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Alunos de escola municipal escrevem livro

São 24 autores, com média de 9 anos de idade. Obra é de 
aventura. - Pág.4 

Limpeza devolve vazão ao Rio Sarapui

Toneladas de lixo foram retiradas do trecho que fica na Chatuba. Pre-
venção e cuidado antes da chegada do Verão. - Pág.3

Iniciativa da prefeitura trouxe projeto de capacitação do ministério 
para os moradores da cidade. Inscrições estão abertas. - Pág.2
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Caravana do Trabalho 
chega a Mesquita



Iniciativa é da Prefeitura com o Ministério do Trabalho e Unirio e vai oferecer quartro cursos 
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PROJETO NACIONAL 
DE QUALIFICAÇÃO CHEGA A 
MESQUITA 

Por Mariane Del Rei
Os moradores de Mesqui-
ta terão uma chance para se 
preparar melhor em busca de 
uma vaga no mercado de tra-
balho. É que o município vai 
receber a Caravana do Tra-
balho, programa itinerante 
de qualificação social e pro-
fissional para a juventude do 
Ministério do Trabalho e Em-
prego. 

A ideia de trazer o proje-
to para a cidade surgiu das 
articulações da Secretaria 
Municipal de Trabalho, De-
senvolvimento Econômico 
e Agricultura, a Setrade. Ini-

cialmente, serão oferecidos 4 
cursos: de Assistente Admi-
nistrativo, de Turismo e Hote-
laria, de Recepção do Cliente 
e de Telemarketing. As aulas 
serão aplicadas pela Univer-
sidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO) em 
pareceria com a prefeitura. 
Mesquita foi um dos cinco 
municípios selecionados na 
Baixada Fluminense para re-
ceber a iniciativa.

 “Os números de quase todas 
as pesquisas sempre mos-
tram o quanto é difícil para 
um jovem, sem muita expe-
riência, entrar no mercado de 
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trabalho. Quando ele não tem 
nenhuma especialização pro-
fissional isso fica ainda pior. 
Por isso esta é uma chance 
imperdível. E é mais uma 
das políticas voltadas para a 
juventude de Mesquita que 
temos adotado”, explicou o 
prefeito Jorge Miranda.

O processo de inscrição vai 
acontecer no dia 04/12, entre 
as 9h e as 17h, no Paço Mu-
nicipal, onde fica a sede da 
prefeitura, no Centro. A ma-
trícula será feita mediante a 
apresentação de documento 
com foto. Um caminhão do 
projeto estará estacionado ali 
para receber os candidatos. 
As aulas começarão no próxi-
mo dia 10/12 e vão acontecer 
em dois turnos: manhã (das 
8h às 12h) e tarde (das 13h 
às 17h). Não há pré-requisito 
de escolaridade para o par-
ticipante, apenas é necessá-
rio que ele seja maior de 15 
anos. Os inscritos receberão 
material didático e uniforme, 
gratuitamente, certificado de 
conclusão da UNIRIO e Mi-
nistério do Trabalho.
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Por Juliana Oliveira
Toneladas de lixo foram re-
tiradas do trecho do Rio Sa-
rapui, na Chatuba, no limi-
te entre os municípios de 
Mesquita e o de Nilópolis, 
durante um mutirão de lim-
peza realizado na 2ª quinze-
na de novembro. A ação foi 
organizada pelo Centro Ad-
ministrativo da Prefeitura de 
Mesquita com a participação 
de secretarias para a revitali-
zação das águas do rio, que 
em função da sujeira havia 
se tornado um risco para as 
residências do entorno, por 
causa de enchentes.

“Não foi apenas a limpeza 
do rio, nós levamos as equi-
pes da Defesa Civil fazendo 
a poda de todas as árvores 

nas margens e o serviço de 
Vacolll desobstruindo todas 
as galerias de ruas e becos, 
que estavam também assore-
adas. Nós fizemos um paco-
te”, explicou Moisés Ribeiro, 
coordenador do Centro Ad-
ministrativo que fica na Cha-
tuba.  

Uma retroescavadeira de lon-
go alcance foi utilizada para 
fazer a dragagem do rio. Cer-
ca de 14 caminhões foram 
usados para o transporte dos 
resíduos recolhidos, em via-
gens contínuas. Uma ação 
semelhante já havia sido feita 
no Córrego do Socorro, onde 
- segundo os moradores - a 
limpeza e a conservação não 
eram feitas há mais de 18 
anos.

Galerias também foram desobstruídas, na Chatuba

Mutirão de limpeza recupera 
trecho do Rio Sarapui 
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Por Mariane Del Rei e Juliana 
Loiola

A Prefeitura de Mesquita re-
cebeu menção honrosa no 
Prêmio Case CLP - Centro 
de Liderança Pública (CLP) 
na categoria “Legado CLP” 
pelo seu trabalho desenvol-
vido na área de empreen-
dedorismo com o projeto 
360LAB. A premiação acon-
teceu no 1° Encontro Nacio-
nal de Liderança e Gestão 
Pública, em São Paulo, no 
último dia 24/11.

Um dos projetos elogiados 
que prevê a criação do pri-
meiro coworking público e 
hub de inovação municipal 
da Baixada Fluminense. O 
360LAB tem como objeti-
vo promover o desenvolvi-
mento do empreendedoris-
mo na região e a integração 
dos empreendedores mes-
quitenses com o mercado, 
instituições de ensino e po-
der público. Algumas ações 
de sucesso já foram reali-
zadas para os moradores 
como os cursos de Estraté-
gias de Comunicação para 
Potencializar as Vendas e 
“Experiência ProLíder”.

“A ideia é que iniciativas 
como essa sejam a base 
para construir um núcleo 
empreendedor sólido e 
próspero”, disse a diretora 
executiva da CLP, Luana Ta-
vares.

Mesquita é 
destaque em 
prêmio 
nacional
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Obra conjunta é resultado de projeto para incentivar a escrita e a leitura.
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CRIANÇAS DE ESCOLA MUNICIPAL 
ESCREVEM LIVRO DE AVENTURA

Por Daniele Ramiro
“A Casa Bem Assombrada” é 
o nome do livro criado com 
a participação dos 24 alunos 
da turma do 3º ano do Ensi-
no Fundamental, na Escola 
Municipal Cruzeiro do Sul. 
Os autores têm em média 9 
anos de idade. A obra surgiu 
a partir o projeto “Contando 
e Encantando” criado pela 
professora Rosalina de Frei-
tas com o objetivo de estimu-
lar a leitura entre os alunos.

Durante as muitas atividades 
em sala de aula, Rosalina lan-
çou a proposta de construção 
de um livro. As crianças topa-
ram e todas se envolveram 
em cada um dos processos 
desde a escolha do tipo de 
texto até a do gênero da nar-
rativa. A opção foi por duas 

temáticas, o terror e a aven-
tura.

Estudantes de outros anos 
também acabaram sendo 
envolvidos. Um concurso foi 
aberto para a seleção de uma 
ilustração para a capa do li-
vro. Alunos do 1º ao 5º anos 
participaram. João Victor da 
Silva conquistou o gosto da 
maioria e teve o seu dese-
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nho estampado na primeira 
página. “Fiquei muito feliz, 
tanto que vou levar para casa 
para mostrar para a minha 
família”, disse o menino de 9 
anos.

O livro “A Casa Bem Assom-
brada” foi encadernado e 
está disponível para emprés-
timo entre as crianças da tur-
ma.  
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