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ISS reduzido à metade

Mesquita aposta na diminuição e facilita a vida das empresas da ci-
dade e a de empreendedores que querem abrir negócios e gerar mais 
empregos - Pág.3

Prefeitura prepara escolas para o retorno das aulas em 4/02. Do telhado ao repa-
ro de quadras esportivas e manutenção da jardinagem, as 40 escolas receberam 
algum trabalho de melhoria.
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Tudo novo de novo!

Cidade com mais acessibilidade

Prefeitura e Caixa firmam acordo que possibilita obras em im-
portantes corredores viários. Benefícios serão para pedestres, 
ciclistas e motoristas. - Pág.4 



Unidades da rede municipal passaram por melhorias para o retorno das atividades em 4/02

MESQUITA RECUPERA ESCOLAS 
PARA A VOLTA ÀS AULAS

Por Juliana Oliveira
Para oferecer as melhores 
condições aos alunos da rede 
de ensino da cidade de Mes-
quita, a Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços Públicos e 
Defesa Civil realizou uma sé-
rie de intervenções nas unida-
des escolares do município. 
As aulas terão início no dia 
04 de feveririo e por contas 
disso as equipes trabalharam 
intensamente na restauração 
de quadras e salas, pintura e 
reforma de banheiros e telha-
dos.

Para garantir o conforto das 
crianças, o Centro Munici-

pal de Educação Infantil Nilo 
Dias Teixeira, na Chatuba, 
recebeu serviços como res-
tauração de paredes, pintura 
interna e externa, além de 
melhora no abastecimento 
de água com a instalação de 
bombas novas. Já na Escola 
Municipal Professor Marcos 
Gil, as salas foram restaura-
das e os banheiros recebe-
ram acessórios adequados e 
serão acessíveis a todos.

As escolas Profª Cássia Valé-
ria, na Vila Emil, e Cruzeiro 
do Sul, no bairro Cruzeiro do 
Sul, estão tendo seus banhei-
ros e telhados revitalizados, 
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quadras recuperadas e salas 
reformadas para o retorno 
das atividades.

Na Escola Municipal Ernesto 
Che Guevara a revitalização 
da quadra e do gradil na área 
de esportes foi concluída, as-
sim como as pinturas interna 
e externa e a substituição dos 
vidros em portas e janelas.

O telhado da Escola Profº 
Márcio Caulino é a grande 
novidade da unidade. Ele foi 
recuperado. A escola passou 
ainda por manutenção das 
instalações elétrica e hidráu-
lica.

Mesquita conta com 40 unida-
des escolares, que atendem 
da Educação Infantil ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, 
além da Educação de Jovens 
e Adultos. As unidades que 
não passaram por interven-
ções físicas estão recebendo 
os cuidados de manutenção  
com mais intensidade com 
serviços como roçadeira, jar-
dinagem e limpeza. 
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Por Mariane Del Rei
A Secretaria da Fazenda de 
Mesquita (SEMEF) baixou a 
alíquota do Imposto Sobre 
Serviço de Qualquer Natu-
reza, também conhecido por 
ISS, da maioria dos contri-
buintes obrigados a recolher 
o tributo, de 5% para 2%. 
Essa redução beneficia pro-
fissionais liberais, os serviços 
de saúde (clínicas, dentista, 
psicólogo, exames laborato-
riais), de engenharia (enge-
nheiros, empreiteiras, cons-
trução civil) e de educação 
(de educação infantil a ensi-
no superior, cursos profissio-
nalizantes, idiomas).

A nova lei também regula-
menta também a cobrança 
local de impostos sobre o 

serviço dasoperadoras de 
cartão de crédito e débito nas 
maquininhas do comércio e 
sobre os serviços de “stre-
aming” como Netflix e Spo-
tify, modernizando o atual 
código tributário de acordo 
com as novas tecnologias e 
a Lei Complementar Federal 
157 de 2016. “São formas de 
recolher os impostos sobre 
os serviços que ocorrem no 
município e de fortalecer a 
arrecadação”, explicou o se-
cretário municipal de Fazen-
da, Bruno Bondarovsky.

Com essa diminuição do 
peso do imposto para as 
empresas, Mesquita passa a 
integrar o grupo de cidades 
mais competitivas do Estado 
do Rio.

Prefeitura reduz tributo para mais da metade

Redução do ISS diminui peso 
dos impostos
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Por Daniele Ramiro
A Secretaria Municipal de 
Educação de Mesquita está 
com as matrículas abertas 
para novos alunos da Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA). Interessados em ini-
ciar ou retomar os estudos
na EJA, deve ter a partir de 
15 anos e comparecer na 
unidade onde deseja es-
tudar, levando identidade 
ou certidão de nascimento, 
comprovantes de residên-
cia e de escolaridade (decla-
ração ou histórico escolar), 
caso já tenha estudado an-
teriormente. 

Em Mesquita, as aulas 
da EJA serão ministradas 
em nove escolas, das18h30 
às 21h30. As vagas  ofereci-
das são para o Ensino Fun-
damental, do 1º ao 9º perí-
odo.

E ainda dá tempo de os es-
tudantes do Ensino Funda-
mental que desejam mu-
dar de escola solicitarem 
a transferência. Basta que 
eles ou os seus responsá-
veis dirijam-se até a nova 
unidade escolhida, levando 
documentação de transfe-
rência. O município oferece 
o ensino em 22 unidades 
espalhadas pela cidade.

Oportunidade 
para retomar 
os estudos
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Acordo entre Prefeitura e Caixa prevê mudanças em importantes vias da cidade

CONVÊNIO GARANTE OBRAS 
PARA MELHORAR A ACESSIBILIDADE

Por Juliana Loiola
As avenidas Feliciano Sodré 
e Presidente Costa e Silva e 
um trecho da Rua Baronesa 
de Mesquita, paralelo ao ra-
mal Ferroviário da Supervia, 
vão passar por uma grande 
remodelação. A Prefeitura de 
Mesquita assinou um convê-
nio com a Caixa Econômica 
Federal, que vai permitir a 
melhoria da acessibilidade 
para pedestres, ciclistas e ve-
ículos em nesses importan-
tes corredores da cidade. O 
projeto atende ao Programa 
de Medidas de Moderação de 
Tráfego.

A ideia é requalificar as ruas 
e prevê a pavimentação das 
calçadas, pátios de concreto 
armado nas áreas de acesso 
aos veículos, calçadas com-

partilhadas entre pedestres 
e ciclistas através de ciclo-
faixas e faixas de travessia 
de pedestres, atendendo aos 
princípios básicos de acessi-
bilidade. A proposta foi ela-
borada pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo para tornar o de-
senho viário mais inclusivo e 
seguro priorizando a redução 
de velocidade de veículos e o 
bem-estar dos pedestres.

“O nosso objetivo é a urba-
nização e melhoria da mo-
bilidade para os moradores 
do município” afirmou La-
rissa Gomes, arquiteta da 
SEMMURB.

Pelo contrato a Caixa Econô-
mica Federal repassará um 
valor de R$ 4,7 milhões. A
contrapartida da Prefeitura 
de Mesquita será de R$ 50 
mil.

4

Paço municipal – Rua Arthur de Oliveira Vecchi, 120, Centro – Mesquita/RJ
Distribuição Gratuita - Produção Interna

Prefeito - Jorge Miranda
Vice-Prefeito - Waltinho Paixão

Secretário de Governo e Administração - Sérgio Renato Ferreira Miranda
Um produto da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS

Jornalista Responsável: Alex Cunha - SC 01048 JP - DRT/SC
Projeto Gráfico: Ellen Neno4

Foto  Welber Conceição

Foto  Welber Conceição


