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 A Prefeitura do Ipojuca comemora um ano de 
muitas realizações. Apesar de todas as dificuldades 
encontradas, várias ações estão sendo feitas para 
ajudar a melhorar a vida da população. A atual 
gestão trabalha para construir um Ipojuca para os 
ipojucanos, atraindo mais investimentos federais, 
cuidando da educação e da qualificação dos jovens, 
empenhando-se no combate às drogas, fazendo mais 
investimentos em saúde, empreendendo esforços 
para melhorar a segurança e prevenir a violência. 
 A atual administração optou por um trabalho social 
alinhado à uma moderna visão política, fazendo muito 
do emergencial que não foi feito antes.

trabalho
de muito
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 IPOJUCA PARA 
OS IPOJUCANOS

Prefeitura Municipal do Ipojuca
1 ano em ação



OBRAS PROTEGEM IPOJUCANOS
DAS FORTES CHUVAS

NOVA CRECHE MUNICIPAL BENEFICIA 150 FAMÍLIAS
O Ipojuca em Ação chega 

após o primeiro ano da atual 
administração. É um informativo 
mensal de prestação de contas 

com transparência para a 
população. A cada edição serão 

destacadas ações que vêm 
ajudando a melhorar a saúde, 

a educação, a segurança, 
a infraestrutura do município 

e a vida de todos os ipojucanos. 
É uma produção da Secretaria de 
Comunicação, com o apoio das 
demais secretarias municipais.

IPOJUCA EM AÇÃO:

PRESTANDO 
CONTAS À 

POPULAÇÃO

OPERAÇÃO INVERNO 2018

 Um minucioso mapeamento da 
Defesa Civil apontou áreas de risco, 
distribuídas pelo município do 
Ipojuca.
 Para que a população enfrente 
o período chuvoso, a Prefeitura, 
através da Defesa Civil, antecipou um 
mutirão de prevenção de acidentes. 
É a Operação Inverno 2018 levando 

Atenção: em caso de ocorrências, 
os ipojucanos devem acionar a Defesa Civil: 0800 281 0620. A ligação é gratuita.

OPERAÇÃO 
INVERNO 2018 
EM NÚMEROS
        muros e escadarias em 
localidades de risco foram 
contemplados com os serviços 
de recuperação e reconstrução.

                     metros de canais foram 
limpos, facilitando o escoamento 
das fortes chuvas.

        encostas estão protegidas. São 
cerca de 5.400m² de tela argamassada 
utilizada para maior proteção dos 
ipojucanos.

         grandes e importantes localidades 
já foram beneficiadas com serviços 
da Operação Tapa-Buraco: Ipojuca-
Centro, Porto de Galinhas, Camela 
e Nossa Senhora do Ó.

                  ipojucanos já estão 
sendo beneficiados com as obras 
de pavimentação.
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mais proteção para a população.
 As obras não param. Os serviços, 
em caráter de urgência, abrangem 
construção de muros e telas de 
contenção, limpeza de canais e 
canaletas, vistoria de construções 
irregulares, colocação de lonas de 
proteção e o mapeamento das áreas 
de risco.

Antes e depois: Rua Dois, em Camela

Encosta no Campo do Avião

 Educação é uma preocupação 
permanente das administrações 
públicas. E a Prefeitura do Ipojuca 
inaugurou a Creche Professora 
Maria Rejane da Silva Santos, 
em Nossa Senhora do Ó, com 

capacidade para atender 156 
crianças de zero a cinco anos de 
idade, nas turmas de creche I, II, 
III e pré-escola. A obra foi realizada 
com recursos do município e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). Um investimento 
de quase R$ 2 milhões. 
 O prédio conta com sala de aula, 
fraldário, espaço para alimentação, 
banheiro, sala de repouso e 
playground, além do setor 
administrativo, serviços e pátio 
central.



IPOJUCA

 O Programa Mãos Dadas, da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, vai aonde o povo está. 
Atendendo as pessoas, unindo a 
cidade às praias, aos distritos e aos 
engenhos em um só Ipojuca. Com 
essa filosofia, o Mãos Dadas valoriza 
os ipojucanos.

  O Engenho Canto, na zona rural de 
Camela, foi a primeira comunidade 
contemplada com a emissão 
de documentos, atualização 
e inclusão do Cadastro Único 
(CadÚnico), palestras e recreação 
para crianças, além da caravana 
da beleza. Os serviços acontecem 
semanalmente e em locais 
diferentes. O atendimento é para as 
famílias carentes e ganha reforço 
operacional de outras secretarias.

A PREFEITURA MAIS PERTO
DOS IPOJUCANOS

BOAS INICIATIVAS QUE 
IMPULSIONAM A ECONOMIA

Conheça o Programa 
Mãos Dadas. Procure a 
Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Rua 

Cristóvão José Pimentel, 
46, Ipojuca-Centro:

(81) 3551-1114.

 Ipojuca vive uma nova 
realidade com a criação 
de mais vagas de trabalho 
para a população.  
 É um desafio permanente 
para a administração 
municipal que, com 
criatividade e empenho, 
trabalha para reverter a 
situação, investindo em 
projetos de qualificação 
e empregabilidade 
no município. 
 A atual gestão dedica 
atenção em programas 
como Sala do Empreendedor 
e Emprega Ipojuca.

SALA DO EMPREENDEDOR
 Programa do Sebrae em 
parceria com a Prefeitura do 
Ipojuca. Funciona como suporte 
empresarial e contábil para os 
empresários formais e informais 
do município, principalmente os 
micro e pequenos empresários. 
No espaço, são disponibilizados 
cursos, palestras e workshops 
para qualificar e desenvolver o 
empresário local. A iniciativa tem 
o apoio da Agência de Fomento 
do Estado de Pernambuco 
(Agefepe) e do Banco do Nordeste.

EMPREGA IPOJUCA 
 O programa auxilia na 
“recolocação profissional”, na 
produção e elaboração de um 
currículo competitivo e nas dicas 
para entrevistas de emprego. 
Lançado no ano passado, com o 
apoio de 25 empresas da região, 
oferece cursos de capacitação 
gratuitos. Mais de 250 ipojucanos 
já foram capacitados e 120 
estão empregados. A iniciativa é 
feita em parceria com a Sala do 
Empreendedor. Os interessados 
devem ficar atentos às inscrições 
dos novos cursos em junho de 
2018: Formação nos Serviços de 
Camareira, Garçom e Atendimento 
ao Cliente.

MELHORIAS PARA
O TURISMO

 Ipojuca é um dos destinos de turismo 
mais procurados do País. Segundo 
pesquisa da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE), 87% dos turistas 
que visitaram Porto de Galinhas, no ano 
passado, afirmaram que pretendem 
retornar à praia.
     Para valorizar as potencialidades 
locais, a administração municipal 
começou um novo trabalho de 
sinalização das ruas e praças do 
município, de cunho informativo e 
apelo turístico. Já foram sinalizadas 
localidades de grande fluxo de 
pessoas, áreas onde estão situados 
os atendimentos públicos, atrações 
turísticas, espaços gastronômicos, 
de lazer e de entretenimento, centros 
financeiros e pontos de interesse. A 
iniciativa tem o apoio do comércio e do 
trade turístico do Ipojuca, por facilitar a 
informação aos serviços oferecidos.

REFORÇO NA ILUMINAÇÃO
 Uma nova tecnologia de iluminação 
começa a ser implantada em 
Ipojuca, para levar mais segurança 
aos moradores e turistas. Já foram 
instaladas lâmpadas de LED em  
3 km do acesso à praia de Maracaípe, 
reaquecendo o comércio e a hotelaria 
local. Outros 3,5 km da Rodovia PE-60 
também ganharam novas luminárias.

MÃOS DADAS

COMO PARTICIPAR
Os cursos são gratuitos e têm 
a duração de até 40 horas. Para 
se inscrever, é preciso ter 18 anos 
ou mais, estar matriculado na 
3ª série do Ensino Médio ou já 
ter concluído e morar em Ipojuca. 
Para participar, o interessado 
deve comparecer à Sala do 
Empreendedor, na Agência do 
Trabalho e Emprego (Ipojuca-
Centro), portando documentos 
pessoais. Informações: 
(81) 3551-2769.
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 Os agentes comunitários de 
saúde foram treinados para usar os 
tablets, em substituição às fichas 
de papel. Serão 105 equipamentos, 
no total, para utilização nas visitas 
domiciliares. A ideia é proporcionar 
mais qualidade e agilidade no 
atendimento. Isso permitirá que os 
agentes tenham uma redução de 
tempo no repasse das informações 
às Unidades de Saúde.

CONSULTA IPOJUCA

SAÚDE VIVE UM NOVO TEMPO LABORATÓRIO
MUNICIPAL

AGORA 24 HORAS

 A área de saúde do Ipojuca 
também utiliza tecnologia para 
otimizar os serviços e atender 
os moradores. O aplicativo 
gratuito - Consulta Ipojuca - 
permite aos usuários do sistema 
Android o acompanhamento de 
consultas e exames nas diversas 
unidades da rede municipal.
 O uso do Consulta Ipojuca é 
prático. O próprio sistema avisa 
aos usuários sobre a marcação 
das consultas ou exames 
com detalhes, sem que haja a 
necessidade da confirmação 
presencial.

USO DA TECNOLOGIA EM FAVOR
DE MELHORIAS PARA A POPULAÇÃO

UMA GESTÃO MODERNA

PROJETO EDITORIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA | PROJETO GRÁFICO: CC&P – COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE
FOTOGRAFIA: ACERVO DA PREFEITURA | TIRAGEM: 10.000 EXEMPLARES | IMPRESSÃO: GRÁFICA ÚNICA

EXPEDIENTE

 Saúde para todos. É com determinação 
que a Prefeitura está vencendo 
os desafios para atender melhor a 
população, reforçando os Serviços 
de Pronto Atendimento. O SPA 
Santo Cristo foi reaberto, agora 
com funcionamento 24 horas e 
estrutura mais confortável.  
 O SPA dispõe de novas salas 
e equipamentos, entre eles um 

aparelho de bioquímica com 
capacidade de realizar 400 testes 
por hora, o que vai agilizar e 
qualificar ainda mais o serviço 
laboratorial do Ipojuca. A Prefeitura 
investiu nessas melhorias R$ 220 
mil. O SPA Santo Cristo é referência 
local no atendimento de urgência 
e emergência de baixa e média 
complexidade.

 A atual gestão reforçou 
a atenção para os serviços 
realizados pelo Laboratório 
Municipal do Ipojuca. 
Localizado também na Rua 
Vereador Antônio 
Bonifácio, a unidade 
oferece exames 
de Hematologia, 
Bioquímica 
e Uroanálise. 
O espaço funcionava 
com horário limitado 
e agora oferece 
atendimento 24 horas, 
todos os dias, com novas salas 
e equipamentos.

USO DE TABLETS  
AGILIZA O 

ATENDIMENTO 
DOMICILIAR

USF de Camela agora conta com atendimento odontológico.

 Já no distrito de Camela, a 
Unidade de Saúde da Família XVI 
ganhou serviços odontológicos. 
A USF recebeu também melhorias 
físicas para continuar com os 
serviços já existentes, como 
atendimento médico, programas 
de hipertensão e diabetes, testes 
rápidos (HIV-Aids), planejamento 
familiar, pré-natal, entre outros. 

ACOMPANHE O 
STATUS E RECEBA 
A CONFIRMAÇÃO

DO AGENDAMENTO.

INSIRA O 
NÚMERO DA 

SOLICITAÇÃO.

BAIXE 
GRATUITAMENTE, 

O APLICATIVO.


