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MAIO

1. 19 Muito esforço 
envolvido, nestes 
primeiros dias de 
isolamento social 
mais rígido. Não está

Própria 7
3
14



fácil para ninguém, 
mas junto com as 
nossas equipes na 
rua, a população vai 
ajudando. 
Quanto mais a gente 
fizer o isolamento, 
mais rápido a gente 
vai sair dele. 
#JuntosPelaVida 

2. 19 Esta é uma boa 
história que poderia 
terminar melhor 
ainda, mas a covid-
19 tem sido um 
inimigo difícil de 
combater e vencer. 
Há perdas, mesmo 
com todos os 
esforços, como 
desabafou Elivania 
Barbosa, de 58 anos, 
no momento da alta, 
no Hospital 
Provisório Recife 3, 
na Imbiribeira. 

Própria 2
3
32

3. 18 Antes de medidas e 
regras, é importante 
entender uma coisa: 
quanto mais a gente 
fizer o isolamento 
social, mais rápido a 
gente vai sair dele. O
esforço deve ser de 
todos. Como já 
vimos no mundo, a 
covid-19 pode 
atingir qualquer 
pessoa. 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

Própria 8
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4. 18 Vamos falar de 
esperança? De 
quarentena na 
arquidiocese de 
Olinda e Recife, o 
arcebispo Dom 
Fernando Saburido 

Própria 4
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nos enviou esta 
mensagem de 
cuidado e 
fraternidade. 
#FiqueEmCasa
#JuntosPeloRecife 

5. 16 A quarentena é mais 
que um decreto. É 
uma operação de 
combate e esperança 
que vai nos 
fortalecer na 
pandemia. No 
Recife, mobilizamos,
neste sábado, mais 
de 500 servidores. 
Esses e outros 
profissionais vão 
ficar longe das suas 
famílias para salvar 
outras, como o sua. 
#FiqueEmCasa

Própria 32
12
98

6. 16 Começamos hoje um
momento mais 
difícil. O 
isolamentorígido é o 
que precisamos 
agora. Mas vamos 
fazer juntos. Cada 
um em sua casa. 
Cada um na sua 
atividade essencial, 
tendo os cuidados. 
Mais que nunca, é 
hora de se proteger e
proteger quem você 
quer bem. 
#JuntosPelaVida 

Própria 14
5
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7. 16 Este é um momento 
decisivo para 
controlar os índices 
de contaminação por
covid-19. Por isso, 
equipes da Guarda 
Municipal do Recife 
farão rondas pelas 
vias da cidade, 
orientando as 
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pessoas que 
estiverem 
descumprindo a 
quarentena voltar 
para casa. 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

8. 16 Com o objetivo de 
cumprir as medidas 
do decreto estadual, 
equipes da 
Companhia de 
Serviços Urbanos do
Recife (CSURB) 
farão o controle de 
entrada nos 
mercados públicos, 
além de distribuição 
de máscaras e álcool 
em gel e 
ordenamento de 
filas. 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

Própria 1
5
14

9. 16 Para garantir que só 
as lojas autorizadas 
pelo decreto estadual
estejam abertas nesta
Quarentena Rígida, a
Diretoria de Controle
Urbano e o Procon 
Recife estarão 
realizando operações
de fiscalização e 
orientação do 
comércio na cidade. 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

Própria 4
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10. 16 A partir de hoje, a 
CTTU e a Polícia 
Militar estarão 
montando pontos de 
fiscalização pela 
cidade para exigir o 
cumprimento do 
rodízio de veículos. 

Própria 36
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Fique em casa. Mas 
se precisar sair, 
cumpra as medidas 
do decreto estadual. 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

11. 16 Com o início da 
quarentena rígida, os 
Agentes de Saúde 
Ambiental e 
Controle de 
Endemias (Asaces) e
profissionais das 
equipes de 
Vigilância Ambiental
do Recife irão ficar 
responsáveis por 
desinfectar 
diariamente os cinco 
mercados públicos 
da cidade. 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

Própria 0
3
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12. 15 Hoje foi entregue o 
Alojamento 
Provisório Recife, 
um espaço para 
profissionais da rede 
municipal de saúde 
que atuam na linha 
de frente da 
pandemia e moram 
com familiares 
pertencentes a grupo 
de risco da covid-19.
Saiba mais: 
https://bit.ly/2Z2AeR
Y 

Própria 2
4
30

13. 15 Realizamos nesta 
sexta (15), mais uma
etapa no suporte aos 
recifenses para 
enfrentar a 
pandemia. Desta vez,
foram entregues 16 
mil cestas básicas 
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aos trabalhadores 
informais. Segue o 
fio 
: Andréa Rêgo 
Barros/PCR 

14. 15 Sabemos do imenso 
desafio dos 
profissionais da 
assistência social, na 
luta pela garantia de 
direitos e acolhida a 
quem mais precisa. 
Principalmente 
daqueles que, neste 
momento, estão na 
linha de frente no 
combate a covid-19, 
levando humanidade 
aos pacientes e 
familiares. 

Própria 2
3
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15. 15 Tem gente achando 
que basta usar a 
máscara para sair por
aí sem necessidade. 
Mas ela não dá 
100% de proteção, 
ok? 
A máscara é 
obrigatória para 
quem pre-ci-sa sair 
de casa. 
#FiquemEmCasa 
#JuntosPelaVida

Própria 6
8
40

16. 14 Dois meses depois 
da primeira alta de 
paciente na nossa 
rede criada para 
combater a covid-19,
chegamos a 521 
pessoas tratadas e de 
volta para a família. 
Já vamos em 1,6 mil 
internamentos nos 
hospitais de 
campanha. Segue o 
fio 

Própria 6
2
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17. 14 Fake news nem 
deveria existir neste 
momento. Mas se ela
vem, a gente 
combate com a 
mesma força que 
enfrentamos a 
pandemia. 
#InformaçãoSeguraS
alva #FiqueEmCasa

Própria 22
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24

18. 14 A saudade vai passar.
E deste momento, o 
que vai ficar é o 
orgulho. Somos do 
Recife. 
#FiqueEmCasa
#JuntosPelaVida 

Própria 12
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19. 13 #FiqueEmCasa
#JuntosPelaVida 

Própria 1
0
3

20. 13 O isolamento social 
já salvou muitas 
vidas, mas ainda 
estamos com a curva
crescente de 
contágio. Por isso, 
chegou o momento 
de reduzir ainda 
mais o movimento 
de pessoas nas ruas. 
Confira a nova 
medida de 
isolamento rígido do 
@governope
: 

Própria 11
11
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21. 13 Usar a máscara é 
obrigatório para 
quem precisa sair de 
casa. Mas que 
ninguém pense que 
ela é um escudo 
infalível e saia sem 
necessidade. 
Se houver pessoas 

Própria 8
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sem máscara no 
transporte público ou
comércio, as 
empresas serão 
autuadas. Nas ruas, 
serão orientadas a 
voltar para casa. 

22. 12 O momento exige 
uma coragem a mais 
de quem fica na 
linha de frente. A 
enfermeira Romana 
Bezerra supervisiona
a UTI de covid-19 
do Hospital 
Provisório Recife 1. 
Neste Dia Mundial 
da Enfermagem, fica
nossa gratidão aos 
profissionais da área.
Marque aqui quem 
está está na luta. 

Própria 2
4
24

23. 12 Já passamos de 1 mil
mortos por covid-19 
em Pernambuco e os 
estudos científicos 
estão mostrando uma
projeção de aumento
grande na próxima 
quinzena, de 16 a 31 
de maio. Então, por 
você, por quem 
trabalha salvando 
vidas e quem precisa
da nossa rede de 
saúde, fique em casa.

Própria 43
23
105

24. 11 Com 
responsabilidade e 
sensibilidade, vamos
começar o 
isolamento rígido, 
que alguns chamam 
de lockdown, outros 
de bloqueio ou 
fechamento total. 
Mas o mais 
importante nem é o 

Própria 12
19
90



nome. É o 
engajamento de 
todos, sem exceção. 
Confira os 
esclarecimentos do 
prefeito Geraldo 
Julio:

Própria

25. 11 Recife adotará 
isolamento social 
rígido para salvar 
vidas. Saiba mais: 
http://bit.ly/2SVlalc 
#JuntosPelaVida 
#FiqueEmCasa

Própria 8
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26. 10 É hora de dar uma 
grande prova de 
amor à sua mãe, 
ficando em casa. 
Furar o isolamento 
neste momento só 
vai colocar você e 
quem você ama em 
risco. Guarda os 
abraços para depois 
que tudo isso passar. 
O cuidado é o maior 
presente neste 
momento. - 
#FiqueEmCasa
#JuntosPelaVida 

Própria 2
19
95

27. 9 Adrienny se tornou 
mãe em plena 
pandemia. Andrio 
nasceu no Hospital 
da Mulher, o 
primeiro de grande 
porte do Recife, que 
hoje dedica parte da 
unidade ao combate 
à covid-19. É com a 
história dessa mãe 
que a gente faz uma 
homenagem a todas 
as outras. 
#JuntosPelaVida 

Própria 1
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#FiqueEmCasa

28. 8 Hoje foi dia da 
quarta entrega de 
cestas básicas, 
materiais 
pedagógicos e 
produtos de limpeza,
desde o início da 
pandemia. As 
entregas fazem parte 
do conjunto de ações
da Prefeitura para 
dar suporte aos 
recifenses que mais 
precisam neste 
momento de 
enfrentamento. 

Própria 2
3
21

29. 7 Divulgamos a 
situação, neste dia, 
dos leitos criados 
pela Prefeitura para a
covi-19. O quadro 
pode sofrer alteração
a todo instante, com 
a chegada de 
pacientes. Os leitos 
abertos passam a 
ficar disponíveis à 
medida em que 
recebem todos os 
equipamentos e os 
profissionais. 

Própria 0
1
12

30. 6 Publicamos, 
diariamente, a 
situação dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
para a pandemia da 
covid-19. O quadro 
informa apenas os 
leitos novos criados 
pela Prefeitura. A 
distribuição de 
pacientes e a taxa de 
ocupação são dados 
da Secretaria 
Estadual de Saúde. 
#FiqueEmCasa

Própria 3
2
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31. 6 Esse vídeo fala do 
assunto mais 
importante para 
evitar mortes pela 
covid-19: o 
isolamento social. O 
Brasil está no 
caminho do pico de 
casos e de óbitos. 
Sem o 
distanciamento entre 
as pessoas, 
poderíamos já ter 3 
mil mortes a mais na
nossa cidade. É 
muito sério, muito 
grave.

Própria 7
6
42

32. 5 Conseguimos na 
Justiça garantir o 
recebimento, dentro 
do prazo, de 36 
respiradores 
adquiridos ainda em 
março. Esses 
equipamentos são 
necessários nos 
novos leitos de UTI 
que criamos para 
casos graves da 
covid-19. 

Própria 3
5
53

33. 5 O Recife recebeu um
importante reforço 
da cidade de 
Guangzhou, na 
China. Foi enviada 
uma doação de 100 
mil máscaras de uso 
hospitalar para o 
enfrentamento da 
pandemia do novo 
coronavírus na 
capital 
pernambucana. 
Confira outros 
detalhes: 
https://bit.ly/2L1Zuz

Própria 6
13
68
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n 

34. 5 Mais que números, 
nosso esforço 
representa vidas 
salvas. Nesta terça-
feria, além de 
entregar o Hospital 
Provisório Recife 3, 
na Imbiribeira, com 
107 leitos, chegamos
a 100 altas de 
pacientes de UTI, 
nas unidades criadas 
para a covi-19. São 
100 pessoas de volta 
para a família. 

Própria 6
17
87

35. 6 Divulgamos, 
diariamente, a 
realidade dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
para a covid-19. 
Mais que números, o
quadro mostra o 
esforço de 
profissionais e a 
esperança de 
famílias. A 
distribuição do 
pacientes é 
atribuição da 
Secretaria Estadual 
de Saúde. 

Própria 2
13
12

36. Nesta segunda (4), 
demos continuidade 
a operação especial 
de organização das 
filas em oito 
agências da Caixa 
Econômica Federal 
no Recife. A medida 
tem o objetivo de 
minimizar os riscos 
de propagação do 
novo coronavírus. 

Própria 2
5
36

37. 4 Algumas vias do 
Recife receberam 
mais uma ação do 

Própria 1
2
25
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Projeto A Arte Cura, 
na sexta-feira (01 de 
maio). Dessa vez, 
com mensagens de 
solidariedade e 
esperança, e o apelo 
para que as pessoas 
fiquem em casa. 
Saiba mais: 
https://bit.ly/3bUrK
A3 #JuntosPelaVida 

38. 3 Informamos a 
situação, até este dia,
dos leitos criados 
pela Prefeitura do 
Recife para casos de 
covid-19. Por trás 
desse números, há o 
esforço de 
profissionais e a 
esperança de 
famílias. A 
distribuição de 
pacientes e a taxa de 
ocupação são dados 
da Secretaria 
Estadual de Saúde. 

Própria 2
7
32

39. 3 Até o momento, esta 
é a realidade dos 
leitos criados pela 
Prefeitura do Recife 
para a pandemia da 
covid-19. Mais que 
números, o quadro 
mostra o esforço de 
diversos 
profissionais e a 
esperanças de muitos
pacientes. 

Própria 4
6
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40. 3 Esta é a história de 
Dona Edileuza e 
Maciel. Ela, de 52 
anos, foi um dos 
primeiros pacientes 
da covid-19 
atendidos no 
Hospital Provisório 
Recife 2. Maciel 
trabalhou na 

Própria 0
4
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construção do 
hospital. Nunca se 
viram, mas as suas 
vidas se cruzaram. 

41. 1 Existe uma perda 
que é realmente 
irrecuperável: a da 
vida. Neste 1º de 
maio, trabalhadoras 
e trabalhadores estão
fora das suas casas 
para garantir 
milhares de vidas. 
Neste momento tão 
difícil, eles 
representam o 
Recife. 

Própria 2
4
30

42. 1 Diariamente, 
mostramos a 
situação atualizada 
dos leitos criados 
pela Prefeitura do 
Recife para a 
pandemia da covi-
19. O quadro 
informa apenas os 
leitos criados pela 
Prefeitura. Já a 
Secretaria Estadual 
de Saúde considera 
os leitos estaduais, 
inclusive 
particulares. 
#FiqueEmCasa

Própria 2
4
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43. 1 Hoje a técnica da 
sanitização para 
desinfectar foi 
utilizada nos pontos 
de distribuição das 
mais de 100 mil 
cestas básicas para 
famílias em situação 
de vulnerabilidade 
social, chegando a 
14 mil visitas para 
sanitização de 
espaços públicos no 
enfrentamento ao 

Própria 1
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novo coronavírus. 

ABRIL

44. 30 Números são 
pessoas. Pessoas são 
histórias. Quantas 
histórias você vai 
salvar além da sua? 
#FiqueEmCasa

Própria 2
10
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45. 30 Esses são os 
números atualizados 
dos leitos criados 
pela Prefeitura do 
Recife hoje (30/04). .
O percentual de 
ocupação é dado 
diariamente pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos: estaduais, 
contratados com 
privados, 
conveniados e da 
Prefeitura. 

Própria 1
5
20

46. 30 Anunciamos nesta 
quinta (30.4), a 
contração de mais de
802 profissionais de 
saúde. Agora, 
contamos com mais 
2.148 profissionais, 
na nossa rede, que 
hoje conta com 947 
leitos concluídos (à 
espera de alguns 
equipamentos), 382 
abertos e 238 já com 
pacientes. 
#JuntosPelaVida 

Própria 0
1
23

47. 29 Essa é a situação 
atualizada dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
hoje (29/04). . O 
percentual de 
ocupação é dado 

Própria 1
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diariamente pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos: estaduais, 
contratados com 
privados, 
conveniados e da 
Prefeitura. 

48. 29 Para planejar a 
retomada gradativa, 
e de forma 
responsável, as 
atividades no Recife 
interrompidas por 
conta da pandemia, a
Prefeitura vai 
trabalhar junto com 
o Porto Digital na 
consolidação e 
análise de dados. 
Confira o anúncio do
prefeito Geraldo 
Julio: 
https://bit.ly/2WarR3
y 

Própria 4
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49. 28 Essa é a situação 
atualizada dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
hoje (28/04). . O 
percentual de 
ocupação é dado 
diariamente pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos: estaduais, 
contratados com 
privados, 
conveniados e da 
Prefeitura.

Própria 0
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50. 28 “Começa com um 
cansaço no corpo, 
depois uma falta de 
ar horrível. Tenham 
cuidado.” Até ser 

Própria 0
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aplaudida pela 
equipe ao receber 
alta médica, a 
recifense Sandra 
Gomes ficou 
internada 5 dias na 
UTI e outros 10 na 
enfermaria do 
Hospital da Mulher 
do Recife. Boas 
histórias contagiam: 

51. 28 Essa é a situação 
atualizada dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
hoje (28/04). . O 
percentual de 
ocupação é dado 
diariamente pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos: estaduais, 
contratados com 
privados, 
conveniados e da 
Prefeitura. 

Própria 0
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52. 28 Em meio a esta 
pandemia, é preciso 
continuar fazendo 
muito mais pelos 
mais vulneráveis.  
Estão sendo 
distribuídas cestas 
básicas para famílias
com perfil social 
para o Bolsa Família 
e para quem já está 
inscrito no 
programa. Confira: 
#JuntosPelaVida 
#InformaçãoSeguraS
alva 

Própria 1
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53. 27 A partir desta terça-
feira (28), inscritos 
no Programa Bolsa 
Família vão receber 
cestas básicas como 
uma das medidas 
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para ajudar a 
enfrentar a 
pandemia. Siga o fio 
para saber os 
detalhes. 
#coronavírus 
#covid19 
#JuntosPelaVida 
#InformaçãoSeguraS
alva 

54. 27 Replying to 
@prefrecife
Confira aqui qual a 
região do seu bairro: 
#coronavírus 
#covid19 
#JuntosPelaVida  
#InformaçãoSeguraS
alva

Própria 2
3
3

55. 27 Para receber a cesta, 
o usuário que já é 
atendido pelo Bolsa 
Família deverá estar 
com o cartão do 
beneficiário, RG e 
CPF, no local 
determinado pela 
região que vive e na 
data correpondente a
inicial do seu nome. 
#coronavírus 
#covid19 
#JuntosPelaVida  
#InformaçãoSeguraS
alva 

Própria 0
3
3

56. 27 Pontos turísticos do 
Recife receberam 
neste domingo, uma 
ação de 
conscientização para 
a pandemia. 
Intitulada de A Arte 
Cura, a ação 
pretende reforçar o 
uso de máscaras, 
dando uma cara nova
a algumas estátuas 
de personalidades da

Própria 3
22
101

https://twitter.com/hashtag/Informa%C3%A7%C3%A3oSeguraSalva?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Informa%C3%A7%C3%A3oSeguraSalva?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JuntosPelaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Informa%C3%A7%C3%A3oSeguraSalva?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Informa%C3%A7%C3%A3oSeguraSalva?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JuntosPelaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click
https://twitter.com/prefrecife
https://twitter.com/hashtag/Informa%C3%A7%C3%A3oSeguraSalva?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Informa%C3%A7%C3%A3oSeguraSalva?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/JuntosPelaVida?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/coronav%C3%ADrus?src=hashtag_click


nossa cidade. 
: Maurício 
Ferry/Seturel 

57. 27 Publicamos, 
diariamente, a 
situação atualizada 
dos leitos criados 
pela Prefeitura do 
Recife para covi-
19. . O percentual de
ocupação é dado 
diariamente pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos: estaduais, 
contratados com 
privados, 
conveniados e da 
Prefeitura. 

Própria 2
7
22

58. 26 Este ano 
intensificamos as 
ações da Operação 
Inverno em janeiro. 
Limpeza de canais, 
colocação de lonas, 
obras do Parceira e 
outros serviços para 
garantir segurança a 
moradores de áreas 
de risco. Mesmo 
neste período de 
isolamento por causa
da covid-19, o 
trabalho segue 
intenso.

Própria 3
2
21

59. 26 25.04.2020 - Esta é a
situação, até este 
momento, dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
para a covid-19. . O 
quadro informa 
apenas os leitos 
criados pela 
Prefeitura. O 
percentual de 

Própria 1
5
23



ocupação é 
publicado pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos de PE. 

60. 24 A Secretaria 
Estadual de Saúde 
faz a distribuição dos
pacientes, 
considerando os 
leitos estaduais, 
leitos contratados 
com privados, leitos 
conveniados com 
filantrópicos e os 
leitos da Prefeitura. 

Própria 1
0
8

61. 24 Acompanhe: até o 
momento, mais de 2 
mil pacientes já 
foram atendidos nas 
novas estruturas, 460
tiveram alta e 5 que 
estavam na UTI do 
HMR com Síndrome
Respiratória Aguda 
Grave (Srag) se 
curaram e tiveram 
alta.16 mil usuários 
já se cadastraram no 
aplicativo Atende em
Casa Covid-19 

Própria 2
0
5

62. 24 Esta é a situação, até 
o momento, dos 
leitos criados pela 
Prefeitura do Recife 
para a covid-19. A 
taxa de ocupação é 
publicada pela 
Secretaria Estadual 
de Saúde 
considerando os 
leitos: estaduais, 
contratados com 
privados, 
conveniados com 
filantrópicos e da 
Prefeitura.

Própria 0
5
22



63. 24 Estamos 
recomendando o uso 
de máscara facial 
para pessoas que 
precisem sair de casa
para exercer 
atividades essenciais 
ou para adquirir 
produtos ou ter 
acesso a serviços 
essenciais. O uso das
máscaras não 
substitui o 
distanciamento 
social, que é a 
principal medida de 
prevenção. 

Própria 2
10
38

64. 23 É, principalmente, 
nos momentos de 
dificuldade que 
exemplos de 
solidariedade e união
vêm à tona. Desde o 
surgimento dos 
primeiros casos de 
covid-19, o Recife 
tem contado com a 
ajuda de empresas e 
pessoas. Veja: 
https://bit.ly/2xSo2r
M #JuntosPelaVida 
#InformaçãoSeguraS
alva 

Própria 1
1
7

65. 23 23.4.2020 - Até o 
momento, esta é a 
realidade dos leitos 
criados pela 
Prefeitura do Recife 
para a pandemia da 
covid-19. Mais que 
números, esse 
quadro mostra o 
esforço de vários 
profissionais e a 
esperança de muitos 
pacientes. 
#FiqueEmCasa
#JuntosPelaVida 

Própria 3
12
41
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#InformaçãoSeguraS
alva 

66. 22 A única maneira 
eficaz de controle do
crescimento da 
covid-19 continua 
sendo o isolamento 
social. As medidas 
restritivas são salvar 
o máximo de vidas. 
Por isso, é 
importante que a 
população fique em 
casa. Veja o que diz 
o médico 
infectologista e sec 
de Saúde, Jailson 
Correia: 

Própria 13
18
73

67. 22 A segunda fase da 
vacinação contra a 
influenza está de 
volta. A imunização 
está sendo feita das 
8h às 17h em 150 
postos de saúde da 
cidade para os 
profissionais citados 
e idosos. Confira: 
https://bit.ly/3eGyK
Cn #JuntosPelaVida 
#InformaçãoSeguraS
alva 

Própria 2
3
11

68. 22 MINUTO COVID-
19 - Assista ao vídeo
e saiba por que a 
ocupação dos leitos 
criados pela 
Prefeitura para a 
covid-19 muda 
diariamente. Até às 
20h do dia 21.4, 50 
leitos de UTI 
estavam 
funcionando, sendo 
39 já ocupados por 
pacientes. E dos 205 
de enfermaria, 84 já 
tinham pacientes. 

Própria 7
5
36
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69. 21 Conseguimos um 
grande reforço para a
nossa rede de saúde. 
Adquirimos dois 
milhões de 
Equipamentos de 
Proteção Individuais 
(EPIs), para garantir 
a proteção dos 
profissionais por 2 
meses. Já 
contratamos, desde o
início da pandemia, 
1.346 profissionais. 
Andréa Rêgo Barros/
PCR. 

Própria 5
6
63

70. 21 A primeira brasileira 
a ganhar um 
Mundial de Natação 
é recifense. Mas 
neste momento, ela 
nos representa fora 
da piscina. Longe 
dos treinos e da 
família, Etiene 
Medeiros está 
isolada. A covid-19 
adiou seus sonhos. * 
A atleta participa 
voluntariamente 
desta ação contra a 
covid-19. 

Própria 3
23
187

71. 20 Dia após dia, 
avaliamos diversas 
ações preventivas e 
de proteção contra o 
novo coronavírus. 
Sobre o uso de 
máscara, seguimos 
defendendo, até o 
momento, para 
profissionais de 
saúde e pessoas com 
sintomas de covid-
19. #FiqueEmCasa
#JuntosPelaVida 
#InformaçãoSeguraS
alva 

Própria 0
3
14

72. 20 É real o avanço da Própria 14
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pandemia do novo 
coronavírus no 
Recife. Nesta 
segunda-feira, 20, 
abrimos o maior 
hospital de 
campanha para 
enfrentamento da 
covid-19. O Hospital
Provisório Recife 2, 
nos Coelhos, tem 
420 leitos, sendo 100
de UTI. Fotos: 
Andréa Rêgo Barros/
PCR. #FiqueEmCasa

20
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