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Prefeitura lança projeto para acabar com evasão escolar
Mesquita Mais Um é o nome da iniciativa que quer contar com ajuda 
de moradores para identificar crianças fora de sala de aula - Pág.3

Em visita, equipe da Gestão da Atenção Básica estadual parabenizou o trabalho 
realizado pelo sistema de regulação da cidade - Pág.2
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Serviço de Saúde de 
Mesquita elogiado 
pelo Estado

Sem buracos e vazamentos

Em todas as regiões, ruas estão recebendo reparos. 20 mil to-
neladas de asfalto melhoraram vias do município nos últimos 
dois anos - Pág.4 



Grupo do governo estadual visita município e elogia atendimento

QUALIDADE DA SAÚDE 
ATESTADA

Por Marcio Maio
Uma equipe da Secretaria de 
Estado da Saúde do Rio de 
Janeiro visitou o município de 
Mesquita neste mês de mar-
ço para conhecer a Central de 
Regulação gerenciada pela 
prefeitura. Eles conferiram, 
na prática, como funciona o 
processo de agendamento e 
regulação dos exames de bai-
xa, média e alta complexidade 
oferecidos para a população a 
partir da iniciativa Marque Fá-
cil. A comitiva elogiou o traba-
lho que vem sendo realizado 
pela cidade.

“Fiquei bem impressionada 
com a organização da Saú-
de de Mesquita nos níveis de 
Regulação, Atenção Primária 
e SAMU”, declarou Mariana 
Scardua, subsecretária esta-
dual de Gestão da Atenção In-
tegral à Saúde, em sua primei-
ra visita à Secretaria Municipal 
de Saúde de Mesquita.
A indicação para que a cidade 
fosse o foco desta visita par-
tiu do Consórcio Integrado de 
Saúde da Baixada Fluminense 
(Cisbaf). O principal objetivo 
era mostrar um caso em que o 
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serviço Marque Fácil estivesse 
funcionando com sucesso.
“Sabemos que Mesquita tem 
a Saúde totalmente informa-
tizada e é um município que 
tem conseguido bastante êxito 
com o funcionamento do Mar-
que Fácil. Então, imaginamos 
que seria um bom lugar para 
essa visita”, contou a diretora 
técnica do Cisbaf, Marcia Ri-
beiro. 
Para o prefeito de Mesquita, 
Jorge Miranda, era visível o 
quanto todos que participa-
ram da visita saíram surpresos 
com o que viram. “Mesqui-
ta tem o que mostrar. Temos 
uma lei municipal de regula-
ção e, desde 2017, nos empe-
nhamos para ter, em todas as 
unidades de saúde, o prontuá-
rio eletrônico. As informações 
dos pacientes apenas em fi-
chas impressas prejudicavam 
o trabalho, aumentando a bu-
rocracia e gerando até gastos 
desnecessários com exames e 
procedimentos que já tinham 
sido realizados anteriormen-
te”, avaliou o prefeito.
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Projeto da Secretaria da Educação vai reduzir evasão

Lugar de criança é na escola

Foto Bruno Santos

Por Leilane Oliveira
Mesquita será uma das pou-
cas cidades do Estado a ter 
uma Central de Libras para 
o atendimento dos deficien-
tes auditivos do município. 
Os detalhes para a implan-
tação deste serviço foram 
definidos numa reunião da 
Coordenadoria Municipal 
dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (CORDEF), liga-
da à Subsecretaria de Direi-
tos Humanos, e represen-
tantes do Instituto Nacional 
de Educação de Surdos 
(INES).

A ideia da Central de Libras 
é que a cada vez que um 
deficiente auditivo busque 
um serviço público na cida-
de, ele e o profissional res-
ponsável pelo atendimento, 
acessem um sistema onde 
um especialista na Língua 
Brasileira de Sinais (Libras) 
passe a acompanhar a con-
versa e ajude na tradução. 
Este é um serviço de ajuda 
técnica chamado de Vide-
oLibras (tradução simultâ-
nea) e vai valer principal-
mente para o atendimento 
de saúde.

Além disso, servidores do 
município serão treinados 
para que a cidade amplie a 
formação dos tradutores de 
libras e qualifique os funcio-
nários públicos para aten-
der de forma mais qualifica-
da a população surda.

Atendimento 
com Língua 
dos Sinais 
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Por Davi de Castro
A Prefeitura de Mesquita lan-
çou no dia 20/03 o projeto 
‘Mesquita Mais Um’ com o 
objetivo de evitar a evasão 
escolar, garantir a permanên-
cia de crianças e adolescen-
tes em sala de aula e buscar 
os que ainda estão fora da 
escola.
De acordo com a subsecretá-
ria de administração da Edu-
cação, Lucia Maria Leone, o 
universo de alunos que aban-
donaram a sala de aula ou 
que estão em idade escolar, 
mas não matriculados em al-
guma unidade de ensino será 
levantado a partir do projeto 
‘Mesquita Mais Um’. 
“Muitos que não chegaram 
à escola estão em risco so-
cial’, justificou Cristiane Ma-
ria de Souza, que integra a 

equipe técnica de Orientação 
Educacional da Secretaria de 
Educação. Por esse motivo, e 
por outras questões sociais, 
é que o projeto envolve as 
secretarias de Assistência 
Social, de Saúde, Seguran-
ça Pública além de setores 
como o de Tecnologia da 
Informação, Defesa Civil e 
Guarda Municipal, além do 
Conselho Tutelar, Organiza-
ções Governamentais e Não 
Governamentais.
A cidade também conta com 
a ajuda dos moradores para 
encontrar e reinserir crianças 
e jovens fora da escola. Eles 
poderão notificar casos que 
identificarem no portal http://
maisum.mesquita.rj.gov.br/. 



Prefeitura intensifica reparos em todas as regiões

RUAS DA CIDADE DE 
CARA NOVA

Por Anna Beatriz Ribeiro
A Rua Aquidauana, no bairro 
da Chatuba está com um as-
pecto bem diferente do que 
os moradores e visitantes que 
passam por lá costumavam 
ver. A via, uma das mais im-
portantes da região, recebeu 
recapeamento asfáltico aca-
bando com os trechos em que 
a pavimentação já estava des-
gastada e os motoristas e pe-
destres eram obrigados a tran-
sitar em chão batido.
Além dela, a Rua Mariza e a 
Avenida Lafaiete também re-
ceberam o recapeamento do 
asfalto nos últimos meses. Já 
a Rua Eliseu de Alvarenga pas-
sou por reparos na tubulação 
de esgoto que eliminaram bu-
racos causados por vazamen-
tos.
“Estamos atuando diariamen-

te não só na Chatuba, mas 
em todo o município, levando 
serviços de manutenção para 
Mesquita, como limpeza, as-
faltamento e também ilumi-
nação. Tudo isso para man-
termos uma cidade limpa e 
organizada”, afirmou o secre-
tário de Obras, Serviços Públi-
cos, Defesa Civil, Transportes 
e Trânsito, Rholmer Júnior.
De acordo com a secretaria, 
nos últimos dois anos, mais de 
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20 mil toneladas de asfalto fo-
ram usadas em operações de 
Tapa Buracos na cidade. No 
Viaduto Dicró, que dá acesso 
às principais vias do municí-
pio, também foram elimina-
dos vazamentos e trocada a 
pavimentação. Na Coréia e em 
Rocha Sobrinho, a Av. Brasil 
e a Rua Bela tiveram o asfalto 
recapeado para substituir a pa-
vimentação antiga que estava 
deteriorada pelo tempo.
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