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Obra bem adiantada!

80% dos trabalhos estão prontos no Centro de Artes e Esportes Uni-
ficados, que vai integrar diversos programas e ações num mesmo 
espaço físico, em Santo Elias - Pág.3

Centro municipal especializado em crianças com Transtorno do Espectro Autista 
e Síndrome de Down amplia atendimento e estimula socialização dos pequenos 
pacientes - Pág. 2

Foto Valéria Gouveia

Mais vagas para 
reabilitação infantil

Futuros Agentes de Proteção e de Defesa Civil

Projeto de formação de especialistas mirins terá mais uma 
edição e capacitará 50 adolescentes com idade entre 13 e 16 
anos. Inscrições estão abertas - Pág.4 



Atendimento é para pacientes com até 12 anos de idade

ESPAÇO DE REABILITAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
TEM 20 NOVAS VAGAS

Por Marcio Maio
A Secretaria Municipal de 
Saúde de Mesquita abriu 20 
novas vagas no Espaço de Re-
abilitação e Desenvolvimento 
da Criança. O setor é respon-
sável pelo atendimento cog-
nitivo/neurológico para rea-
bilitação e adaptação infantil 
de crianças com até 12 anos 
de idade. Com esse aumento 
de vagas, o espaço terá cerca 
de 150 pacientes ativos. Só 
no ano passado, foram regis-
trados 2.878 atendimentos – 
49% dos casos relacionados 
a pacientes com transtorno 

do espectro autista (TEA).

“Temos um atendimento 
multidisciplinar que envolve 
profissionais de fonoaudiolo-
gia, psicologia e terapia ocu-
pacional. Cada faixa etária e 
transtorno recebe um trata-
mento diferenciado, com ati-
vidades voltadas para aquela 
idade e questão”, explica o 
terapeuta ocupacional João 
Carlos de Oliveira.

 É o caso de Adriel, de 7 anos. 
O menino começou a fre-
quentar o espaço há cerca de 
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um mês. “Tenho dois filhos e 
o Adriel é o meu caçula. Es-
tamos aqui duas vezes por 
semana e tenho ficado feliz 
com o resultado. Ele gosta 
bastante daqui, fica à vonta-
de e adora o João”, elogia 
Derli Jardim dos Santos, a 
mãe, moradora da Chatuba.

Grupos reduzidos: A alter-
nativa encontrada para am-
pliar as vagas em fevereiro 
foi juntar, em pequenos gru-
pos, crianças que já vêm sen-
do assistidas há algum tem-
po pelos profissionais. Com 
isso, eles conseguem ajudar 
a romper outra barreira na 
rotina desses pacientes.

“Um dos nossos objetivos 
é também socializar essas 
crianças. E, para isso, o con-
tato com grupos menores de 
outras crianças é importan-
tíssimo. Já pensávamos em 
adotar essa estratégia e, com 
ela, foi possível criar horá-
rios vagos para recebermos 
novos pacientes”, comenta a 
psicóloga Elouise Azevedo.
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Vistoria da Caixa comprova avanço dos trabalhos

CEU Santo Elias: 80% das 
obras concluídas
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Por Juliana Loiola 
Uma equipe criada dentro 
da Prefeitura de Mesqui-
ta foi credenciada para dar 
orientações aos estudan-
tes da cidade que queiram 
disputar bolsas de estudo 
integrais concedidas pela 
Universidade Iguaçu, UNIG. 
A ideia é auxiliar os candi-
datos no entendimento do 
edital, dar as recomenda-
ções sobre o tipo de docu-
mentação necessária para 
as inscrições e outros deta-
lhes importantes até o mo-
mento da prova.

A UNIG abriu as inscrições 
para o Vestibular Social, em 
que concederá desconto 
de 100% das mensalidades 
para os aprovados. A prova 
classificatória acontecerá 
no dia 23/02 e as inscrições 
podem ser feitas até o dia 
20, na própria instituição de 
ensino.

O ponto de orientação vai 
funcionar na Subsecretaria 
de Trabalho, localizada na 
sede da prefeitura, na Rua 
Arthur de Oliveira Vecchi, 
120, no segundo andar.  O 
atendimento será do dia 11 
até o dia 20/02, das 09h às 
17h.

“Tendo em vista a impor-
tância do vestibular social, 
fizemos questão de orien-
tar o munícipe quanto ao 
processo seletivo”, disse 
o subsecretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Mesquita, Fabio Baiense.

Para conquis-
tar uma bolsa 
integral
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Por Anna Beatriz Ribeiro
O Centro de Artes e Esportes 
Unificados (CEU), também 
conhecido como Praça PEC, 
que está em construção no 
Bairro Santo Elias, em Mes-
quita, já tem 80% das obras 
concluídas. Foi o que ficou 
constatado numa vistoria re-
alizada pela Caixa Econômica 
Federal junto de representan-
tes da prefeitura da cidade, 
entre eles o prefeito Jorge 
Miranda, para mensurar o 
andamento dos trabalhos. 

“Essa fiscalização é necessá-
ria para podermos mostrar 
como estão os processos de 
acabamento da obra e re-
cebermos uma resposta da 
Caixa sobre os repasses que 
vem do governo federal e as-

sim podermos ter uma pre-
visão de entrega da praça”, 
sinalizou o prefeito Jorge Mi-
randa. É que o banco estatal 
condiciona a liberação dos 
recursos à evolução dos tra-
balhos.

Os moradores veem o proje-
to com grande expectativa. 
O objetivo da nova praça é 
integrar diversos programas 
e ações num mesmo espaço 
físico e promover a cidada-
nia em territórios de vulne-
rabilidade social. O CEU fica 
na esquina das ruas Albérico 
Gomes e Cesário e, em fun-
cionamento, contará com 
espaço para esporte e lazer, 
como quadra de futebol, pis-
ta de skate, auditório e salas 
multiuso.



Inscrições vão até o dia 22 de fevereiro e 50 estudantes serão selecionados

VEM AÍ MAIS UMA EDIÇÃO 
DO PROJETO DE DEFESA CIVIL MIRIM

Por Anna Beatriz Ribeiro
Mesquita já tem data para o 
retorno das aulas do curso de 
formação de Agentes de Pro-
teção e Defesa Civil Mirim: 
será no dia 19 de março. Mas 
antes disso, os interessados 
em participar de mais esta 
edição devem fazer as inscri-
ções entre os dias 11 e 22 de 
fevereiro. As matrículas vão 
acontecer na base da Defesa 
Civil de Mesquita, localizada 
na Av. Coelho da Rocha, 1426 
no Bairro de Rocha Sobrinho, 
das 9h às 12h e de 13h às 
16h30min. Serão oferecidas 
50 vagas, para adolescentes 
com idade entre 13 a 16 anos. 

“Este curso é de suma impor-
tância para a formação des-
ses adolescentes para que 
eles possam ser multiplica-

dores dessas informações e 
se transformarem em melho-
res cidadãos”, disse o diretor 
de Ensino e Instrução da De-
fesa Civil, Edison Ferro.

O projeto tem uma grade cur-
ricular variada, que reúne au-
las e palestras sobre primei-
ros socorros, prevenção de 
acidentes domésticos, com-
bate a princípio de incêndio, 
noções antidrogas, educação 
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ambiental, desigualdade e 
exclusão social. O objetivo 
é preparar e fortalecer agen-
tes de Proteção e Defesa Civil 
Mirim no município. As aulas 
acontecem todas as terças e 
quintas-feiras das, de 8h às 
11h.

Mais informações no e-mail 
semdec@mesquita.rj.gov.br 
ou pelo telefone 2696-2391.
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