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Em tempos de pandemia, tem uns vírus malditos da oposição utilizando as redes 

sociais para fazer politicagem e comparações ridículas! Os covardes mentem e 

continuam bajulando Petrolina, mostrando que não amam Juazeiro e deveriam 

morar do outro lado da ponte! 

É mentira que a cidade vizinha esteja mais preparada que Juazeiro para 

enfrentar a crise! Na verdade, nenhuma cidade do país estava completamente 

pronta para lidar com isso, porém os números não podem ser distorcidos. Vamos 

à verdade! 

Petrolina tem 8 leitos de UTIS disponíveis para a Covid19 / Juazeiro, só no 

Hospital Regional tem 10 leitos de UTI exclusivos para a Covid19 e mais 30 leitos 

intermediários com pontos de oxigênio também exclusivos. 

No geral, segundo dados oficiais, Petrolina tem 0,26 leitos de UTI para cada 100 

mil habitantes / Juazeiro tem 2 para cada 100 mil. É claro estamos longe do ideal, 

mas é um número bem melhor do que o da outra cidade. 

A prefeitura de Petrolina só agora adquiriu os seus primeiros 11 respiradores / A 

prefeitura de Juazeiro já tem 13 de sua propriedade e receberá novos do estado, 

além dos 10 das UTIs do Regional. Além disso, a maternidade vai ganhar ala 

exclusiva para mães com suspeita de Covid19 contando com respirador e 

equipamento de monitoramento cardíaco. 

Petrolina está montando hospital de campanha com 100 leitos / Juazeiro está 

fechando com o estado a transformação da UPA em unidade do coronavírus e 

tem o UNACON pronto com capacidade para 400 leitos junto com o Regional! 

A prefeitura de Petrolina não administra nenhum hospital próprio / A prefeitura 

de Juazeiro tem a UPA, a Maternidade e ainda custeia os leitos de pediatria e de 

ortopedia em unidades privadas. 

Petrolina está dando um kit de alimentos para cada família dos alunos nas 

escolas / Juazeiro está dando um kit para cada aluno, ou seja, se forem 3 de 

uma mesma família, são 3 cestas que vão para a casa. 

Parem de mentir e fiquem em casa! Mesmo que Juazeiro venha a conseguir abrir 

mais e mais leitos, nenhuma cidade está preparada para todos adoecerem ao 



mesmo tempo! Se nem a Cloroquina até agora comprovadamente cura o vírus, 

não são suas mentiras que vão curar!" 

 

 

A VERDADE 

 

EM TEMPOS DE PANDEMIA, PESSOAS LIGADAS A PREFEITURA DE 

JUAZEIRO CONTINUAM MENTINDO E DISTORCENDO OS FATOS. O maior 

vírus e que tem destruído Juazeiro e aniquilado a autoestima da população, 

chama-se Isaac Carvalho e o seu grupo de forasteiros. É inevitável a 

comparação com Petrolina, porque tivemos a chance de ouro de se desenvolver 

com as obras do PAC, mas Isaac Carvalho destruiu essa possibilidade, 

acabando com a saúde da cidade.  

Eles falam tanto da ditadura, mas não gostam da crítica. Todo juazeirense quer 

que Juazeiro se desenvolva igual a Petrolina mesmo, mas é de Juazeiro que 

gostamos, e é aqui que queremos viver. Quem deve ir para o outro lado da ponte 

são os prefeitos, para aprenderem com os de lá a serem gestores. 

 

É VERDADE que Petrolina não estar melhor equipada e preparada para os 

casos do covid-19, concordamos que nenhuma cidade estar, mas a construção 

do hospital de campanha e aquisição dos testes rápidos se antecipa ao avanço 

do vírus. Hoje, Juazeiro não tem testes rápidos e depende do LACEN, que leva 

dias para entregar os resultados. 

 

MENTIRA QUE EM PETROLINA TEM SOMENTE 8 LEITOS DE UTIS. Basta 

entrar no CNES ou verificar a extensão da rede privada de Petrolina para saber 

que isso é uma inverdade. Quantos hospitais particulares Juazeiro tem? Isaac 

fechou todos: SEMEC, Só Baby, Clise, Santa Casa e UNIMED. MENTIRA QUE 

O REGIONAL TEM 10 LEITOS DE UTI e 30 leitos intermediários disponíveis 

somente para a COVID 19. Uma pergunta: NÃO VAI TER LEITOS DE UTI PARA 

OUTROS TIPOS DE PACIENTES NO REGIONAL? 

 

 



MENTIRA QUE PETROLINA TEM SOMENTE 0,26 LEITOS DE UTI. Essa conta 

não bate, deve estar considerando que Petrolina não administra hospitais, mas 

nesse momento o prefeito criou leitos na UPAE, o estado e o município se 

uniram. MENTIRA QUE Juazeiro tem 2 leitos para cada 100 mil, e deveria ter 

muito mais, pois a cidade é polo para a rede PEBA, são mais de 53 municípios 

mandando recursos para atendimento em Juazeiro. 

 

MENTIRA QUE PETROLINA TEM SOMENTE 11 RESPIRADORES, basta ver a 

quantidade de UBS/AMAs para saber que esse número não é verdade. Foram 

11 somente para os casos de covid-19, sem mexer na rede de saúde. Em 

Juazeiro tem 13, quantos estão funcionado? Quantos estão disponíveis para os 

casos de Covid-19. Deveria ter muito mais, pois a cidade é Polo para a rede 

PEBA que atende mais de 53 municípios. 

 

É MENTIRA QUE O ESTADO MANDARÁ RESPIRADORES. O Estado estar 

com dificuldades em comprar, e tem uma demanda muito grande em todo estado 

da Bahia. 

 

MENTIRA A UPA NÃO TEM capacidade de atender os casos de covid-19, se 

não está dando conta da demanda existente, imagina atender os casos do 

coronavirus. MENTIRA QUE O UNACON vai abrir 400 leitos de UTIS. Nem que 

fizesse mágica conseguiriam montar tantas UTIS, diante da crise para encontrar 

equipamentos e pessoas especializadas para montar. Não seria mais fácil pegar 

o hospital da UNIMED de Juazeiro que foi fechado ou a Policlínica que já estão 

prontos para esse momento de urgência? 

 

 

É VERDADE QUE A PREFEITURRA DE PETROLINA NÃO ADMINISTRA 

HOSPITAL, mas mantém parceria com Traumas-HU, Dom Malan e agora a 

UPAE. Juazeiro tem hospitais, porque é o município POLO da rede PEBA. 

 

 

MENTIRA QUE PETROLINA DARÁ KIT ALIMENTO SOMENTE PARA UM 

ALUNO, segue o mesmo modelo de Juazeiro, com uma diferença: os produtos 



de lá são melhores e tem mais itens. Passado mais de 20 dias que o prefeito 

anunciou a entrega e tem famílias que não receberam.  

 

Diante da falta de postura do prefeito de Juazeiro, o prefeito de Petrolina poderá 

sair da rede PEBA, aí a população de Juazeiro poderá ficar mais desassistida, 

pois possivelmente não poderemos mais ser atendidos no Traumas/HU e outros 

hospitais públicos em Petrolina. 

 

PAREM DE MENTIR E VÃO PARA AS RUAS TRABALHAR POR JUAZEIRO, 

uma cidade linda e de povo encantador, mas que há 12 anos vive um pesadelo, 

que estar chegando ao fim em outubro. Cloroquina não cura o vírus, mas a 

verdade cura a mentira e a hipocrisia. 


