
 EQUIPAMENTOS BENEFICIAM 2 MIL FAMÍLIAS DE ÁREAS RURAIS
em 19 de agosto, na comemoração pelo Dia do 
Agricultor Familiar. O evento reuniu cerca de duas 
mil pessoas, entre representantes de associações e 
dos assentamentos ipojucanos.

 A agricultura familiar é um importante caminho 
para ajudar no desenvolvimento socioeconômico e 
cultural das comunidades rurais. E é acreditando no 
potencial desse setor que a Prefeitura do Ipojuca, por 
meio da Secretaria de Agricultura, beneficiou, com 
nove tratores equipados, as famílias que trabalham e 
moram na zona rural do município.
 Os equipamentos foram entregues durante home- 
nagem aos agricultores e agricultoras do Ipojuca, 
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“Homenageamos os agricultores, 
conscientizando a sociedade de que são

eles os responsáveis por 70%
da alimentação que chega à nossa mesa”.
(Heleno Alves, Secretário de Agricultura Municipal)



ESPORTE E CULTURA MOBILIZAM
SEMANA DA JUVENTUDECOLABORE!

NOVO CONVÊNIO

 Diversas ações culturais e es-
portivas movimentaram a Semana 
da Juventude, entre os dias 13 e 17 
de agosto, com atividades práti-
cas em diferentes locais do Ipoju-
ca, como Camela, Serrambi, Porto 
de Galinhas, Ipojuca Centro e Nos-
sa Senhora do Ó. A ação foi uma 
iniciativa da Secretaria Especial da 
Juventude em conjunto com as Se- 
cretarias Municipais de Educação, 
Esportes, Mulher e Cultura.
 Foram realizadas palestras, ofi-
cinas e torneios esportivos. A Se-
mana marcou ainda o lançamento 
do Qualifica Jovem, programa que, 
em parceria com o Centro de Inte-
gração Empresa Escola de Pernam-

 Para garantir uma ilumi-
nação pública mais eficaz, 
a administração munici-
pal lançou o serviço Disk 
Iluminação. Ao ligar para 
0800.006.0550, os ipojuca-
nos solicitam a troca de lâm-
padas queimadas nos postes 
e alertam a Prefeitura de lu- 
zes acesas durante o dia. 
 É só informar o local, o 
código existente em amarelo 
no poste e indicar um tele-
fone de contato.
 É a população mais próxi-
ma da Prefeitura ajudando a 
cuidar da cidade.

prefeituradoipojuca
PrefeituradoIpojucaOficial

ACOMPANHE TAMBÉM PELAS NOSSAS REDES SOCIAIS 

AVANÇOS NA SAÚDE!

 Cada vez mais, a atual adminis-
tração do Ipojuca investe em me- 
lhorias na saúde para a população. 
Dessa vez, por meio de um convê-
nio com a Prefeitura do Jaboatão 
dos Guararapes. A cooperação 
entre os municípios vai possibili-
tar aos ipojucanos a execução de 
cirurgias programadas de média 
complexidade.
 As cirurgias já começam no mês 
de setembro. A estimativa é que 
sejam realizados, por mês, 33 pro-
cedimentos em adultos, como o de 
hérnia, colecistectomia (remoção 
da vesícula biliar), além de cirur- 
gia ginecológica, miomectomia (re-

moção de mioma uterino), vasec-
tomia e histerectomia.
 O convênio se estenderá também 
às crianças. Por mês, serão 10 cirur- 
gias, em procedimentos como hér-
nia, herniorrafia, apendicetocmia, 
retirada de cistos, entre outras.

 Mais informações no Polo de 
Regulamentação (Rua Mário da 
Costa Monteiro, nº 60, Ipojuca 
Centro). O funcionamento ao 
público é das 8h às 14h.

buco (CIEE-PE), vai oferecer capaci- 
tação profissional aos jovens do mu-
nicípio.
 Os cursos do CIEE-PE serão ofere-
cidos a partir de setembro. Inicial-
mente, vão beneficiar 80 jovens. No-
vas capacitações serão agendadas 
em breve. As inscrições serão fei- 
tas na Secretaria da Juventude, das 
8h às 14h. Mais informações pelo (81) 
3527.9975.
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FLIPORTO DE VOLTA A PORTO DE GALINHAS

IPOJUCA SUPERA META DE VACINAÇÃO
CONTRA PÓLIO E SARAMPO

ATENÇÃO!

 Após 8 anos fora do calendário cultural do município, 
a Feira Literária Internacional de Pernambuco, a Fliporto, 
voltou ao seu local de origem, a praia de Porto de Galinhas. 
A feira, realizada com sucesso entre os dias 9 e 12 de agos-
to, contou com uma série de atividades literárias, musicais 
e culturais para crianças, adolescentes e adultos.
 Com apoio da Prefeitura do Ipojuca, a 12ª edição do 
evento teve o tema “Diálogos no Contemporâneo” e home- 
nageou o escritor pernambucano Marcus Accioly, membro 
da Academia Pernambucana de Letras, falecido em 2017, e 
o cantor Nando Cordel, natural do município. 

 A campanha de vacinação con-
tra poliomielite e sarampo foi um 
sucesso. Entre os dias 6 e 31 de 
agosto, a Prefeitura do Ipojuca re-
alizou mais de 7.300 vacinações, 
superando a meta estabelecida 

para o município. Somente duran-
te o dia 18 de agosto, o Dia D de 
vacinação, mais de mil crianças 
foram imunizadas nos 20 postos 
de saúde espalhados pela zona ur-
bana e rural em todo o Ipojuca.

 Participaram também nomes da lite- 
ratura internacional, como a poetisa por-
tuguesa Maria João Cantinho, escritores 
e compositores de grande prestígio no 
cenário nacional, como Nelson Mota, Rai-
mundo Carrero e Luzilá Gonçalves, entre 
outros.
 A Fliporto recebeu cerca de 10 mil visi- 
tantes nos quatro dias de feira e ajudou a 
impulsionar a economia do Ipojuca, atra- 
indo visitantes e turistas para bares, 
praias, restaurantes e hotéis.

 Caso seu filho ainda não tenha 
recebido as doses das vacinas, 
os postos de saúde continuam 
realizando a imunização.

 Basta procurar o posto mais 
próximo de sua residência, com 
a carteira de vacinação da cri-
ança, no horário das 8h às 16h.



IPOJUCA

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

BOLSA FAMÍLIA
Recadastramento de 3 de 
setembro a 30 de outubro

A nova realidade das escolas do Ipojuca
DIÁRIO DE CLASSE ONLINE

A Prefeitura do Ipojuca convoca 
todos os beneficiários do Bolsa 
Família para fazer o recadastra-
mento, de 3 de setembro a 30 
de outubro. Os beneficiários que 
são atendidos pelas USFs devem 
procurar seus agentes comu-
nitários de saúde. Já os que não 
são atendidos, devem se dirigir 
até o complexo da Secretaria de 
Saúde do Município.
 Atualmente, Ipojuca tem cer-
ca de 10 mil famílias inscritas no 
Bolsa Família. O objetivo é atu-
alizar os dados das pessoas que 
compõem a família, bem como, 
evitar fraudes.
 Na Secretaria de Saúde, o reca-
dastramento será feito das 8h às 
15h30 e os beneficiários deverão 
levar os seguintes documentos:

 A Secretaria de Educação, desde 
o início do ano, começou a inserir o 
diário de classe online nas escolas 
da rede municipal. Inicialmente, duas 
escolas foram contempladas e, di-
ante do sucesso registrado, já neste 
segundo semestre, esse número 
subiu para seis.
 Como funciona? A sistemática in-
dica que todos os professores te- 

nham acesso aos dados dos seus 
alunos e também realizem os apon-
tamentos de frequência, notas e 
conteúdos de forma prática e rápida, 
automatizando assim todos os pro-
cessos pelo formato online.
 A meta municipal é que até o início 
de 2019 todas as escolas da zona ur-
bana, e 25% das unidades escolares 
da zona rural, tenham o diário de 

classe online implantado, para que 
com isso seja extinto o tradicional 
diário de papel.
 Esse novo sistema funciona por 
meio de aplicativo que opera em to-
dos os dispositivos (Android, iOS e 
Windows Phone). É a educação no 
Ipojuca sendo modernizada de for-
ma prática, com mais integração 
entre professores e estudantes.

R E C A D A S T R A M E N T O

•Cartão Bolsa Família.
•Cartão da Gestante 
 (no caso das mulheres 
 grávidas).
•Informação de peso de  
todos os integrantes da família.
•Informação de altura de todos  
 os integrantes da família.


