “Essa é uma luta histórica. Agradecemos 
a sensibilidade da gestão por entender nossas 
necessidades. Eu só posso externar minha 
satisfação”, finalizou.

Há também uma previsão de ampliação do quadro 
de músicos municipais. Ao total, são 25 novos 
cargos, a serem preenchidos através de concurso 
público. A gratificação de produtividade também 
mudou. Agora os membros da BSR e da OSR 
ganharão de acordo com o nível da tabela de 
produtividade única. Os valores reajustados neste 
ano vão de R$ 2.012,00 a R$ 4.054,00.

SANCIONADO PCCV DOS MÚSICOS
DA PREFEITURA DO RECIFE

Texto: Luisa Vidor e Angélica Zenith  <>   Foto: Andréa Rêgo Barros

Em prol da conscientização da epilepsia, mais de 
10 monumentos brasileiros ganharam iluminação 
especial na cor roxa, no dia 26/03. Nesta data, 
foi celebrado o Purple Day - Dia Mundial da 
Conscientização da Epilepsia. No Recife, o edifício-
sede da Prefeitura foi o local escolhido para receber 
a ação. A iniciativa foi da Associação Brasileira 
de Epilepsia (ABE) e Liga Brasileira de Epilepsia 
(LBE e UCB). A ação teve o objetivo de lembrar 
os recifenses da importância de tratar e cuidar 
das pessoas que possuem a doença, levando mais 
conscientização e informação à população. 
   

Segundo a presidente da ABE e neuropediatra, Dra. 
Laura Maria Guilhoto, esse tipo de mobilização 
é muito importante para promover a inclusão 
social dessas pessoas, já que a necessidade de 
informação é crucial. “O Purple Day é um dia de 
conscientização, para que se encare a doença com 
mais naturalidade, já que aproximadamente 2% da 
população tem epilepsia em algum momento da 
sua vida. A data faz com que as pessoas prestem 
atenção na cor roxa e pensem em epilepsia pelo 
menos um dia, mostrando que quem vive com a 
doença não está sozinho”.

*com informações da Máquina Assessoria de Imprensa

EDIFÍCIO DA PCR GANHA ILUMINAÇÃO ROXA
NO DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO DA EPILEPSIA
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JORNAL DE VALOR

A Prefeitura do Recife, através do Programa Servidor 

de Valor, começou em março um programa de 

estímulo à atividade física que vem botando todo 

mundo pra se mexer. Já é consenso que, para 

enfrentar o nosso cotidiano corrido com disposição 

e energia, é preciso cuidar da alimentação e fazer 

exercício físico. Estimular a adoção de práticas 

saudáveis, com foco no bem estar e na qualidade 

de vida dos servidores, é o objetivo dessa iniciativa, 

que já é um sucesso. Se você ainda não aderiu, está 

na hora! Afinal, saúde é o que interessa, minha gente!
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“ANTES DE QUALQUER COISA, SOU UM SERVIDOR PÚBLICO”

“Qual a mensagem que o senhor deixaria para os 
novos guardas municipais?” - pergunto. Prontamente, 
o Subinspetor da Guarda Municipal do Recife, José 
Maria Bispo, diz: “esta é uma pergunta que gostaria 
de responder”. Com o semblante seguro de quem 
tem muito a ensinar, complementa: “temos uma 
missão importante. Antes de qualquer coisa, seja qual 
for a função que eu exerça, sou um servidor público. 
Precisamos ser uma Guarda inteligente, competente 
e, principalmente, pensar sempre nas pessoas”. 
O depoimento resume o orgulho que José Maria 
tem em servir aos cidadãos com seu trabalho. Porém, 
nem sempre foi assim. A capacidade de mudança e o 
senso de construção torna sua história de vida ainda 
mais especial.

José começou a carreira profissional nas forças 
armadas, onde serviu à Marinha do Brasil por 
cinco anos. Lá viveu o fim da ditadura militar, onde, 
segundo ele, havia muita “pressão e autoritarismo”. 
Por isso, assim que saiu do serviço militar, prometeu 
a si mesmo que nunca mais vestiria uma farda.

Tornou-se então um artista plástico. Viveu por alguns 
anos da arte que fazia com materiais reciclados 
e fibras naturais. “Eu vivia no mundo da arte, andava 
de chinelo, bem no meu perfil, e já tinha uma certa 
fama na cidade”, conta. Porém, a mãe de José o 
inscreveu no concurso da Guarda Municipal do 
Recife em 1989. Ela acreditava que assim o filho teria 

“um emprego”. Sem desejar, ele conquistou uma das 
200 vagas oferecidas e foi obrigado pela família a 
largar a arte e ingressar no novo trabalho.

“Aí é que entra a história de resgate”, define José. 
Segundo ele, grande parte de seus 28 anos como 
Guarda Municipal foram vividos sem achar que a 
função tinha importância. Porém, após passar por um 
período de depressão, sua visão começou a mudar. 
Aquele trabalho tomou uma outra forma e começou 
a trazer significado para sua vida. “Me sinto tão bem 
aqui como me sinto em casa”, confidencia. Uma lição 
não apenas para os novos guardas municipais, como 
também para todos os servidores, que têm a nobre 
missão de cuidar das pessoas.
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AGENDA

05/05 - Lançamento do Programa
de Preparação da Aposentadoria 

08/05 - Comemoração do Dia das Mães
Das 8h às 14h no mezanino da PCR

Parabéns aos servidores
pelos dias do: 
02/04 • Dia do Propagandista
07/04 • Dia do Jornalismo
12/04 • Dia do Obstetra
25/04 • Dia da Contabilidade
07/05 • Dia do Oftalmologista
08/05 • Dia do Profissional Marketing
08/05 • Dia do Artista Plástico
15/05 • Dia do Assistente Social
16/05 • Dia do Gari


