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Maratona de 
shows marca 

aniversário 
de Mesquita

Milhares de pessoas lotaram 
o Paço Municipal nos 3 dias 

de comemoração. Pág. 2 
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Prefeitura abre a  segunda 
Clínica da Família da cidade, na Jacutinga

É a maior e mais completa unidade e vai beneficiar 30 mil mo-
radores. Pág.4

Município vai liberar microcrédito 
para empreendedores
Iniciativa inédita na Baixada faz parte do Programa Empreen-
de Mesquita criado para melhorar o ambiente de negócios na 
cidade Pág.3



MESQUITA 
COMEMORA 19 ANOS 

COM MARATONA 
DE SHOWS

Por Marcio Maio, Leilane Oliveira
e Daniele Ramiro. 

Uma queima de fogos e um 
coro de milhares de vozes 
cantando parabéns à cidade 
encerraram a festa do ani-
versário da emancipação da 
cidade de Mesquita. O muni-
cípio comemorou 19 anos no 
dia 25 de setembro. O coral 
improvisado foi regido pelo 
prefeito Jorge Miranda e pela 
cantora Rose Nascimento, 
atração principal da 3ª noite 
de celebração.

O show de Rose marcou o dia 
dedicado à música Gospel. 
Além dela subiram ao palco 
Alex Cruz, Thaissa Hadassa e 

Multidão se divertiu no Paço Municipal durante três noites ao som de funk, pa-
gode e música gospel.

Douglas Nascimento.

As comemorações começa-
ram dois dias antes. Na noi-
te do domingo dia 23/09, 10 
mil pessoas lotaram o Paço 
Municipal para ouvir pagode 
e funk com as apresentações 
do MC Chibata e dos grupos 
Nosso Brilho e Disfarce, MC 
SL e MC Sapão.

O segundo dia teve as apre-
sentações de Nosso Querer, 
Nosso Sentimento e Mumu-
zinho, que foram prestigiadas 
por mais de 16 mil pessoas. 
“Foi muito prazeroso estar 
em Mesquita e poder coman-
dar a festa de aniversário”, 

disse Mumuzinho.

“A cidade está de parabéns.
Tudo aconteceu de uma for-
ma ordeira e pacífica. Um 
exemplo maravilhoso dos 
cidadãos de Mesquita, que 
demonstraram o quanto esta 
cidade merece nosso respei-
to, carinho e o quanto deve-
mos trabalhar para deixá-la 
cada vez melhor”, comentou 
o prefeito Jorge Miranda.

Moradora do bairro Coreia, 
Ana Lucia Almeida de 54 
anos, prestigiou o evento 
com as filhas. “A organiza-
ção está de parabéns”, disse 
a dona de casa.
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Empreende Mesquita: 
Um novo ambiente 
para negócios no município

Por Marcio Maio e Daniele Ramiro
A Prefeitura de Mesquita lan-
çou no último dia 24/09, o pro-
grama Empreende Mesquita, 
conjunto de políticas públicas 
que cria um ambiente mais 
favorável ao desenvolvimen-
to de negócios na cidade. No 
evento foi inaugurada a Sala 
do Empreendedor e lançado 
o novo portal do Empreende-
dor Digital.

No lançamento, o prefeito 
Jorge Miranda destacou o 
programa de microcrédito 
para pequenas e microem-
presas, microempreendedor 
individual (MEI) e autôno-
mos, além de assessoria em-
presarial, contábil e jurídica. 

“A Prefeitura de Mesquita 
está de portas abertas. So-
mos parceiros dos empreen-
dedores”, disse o prefeito.

 

Vai investir? 
Prefeitura de 
Mesquita facili-
ta acesso a mi-
crocrédito
Na Sala do Empreende-
dor, na sede da Prefeitura, 
a parceria com a Agência 
de Fomento do Estado do 
Rio de Janeiro –  AgeRio 
garante o acesso a mi-
crocrédito para valores 
entre R$ 500 e R$ 15 mil. 
Mesquita é a primeira 
cidade da Baixada Flu-
minense a disponibilizar 
esse serviço. Ali MEIs e 
microempresas receberão 
capacitação em oficinas 
gratuitas. No novo por-
tal Empreendedor Digi-
tal (http://empreendedor.
mesquita.rj.gov.br) pode-
-se agendar orientação 
jurídica, contábil e empre-
sarial. Além disso, dá para 
emitir taxas, acompanhar 
processos administrativos 
abertos na Fazenda, entre 
outros serviços.Programa é mais uma parceria 

importante com o Sebrae

As ações foram desenvolvi-
das com apoio do Sebrae/
RJ, com foco na simplifi-
cação e desburocratização 
dos processos para facilitar 
a abertura e legalização dos 
empreendimentos.  Para o 
coordenador da regional Bai-
xada Fluminense I do Sebrae/
RJ, José Leôncio de Andrade 
Neto, o comprometimento do 
prefeito e dos funcionários 
contribuiu para o sucesso do 

projeto.
“O trabalho da equipe de 
Mesquita foi essencial por-
que criou um ambiente fa-
vorável ao desenvolvimento 
das políticas públicas que 
nós estamos apresentando 
como solução. Eles se com-
prometeram e implantaram 
as propostas e isto fez com 
que o projeto se tornasse, de 
fato, uma ação efetiva”, ex-
plicou Leôncio. 

Você sabia...
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REGIÃO DA JACUTINGA 

GANHA A 2ª E MAIOR 

CLÍNICA DA FAMÍLIA DA CIDADE

São 40 agentes comunitários farão visitas domiciliares diárias.

Por Daniele Ramiro 
Mesquita abriu as portas da 
Clínica da Família Jacutinga, 
a segunda do município e a 
maior e mais completa. Ela 
tem o Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família (NASF), 
com assistência social, fisio-
terapia, nutrição, psicologia 
e educação física, diferencial 
entre as unidades da Baixa-
da Fluminense. Localizada na 
Rua Barão do Rio Branco, s/
nº, na Antiga Mario Bento, vai 
beneficiar 30 mil moradores.  

“Gostei muito do atendimen-
to. Saí com os remédios para 
o tratamento”, afirmou a 
dona de casa Maria das Gra-
ças Queiroz de 64 anos.

São 10 equipes da Estraté-

gia Saúde da Família (ESF) e 
três de saúde bucal, mais 15 
consultórios; salas de proce-
dimento, coleta, vacina e de 
observação; farmácia, além 
de equipamentos para exa-
mes de Raio-x e ultrassom.

“Estamos cuidando da aten-
ção básica através de um 
novo modelo, que deu cer-
to na Europa e vai dar aqui 
também. É um fato histórico 
nessa cidade.”, destacou o 
prefeito.
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