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 O ano de 2018 tem sido de muito trabalho no 
Ipojuca. As obras em andamento acontecem para 
atender as necessidades mais urgentes e geram 
empregos:

 Serão 5 novas creches para facilitar o dia a dia 
de muitas famílias, cujas mães precisam trabalhar 
e ajudar no sustento da casa. No total, serão 580 
famílias beneficiadas e um investimento de quase  
R$ 12 milhões. 

 O conjunto de 576 moradias, já em construção, 
vai atender ao sonho da casa própria de centenas 
de famílias e se constitui no primeiro conjunto 
habitacional do Ipojuca. Outra boa notícia é que o 

município foi selecionado novamente pelo Programa 
Minha Casa, Minha Vida e será beneficiado com mais 
288 novas casas.

 A Prefeitura está construindo as encostas Abel 
de Queiroz e Vereador Antônio Bonifácio, nos dois 
lados da Rua da Brasília. Os moradores dessa região 
há muito esperavam por este trabalho, que vai garantir 
mais tranquilidade durante o período de chuvas fortes. 

 A Prefeitura não poupa esforços para a 
construção de novas Unidades de Saúde da Família 
(USF), como as USF XIX e XX, em Nossa Senhora do Ó. 
Esses espaços vão ampliar e agilizar o atendimento 
básico de saúde.



PREFEITURA CONSTRÓI USFs, CRECHES,
CASAS POPULARES E ENCOSTAS

MAIS 288 MORADIAS POPULARES PARA OS IPOJUCANOS

CINCO NOVAS CRECHES EM CONSTRUÇÃOINÍCIO DA CONSTRUÇÃO
DAS CASAS POPULARES

ENCOSTAS DA RUA DA BRASÍLIA, UMA NOVA REALIDADE 

 O município ganhará cinco novas 
creches que vão beneficiar a popu- 
lação de Ipojuca Centro, Camela, 
Serrambi, Maracaípe e N. Senhora 
do Ó no atendimento de crianças de 
0 a 5 anos, com turmas de creche I, 
II, III e pré-escola. Locais como Vila 

 Já começaram as obras para a  
construção dos conjuntos habitacio- 
nais Loteamento Canoas I e II, 
que vão atender 576 famílias com  
renda mensal de até R$ 1.800,00.  
Esse investimento é uma parceria  
com o Programa Habitacional Mi- 
nha Casa, Minha Vida. As casas 
serão entregues aos futuros mora-
dores com infraestrutura comple-
ta (pavimentação, rede de esgoto, 
drenagem e energia elétrica).

 Essa obra levará mais tranquilidade 
para os moradores da localidade, 
com mais segurança para as famí- 
lias, principalmente em tempos de 
fortes chuvas. O projeto integra a 
Operação Inverno Municipal. Serão 
75 metros de cada encosta, de um 
lado e outro da Rua da Brasília, no 
Ipojuca Centro. A conclusão es- 
tá prevista para os próximos seis 
meses, beneficiando mais de 1.300 
ipojucanos. A Prefeitura também 

 Ipojuca será nova- 
mente beneficiada  
pelo Programa Fe- 
deral Minha Casa, 

Minha Vida. O município, que já 
conta com a construção de 576 ca-

DUAS NOVAS USFs
EM CONSTRUÇÃO

 Criar mais Unidades de Saúde da 
Família (USF) é levar, através dos 
profissionais especializados, aten-
dimento odontológico, consultas 
médicas, vacinação, testes rápidos 
e outros serviços necessários para 
mais perto da população. Duas no-
vas unidades serão entregues à 
população: a USF XIX e a USF XX, 
localizadas em N. Senhora do Ó. A 
estimativa é que cada uma realize 
cerca de mil atendimentos por mês.

sas populares, terá mais 288 novas 
moradias, também no Sítio Canoas. 
 Dessa vez a entidade contem- 
plada pelo programa será o Movi- 
mento dos Trabalhadores Sem 
Teto (MTST). Essa conquista foi 

do Estaleiro, no Engenho Caetés, e 
Comunidade Socó também serão 
contempladas em breve. Os novos 
espaços contarão com sala de aula, 
de alimentação, de repouso, fraldário, 
banheiros, playground, espaços ad-
ministrativos, serviço e pátio central.

tem feito serviços de construção de 
muros de contenção, de drenagem, 
aplicação em grande escala de 
argamassa e outras realizações. 

possível diante dos esforços da 
gestão, através do Programa Na-
cional de Habitação Urbana (PNHU), 
que se destina ao atendimento das 
famílias com renda familiar mensal 
de até R$ 1.800,00.



IPOJUCA

MINISTÉRIO DA SAÚDE AVALIA SERVIÇOS 
DAS USFs DO IPOJUCA COMO MUITO BONS

USF ENGENHO GAIPIÓ É INAUGURADA 

 Ipojuca vive um novo tempo na 
saúde. A Prefeitura  vem investin-
do em suas Unidades de Saúde da 
Família (USF) e segundo análise do 
Ministério da Saúde, esses esforços 
já estão refletindo em um excelente 
desempenho no Programa Nacional 
de Melhorias do Acesso e de Quali-
dade da Atenção Básica (PMAQ-AB).
 O programa  incentiva gestores e 
equipes a melhorar a qualidade dos 
serviços de saúde levados à popu-
lação. Para avaliar, considera-se a 
estrutura física das unidades, o pro-
cesso de trabalho de cada equipe, a 
satisfação dos usuários e também 
os indicadores de saúde. E isso gera 
bons frutos. É a partir dos resulta-

 Uma série de investimentos tem 
sido feita na Atenção Básica de 
Saúde do município. Um deles foi 
a entrega da Unidade de Saúde da 
Família (USF) Engenho Gaipió, que 
vai contar com uma equipe multi-
disciplinar composta por médico, 
enfermeiro, técnico em enferma-
gem, dentista, auxiliar de saúde 
bucal, agentes comunitários de 

prefeituradoipojuca
PrefeituradoIpojucaOficial

ACOMPANHE TAMBÉM PELAS NOSSAS REDES SOCIAIS 

dos que o Ministério pode elevar o 
repasse de recursos do incentivo fe- 
deral para o município.
 E Ipojuca teve uma boa avaliação no 
PMAQ-AB. Foi o município, da Região 
Metropolitana do Recife, com o maior 
percentual no aumento de captação 
de recursos neste programa, com um 
crescimento de 192,34%, segundo di-
vulgou o Ministério da Saúde, em 5 
de setembro de 2018. Em 2015, quase 
todas as unidades de saúde tinham 
avaliação abaixo da média e insatis-
fatória. Na atual gestão, todas melho- 
raram. Muitas atingiram o critério 
bom e muito bom, como as USFs do 
Engenho Maranhão, Rurópolis de 
Camela e Serrambi.

saúde, atendente de farmácia, re-
cepcionista e auxiliar de serviços 
gerais.
 Dentre os serviços de saúde 
oferecidos estão os de enferma-
gem, coleta de exames, imunização, 
nebulização, farmácia, curativos, 
consultas médicas, além de visitas 
domiciliares, que estimam atender 
3 mil pessoas por mês. 

UNIDADE MÓVEL
DE SAÚDE É ENTREGUE

À POPULAÇÃO

 Outra novidade é que os mora-
dores das localidades mais distan-
tes também serão beneficiados 
com atendimentos de saúde, por 
meio de uma unidade móvel, que 
foi recuperada pela Prefeitura.

SANTA ROSA 
TEM UNIDADE 

COMPLETAMENTE 
REFORMADA

 Os ipojucanos ganham mais 
qualidade no atendimento. É que 
a Unidade de Saúde da Família 
(USF) Santa Rosa foi completa-
mente reformada e passará a 
atender 2.600 pessoas, por mês, 
dos Engenhos Santa Rosa, Ta-
pera, Cachoeira, Sibiró do Mato, 
Sibirozinho, Queluz, Arimbi e Da-
ranguza.  É a Prefeitura levando 
mais profissionais e serviços de 
saúde para perto das pessoas.
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EXPEDIENTE

PROJETO ESCOLA DE PORTAS ABERTAS 
CHEGA A UNIDADES DA REDE DE ENSINO

 Melhorar a qualidade na edu-
cação, promover a inclusão social e 
fortalecer os laços entre a escola e 
a comunidade são os pilares do Pro-
grama Escola de Portas Abertas do 
Ipojuca (EPAI), lançado em setem-
bro pela Prefeitura por meio da Se- 
cretaria de Educacão. O objetivo do 
EPAI é proporcionar aos estudantes 
e às suas comunidades espaços al-
ternativos nos finais de semana para 
a realização de atividades educati-
vas, culturais, esportivas, de lazer e 
também para a formação inicial para 
o trabalho e a geração de renda.
 O projeto começou com nove 
escolas, sendo seis na zona rural e 
três na área urbana. Atualmente são 
150 pessoas participando em cada 
unidade escolar durante o final de 

semana. A expectativa é que esse 
número suba para 250 pessoas.
 As escolas divulgam suas ativi-
dades e disponibilizam cinco oficinas 
por unidade, dentre elas, dança, ca-
poeira, futebol de campo, judô, vôlei, 
aula de violão, aula de reforço, au-
las de artesanato e muito mais. Aos 
participantes também é oferecida a 
merenda.

MAIS PREPARO. MELHOR DESEMPENHO. 
MAIOR SEGURANÇA

DESFILE CÍVICO
 Durante as homenagens ao 
dia da pátria, comemorado na 
primeira semana de setembro, 
a Prefeitura do Ipojuca realizou 
os desfiles cívicos. O tema foi 
“Brasil, Somos Construtores da 
Paz” e, este ano, as comunidades 
homenagearam um representante 
responsável por propagar a paz 
em suas localidades.
 O evento contou com a parti- 
cipação de escolas da rede mu- 
nicipal, de representantes do 
Projeto “Idoso Mais do que Feliz” 
e da Guarda Municipal.

Serrambi

Porto de Galinhas

N. Senhora do Ó

Centro do Ipojuca

Camela

 A administração tem levado mais 
condições de trabalho e preparo 
para a Guarda Municipal, através de 
cursos de capacitação e treinamen-
to, bem como aquisição de equipa-
mentos. 
 Os guardas da Unidade de Rondas 
Ostensivas Municipais (ROMU), por 
exemplo, se aperfeiçoaram em escol-
tas e condução de presos. 30 outros 
concluíram Treinamento em Ações 
Táticas (CAT), para executarem me- 
lhor as Rondas Municipais Especiais.
 São muitas as iniciativas que valo-
rizam a Guarda:

 Reajuste salarial e promoções.

 600 novos uniformes já foram 
entregues.

 Cinco novas viaturas reforçando as 

tradicionais rondas no município.

 Treinamento e qualificação com 
curso intensivo no BOPE (Polícia 
Militar de Pernambuco).

 O número de câmeras de mo- 
nitoramento vai aumentar de 40 
para 100, ampliando o serviço 
para todos os distritos do Ipo-
juca.

 Aquisições de armamento de fogo 
já se encontram em licitação.

 Aquisição também de novos Equi- 
pamentos de Proteção Individu-
al - EPIs.

 Novas qualificações do Salvamar 
com o aperfeiçoamento dos ser- 
viços, através de cursos de for-
mação.


