
 O Mutirão Saúde no Sábado se consolida como 
uma iniciativa de sucesso. Com 30 profissionais de 
prontidão para atender consultas e exames médicos 
já agendadas, a Secretaria de Saúde prioriza as 
especialidades mais procuradas pela população.
 Durante o último mutirão, cerca de 300 pessoas 
foram beneficiadas. Na Policlínica Severina Teles, 
foram prestadas assistência médica nas áreas de 
ginecologia, proctologia, oftalmologia e clínica geral. 

 MUTIRÃO SAÚDE NO SÁBADO
AGRADA IPOJUCANOS

No Centro de Diagnóstico Carozita Brito, foram 
feitos exames de ecocardiograma e ultrassonografia.
 A ideia é descentralizar os serviços de saúde 
ampliando o atendimento para os sábados, das 
8h às 17h, sempre que necessário, para desafogar 
as agendas diárias. As consultas e os exames por 
especialidades acontecem por ordem de chegada, 
e obedecem o critério das solicitações feitas pela 
maioria dos ipojucanos.
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IPOJUCA



PORTO DE GALINHAS:
MELHOR PRAIA DO NORDESTE

Uma das sete melhores praias do Brasil

GESTANTES EMPREENDEDORAS

CURSOS GRATUITOS 
MOVIMENTARAM A SEMANA DO MEI

#DigaNãoAoTrabalhoInfantil

YES, NÓS TEMOS INGLÊS 
PARA A COMUNIDADE

 A notícia é para nos encher de or-
gulho. Pela terceira vez consecutiva, 
de acordo com pesquisa Datafolha 
(maio/2018), Porto de Galinhas é con-
siderada a melhor praia do Nordeste. 
E este ano, mais uma boa novidade: 
Porto estreia também como uma das 
sete melhores praias do Brasil. 
 Suas águas cristalinas formam, 
durante a maré baixa, piscinas no 

 Levar atividades profissionais 
às mães ipojucanas para que elas 
possam transformar o que apren-
deram em renda mensal para a 
família. Esse é um dos propósitos 
do Mãe Coruja do Ipojuca. 
 No mês passado, 92 gestantes 
inscritas no projeto foram quali-
ficadas em cursos gratuitos reali- 
zados pela Prefeitura, em parceria 

 A Prefeitura do Ipojuca e o  
Sebrae-PE promoveram entre os 
dias 15 e 17 de maio a Semana do Mi-
croempreendedor Individual, com 
palestras e oficinas. Foram ofere-
cidos cursos de capacitação a 300 
pessoas interessadas em abrir seu 
próprio negócio. 

 Se você se deparar com algum caso 
de exploração de trabalho infantil, 
denuncie para que as providências 
sejam tomadas.
 As denúncias podem ser feitas 
por caminhos legais, entre os quais, 
a Secretaria de Assistência Social:  
81 3551-1114 ou Disque 100.

 Uma boa oportunidade: crianças 
de comunidades carentes e alunos 
de escolas públicas municipais 
participam de aulas de inglês gra-
tuitas no Ipojuca. Já foram ofere-
cidas 50 vagas, com direito a ma-
terial didático. O Projeto Ipojuca 
Segura foi criado pela Secretaria 
de Defesa Social e conta com o 
apoio da Secretaria de Educação.
 As aulas, na Escola Munici-
pal Ministro Jarbas Passarinho, 
em Camela, têm duração de seis 
meses. Os pais de alunos devem 
procurar as escolas sobre a aber- 
tura de novas vagas. Além das 
aulas de inglês, o Ipojuca Segura 
oferece ainda palestras, apren- 
dizado sobre horta comunitária, 
qualificação profissional, entre ou- 
tras atividades.

meio dos arrecifes, criando um am-
biente ideal para que os turistas e 
moradores possam passear e obser-
var a vida marinha. A estrutura da 
Vila de Porto de Galinhas, com sua 
diversificada gastronomia, bares, 
restaurantes, lojas, artesanato e 
boas hospedagens, faz da praia um 
dos maiores destinos turísticos  do 
País.

com a Escola Municipal de Artes.
 As gestantes aprenderam a pro- 
fissão de manicure, com orien-
tação de designers de unhas. Elas 
também receberam capacitação na 
arte de bordar em ponto caseado. 
E novos cursos estão sendo pro-
gramados para beneficiar mais de 
100 inscritas no programa. Mais in-
formações ligue para 81 3551-1522.

 Todos aqueles que desejam se for-
malizar como Microempreendedor In- 
dividual (MEI) devem se dirigir à Sala 
do Empreendedor, que é uma inicia-
tiva da Agência de Desenvolvimento 
do Ipojuca e que fica na Rua Mário da 
Costa Monteiro, 95, Ipojuca/Centro. 
Informações: 81 3551-2769.



IPOJUCA

ACADEMIA  ITINERANTE
INDO AONDE O POVO ESTÁ

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE 
MOBILIZA IPOJUCANOS

 Os ipojucanos vivem literalmente 
um novo tempo com o sucesso do 
projeto que leva aulas de dança e 
treinamento funcional a diferentes 
pontos do município.
 Para participar é simples. Bas-
ta procurar o Posto de Saúde da 
Família da comunidade e solicitar 
agenda. Profissionais qualifica-
dos atenderão os moradores com 
equipamentos necessários, como 
aparelhos de som, colchonetes 
para alongamento e ginástica lo-
calizada, além de material espe-
cífico para treinamento funcional. 
São duas horas de atividades, após 
criteriosa avaliação física e nutri-
cional.
 Em junho, a Academia estará em 
Camela e Maracaípe. Informações: 
81 3551-0335.

 A Secretaria de 
Saúde do Ipo juca 
mobilizou a população 
pa r a  a  C a m p a n h a 
Nacional de Vacinação 
contra a Influenza com 
a realização de  pré-
campanha e Dia D da 
Vacinação. Se você não 
se vacinou, ainda hà 
tempo: a campanha foi 
prorrogada.
 O mutirão aconteceu
em 24 pontos instalados 
nas Unidades de Saúde 
da Família, Unidades 
Bás icas  de  Saúde, 
Policlínicas e Hospitais. 
 Mais de nove mil ipojucanos do gru-
po prioritário (crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, trabalhadores da 

IPOJUCA GANHA A PRIMEIRA UNIDADE AMIGA
DO TRABALHADOR E TRABALHADORA DO BRASIL

 Exemplo de gestão pública hu-
manizada. Ipojuca ganha a primei-
ra Unidade Amiga do Trabalhador 
e Trabalhadora do Brasil – UATT. É 
uma ação importante no combate às 
causas de acidentes, adoecimentos 
e mortes no trabalho, cujas estatísti-
cas brasileiras são preocupantes.
 A UATT ocupa a Unidade da 
Saúde da Baía de Maracaípe e será 
ampliada às Unidades Básicas de 
Saúde e de Média Complexidade. 
Serrambi será a próxima locali-
dade contemplada.

 Médicos, dentistas, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e agentes 
comunitários se dedicarão tam- 
bém aos estudos sobre as cau-
sas do surgimento das doenças e 
buscarão soluções em casos de 
enfermidades relacionadas à ati- 
vidade produtiva do trabalhador.  
 A UATT já começou a prestar as- 
sistência a taxistas, bugueiros,  ma- 
risqueiras que atuam no litoral        
ipojucano. Em breve, o serviço será 
ampliado para os trabalhadores  
do comércio e outros segmentos. 

saúde, professores das redes pública 
e privada, gestantes, puérperas até 45 
dias após o parto) já foram imunizados 
contra H1N1, H3N2 e Influenza B.

PrefeituradoIpojucaOficial

prefeituradoipojuca

ACOMPANHE TAMBÉM PELAS NOSSAS REDES SOCIAIS 



 A Prefeitura continua agilizando os  
trabalhos necessários para proteger 
a população do período de chuvas. 
Ações foram priorizadas pela Defesa 
Civil do município, como limpeza e 
retaludamento de encostas, capi- 
nação e implantação de lonas em 
morros.
 Também foram desobstruídos e 
limpos 11 km de canais; 5 mil metros 
quadrados de tela argamassada para 
proteção das encostas e mais de mil 
metros quadrados de muro de ar-
rimo foram construídos. Estão em 
andamento obras de construção do 
muro de pedra e a reconstrução do 
passeio e das escadarias na comu-
nidade da Bela Vista.
 A gestão municipal não esqueceu 
as localidades afetadas pelas fortes 
chuvas que caíram recentemente. 
Aproximadamente 600 famílias ipo-
jucanas foram assistidas pela Defesa 
Civil com cestas básicas, colchões e 
produtos de limpeza.

IPOJUCA

INVERNO COM MAIS 
PROTEÇÃO
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EXPEDIENTE

MAIS MOBILIDADE
PARA A POPULAÇÃO

RURÓPOLIS  FEST 2018 
VALORIZA ARTISTAS 

LOCAIS

 O Programa Mulheres Empreende- 
doras vem sendo implantado com 
ações que fortalecem o empodera-
mento feminino. A intenção é que as 
ipojucanas busquem alternativas de 
desenvolvimento, de acordo com 
suas realidades e necessidades.
 A equipe da Secretaria Especial da 
Mulher tem levado o programa às lo-
calidades onde existem mulheres 
que necessitam de inclusão social. 
 Estão sendo visitadas associações 
de moradores, cooperativas, assenta- 

mentos, entre outras. O trabalho já 
foi apresentado nos engenhos Ma-
caco, Dourado, Cachoeira, Vila Cali- 
fórnia, entre outros.  
 Em algumas visitas são realizadas 
oficinas, como a de produção de 
sabão caseiro com óleo usado, que 
ensina a reduzir custos e traz opor-
tunidades para as mulheres aumen-
tarem a renda familiar. Sempre são 
aplicados questionários para coletar 
os desejos das mulheres sobre ações 
a serem criadas.

 Com obras de mobilidade urbana 
em várias localidades, a Prefeitura 
do Ipojuca trabalha para melhorar o 
tráfego de veículos no município.
 Terraplenagem, pavimentação, 
drenagem e sinalização de ruas são 
algumas das ações já realizadas 
pela Secretaria de Infraestrutura e 

 A Rurópolis Fest voltou a aconte-
cer no Ipojuca atendendo ao pedi-
do da população. E a edição deste 
ano ocupou as margens da PE-60 
com uma agenda cuidadosamente 
montada pela Secretaria Especial 
de Cultura, priorizando atrações 
que valorizaram os artistas da co-
munidade, atendendo uma solici-
tação do  Conselho de Moradores 
de Rurópolis.
 O cantor gospel, João de Deus,  
popular na comunidade, foi pre-
sença festejada, na sexta, 11,  assim 
como os artistas Daybson Vic-
tor, Gugu Henry e Ronan Show no 
sábado, 12.

Serviços Municipais.
 Em Nossa Senhora do Ó, por         
exemplo, foram contempladas a Rua 
da Igreja, a ligação das Ruas 26 e 28, 
as Ruas Oitava Travessa e Ligação 
Dois. Já em Camela, os trabalhos 
avançaram nas ruas do Matadouro, 
do Sol e da Mocidade.

MULHERES AJUDAM A MUDAR A 
REALIDADE DAS COMUNIDADES

Antes e depois: Rua do Matadouro, 
em Camela


