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Alerta é para a importância do diagnóstico rápido.
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OUTUBRO ROSA: 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
REALIZAM AÇÕES DE PREVENÇÃO

Por Leilane Oliveira e Marcio Maio 
O município de Mesquita, 
mais uma vez, aderiu à cam-
panha nacional de conscien-
tização sobre o câncer de 
mama, conhecida como Ou-
tubro Rosa. As secretarias de 
Saúde e de Assistência Social
estão promovendo, até o dia 
31, diversas ações para cha-
mar a atenção da população 
para a doença. A conscien-
tização tem como objetivo 
principal alertar as mulheres 
e a sociedade para identificar 
e combater precocemente 
casos de câncer de mama e, 
também, de colo do útero. O
prédio da prefeitura também 
foi iluminado por lâmpadas 
rosa, cor da campanha.

Na Assistência Social as ati-
vidades começaram no dia 
17. Nesta segunda-feira, 22, é 
a vez do CRAS Rocha Sobri-
nho receber os orientadores. 
Na terça-feira, 23, Banco de 
Areia. No dia, 24, Juscelino; 
na sexta, 26, Espaço Convive 

e na quarta-feira, 31, Es-
paço Mulher Mesquiten-

se.
“Planejamos o ciclo de pales-
tras de forma que atenda a 
todos os setores. Queremos 
levarinformação a todo o 
público assistido pela secre-
taria”, explicou a secretária 
de Assistência Social,Cristina 
Quaresma.

A Secretaria de Saúde organi-
zou em 20/10, o Dia D de pre-
venção. O trabalho continua 
com o Programa de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher de 
Mesquita promovendo o Sala 
de Espera, ação que aprovei-
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ta o tempo em que pacientes 
aguardam atendimento com 
palestras rápidas sobre o 
câncer de mama. No dia 24, 
quarta-feira, acontecerá na 
UBS Edson Passos e na CMS 
Paraná (Centro). Na sexta-fei-
ra, dia 26, é a vez da Clínica 
da Família Jacutinga receber 
a ação. “Quando chegamos 
com uma proposta assim, a 
receptividade é excelente, até 
porque é uma forma de en-
treter aqueles pacientes e, ao 
mesmo tempo, informá-los”, 
conta Alicia dos Santos, res-
ponsável pelo projeto.



Por Marcio Maio 
A Prefeitura de Mesquita vai 
formalizar um convênio com 
a Escola Nacional de Saú-
de Pública (ENSP) Sergio 
Arouca, da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), uma das 
mais importantes institui-
ções mundiais do setor. Na 
primeira semana deste mês, 
o prefeito Jorge Miranda se 
reuniu com o diretor-geral 
da escola, Dr. Ermano Cas-
tro, para tratar dos termos da 
parceria. A partir de 2019, a 
cidade vai receber residentes 
de sete categorias profissio-
nais: odontólogos, enfermei-
ros, nutricionistas, assistente 

sociais, educadores físicos, 
fisioterapeutas e psicólogos.

Há mais de 60 anos a ENSP 
se dedica à formação profis-
sional em Saúde e Ciência & 
Tecnologia. “Vamos trans-
formar Mesquita em uma 
referência na formação de 
profissionais do Programa de 
Residência Multiprofissional 
em Saúde da Família. Somos 
o primeiro município da Bai-
xada Fluminense a criar um 
projeto como este. No estado 
do Rio, só a capital tem um 
convênio semelhante assina-
do”, comemora Jorge Miran-
da.

No estado só a capital tem convênio deste tipo

Saúde de Mesquita receberá 
profissionais da Fiocruz
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Por Juliana Oliveira 
Cinco agricultores da Co-
operativa dos Produtores 
Agropecuários de Mesquita 
(COOPAMESQ) foram sele-
cionados na 1ª chamada pú-
blica para produzir e forne-
cer polpas de frutas e frutas 
in natura para a Aeronáutica 
do Rio de Janeiro, por meio 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA), que 
permite que órgãos federais 
possam comprar alimentos 
da agricultura familiar, com 
a dispensa de licitação.

O contrato é resultado do 
trabalho da Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho, Desen-
volvimento Econômico e 
Agricultura (Setrade) e vai 
render aproximadamente 
R$74 mil para dividir entre 
eles. 

A chamada pública terá vali-
dade de um ano. Neste perí-
odo os agricultores fornece-
rão polpas de fruta, banana 
prata e tangerina ponkan. 
“Essas conquistas contri-
buem para desenvolvimen-
to do setor agroindustrial do 
município, que tem gestão 
compartilhada, já que é um 
convênio entre a prefeitura 
e a cooperativa de agricul-
tores familiares”, destacou 
o Engenheiro Agrônomo 
Fábio Vilas Boas.

Agricultores 
de Mesquita 
vão fornecer 
produtos para
Aeronáutica



Comemorações seguem até fim do mês.
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UNIDADES DE ENSINO 
CELEBRAM O 
DIA DAS CRIANÇAS

Por Daniele Ramiro 
O Dia das Crianças está sen-
do festejado nas 40 unidades 
de ensino do município de 
Mesquita. As comemorações 
tiveram início no dia 8 de ou-
tubro e seguirão até o fim do 
mês. Cada unidade organi-
zou a própria atividade e os 
temas foram explorados de 
forma livre.

Na véspera do dia 12, a brin-
cadeira e a diversão tomaram 
as creches municipais Tiago 
Prado Santos e Tetracampeã, 
ambas no bairro Cosmora-
ma. A unidade Tiago Prado 
Santos escolheu o tema “Cir-
co”. Os alunos assistiram 
apresentações com bailari-
nas e mágicos e comeram 
guloseimas. 

Já na Creche Municipal Tetra-
campeã, o tema foi o “Show 
da Luna”. Em cada sala foi 
realizada uma espécie de ro-
dízio de atividades como ci-
neminha, arte, pintura e dan-
ça. “Estamos circulando nas 
salas para que todos possam 
se divertir muito”, explicou 
a coordenadora pedagógica, 
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Juliana Martins.

As festividades seguirão nas 
próximas semanas e o encer-
ramento está previsto para 
o dia 29 de outubro, para os 
765 alunos da Escola Muni-
cipal Machado de Assis, em 
Santa Terezinha.
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