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Raquel Lyra visita o Hospital da Restauração 
e diz que o prédio “precisa de muitos 
cuidados para atender à população”
Além de se 
comprometer em 
reformar o HR, 
a governadora 
de Pernambuco 
pretende 
avançar na 
descentralização 
da saúde do Estado

VISITA

A 
governadora de 
Pernambuco Ra-
quel Lyra (PSDB), 

visitou, na tarde desta sex-
ta-feira (13), o Hospital da 
Restauração, no bairro do 
Derby, na região central 
do Recife. Além de discu-
tir sobre as prioridades 
da unidade com servido-
res, pacientes e acompa-
nhantes, a chefe do Exe-
cutivo estadual conheceu 
as emergências adulto e 
pediátrica, a unidade de 
queimados e o setor de 
imagem.

O diretor-geral da uni-
dade, Petrus Andrade, re-
cebeu Raquel Lyra, que foi 
acompanhada por sua vi-
ce-governadora, Priscila 
Krause, e da secretária de 
Saúde, Zilda do Rego Ca-
valcanti. “Conforme nos 
comprometemos em estar 
perto de quem mais precisa 
em Pernambuco, viemos vi-
sitar o Hospital da Restau-
ração. Aqui, a gente vê que 
o prédio precisa de muitos 
cuidados para atender à 
população”, disse a gover-
nadora, que informou que 
sua gestão já está analisan-
do as possibilidades legais 
para autorizar melhorias 
no hospital. “Nós estamos 
fazendo um diagnóstico do 
contrato referente à obra 
que está em andamento 
para colocar de pé o hospi-
tal que é a maior referência 
do Norte e Nordeste brasi-
leiro. Vamos avançar com 
os mutirões de cirurgias e 
avançar na descentraliza-
ção da saúde”, afirmou. 

Durante a visita, a co-
mitiva do governo ouviu 

FILIPE FARIAS

Raquel Lyra visita o Hospital da Restauração 
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Cidades

as demandas de médicos, 
enfermeiros, servidores, 
pacientes e acompanhan-
tes sobre as melhorias mais 
urgentes que devem ser fei-
tas na unidade. “Viemos 
ver de perto a situação do 
hospital, andamos pelo se-
tor de queimados, pediatria 
e emergências, e confirma-
mos que a necessidade do 
cuidado, de manutenção e 
descentralização dos servi-
ços para atender também 
o interior do Estado”, re-
forçou a vice-governadora 
Priscila Krause.

Já a secretária de Saúde, 
Zilda do Rego Cavalcan-
ti, acredita que é preciso 
manter os leitos de reta-
guarda que já existem, 
mas também criar novos 
em outras regiões para 
descentralizar a enorme 
demanda do Hospital da 
Restauração. “Atualmen-
te, a Restauração é o único 
hospital que atende urgên-
cia e emergência 24h em 
todo o estado. Precisamos 
estabelecer uma rede de 
referência, construindo 
novos hospitais pelo es-
tado, mas também refe-
renciando aqueles que já 
existem para as áreas que 
são críticas dentro do HR, 
como neurocirurgia, por 

exemplo”, apontou.
Petrus Andrade, diretor-

-geral da unidade, ressal-
tou a importância do Hos-
pital da Restauração para 
a população pernambuca-
na. “Sem dúvida, o HR é o 
principal hospital da rede 
de saúde de Pernambuco 
e concentra algumas es-
pecialidades que são refe-
rências em todo o Estado, 
como neurocirurgia, neuro-
logia e cirurgia pediátrica”, 
comentou.

HOSPITAL DA 
RESTAURAÇÃO

Fundado em 1969, o Hos-
pital da Restauração con-
centra mais de 800 leitos, 
sendo uma referência para 
atender casos de queima-
duras graves, intoxicação 
exógena e por animais 
peçonhentos, vítimas de 
violência e acidentes de 
trânsito. A emergência ge-
ral recebe, em média, 70 
pacientes graves por dia 
oriundos de todos os mu-

nicípios do Estado.
Ao todo, trabalham na 

unidade quase quatro mil 
servidores, sendo três mil 
profissionais de saúde, que 
realizam cerca de sete mil 
atendimentos ambulato-
riais por mês. Na unidade, 
também são realizados em 
média seis mil atendimen-
tos de emergência (clínica, 
geral e pediátrica), além de 
800 cirurgias, sendo 300 
eletivas e 500 de emergên-
cia.

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal do Paulista, através da Secretaria de Educação, 
pela sua Comissão Permanente de Licitação, informa que a licitação que 
estava marcada para às 09h00min do dia 27 de janeiro de 2023, fica 
ADIADA devido à necessidade de correção no item 4.2 do edital, ao 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 053/2022 – CONCORRÊNCIA SEDUC Nº 
001/2022, Objeto: contratação de empresa especializada para execução de 
obras de construção de unidades escolares e creches com estrutura 
modular em aço galvalume. do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR 
LOTE. sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. Valor Total 
Global: R$ 40.952.337,76 (Quarenta Milhões, Novecentos  e cinquenta e 
dois mil, trezentos e trinta e sete reais e  setenta e seis centavos). Fica a 
sessão marcada para recebimento dos envelopes de Documentos de 
Habilitação e Propostas de Preço para o dia 16 de fevereiro de 2023, às 
09h00min. O Projeto Básico, o novo Edital e seus anexos, poderão ser 
retirados no site: www.ednaldopregoeirope.com.br. Informações na Sede 
da CPL SEDUC, sito à Av. Marechal Floriano Peixoto, N° 090 – Centro – 
Paulista – PE ou através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com.

Paulista, 13 de janeiro de 2023. 
Ednaldo Leite da Silva

Pregoeiro


