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Clínicas da Família registram mais de 15 mil atendimentos

Número corresponde a 3 meses de funcionamento e comprova su-
cesso do modelo - Pág.3
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Secretaria Municipal de Educação comemora a medida que visa à valorização do profissional
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EDUCAÇÃO CONQUISTA APROVAÇÃO 
DO PLANO DE CARREIRA
NA CÂMARA DE VEREADORES

Por Daniele Ramiro
O plano de carreira dos ser-
vidores municipais da Educa-
ção de Mesquita acaba de ser
aprovado pela Câmara de Ve-
readores. A votação aconte-
ceu no dia 23/10, em sessão 
ordinária. A medida, come-
morada pela Secretaria de 
Educação, valoriza os profis-
sionais e garante o enquadra-
mento salarial por formação 
e por tempo de serviço, que 
- suspenso desde 2016  - cau-
sava prejuízos mensais à ca-
tegoria.

Há dois anos, a Lei nº 967 foi 
publicada e, devido a incon-
sistências, foi declarada in-

constitucional, acumulando 
os enquadramentos de cer-
ca de 400 processos. Desde 
2017, a Prefeitura de Mesqui-
ta vinha tentando resolver a 
questão. Uma comissão foi 
criada, com servidores da 
Educação e membros do Sin-
dicato Estadual dos Profissio-
nais da Educação (SEPE), e 
colaborou com a elaboração 
de um novo plano. Em maio 
de 2017 a SEMED realizou 
uma audiência pública, para 
discussão e adequação deste 
plano de carreira.

A minuta com a nova lei foi 
apresentada ao prefeito em 
janeiro de 2018 e a partir de 
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agosto, a nova gestão da Se-
cretaria de Educação, com 
anuência da comissão, con-
seguiu agilizar o processo, 
que após análise da Procura-
doria Geral do Município, foi 
enviado à Câmara de Verea-
dores em tempo recorde.

O novo plano garante 1/3 da 
hora-atividade para todos
os professores, assegurando 
que eles cumpram 2/3 da car-
ga horária dentro de sala e o 
restante para planejamento. 
Os profissionis não terão pre-
juízo do abono de falta pre-
visto em lei, flexibilizando o 
rigor disciplinar em relação 
às faltas injustificadas para 
progressão por tempo de ser-
viço. Também foi assegurada 
a progressão na carreira por 
formação acadêmica para to-
dos na Educação.

Para que a lei entre em vi-
gor, o prefeito Jorge Miran-
da aguarda que a Câmara de 
Vereadores devolva o texto 
para que, em seguida, possa 
sancioná-la.



Por Marcio Maio 
Três meses se passaram des-
de que Mesquita transfor-
mou o modelo de Atenção 
Básica de Saúde e os resulta-
dos mostram que a iniciativa 
está funcionando. O balanço 
de atendimentos realizados 
entre julho e 27/10, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
mostrou que 15.374 consul-
tas e exames foram feitos nas 
duas Clínicas da Família re-
cém-inauguradas na cidade.

Aberta em julho, a CF Dr. Jor-
ge Campos teve 11.716 regis-
tros – entre consultas médi-
cas, exames preventivos e 
pré-natais, visitas domicilia-
res e outros serviços.  “Tive-
mos mais opções aqui com a 
abertura da Clínica da Família 

do que quando era Unidade 
Básica de Saúde. Os exames 
de sangue e de urina já cole-
tam aqui mesmo, não preci-
so ir para outros locais”, elo-
giou Alessandra Salles, de 21 
anos.

Inaugurada em 22/09, a CF 
Jacutinga somou 3.421 aten-
dimentos. Outros 6.240 recei-
tuários de remédios foram 
atendidos nas duas unidades.

“Este é um modelo que deu 
certo em outras cidades bra-
sileiras e do mundo e que 
vamos ampliar em Mesqui-
ta. Com essa priorização da 
atenção básica, conseguire-
mos melhorar a saúde das 
famílias”, avalia o prefeito 
Jorge Miranda.

Unidades funcionam na Coreia e na Jacutinga

Clínicas da Família: 15 mil 
atendimentos em 3 meses
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Por Leilane de Oliveira
A Prefeitura de Mesquita re-
alizou, em 22/10, a distribui-
ção de óculos de grau para
moradores da cidade. A en-
trega aconteceu na Associa-
ção de Moradores do bairro 
BNH. Foram contempladas 
as pessoas que haviam re-
alizado exames de vista du-
rante uma ação social pro-
movida pelo município, no 
mesmo bairro, no dia 29 de 
setembro, em parceria com 
a Fundação Leão XIII.

Depois desta ação 500 ócu-
los foram confeccionados. 
“Ajuda muito a gente que 
não tem condições finan-
ceiras e precisa desse item 
para enxergar melhor”, 
contou Dona Rosangela 
Onorio, de 58 anos.

“As pessoas fizeram o exa-
me e escolheram a armação 
que ficava melhor para elas.
Parece algo simples, mas é 
uma ação feita com respon-
sabilidade e muito amor, 
pois sabemos que essas 
pessoas precisam dos ócu-
los para fazer coisas sim-
ples no dia a dia,que às ve-
zes se tornam mais difíceis 
pelo simples fato de não 
enxergarem perfeitamente   
bem”, explicou a secretá-
ria de Assistência Municipal 
Cristina Quaresma.

Prefeitura de 
Mesquita doa 
500 óculos de 
grau para 
moradores
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Novos agentes civis estão sendo treinados para trabalho de prevenção nas ruas
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GUARDA MUNICIPAL 
PREPARA REFORÇO PARA 
A SEGURANÇA NA CIDADE

Por Mariane Del Rei
Dezoito novos agentes estão 
sendo preparados para in-
gressar na Guarda Civil Mu-
nicipal de Mesquita. O curso 
de formação é para os apro-
vados no concurso público nº 
002/2016, que estão receben-
do uma grande capacitação 
para atuar nas ruas. Aulas te-
óricas e práticas fazem parte 
da metodologia aplicada, que 
tem como Norte a Matriz Cur-
ricular do Curso Nacional de 
Formação de Guardas Muni-
cipais.

Na capacitação os alunos re-
cebem treinamento de Uso 
Diferenciado da Força, Ins-
trumento de Menor Poten-
cial Ofensivo (IMPO) e Con-
trole de Distúrbios Civis, por 
exemplo.

Eles também participam de 
palestras. No fim de outubro, 
a juíza Cristiana de Faria Cor-
deiro, da 7ª Vara Criminal de 
Nova Iguaçu-Mesquita, do TJ 
do Rio,  foi a convidada para 
uma conversa sobre violên-
cia urbana. O encontro serviu 
para aproximar os futuros 
agentes de representantes da 
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Justiça no estado.

“Esse contato foi pioneiro no 
histórico da Guarda Civil Mu-
nicipal de Mesquita e muito 
enriquece os conhecimentos 
passados no curso”, classifi-
cou o secretário municipal de 
Segurança e Ordem Pública, 
Cel. Sergio Mendes.
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