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Intercâmbio entre empresários do setor de alimentação

Foodlab reuniu pela segunda vez representantes de restaurantes, lan-
chonetes, padarias, e outros para estimular fortalecimento e trabalho 
em rede - Pág.3

Prefeitura abre Clínica Odontológica para bebês com até 5 anos. Espaço está 
funcionando na Policlínica em Santa Terezinha - Pág.2

Foto Laís Caserta

Para sorrisos mais 
saudáveis e bonitos no 
futuro!

De olho no clima

Mesquita sedia encontro de defesas civis da Baixada Flumi-
nense para aprimorar métodos de prevenção das cidades con-
tra chuvas fortes - Pág.4 



Mesquita inaugura clínica odontológica para bebês, na Avenida União em Santa Terezinha

CUIDANDO E EMBELEZANDO 
O SORRISO INFANTIL

Por Marcio Maio
A partir deste mês as crian-
ças de Mesquita com idade 
entre de zero a 5 anos de ida-
de terão à disposição um es-
paço exclusivo para cuidar da 
saúde dos dentes e da boca. 
A prefeitura acaba de inaugu-
rar a Clínica Odontológica do 
Bebê. O local conta com uma 
sala para palestras educati-
vas, instrução de higiene oral 
e escovódromo. Profissionais 
especializados em odonto-
pediatria dão expediente em 
consultas e procedimentos 
e a clínica funciona dentro 

do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO) de Mes-
quita, no 2º andar da Policlí-
nica Municipal Celestina José 
Ricardo Rosa, na Avenida 
União 676, em Santa Terezi-
nha.

“Já temos atendimento espe-
cializado para as gestantes. 
Agora, com a Clínica Odonto-
lógica do Bebê, esses nenéns 
já serão atendidos no mes-
mo lugar em que as mães se 
consultam. Esse é um grande 
avanço, algo que eu nunca vi 
em outros municípios da Bai-
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xada Fluminense. E que hoje 
vira uma realidade em Mes-
quita”, comemorou o prefei-
to Jorge Miranda, presente 
na inauguração.

Monique Silva dos Santos, 
esteve na abertura com as fi-
lhas: Jennifer Gonçalves da 
Silva, de 17 anos, grávida e 
Hillary da Silva, de um ano. A 
caçula realizou a higiene bu-
cal. “Eu já me trato aqui no 
CEO desde o período da gra-
videz da Hillary, assim como 
a Jennifer está fazendo ago-
ra. A Hillary vai voltar daqui 
a dois meses, para dar conti-
nuidade a esse tratamento na 
Clínica do Bebê e meu neto 
ou neta, quando nascer, tam-
bém terá atendimento aqui”, 
disse Monique, satisfeita com 
a atenção recebida.

“Quando acostumamos as 
crianças a se prevenirem, 
evitamos que elas sofram 
com problemas nos dentes 
conforme vão crescendo”, 
explicou Nelson Monteiro, 
coordenador de Saúde Bucal 
de Mesquita.
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Edição do Foodlab foi realizada para estimular 
fortalecimento e trabalho em rede

Mesquita sedia encontro para 
setor alimentício

Foto Bruno Santos

Por Leilane Oliveira
Assistir aos desfiles das es-
colas de samba do Grupo 
Especial do Rio, dentro do 
Sambódromo, é oportuni-
dade que nem todo mun-
do consegue. Mas para um 
grupo de moradores de 
Mesquita, o que é o sonho 
de muitas pessoas de ver 
de perto o chamado “mai-
ro espetáculo da terra” vai 
se tornar real. A prefeitura, 
através da Subsecretaria de 
Direitos Humanos, levará 
deficientes da cidade para 
acompanhar a passagem 
das escolas de samba nos 
dias 3 e 4 de março, no Sam-
bódromo do Rio de Janeiro. 
Os contemplados verão as 
apresentações do  Setor 13.

A ação, que tem como ob-
jetivo a inclusão, é fruto de 
uma parceria firmada pelo 
município com a Subsecre-
taria Municipal da Pessoa 
com Deficiência do Rio e a 
Liga das Escolas de Samba 
do Rio (LIESA). O transporte 
dos moradores de Mesqui-
ta até o Sambódromo será 
feito com o ônibus e a van 
adaptados, que desde o ano 
passado integram o projeto 
Transporte Eficiente, usado 
no deslocamento das pes-
soas deficientes da cidade.

“O objetivo é que o carnaval 
seja acessível a todos, inde-
pendentemente da questão 
financeira e das dificulda-
des fisicas”, disse Flávio 
Rossini, subsecretário mu-
nicipal de Direitos Humanos 
de Mesquita. 

Na Folia da 
Sapucaí
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Por Leilane Oliveira
Representantes de empresas 
do ramo de alimentos, sedia-
das em Mesquita, se reuni-
ram na 2º edição do Foodlab, 
o Fórum de Fortalecimento 
do Setor de Alimentício do 
município. O evento foi reali-
zado em parceria pela Prefei-
tura de Mesquita e o Sebrae 
para atrair empresas como 
restaurantes, lanchonetes, 
padarias, supermercados em 
geral, açougues e outros es-
tabelecimentos.

O FoodLab foi criado, em 
2018, com a missão de es-
timular a troca de informa-
ções com casos práticos; as 
rodadas de negócios entre 

as empresas, fornecedores e 
empresas de tecnologia e a 
estruturação em rede destes 
estabelecimentos. 

“Precisamos apoiar os em-
presários porque são impor-
tantes para o nosso municí-
pio e precisam de incentivo 
para o desenvolvimento do 
trabalho no campo”, afirmou 
o prefeito de Mesquita, Jorge 
Miranda.

“O evento é de grande im-
portância porque possibili-
ta a troca de experiência e o 
debate de ideias”, enfatizou 
o empresário Wesley Freitas, 
dono de um estabelecimento 
na Vila Emil. 



Defesas Civis da Baixada realizam 1ºencontro do ano em Mesquita

INTEGRAÇÃO PARA PREVENIR
E EVITAR RISCOS

Por Anna Beatriz Ribeiro
Representantes da Defesa 
Civil dos municípios de Quei-
mados, Eng. Paulo de Frontin, 
Guapimirim, Nova Iguaçu, Ni-
lópolis, Paracambi, São João 
de Meriti e Duque de Caxias 
se reuniram, com os agentes 
de Mesquita para o primeiro 
encontro do ano, dos agen-
tes da Baixada Fluminense. 
Organizada pela prefeitura, a 
reunião teve como foco a in-
tegração entre os órgãos das 
cidades da região e o debate 
e a apresentação de soluções 
práticas para lidar com as 
situações de risco que acon-
tecem por causa das fortes 
chuvas de início de ano.

“Nós trouxemos um profis-
sional para falar sobre as mu-
danças climáticas que afetam 

os municípios pois em um 
período como este, ficamos 
sempre em alerta e atentos 
aos pontos críticos da cida-
de”, comentou Rholmer Jú-
nior, Secretário de Obras, 
Serviços Públicos e Defesa 
Civil, de Mesquita.

As palestras foram ministra-
das pelo major Samir Fernan-
des, coordenador regional de 
Defesa Civil para a Baixada 
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Fluminense e pela meteoro-
logista do INEA (Instituto Es-
tadual do Ambiente), Cinthia 
Avelar. Entre os temas abor-
dados estiveram monitora-
mento e alerta de cheias; a 
utilização de mapas de risco; 
articulação entre as bases de 
dados e transparência des-
tas informações; preparação 
para resposta e capacitação 
para a gestão de riscos. 
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