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Proposta estabelece medidas que devem ser tomadas em caso de desastres naturais
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DEFESA CIVIL VAI APRESENTAR
PLANO DE CONTINGÊNCIA
AOS MORADORES

Por Juliana Oliveira
Antes da chegada do período 
do ano que concentra a maior 
quantidade de chuvas e tem-
porais, a Defesa Civil Muni-
cipal de Mesquita resolveu 
apresentar aos moradores o 
seu plano de emergência em 
caso de desastres. No próxi-
mo dia 22 de novembro, será 
realizada a 1ª audiência públi-
ca para apresentação do Pla-
no de Municipal de Contin-
gência de Proteção e Defesa
Civil da cidade. O evento é 
aberto a todos os moradores 
do município. A reunião está 
marcada para às 14h, no Au-
ditório Zelito Viana, que fica 
na sede da prefeitura,

O Plano de Contingência esta-
belece medidas que precisam 
ser providenciadas, direta ou 
indiretamente, por órgãos 
responsáveis por respostas 
diante de situações de emer-
gências e desastres naturais 
como enxurradas, incêndio 
florestal, alagamentos, desli-
zamentos, inundações e es-
tiagem. A proposta começou 
a ser desenhada em agosto 
pelo Grupo de Ações Coorde-
nadas – GRAC – montado em 
Mesquita com a participação 
de várias secretarias.

A audiência servirá para 
apresentar as propostas do 
plano à população, a fim de 
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conscientizá-la, e inclusive 
com coleta de sugestões que 
poderão ser incorporadas ao 
documento através da atua-
lização que ocorrerá anual-
mente. Ela também cumpre o 
estabelecido na Lei nº 12.608, 
de 2012, que instituiu a Polí-
tica Nacional de Proteção e 
Defesa Civil. “A realização da 
audiência é o primeiro passo 
para definirmos as ações e 
estratégias que possibilitam 
uma melhor organização dos 
atendimentos à população. 
Isto facilita mais a execução”, 
garante o subsecretário da 
Defesa Civil Municipal, Ro-
naldo Vilázio.

No plano são determinadas 
tarefas que moradores, se-
cretarias municipais, agên-
cias estaduais, Samu, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Militar 
e etc., devem adotar. Eles tra-
zem desde questões de mo-
nitoramento, alerta, e alarme 
até repostas, com ações de 
socorro, ajuda humanitária 
e reabilitação de cenários, a 
fim de reduzir os impactos e
prejuízos.



Por Marcio Maio 
Cerca de 300 testes de glice-
mia foram realizados na Po-
liclínica Municipal Celestina 
José Ricardo Rosa, em Santa 
Terezinha, num mutirão que 
marcou o Dia Mundial da Dia-
betes, em 14 de novembro. A 
ação foi organizada pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
que desde maio deste ano, 
mantém o programa Hiper-
dia, facilitando a vida de pelo 
menos 500 diabéticos insuli-
nodependentes de Mesquita.

A prefeitura entrega na resi-
dência dos pacientes as lan-
cetas e tiras reagentes
dos aparelhos, assim como 
a insulina e as seringas ne-
cessárias para as aplicações. 
As entregas acontecem três 

vezes por semana. Só não re-
cebem os insumos em casa 
os pacientes que moram em 
áreas consideradas de risco. 
Nestes casos, a entrega é na 
própria sala do Hiperdia, no 
1º andar do prédio da Secre-
taria de Saúde, na Avenida 
União 673.

“Sabemos que alguns pa-
cientes até têm dificuldade de 
locomoção em função da do-
ença. A intenção do governo 
é facilitar a vida da população 
e garantir que ela possa usu-
fruir de direitos e dos nossos 
serviços, independentemente 
de qualquer limitação. E faze-
mos tudo  que está ao nosso 
alcance para isso”, garante o 
prefeito de Mesquita, Jorge 
Miranda.

Ação marcou data mundial de combate à doença

Dia da Diabetes: Saúde faz 
mutirão de testes de glicemia
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Por Anna Beatriz Ribeiro
A prefeitura recebeu neste 
mês o certificado de Municí-
pio Laço Amarelo, reconhe-
cimento dado a governos e 
empresas que têm projetos 
de prevenção a acidentes e 
segurança no trânsito e es-
tão ligados ao Observatório 
Nacional de Segurança Viá-
ria. Mesquita é o 1º municí-
pio do Estado do Rio a ter 
esta chancela.

O Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV) é 
uma instituição social sem 
fins lucrativos, reconhecida 
pelo Ministério da Justiça, 
que trabalha para reduzir 
os elevados índices de aci-
dentes de trânsito no Brasil, 
com educação, pesquisa, 
planejamento e informação.

Entre os destaques de Mes-
quita está o Anjos da Faixa, 
projeto com 30 profissionais 
que atuam orientando pe-
destres, ciclistas e motoris-
tas em portas de escolas e 
locais de grande circulação 
no município para melhorar 
a segurança nas travessias. 
A iniciativa é da Secretaria 
Municipal de Transportes 
e Trânsito. Os agentes são 
moradores da cidade e, por-
tanto, conhecem sua área 
de atuação.

Mesquita é 
1º Município 
Laço Amarelo 
do RJ
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Produtores foram selecionados por meio de edital que atendeu critério nacional
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PARTE DOS PRODUTOS 
DA MERENDA DA CIDADE VÃO VIR 
DE AGRICULTORES LOCAIS

Por Mariane Del Rei
Dez agricultores familiares de 
Mesquita foram selecionados 
para fornecer produtos para 
a merenda escolar da cida-
de. Os empreendedores ru-
rais foram aprovados no Edi-
tal nº004/2018, da Secretaria 
Municipal de Educação (SE-
MED), que atendeu aos crité-
rios do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE).

“Além de atender o que de-
termina a legislação, nós 
contribuímos para que as fa-
mílias possam difundir mais 
os seus produtos dentro de 
Mesquita e ficamos muito fe-
lizes por estarmos cumprindo 
com o nosso dever”, afirmou 
o secretário municipal de 
Trabalho, Desenvolvimento 
Econômico e Agricultura de 

Mesquita, Janyr Menezes. 

A avaliação dos candidatos 
foi dividida em nove etapas, 
entre elas, um teste para as-
segurar que os produtos dos 
fornecedores classificados 
eram próprios para o consu-
mo.
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Seu Jair Diniz, de 65 anos, 
demonstrou alegria de levar 
alimentos sem
agrotóxicos às suas netas e 
demais alunos da rede públi-
ca. “Depois que saiu o resul-
tado, contei para elas, Mirela 
e Isabela, que a partir de ago-
ra elas vão comer a
merenda feita com o que o 
avô delas cultiva”.
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