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PREFEITURA DO RECIFE FAZ USO
DE TECNOLOGIA COMO FERRAMENTA
DE GESTÃO NO ENFRENTAMENTO AOS
DANOS CAUSADOS PELAS CHUVAS

Para o cadastro das mais de 30 mil famílias que deverão receber o auxílio 
emergencial e o levantamento de campo, a Emprel desenvolveu um sistema 
exclusivo e as pessoas passam a contar com WhatsApp para tirar dúvidas 
sobre o auxílio emergencial. Primeiro dia de agentes em campo contou com 
634 cadastros

A tecnologia mais uma vez 
entra como parceira 
importante na rotina de 
trabalho da Prefeitura do 
Recife.  Desta vez ela esteve 
aliada aos 140 Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) 
e de saúde ambiental e 
controle de endemias (asaces) 
do Recife que realizaram 
o cadastro e levantamento 
de dados das famílias que 
tiveram suas casas atingidas 
pelas fortes chuvas. Graças 
à ferramenta, o primeiro 
dia de trabalho em campo 
registrou 634 cadastros 
realizados em comunidades 
de áreas atingidas, como 
Nova Morada e Terra Nossa. 
No total, mais de 30 mil 
famílias foram cadastradas.

O trabalho em campo 
aconteceu nos Distritos 
Sanitários 4, 5 e 8, em bairros 
como Várzea, Coqueiral e 
Ibura em localidades como 
Vila Arraes, Terra Nossa, 
Sitinho Francisca, Dois Rios e 
Vila la Roque. O aplicativo 
usado pelos profissionais foi 
desenvolvido pela Empresa 
Municipal de Informática do 
Recife (Emprel) e foi criado 
para acelerar o processo de 
liberação do Auxílio Municipal 
e Estadual (AME) que será 
pago pela Prefeitura do Recife 
em parceria com o Governo 
do Estado e da Câmara 
Municipal. O valor de R$ 
2.500,00, pago em parcela 
única a cada núcleo familiar, 
já foi autorizado de ser 
sacado nas agências do 
Banco Brasil para mais 
de 10 mil famílias.  

Desenvolvido especificamente 
para atender à demanda 
gerada pelas consequências 
trazidas pelo maior desastre 
climático do Recife, o sistema 
eletrônico é de uso interno da 
prefeitura sendo usado como 
ferramenta de gestão. Nele, 
os agentes que estiveram nas 
comunidades realizando o 
trabalho de cadastramento 
registraram dados pessoais 
de cada uma das famílias 
que estão dentro do perímetro 
mais vulnerável classificado 
pela Defesa Civil e pelas 
equipes da Assistência Social 
da cidade. Também foi 
possível fazer o registro 
fotográfico do local atingido 
e das documentações 
necessárias para incluir 
as famílias nesse 
levantamento de campo. 
O sistema usado conta 
com georreferenciamento 
facilitando ainda mais 
o registro dessas pessoas 
e da situação.

Com as informações 
levantadas a partir do que foi 
coletado em cada uma das 
comunidades visitadas pelos 
agentes, é possível na fase 
atual do trabalho fazer o 
cruzamento de dados com 
outros bancos da prefeitura, 
como é o caso das 
informações registradas no 
sistema de agendamento 
eletrônico da vacina contra a 
covid-19, o Recife Vacina, e no 
sistema do CadÚnico, do 
Governo Federal, por exemplo. 
Essa conferência de dados 
garante a transparência no 
procedimento adotado para o 
pagamento do auxílio 
emergencial, bem como do 
pagamento que foi iniciado no 
mês de junho. 

Outro grande aliado nessa 
missão de assistência às 
famílias atingidas pelas fortes 
chuvas é o WhatsApp. A 
parceria com o maior sistema 
online de troca de mensagens 
do Brasil e um dos maiores do 
mundo foi firmada com a 
Prefeitura do Recife em 
setembro do ano passado. 
Usado principalmente para 
envio de mensagens 
relacionadas à covid, agora o 
WhatsApp será também 
usado para o envio do registro 
e comprovação do trabalho 
feito pelos agentes em campo 
no cadastro das famílias que 
deverão receber o auxílio 
emergencial. Também por 
meio desse contato a 
Prefeitura vem informando 
sobre a confirmação e 
liberação do pagamento do 
auxílio, bem como as 
instruções para realizar o 
saque nas agências do Banco 
do Brasil.

O número (81) 9 9117.1407 é o 
contato oficial do WhatsApp 
da Prefeitura do Recife e SUSi 
é a atendente virtual que faz 
o primeiro contato com os 
usuários. As pessoas que 
tenham necessidade de 
acionar a prefeitura para tirar 
dúvidas sobre o auxílio 
emergencial podem entrar em 
contato por mensagem de 
texto nesse número. Na 
mesma tela de conversar 
dentro do WhatsApp da 
Prefeitura é possível também 
acionar a Defesa Civil - 
ressaltando que a instituição 
continua operando também 
pelo  0800.081.3400. 

AJUDA - Na comunidade Paz 
e Amor, 1.518 domicílios foram 
visitados por 37 ACSs e 
Asaces. Segundo a moradora 
Jamy de Oliveira, 59 anos, 

dona de casa, o benefício 
chegou num momento de 
muita necessidade: “Eu moro 
há 38 anos aqui e agora tive 
que ir para a casa de um 
amigo por causa das chuvas. 
O auxílio vai ser muito 
importante, porque eu perdi 
colchão, perdi armário, cama, 
guarda-roupa, muita coisa. 
Agora com essa ajuda a gente 
vai poder recomeçar. Vou 
comprar comida também que 
é necessário”, disse.
Já Nataly Paes Barreto, 34 
anos, vive na comunidade 
Santa Luzia, na Torre, com o 
marido e três filhos. Os dois 
estão desempregados e 
coletam materiais recicláveis 
para sustentar a família. “A 
gente ficou sem nada. 
Conseguimos doações de 
roupas, mas os móveis 
perdemos todos. Agora meus 
filhos estão na casa da minha 
mãe, e eu e meu marido 
estamos na casa de uma 
amiga. Estamos precisando 
muito dessa ajuda, desse 
auxílio”, contou ela. A dona de 
casa Manuela Pereira, 29 
anos, mora com os quatro 
filhos na comunidade Santa 
Luzia e ficou feliz em saber 
que vai receber um auxílio 
emergencial. “O auxílio vai 
ajudar porque a gente vai 
poder comprar de volta o que 
a gente perdeu. Perdi 
televisão, perdi sofá, mas 
graças a Deus não perdi a 
vida. O importante é isso”, 
contou.

AME - A Prefeitura do Recife, 
junto com a Câmara de 
Vereadores, e o Governo de 
Pernambuco anunciaram o 
pagamento de um auxílio, no 
valor de R$ 2,5 mil, para as 
famílias que foram 
severamente afetadas pela 
tragédia e que integram o 
CadÚnico. A ajuda vai chegar 
aos moradores que vivem em 
áreas de risco e pontos de 
alagamento definidos pela 
Defesa Civil na capital 
pernambucana. Esse auxílio, 
que será pago em uma única 
parcela, se somará ao 
auxílio-moradia que será 
concedido às pessoas que 
perderam suas casas. O 
benefício passará de R$ 200 
para R$ 300 por mês, um 
incremento de 50%. Essa 
atualização também terá 
efeito para os atuais 
beneficiados, além das 
famílias que serão 
cadastradas no programa 
pelas equipes de Defesa Civil 
e Assistência Social.

E.I.T.A! RECIFE É ASSUNTO DE DESTAQUE
ENTRE OS PRINCIPAIS REPRESENTANTES
DE INOVAÇÃO DO BRASIL

Inovação aberta esteve no centro da pauta do encontro. 
Os mais de 60 profissionais de tecnologia e inovação que estiveram na Emprel 
conheceram de perto como a prefeitura tem trabalhado em soluções digitais 
inteligentes e criativas com foco no cidadão

A troca de experiências faz 
parte do universo de quem 
trabalha com tecnologia e 
dentro do ambiente público e 
governamental essa realidade 
não é diferente. Foi com o 
sentimento de partilha que a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência, Tecno-
logia e Inovação, por meio da 
Secretaria Executiva de 
Transformação Digital junto 
com a Empresa Municipal de 
Informática do Recife (Em-
prel) abriram as portas, no 
início de junho para cerca de 
60 representantes dos princi-
pais ecossistemas de inova-
ção do país. Na pauta de 
trabalho, dividida entre os 
turnos da manhã e tarde, 
estava o E.I.T.A! Recife, inicia-
tiva da Prefeitura do Recife 

com base na inovação aberta.
O Esquadrão de Inovação e 
Transformação Aberta - 
E.I.T.A! Recife se propõe a ser 
um ambiente de construção 
participativa e colaborativa, 
entre poder público e socieda-
de, usando um dos métodos 
de gestão de processos criati-
vos: a inovação aberta. Um 
ambiente propício para reali-
zar conexões capazes de 
implementar soluções inova-
doras que venham a facilitar a 
relação das pessoas com a 
cidade, tratando a tecnologia 
como uma ferramenta de 
gestão.

A comitiva que conheceu de 
perto as experiências envol-
vendo soluções digitais inteli-
gentes e criativas do E.I.T.A! 

participam nesta semana do 
ELI Summit, evento realizado 
pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), que vai 
reunir na capital pernambuca-
na de 8 a 10 de junho, os 
representantes dos principais 
ecossistemas do Brasil com 
lideranças sobre inovação 
nacionais e internacionais.

EQUIPE DE TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL DA PREFEITURA DO 
RECIFE RECEBE REFORÇO

Os 17 novos profissionais participaram de seleção simplificada realizada 
em janeiro deste ano. Na solenidade foram recebidos pelo prefeito João 
Campos, na Emprel 

A Prefeitura do Recife conti-
nua seu percurso rumo à 
transformação digital dando 
boas-vindas aos novos profis-
sionais que contribuirão com 
essa caminhada. O prefeito 
do Recife, João Campos, 
junto com o diretor-técnico de 
tecnologia do Recife (CTO), 
Rafael Figueiredo, recebeu o 
grupo na Empresa Municipal 
de Informática (Emprel), no 
Bairro do Recife. São 17 profis-
sionais, de níveis superior e 
médio, da área da Tecnologia 
da Informação e Comunica-
ção (TIC), que foram selecio-
nados em um edital lançado 
em janeiro deste ano.
A seleção foi coordenada pela 
Secretaria de Planejamento, 
Gestão e Transformação 
Digital (Seplagt). O trabalho 
desses profissionais será 
voltado para a criação, manu-
tenção e inovação da trans-
formação digital dentro do 
ambiente público e governa-
mental. 

GO RECIFE E CREDPOP
SÃO VENCEDORES NO PRÊMIO
SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR

Na etapa Pernambuco, programas pioneiros da Prefeitura do Recife 
que impulsionam a geração de emprego e renda na cidade ganharam 
destaques e disputaram a etapa nacional

O investimento da Prefeitura 
do Recife em programas que 
contribuem com a redução 
das desigualdades sociais e 
que promovem a 
transformação digital para 
melhorias no serviço público 
foi reconhecido pela XI Edição 
do Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor (PSPE) na 
etapa Pernambuco. É que o 
Geração Oportunidade Recife 
(GO Recife), o acelerador de 
oportunidades de trabalho e 
geração de renda da 
Prefeitura, venceu na 
categoria Inovação; e o 
Crédito Popular do Recife 
(CredPop Recife) saiu na 
frente na categoria Cidade 
Empreendedora. A solenidade 
ocorreu no Hotel Grad 
Mercure, em Boa Viagem. Os 
dois projetos entraram na 
etapa nacional da premiação, 
que aconteceu em Brasília, no 
dia 28 de junho.

Representando a prefeitura 
na solenidade coordenada 
pelo SEBRAE, o 
diretor-técnico de tecnologia 
do Recife (CTO), Rafael 
Figueiredo, e o secretário de 
Desenvolvimento, Econômico, 
Ciência, Tecnologia e 
Informação, Rafael Dubeux. 

O Prêmio Sebrae Prefeito 
Empreendedor é realizado a 
cada dois anos pelo SEBRAE e 
tem o objetivo de divulgar 
projetos e ações com 
resultados mensuráveis de 
estímulo aos pequenos 
negócios. Além disso, a 
premiação é entregue a 
prefeitos que tenham 
implantado projetos, com 
resultados mensuráveis, de 
estímulo à formalização, 
desenvolvimento e 
competitividade dos 
pequenos negócios, 
contribuindo para o 
crescimento econômico, 
social e ambiental do 
município.
 
GO RECIFE - O GO Recife é 
um acelerador de 
oportunidades de trabalho e 
de geração de renda. Por meio 
do portal 
https://gorecife.recife.pe.gov.b
r ou do aplicativo Conecta 
Recife, a população encontra 
uma série de serviços voltados 
para o empreendedorismo e a 
qualificação profissional, de 
forma gratuita. A ideia é aliar 
modernidade, inovação e 
tecnologia para promover 
oportunidades, impulsionar 
sonhos e realizar planos. 

Quem busca emprego, pode 
encontrar uma oportunidade 
de acordo com o seu perfil 
profissional; quem é 
autônomo, pode oferecer os 
seus serviços; há ainda cursos 
e serviços de orientação 
profissional. O Go Recife 
também oferece edições da 
Arena Go, eventos presenciais 
que oferecem diversos 
serviços no âmbito da 
geração de emprego e renda 
para quem mais precisa.
CREDPOP RECIFE - Já o 
programa CredPop Recife 
busca impulsionar os micro e 
pequenos negócios na cidade, 
movimentando a economia e 
gerando emprego e renda. A 
prioridade do programa são 
mulheres, jovens, negros e 
pessoas com deficiência. O 
programa atende 
empreendedores individuais, 
formais ou informais, do 
município, disponibilizando 
acesso a linhas de crédito de 
até R$ 3 mil, com taxa 
simbólica de juros de 0,99%. A 
iniciativa já liberou R$ 6,2 
milhões em recursos, 
beneficiando mais de 6,3 
empreendedores, e o tíquete 
médio é de R$ 1.615,09.
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O CTO da Prefeitura, Rafael 
Figueiredo, fez uma breve 
apresentação sobre o proces-
so de transformação digital 
dentro da Prefeitura do 
Recife. “Aqui a gente tem que 
estar melhorando todos os 
dias, 1% melhor todos os dias, 
procurar entregar mais resul-
tados. E a gente não tem 
vaidade com as nossas cria-
ções, elas podem e devem ser 
substituídas por soluções 
melhores”, disse o gestor que 
também responde pela vice-
-presidência da Emprel.
Os candidatos selecionados 
foram avaliados pela equipe 
da Secretaria Executiva de 
Transformação Digital, 
responsável pela criação e 
operacionalização de produ-
tos que hoje são uma realida-
de na cidade, como Recife 
Vacina, Atende em Casa, GO 
Recife e CredPop entre 
outros. Também sai dessa 
equipe a renovação e moder-
nização dos processos inter-

nos, como a implantação do 
novo sistema de tramitação 
eletrônica de documentos e a 
criação de uma rede multidis-
ciplinar dentro da Prefeitura 
mergulhada em Inovação 
Aberta.

O edital foi voltado para 
Programadores de Software, 
Designers, Engenheiros de 
Teste de Software, Desenvol-
vedores de Business Intelli-
gence e Analytics (BI/BA), 
Cientistas de Dados, Analis-
tas de GIS, Analistas de Pro-
cessos de TI e Operadores de 
Drones. A seleção contou com 
habilitação, análise curricular 
acadêmica e profissional e 
prova prática de conhecimen-
tos específicos


