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Mais de 32 atividades esportivas e culturais de graça
Inscrições são sempre na primeira semana do mês, na Vila Olímpica 
e na sede da secretaria municipal - Pág.3

Espaço está funcionando no saguão da Policlínica Municipal, 
no bairro Santa Terezinha  - Pág.2
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Mesquita tem novo 
polo de regulação

sem engarrafamento no centro
Rua José Montes Paixão não tem mais vagas destinadas a au-
tomóveis no trecho entre as ruas Arthur de Oliveira Vecchi e 
Heitor da Costa Val - Pág.4 



Espaço está funcionando no saguão da Policlínica Municipal, no bairro Santa Terezinha 

MESQUITA TEM NOVO
POLO DE REGULAÇÃO

Desde 20 de maio, Mesquita 
tem um novo Polo de Regula-
ção. A meta é ampliar a oferta 
de exames médicos de alta, mé-
dia e baixa complexidade e de 
consultas com especialistas fora 
da rede municipal. O endereço 
é Avenida União 676, em Santa 
Terezinha, onde funciona a Poli-
clínica Municipal. Se o caso é de 
média e baixa complexidade, o 
exame é marcado na mesma 
hora e o paciente deixa o setor 
sabendo onde e quando será 
feito o procedimento. De alta 
complexidade, o encaminha-
mento segue para uma unidade 

estadual ou federal. “Quando 
abre a vaga, nós entramos em 
contato com o paciente e avisa-
mos a data, hora e local do pro-
cedimento”, explica o diretor 
técnico Bruno Salgado.
As Clínicas da Família da Co-
reia e da Jacutinga, além da 
ESF Walter Borges, na Chatuba, 
também são polos descentra-
lizados de regulação. Exames 
como colonoscopia, ressonân-
cia magnética e tomografia, por 
exemplo, são feitos através da 
Secretaria de Saúde de Mesquita.  
Dentro do polo, também po-
dem ser marcados outros ti-
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pos de exame. Entre eles, de 
densitometria óssea, doppler 
de membros, ecocardiograma, 
eletrocardiograma, eletroence-
falograma, endoscopia, mamo-
grafia, radiografia e ultrasso-
nografia. Para ser atendido, o 
paciente deve procurar a unida-
de médica municipal mais pró-
xima de sua casa e, de acordo 
com a necessidade apontada 
pelo médico, é encaminhado 
para o Polo de Regulação.
Joice Martins, de 26 anos, este-
ve no polo e conseguiu o exa-
me que precisava para a filha 
Pérola, de 3 anos. “É a primei-
ra vez que eu preciso usar a 
saúde pública e fui muito bem 
atendida. Minha filha tinha de 
fazer uma ultrassonografia e 
eu não consegui em nenhum 
outro lugar além daqui”, dis-
se. José Pereira da Silva, de 64 
anos, também ficou satisfei-
to. “O espaço está muito me-
lhor, é menos apertado e tem 
ar-condicionado. Ficou mais 
confortável. Estou satisfeito”, 
disse. Ele chegou ao polo pre-
cisando de dois exames. Saiu 
de lá com a tomografia mar-
cada e a eletroneuromiografia 
regulada.
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Inscrições são sempre na primeira semana do mês

Mais de 32 atividades 
esportivas e culturais de graça
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A Prefeitura de Mesquita vai 
realizar o sonho da regula-
rização fundiária dos mo-
radores de 143 imóveis da 
Comunidade São Francisco 
de Assis, no Cruzeiro do Sul, 
na área ao lado do 20º Bata-
lhão da Polícia Militar. A situ-
ação se arrasta desde a de-
sapropriação realizada para 
a construção do batalhão, 
em 1977, quando Mesquita 
ainda não era um município 
emancipado. 
O processo já está na reta 
final de regularização para a 
concessão de títulos de pro-
priedade dos referidos imó-
veis. Dos 143 imóveis, 108 
já foram visitados e 35 es-
tão agendados para visitas. 
Essas construções estão em 
quatro quadras, entre as ruas 
Zeferino, Antônio Conselhei-
ro e Celestino, além da Tra-
vessa Vera Lúcia.

Prefeitura 
avança na 
regularização 
dos imóveis 
no Cruzeiro 
do Sul 
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Cerca de três mil pessoas são 
atendidas por mês em 32 ati-
vidades esportivas e culturais 
da Prefeitura de Mesquita. O 
trabalho vai do balé e musi-
calização infantil à dança de 
salão, karatê, xadrez, pilates, 
dublagem e hidroginástica. As 
ações se direcionam a todas 
as idades, a partir de 6 anos.
“Queremos melhorar a qua-
lidade de vida, o relaciona-
mento e o bem-estar geral. E 
desenvolver potenciais profis-
sional, artístico e atlético das 
pessoas”, avalia Kleber Rodri-
gues, subsecretário municipal 
de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo.
Em quase dois anos e meio, 
mais de 70 mil atendimen-
tos foram realizados. Na Vila 
Olímpica, na Rua Baronesa 

de Mesquita, no Cosmorama, 
as opções são alongamento, 
atletismo, basquete, capoei-
ra, circuito funcional, fitdance, 
futebol, futsal, ginástica, han-
debol, hidroginástica, jiu-jitsu, 
judô, natação, pilates, vôlei e 
taekwondo.
Já na sede da secretaria, na 
Estrada Feliciano Sodré 2.931, 
no Centro, há balé, canto, mu-
sicalização infantil, teoria mu-
sical, violão, sax, trompete, 
percussão, violino, dança de 
rua, dança de salão, ritmos, 
xadrez, karatê, dublagem, es-
cultura, grafite, pintura e dese-
nho, jogos e teatro. As inscri-
ções para atividades culturais 
são feitas na secretaria. Já as 
esportivas, na Vila Olímpica. 
E sempre na primeira semana 
de cada mês.

Moradores das edificações 
construídas na área ao lado 
do 20º Batalhão da PM rece-
berão seus títulos de pro-
priedade em breve
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Início da Rua José Montes Paixão não tem mais vagas destinadas a automóveis. Mudança 
ocorreu no trecho entre as ruas Arthur de Oliveira Vecchi e Heitor da Costa Val

SEM ENGARRAFAMENTO NO 
CENTRO, QUE TERÁ CALÇADÃO

Começou em maio a proibi-
ção do estacionamento no 
trecho inicial da Rua José 
Montes Paixão, no centro 
de Mesquita. A iniciativa ga-
nhou o apoio de comercian-
tes, de olho nas melhorias 
que virão com a construção 
do Calçadão de Mesquita. E 
dos motoristas, satisfeitos 
com a fluidez do trânsito nas 
vias centrais, mesmo nos ho-
rários de pico.

Agentes da secretaria de 
Transportes e Trânsito atua-
ram na fiscalização do trecho, 
que vai da esquina da Rua Ar-
thur de Oliveira Vecchi até o 
cruzamento com a Rua Heitor 
da Costa Val. Os profissionais 
orientaram motoristas sobre 
o fim do estacionamento no 
lado esquerdo da José Mon-
tes Paixão. 

“Se todos os comerciantes 
concordam, eu também con-
cordo. Desde que o fim do 
estacionamento venha para 
melhorar”, comenta Rafael 
Rio, 50 anos, dono do Kilo 
Rio, um tradicional self-ser-
vice localizado no trecho. 
“Sem o estacionamento fica 
bom, desde que se possa es-
tacionar em ruas periféricas. 
O povo vai concordar”, acre-
dita o comerciante Fernando 
Martins, de 40 anos. 
A novidade melhorou o trá-
fego de veículos na região. 
“Hoje, o trânsito melhorou 
mil vezes! Já fui e voltei e 
não houve aquele engarrafa-
mento de sempre”, comemo-
rou João Luiz da Silva Junior, 
42 anos, motorista de ônibus, 
no primeiro dia de proibição 
do estacionamento. “Está óti-
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Um produto da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS
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mo assim, sem as vagas do 
lado esquerdo”, concordou 
o motorista Cláudio Mar dos 
Santos, de 44 anos. “Acabou o 
engarrafamento”, completou.

Novas vagas especiais 
Com a redução no número 
de vagas disponíveis na re-
gião, a Secretaria de Trans-
porte e Trânsito de Mesqui-
ta está viabilizando novos 
espaços de estacionamento 
especialmente para os ido-
sos e pessoas com deficiên-
cia. Elas estarão localizadas 
na Rua Mister Watkins, que 
cruza a Rua José Montes 
Paixão no trecho em que 
as mudanças no estaciona-
mento foram realizadas. As 
novas vagas ficarão na fren-
te do Supermercado Cristal.
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