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Emprega Ipojuca garante 
qualificação para ipojucanos na 
conquista de uma recolocação 
profissional 
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A obra está a todo vapor e será entregue aos futuros 

moradores dos habitacionais Vila Canoas 1 e 2, numa área 

de oito hectares doada pela Prefeitura do Ipojuca no 

Loteamento Canoas.

“ “

Proteção, conforto e dignidade. 
Esses são os sentimentos das 576 
famílias ipojucanas que serão 
beneficiadas com uma casa 
própria, o sonho de todo brasileiro. 
A obra está a todo vapor e será 
entregue aos futuros moradores 
dos habitacionais Vila Canoas 1 e 
2, numa área de oito hectares 
doada pela Prefeitura do Ipojuca 
no Loteamento Canoas, no distrito 
de Nossa Senhora do Ó.  A previsão 
de entrega é agosto de 2020.
    As famílias que irão receber as 
moradias já foram selecionadas 
pela Prefeitura do Ipojuca e pelo 
Movimento de Luta e Resistência 
Popular (MLRP) e receberam o 
contrato da Caixa Econômica 
Federal, pelo programa Minha 
Casa Minha Vida, e – de forma 

simbólica – as chaves da casa 
própria. 
    As unidades terão 2 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço – além de toda a 
infraestrutura completa, como 
pavimentação, rede de esgoto e 
água, drenagem, energia elétrica e 
equipamentos comunitários no 
entorno. O valor total do 
investimento está estimado em 
45 milhões de reais. 

   O empreendimento é compreendido 
na faixa 1 (renda de zero até  1.800 
reais). 
   Para garantir que os trabalhos 
sigam dentro do cronograma, a 
prefeita Célia Sales realiza visitas 
constantes ao canteiro de obra. 
Acompanhada de secretários 
municipais, a gestora faz questão de 
verificar o andamento dos serviços. 

Ipojuca tem 1º conjunto 
habitacional construído 
pela prefeitura para 
576 famílias



“ “

Em 2019, mais de 1.504 ipojucanos 
foram capacitados, e, destes, 
aproximadamente 520 foram 
empregados.

Pensando na formação e qualificação do ipojucano 
em busca de emprego, a Prefeitura do Ipojuca criou, 
em 2017, o Emprega Ipojuca. Desenvolvido pela 
Agência de Desenvolvimento Econômico, o projeto 
atende ipojucanos com idade mínima de 
18 anos, ou seja, aquele público que está ingressando 
no mercado de trabalho. A proposta é oferecer cursos 
de qualificação profissional. Através do Emprega 
Ipojuca, o cidadão recebe orientações sobre 
recolocação profissional, instruções para melhorar o 
currículo e dicas de como se portar nas entrevistas de 
emprego. Também são desenvolvidos temas como 
Profissional Empreendedor no Mercado de Trabalho, 
para aumentar a empregabilidade do profissional. 
O Emprega Ipojuca conta com o apoio de mais de 25 
empresas da região. 

   Em 2019, mais de 1.504 ipojucanos foram 
capacitados, e, destes, aproximadamente 520 foram 
empregados. A iniciativa é feita em parceria com a 
Sala do Empreendedor. 

Um desses beneficiados foi Arthur Henrique Cardoso, 
de 23 anos, morador do distrito de Camela. Em 2018, 
ele participou do Emprega Ipojuca, recebendo 
instruções para melhorar o currículo e dicas de como 
se portar no processo de entrevista. Atualmente, o 
jovem trabalha como operador de produção na 
empresa LM Wind Power, que atua na fabricação de 
pás para turbinas eólicas, em Suape. “Definitivamente 
o trabalho do Emprega Ipojuca foi importante, me 
ajudando a ganhar confiança na hora de conquistar 
minha colocação profissional.”

03Emprego

MAIS EMPREGO

PRA vocÊ
garante qualificação 
para ipojucanos na 
conquista de uma 
recolocação 
profissional 

Emprega Ipojuca



A Prefeitura do Ipojuca se preocupa com a constante formação dos 
seus servidores. E os profissionais que atuam na área de Educação no 
município agora já possuem um espaço novo, qualificado e preparado 
para a sua formação continuada. No mês de outubro de 2019, a  prefeita 
Célia Sales entregou à comunidade o Centro de Formação Professora 
Nadir da Costa Monteiro, espaço localizado às margens da PE-060 que 
faz parte da política de valorização da categoria dos profissionais da 
Educação. 

O equipamento para a capacitação continuada já está em pleno 
funcionamento, atendendo professores, diretores e demais profissionais 
da rede de ensino do município. O local possui cerca de 1.000 m² de área 
construída, em um total aproximado de 1.200 m² de área. O centro 
possui auditório para 150 pessoas e mais cinco salas com capacidade 
total para 200 pessoas. Simultaneamente, até 350 usuários podem ser 
atendidos pelo equipamento. Todas as salas são climatizadas e 
equipadas. 
   O Centro de Formação tem ainda sala de coordenação, cozinha, 
banheiros, estacionamento e área externa de convivência, tudo pensado 
para uma melhor formação dos trabalhadores da Educação no Ipojuca. 

Com o funcionamento do centro, todos os eventos com professores da 
rede, que antes eram promovidos em espaços alugados, a exemplo de 
hotéis, agora são realizados no local, o que significa também uma 
economia anual de 350 a 400 mil reais aos cofres do município.

São cerca de 1.000 m² de área construída

Educação
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Centro de Formação 
para professores 
já é uma realidade
no Ipojuca 

1.300 professores 
+1.700 servidores (entre 
merendeiras, porteiros, 
profissionais do setor 
administrativo e outros )
Auditório para 150 pessoas 
5 salas com capacidade total 
para 200 pessoas
Economia anual de 400 mil reais
aos cofres do município
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Educação desde a primeira infância é um pilar que a 
Prefeitura do Ipojuca quer construir para o povo do seu 
município. Pensando nessa proposta, a gestão da prefeita 
Célia Sales vem investindo na construção de creches de 
grande porte para a cidade. Algumas delas já foram 
entregues, como a Creche Municipal Professora Maria Rejane 
da Silva Santos, localizada na Rua do Jambeiro, no distrito 
de Nossa Senhora do Ó. A unidade atende mais de 150 
crianças de zero a cinco anos de idade, nas turmas de creche 
I, II, III e pré-escola.
 A obra da creche foi realizada com recursos da Prefeitura do 
Ipojuca e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Ao todo, foram gastos quase 2 milhões de 

“

“

Outras 3 creches de grande porte 
deverão ser entregues: a unidade de 
Maracaípe (a maior do Estado, com 
capacidade para 350 crianças), a 
creche de Camela e mais uma unidade 
em Nossa Senhora do Ó.

Ipojuca investe na 
primeira infância 
com construção de 
creches de grande
porte

Educação

reais. O prédio conta com sala de aula, fraldário, espaço para         
                         alimentação, banheiro, sala de repouso e 
além do setor administrativo, serviços e pátio central.

Por ser um município que sedia grandes empreendimentos 
industriais e com intensa atividade turística, espaços onde pais 
e mães possam deixar seus filhos enquanto trabalham são 
fundamentais para garantir tranquilidade e permitir cada vez 
mais o desenvolvimento econômico do município e o cuidado 
da sua população. 

Além da creche Rejane da Silva, a Prefeitura do Ipojuca já 
entregou a unidade Jusete Barbosa (Centro) e a Beatriz 
Francisca da Silva Santos (Serrambi), e outras 3 creches de 
grande porte deverão ser entregues: a unidade de Maracaípe (a 
maior do Estado, com capacidade para 350 crianças), a creche 
de Camela e mais uma unidade em Nossa Senhora do Ó.  



Valorização da
guarda municipal 
com o maior piso 
salarial do
Estado.

Ipojuca reduz 68%
de  homicídios.
A maior redução da Região 
Metropolitana 
do Recife.
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A prefeitura trocou as 
lâmpadas antigas por 700 
luzes de         , mais claras 
e econômicas. Com a nova 
iluminação, está muito mais 
tranquilo e seguro curtir as 
ruas, pracinhas e aproveitar 
as noites.

A Prefeitura implantou o 
Aplicativo 153 Digital, para o 
cidadão informar ocorrências 
de violência por meio de fotos, 
vídeos e até de localização 
precisa do fato.

Também investiu no 
Plano de Segurança Escolar 
para o combate ao tráfico de 
drogas em 64 unidades de 
ensino do município. 

Além disso, o programa 
Maria da Penha Vai à Escola 
está conscientizando alunos 
da rede municipal quanto à 
violência contra 
a mulher, transformando-os 
em multiplicadores. 

A Guarda Municipal 
recebeu capacitação junto 
ao Batalhão de Operações 
Especiais de Pernambuco 
(Bope) para garantir mais 
segurança para os moradores. 

Investimento em 

100
câmeras e Central de 

Monitoramento. 



PREFS
RESPONDE

VOCê
pergunta
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@eva_docee

Karlos Akulies 

ACOMPANHE AS NOSSAS AÇÕES
PELAS NOSSAS REDES SOCIAIS 

PrefeituradoIpojucaOficial
prefeituradoipojuca

Boa noite, tem como você me passar 
o número do lugar que tira carteira 
de identidade aqui no centro do 
Ipojuca? Porque eu trabalho o dia 
todo, não tenho tempo de ir lá me 
informar.

RESPOSTA - Olá, @eva_docee. Você 
pode procurar a Casa da Cidadania 
do Ipojuca, localizada na Rua Verea-
dor Antônio Bonifácio (antiga Rua 
da Brasília), nº 144, no Centro. 
Funciona de segunda a sexta, das 8h 
às 14h. O agendamento para emitir
carteiras de identidade ou Registro 
Geral (RG) pode ser feito, de segun-
da a quarta, por meio do telefone da 
Casa da Cidadania, que é o 
(81) 3551-2674. Por dia de atendi-
mento, para esse procedimento, são 
disponibilizadas 25 fichas.

 Pelo menos 6.500 pessoas são 
atendidas, mensalmente, na UPA 
Ipojuca, que fica nas margens da 
PE-060. A unidade se tornou referência 
em saúde no litoral sul e, durante a 
atual gestão da prefeita Célia Sales, 
teve seu atendimento ampliado para 
24h nas especialidades de ortopedia e 
pediatria. 

Além disso, os ipojucanos contam 
com clínico geral e técnicos em 
raio X, imobilização ortopédica e 
enfermagem. O serviço também é 
24 horas para exames laboratoriais, 
atendendo à demanda crescente da 
população. 

UPA Ipojuca é 
referência no 
litoral sul 

“

“

21 clínicos, 14 pediatras, 
7 ortopedistas, 7 técnicos 
em raio X, 7 técnicos em 
imobilização ortopédica
e 54 técnicos em
enfermagem.

A UPA municipal conta com 21 clínicos, 
14 pediatras, 7 ortopedistas, 7 técnicos em 
raio X, 7 técnicos em Imobilização 
ortopédica e 54 técnicos em enfermagem 
que se revezam diariamente para atender 
os ipojucanos com conforto e qualidade. 

EXPEDIENTE Expediente: Projeto Editorial: Prefeitura Municipal do Ipojuca | Projeto Gráfico e Fotografia: MBR Institucional Comunicação 
Jornalista Responsável: Tiago André Santos DRT/PE n° 3652 | Tiragem: 80 mil exemplares | Impressão: Gráfica e Editora Canaã. 

Sou morador aqui do Cupe, e 
sempre existem essas queimadas. 
Dizem que é a galera que cata os 
guaiamuns que ateia fogo pra 
descobrir o buraco. Sem noção.
 
RESPOSTA - A nossa gestão realiza 
o monitoramento e a fiscalização 
ambiental diariamente, por meio da 
Secretaria de Meio Ambiente e 
Controle Urbano, da Secretaria de 
Defesa Social (SDS) e da Agência do 
Meio Ambiente, com biólogos e 
engenheiros florestais capacitados. 
Através das câmeras de 
monitoramento da Secretaria de 
Desenvolvimento Social do 
município, a Prefeitura do Ipojuca 
está investigando. Caso comprove 
incêndios criminosos, a Delegacia de 
Porto de Galinhas será acionada.
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ipojuca avança
cada vez mais 

ESPORTE

LIMPEZA

Maternidade Mãe Lídia 

Ipojuca abrigou o maior evento esportivo do litoral sul do 

Estado de Pernambuco, o Ipojuca Novo Tempo no Esporte. 

Pelo menos 7 mil participantes movimentaram, diretamente, os 

torneios de 15 modalidades esportivas diferentes, como Meia 

Maratona, Passeio Ciclístico, Campeonato de Futebol 

Masculino e Feminino, Festival de Lutas, Copa de Futebol 

Infantil, Festival de Xadrez, Festival de Surf, Festival de Skate e 

Festival de Badminton. 

A Prefeitura do Ipojuca se preocupa tanto com a questão da 

limpeza urbana do município que, diariamente, em todos os 

distritos e em alguns engenhos, é feita a limpeza da cidade por 

mais de 350 funcionários, que iniciam as atividades a partir das 

7h.  Só na coleta domiciliar são retiradas por mês, em média, 

3,6 toneladas de lixo. 

A Maternidade Mãe Lídia foi totalmente requalificada. A única 

maternidade municipal da Mata Sul é o orgulho do Ipojuca. 

Totalmente equipada, realiza parto natural e cesárea. Lá, as 

mães recebem orientação sobre aleitamento e sobre os primeiros 

cuidados com o bebê, que já sai com Certidão de Nascimento, 

CPF e Cartão do SUS. A Maternidade realiza todos os testes 

necessários em recém-nascidos, como o da orelhinha, o do 

pezinho e o do olhinho. 


