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No Top 10 das melhores gestões do Bolsa Família

Ranking elaborado pela Coordenadoria Estadual do programa coloca 
município entre os mais eficientes. Taxa de atualização de cadastros 
cresceu. - Pág.3

Prefeitura realiza obras de revitalização em Santo Elias e entrega um espaço 
remodelado e mais bonito para o lazer e a convivência dos moradores.  - Pág.2 
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A praça devolvida!

IPTU: 15% de desconto para pagamento até o fim do mês

Abatimento é para quem quitar em cota única. Carnês estão 
sendo entregues pelos Correios, mas contribuintes têm aces-
so pela internet. - Pág.4 



Área pública recebeu limpeza e plantio de árvores para evitar descarte irregular de lixo

PRAÇA PAI TONHO É REVITALIZADA 
E GANHA ATÉ PAISAGISMO

Por Mariane Del Rei
A Praça Pai Tonho, uma das 
mais importantes áreas de 
lazer e convivência do bair-
ro Santo Elias acaba de ser 
revitalizada. A iniciativa in-
cluiu a limpeza e o plantio de 
árvores de 1,50m de altura, 
nas margens do Rio da Pra-
ta. O plantio se estendeu até 
o ponto em que o bairro en-
contra com o vizinho bairro 
da Jacutinga. Entre as espé-
cies escolhidas para arboriza-
ção estão aroeira, ipê roxo e 
ipê amarelo. Um trabalho de 
paisagismo também foi reali-
zado com outro tipo de vege-
tação, a alamanda, que é um 

tipo de planta ornamental.

A praça recebeu uma nova 
calçada para facilitar a circu-
lação dos pedestres. A área 
pública, que fica no limite 
do município de Mesquita 
com Nova Iguaçu, havia sido 
transformada num depósito 
irregular de lixo e entulho. 
Os próprios moradores da 
região eram os responsáveis 
pelo descarte ilegal.

Numa ação conjunta a Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo 
(SEMMURB) e a Secretaria 
Municipal Serviços Públicos 
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e Defesa Civil (SEMSPDEC) 
resolveram por fim na irregu-
laridade começando um tra-
balho intenso de reeducação 
da população para a preser-
vação do ambiente. 

A ideia é promover o sen-
timento de pertencimento 
do morador para criar uma 
nova relação entre ele e o lu-
gar onde vive através do zelo 
pela cidade. “Queremos que 
os moradores saibam da im-
portância de cuidar da cidade 
e de suas plantas. Além de 
deixar o município cheio de 
cores e vida”, disse o subse-
cretário municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo, Ro-
drigo Rodrigues.

Cerca de 8 caminhões de en-
tulho eram retirados deste 
lugar por mês, o equivalen-
te a 14 toneladas de lixo. A 
revitalização permitirá uma 
economia para os cofres pú-
blicos, na medida em que o 
material será agora recolhido 
na coleta regular e as opera-
ções especiais para retirá-lo 
deixarão de acontecer.
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Por Leilane Oliveira
O município de Mesquita fe-
chou o ano de 2018 com um 
aumento da Taxa de Atua-
lização Cadastral (TAC) do 
Programa Bolsa Família. O 
índice passou de 0,7221, re-
gistrado ao fim de 2017, para 
0,8374 no ano passado. O 
levantamento é da Coorde-
nação Estadual de Cadastro 
Único e Programa Bolsa Fa-
mília (PBF), que realiza um 
monitoramento contínuo da 
forma como os 92 municípios 
do Estado do Rio gerem os 
recursos do programa. Com 
esta elevação Mesquita ficou 
entre as 10 melhores gestões 
do Bolsa Família no território 
fluminense.

“Sabemos que essa evolução 

decorre de trabalho árduo de 
servidores comprometidos 
com a população”, parabeni-
zou a Coordenação Estadual.

Hoje Mesquita tem 11,6 mil 
famílias inscritas no Bolsa 
Família. Pelo desempenho, 
a Coordenação Municipal do 
programa está sendo convi-
dada a levar sua experiência 
como modelo a ser adotado 
por outras cidades.

“Nossa equipe é incansável 
e articulada nas ações. Eles 
participam de busca ativa e 
adentram as comunidades á 
procura de usuários que têm 
direitos, mas desconhecem”, 
ressaltou Cristina Quaresma, 
Secretária de Assistência So-
cial.

Ranking de eficiência é da Coordenadoria Estadual

Mesquita entre as 10 melhores 
gestões do Bolsa Família
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Por Daniele Ramiro
A Prefeitura de Mesquita 
acaba de receber um novo 
ônibus escolar. A aquisição 
foi através do Programa Ca-
minho da Escola, do Fundo 
Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE). 
O ônibus passou por testes 
e vistorias e possui todas as 
condições de segurança exi-
gidas pela legislação para o 
transporte de estudantes e 
já será usado na rota duran-
te o ano letivo de 2019.

O veículo conta com 29 lu-
gares, mais o do motorista 
e o de um monitor, é cli-
matizado e adaptado com 
elevador e têm dois lugares 
para cadeirantes ou pesso-
as com mobilidade reduzi-
da. Todo procedimento da 
aquisição foi embasado no 
processo administrativo nº 
07/8944/18, com objetivo 
de fomentar a adesão à Ata 
de Registro de Preços nº 
03/2018 do FNDE, gerando 
economia aos cofres públi-
cos.

“Essa é uma importante 
aquisição para a rede pú-
blica de Mesquita. O ônibus 
vai nos ajudar a garantir 
mais qualidade do transpor-
te dos nossos alunos, que é 
a nossa prioridade. Quan-
do oferecemos o transpor-
te, conseguimos diminuir 
a evasão escolar, uma vez 
que damos o acesso direto 
para a escola”, destacou a 
secretária de Educação de 
Mesquita (SEMED), Walde-
nise Conte.

Chega reforço 
para o trans-
porte escolar
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Valor do abatimento é válido para quem quitar o carnê até o fim deste mês

CONTRIBUINTES TÊM 15% DE 
DESCONTO NA COTA ÚNICA DO IPTU

Por Mariane Del Rei
Os donos ou representantes 
legais de imóveis na cidade 
de Mesquita têm até o dia 31 
de janeiro para quitar o va-
lor do Imposto Sobre a Pro-
priedade Predial e Territorial 
Urbana – IPTU, em cota úni-
ca. Quem fizer esta opção de 
pagamento receberá um des-
conto de 15% sobre o total do 
tributo lançado. A Prefeitura 
de Mesquita já enviou os car-
nês referentes ao exercício 
de 2019, pelos Correios, mas 
os contribuintes do municí-
pio têm a possibilidade de 
obter as faturas também pela 
página na internet http://iptu.
mesquita.rj.gov.br.

Quem perder este prazo po-
derá pagar integralmente o 
imposto até o dia 28 de feve-

reiro. Neste caso terá 10% de 
desconto. E os que deixarem 
para realizar o pagamento 
de uma única vez até 15 de 
março, ganharão 5% de aba-
timento.

Mas há também a opção de 
efetuar o pagamento em até 
12 vezes iguais e sem juros. 
Os contribuintes que opta-
rem pelo parcelamento de-
vem quitar as faturas confor-

me a data de vencimento que 
é variável a cada mês.

“O IPTU é uma das mais fon-
tes de arrecadação mais im-
portantes de um município. 
O recurso deste tributo é uti-
lizado em prol da própria co-
munidade, com investimento 
em saúde, educação, obras 
de infraestrutura, iluminação, 
programas sociais”, enfatiza 
o prefeito Jorge Miranda. 
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