
cardiologia, pediatria, ginecologia, neurologia, 
psicologia, endocrinologia, reumatologia, fono- 
audiologia, otorrinolaringologia, psiquiatria, ge- 
riatria, mastologia, ortopedia, nutrição e odon- 
tologia. 
 No Centro de Diagnóstico, quatro consultórios 
funcionam para o atendimento de ecocardio- 
grama, ultrassonografia e endoscopia digestiva. 
Também um espaço para repouso para quem se 
submete a exames de endoscopia.
 Uma equipe de 67 profissionais atenderá mais de 
4.500 pessoas por mês na Policlínica e no Centro de 
Diagnóstico.

 PREFEITURA FAZENDO MAIS
E MELHOR PELA SAÚDE

 A modernização e a ampliação das instalações 
da Policlínica Maria das Graças e do Centro 
de Diagnóstico e Imagem Alberto Costa Filho 
(N. Senhora do Ó) já são realidade e atendem às 
necessidades mais urgentes dos ipojucanos, com 
muitos serviços em um só lugar.
 O novo complexo de saúde leva atendimento 
com mais conforto à população, com salas 
climatizadas e modernos equipamentos, possibi- 
litando uma assistência contínua, de segunda a 
sexta, das 7h às 16h. 
 Na Policlínica, existe um consultório odontoló- 
gico e seis consultórios médicos para consultas em 
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ESTUDANTES
TAMBÉM SE DESTACAM

EM XADREZ

 A Rede Municipal de Ensino 
tem se transformado em um ce-
leiro de enxadristas. Desde que 
as oficinas de xadrez passaram 
a ser realizadas, o desempenho 
dos alunos melhorou. 
 O xadrez é praticado nas es-
colas Pedro Serafim de Souza, 
Ministro Jarbas Passarinho, 
Luiz Manoel Nogueira, Agro Ur-
bana e Maria José Ferreira Cos-
ta, pelo menos quatro vezes por 
semana.

CONQUISTAS
 Na 59ª edição dos Jogos Es-
colares de Pernambuco (JEPs), 
os ipojucanos Nicoly Silva e 
Jamysson Bento conquistaram 
ouro na categoria Sub-15 e 
foram classificados para uma 
seletiva dos Jogos Escolares da 
Juventude, em novembro deste 
ano, no Rio Grande do Norte. 
Na mesma categoria, os jovens 
Fernanda Karolayne e Matheus 
Arouxa também ganharam 
medalhas de bronze.
 E com a terceira etapa do Cir-
cuito Pernambucano de Xadrez 
Escolar, o quadro de medalhis-
tas foi ampliado. Teve um ouro 
para o estudante Caio Luiz, cin-
co pratas com os alunos Mari- 
ana Ester, Bruna Ester, João 
Miguel, Thainá Thais e Douglas 
José. E um bronze conquistado 
por Kawany Barbosa. 
 As categorias dessa com-
petição foram Sub-10, Sub-12, 
Sub-14 e Ensino Médio.

ARTESÃOS IPOJUCANOS
FAZEM SUCESSO NA FENEARTE

IPOJUCA CONQUISTA 24 MEDALHAS EM 
CAMPEONATO NACIONAL DE KARATÊ

 Ipojucanos participaram como ex-
positores da Fenearte 2018. A maior 
feira do artesanato brasileiro reuniu 
no Centro de Convenções de Per-
nambuco, de 4 a 15 de julho, o melhor 
da arte popular. 
 O artista Clodoaldo Nunes parti- 
cipou pela primeira vez e expôs suas 
telas com pintura em 3D. “Fiquei mui-

 Pela primeira vez Ipojuca se-
diou o Circuito Open Nacional de 
Karatê. A competição, em julho, 
reuniu 150 atletas de 11 estados 
do País,  com o apoio da Confede- 
ração Brasileira de Karatê (CBK) e 
da Prefeitura do Ipojuca.
 Os 10 atletas ipojucanos deram 
um show à parte, conquistando 24 

to satisfeito com essa oportunidade. 
A Fenearte me proporcionou bons 
negócios e me fez criar um novo ci- 
clo de amigos. Só tenho a agradecer 
à Secretaria de Cultura por esse in-
centivo”, enfatizou. A Fenearte gerou 
visibilidade e boa oportunidade de 
negócios para os artesãos do mu-
nicípio.

medalhas. Os destaques foram: Cí-
cero José, Thimoteo Barros, Luana 
Oliveira, Hugo Santos, Edgar Silva, 
Isabelle Barbosa, Robert Carlos, 
Cailane Ramos, Heitor Serra e Gil-
thon José. Eles conquistaram cinco 
medalhas de ouro, sete de prata e 
doze de bronze nas modalidades ku-
mitê e kata.
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PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO
CHEGA AO MUNICÍPIO

FESTA DA COCADA GIGANTE ATRAI MULTIDÃO

 Educação é prioridade. Um exem-
plo é que no dia 4 de julho, a Se- 
cretaria de Educação e o Ministério 
da Educação firmaram uma parce-
ria para o lançamento do programa 
Mais Alfabetização. 

 A 20ª Festa da Cocada Gigante 
movimentou Maracaípe, nos dias 27 
e 28 de julho. O evento levou feira 
de artesanato, shows culturais e re-
ligiosos para moradores e turistas.
 A atração principal da fes-
ta, a cocada gigante, de 33 me- 

   O projeto visa apoiar as escolas 
da rede pública municipal consi- 
deradas vulneráveis no processo 
de alfabetização de crianças do 1º 
e 2º anos do Ensino Fundamental.
 As aulas já começaram e vão con-

tros, foi produzida por mais de 
10 pessoas do município. A pro-
gramação musical da sexta (27) fi-
cou por conta de Ricardo Sorriso 
e Banda, Luz do Mundo e Sandro 
Narizeu. Já no sábado (28), a festivi-
dade contou com o Forró do Seten-

ta, Marivaldo do Acordeon, Dudu do 
Acordeon e Alcymar Monteiro. O 
evento atraiu nos dois dias cerca de 
8 mil pessoas.

prefeituradoipojucaPrefeituradoIpojucaOficial
ACOMPANHE TAMBÉM PELAS NOSSAS REDES SOCIAIS 

templar, nesta etapa, 30 escolas da 
zona rural e da área urbana, aten-
dendo um total de 2.333 alunos. 
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EXPEDIENTE

CAMPANHA CORAÇÃO AZUL ALERTA PARA TRÁFICO HUMANO

ENGENHO MERCÊS RECEBE MUTIRÃO DE SAÚDE E CIDADANIA

 A iniciativa das Nações Unidas, 
que declarou 30 de julho como o 
Dia Mundial de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, ganhou des-
taque em Ipojuca, um dos princi-
pais destinos turísticos do nosso 
País, com a realização do seminário 
Prevenção ao Tráfico de Mulheres: 
Vitórias, Conquistas e Desafios. 
 Durante o encontro foi lançada a 
campanha Coração Azul para aler-
tar a população sobre esse tipo de 
crime, com palestras, debates e 
blitz educativa.
 Ipojuca foi pioneiro no Brasil ao 
criar um Núcleo de Prevenção ao 
Tráfico de Mulheres (NMPTM), for-

 Em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher Negra Latino-Ameri- 
cana e Caribenha, dia 25 de julho, a 
Prefeitura, por meio das Secretarias 
de Saúde, Agricultura, Cultura e Mu- 
lher promoveu no Engenho Mercês 
um mutirão de saúde e cidadania.

mado por autoridades local, esta- 
dual e nacional, como o Ministério 
da Justiça, Escritório das Nações 
Unidas para Drogas e Crimes,  Polí-
cias Federal e Rodoviária, além do 
Núcleo de Enfrentamento ao Tráfi-
co de Pessoas de Pernambuco.

 “O Núcleo tem papel 
fundamental no município, que 

é o de sensibilizar e alertar a 
sociedade. O tráfico de pessoas 
não é lenda, é uma lamentável 
realidade em todo o mundo. E 
essa ação criminosa afeta os 

mais fracos e vulneráveis”.
Suely Madeira, coordenadora do NMPTM

 Durante todo o dia, uma vasta pro-
gramação foi realizada, incluindo uma 
campanha de multivacinação, ori-
entações sobre os cuidados com a 
saúde, testes rápidos de HIV, sífilis e 
hepatites e avaliação de pele, diag-
nóstico de casos de hanseníase e exa- 

Precaução: Antes de aceitar 
ofertas de emprego, conheça 
seus direitos e analise bem as 
condições de trabalho ofere-
cidas.

Pesquise: Prefira tratar ofer-
tas de emprego com ins- 
tituições formalmente co- 
nhecidas. 

Desconfie: Não entregue do- 
cumentos pessoais a estra- 
nhos. Além dos originais, 
tenha sempre uma cópia em 
mãos.

Proteção: Ao aceitar um em-
prego distante da localidade 
onde mora, deixe seus con-
tatos telefônicos e endereço 
com familiares e amigos.

Identificando casos de tráfico de 
seres humanos, denuncie!

A ligação é gratuita e não precisa se 
identificar. Disque 100, 180 ou 191. 

Informações:  Núcleo de Prevenção 
ao Tráfico de Mulheres do Ipojuca 
(81) 3551 2505. 
Disque-Denúncia (81) 3421. 9595.

ALERTA!

DENUNCIE!

mes citológicos. Também aferição de 
pressão e glicemia.
 O mutirão realizou ainda pales- 
tras sobre empoderamento feminino, 
oficinas de turbante, orientações so-
bre agricultura para os moradores do 
engenho e apresentações culturais 
da Banda de Pífano Zabumba do  
Mestre Chimba.


