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Prefeitura de Mesquita começa a distribuir os novos 
uniformes escolares
Camisetas e shorts já foram entregues e trajes de frio chegam na 
segunda quinzena de junho - Pág.3

Novidade foi apresentada na reunião do Comitê
de Atendimento ao Cidadão  - Pág.2

Foto Welber Conceição 

CRAS de Rocha Sobrinho é reinaugurado 
em Mesquita e fará mil atendimentos por mÊs

Espaço foi reformado e agora tem rampa de acesso e banheiro 
adaptado para receber pessoas com deficiência - Pág.4 

Mesquita 
tem maior índice de 
atendimento no Colab



Novidade foi apresentada na reunião do Comitê de Atendimento ao Cidadão

MESQUITA É O MUNICÍPIO COM MAIOR 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO NO COLAB

Mais de três mil cidadãos mes-
quitenses estão cadastrados no 
Colab. O aplicativo já responde 
por quase metade das demandas 
de serviços públicos na cidade. O 
sucesso desta tecnologia é tanto 
no município que sua adesão fez 
com que Mesquita alcançasse 
a maior taxa de atendimentos 
na plataforma. Segundo o Rela-
tório de Desempenho de maio, 
até a primeira quinzena do mês, 
Mesquita resolveu mais de 5.500 
demandas desde o início de sua 
operação na cidade, em agosto 

de 2018.
“O aplicativo está indo muito 
bem por aqui. Mesquita está 
atendendo todas as demandas 
que chegam da população e isso 
é muito importante”, comemora 
Guilherme Andrade, coordena-
dor de Operações do Colab, du-
rante reunião do Comitê de Aten-
dimento ao Cidadão, realizada na 
sede da prefeitura.
 Para melhorar ainda mais es-
ses números e garantir um cres-
cimento maior na utilização do 
Colab em Mesquita, haverá no-
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vidades. A partir de junho, uma 
equipe estará nas ruas de Mes-
quita para mostrar o Colab àque-
les que ainda não conhecem o 
sistema. A proposta é apresentar 
o aplicativo e estimular o maior 
número possível de cidadãos a 
acessá-lo.
“O Colab serve para facilitar nos-
sa comunicação com os mesqui-
tenses. Eles podem avaliar os ser-
viços oferecidos, apontar onde e 
o que é preciso melhorar e, desta 
forma, estabelecer um contato 
mais dinâmico com o governo”, 
avalia Jorge Miranda, prefeito de 
Mesquita.
O Colab pode ser baixado em 
smartphones com sistema ope-
racional Android e iOS, além de 
estar disponível também pela in-
ternet, no endereço https://www.
colab.re/BR/RJ/Mesquita. Entre 
as categorias pré-definidas para 
o envio de posts dos cidadãos, 
estão temas como entulho na 
calçada ou na rua, buracos nas 
vias, iluminação pública, esgoto 
a céu aberto e poda e retirada 
de árvores.
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Prefeitura de Mesquita 
distribui os novos uniformes

Foto Bruno Santos

A Policlínica Municipal Ce-
lestina José Ricardo Rosa, 
em Santa Terezinha, já rea-
liza exames de endoscopia 
nasal e videolaringoscopia 
para pacientes mesquiten-
ses. O atendimento é sema-
nal, sempre às terças-feiras. 
Assim como os demais pro-
cedimentos realizados com 
especialistas, os cidadãos 
precisam ser avaliados em 
alguma unidade de saúde 
da rede e, no caso de neces-
sidade, são encaminhados 
para o endocrinologista.
“Antes, às vezes demorava 
meses para que esses exa-
mes pudessem ser feitos 
fora da rede. Agora, os mes-
quitenses vão ganhar agili-
dade nesse processo e um 
tratamento mais adequa-
do”, avalia a Dra. Larissa 
Odilia Binoti, Otorrinolarin-
gologista da rede municipal 
de Mesquita.

Novos
exames 
oferecidos 
pela Saúde
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A Secretaria de Educação de 
Mesquita já distribuiu os novos 
uniformes aos alunos da rede 
municipal de ensino. A primeira 
escola a receber foi a Machado 
de Assis, que fica em Santa Te-
rezinha, aonde estudam 1.125 
alunos, da Educação Infantil ao 
Ensino Fundamental.
“Amei esse uniforme, pois ele 
está mais bonito e jovem. As 
cores são modernas também. 
Achei o material muito bom. Vou 
ficar mais confortável para prati-

car esportes. Dá para notar que 
o tecido é melhor”, disse o aluno 
Alex de Souza Nunes, que cursa 
o 3º ano do ensino fundamental, 
ao receber a camiseta e o short.
“Esses uniformes gerarão econo-
mia para os pais e desenvolvem 
nos alunos o sentimento de per-
tencimento ao grupo, fundamen-
tal no crescimento psicossocial 
das crianças”, avalia a diretora 
Mirela Degani. Na segunda quin-
zena de junho serão entregues os 
trajes de frio.

Implantado em Mesquita em 
agosto de 2018, o Colab já res-
ponde por 40% das demandas 
atendidas pela Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Pú-
blicos. Para o autônomo Josias 
Silva de Oliveira, de 44 anos, o 
aplicativo marcou o fim das visi-
tas à Ouvidoria. Morador da Co-
reia, desde que instalou o Colab 
no celular, ele nunca mais regis-
trou protocolos na prefeitura.
“Costumava mesmo reclamar 
quando encontrava algo errado 
nas ruas. Sabia até o nome das 
pessoas de lá”, lembra Josias, 
que registrou diversos pedidos 
e reclamações ligados à ilumi-

nação pública e retirada de en-
tulho, entre outras questões, no 
sistema.
O Colab foi criado por um gru-
po de brasileiros e lançado em 
6 de março de 2013, no Recife. 
O aplicativo social serve de pon-
te entre cidadãos e prefeituras. 
Sua eficácia é tão reconhecida 
que foi eleito o melhor aplicati-
vo urbano do mundo em 2013 
e ganhou o prêmio AppMyCi-
ty, promovido pela New Cities 
Foundation, entidade que pre-
mia, anualmente, o aplicativo 
que apresenta a melhor suges-
tão para melhorar a qualidade 
de vida da população.

Gestão pública nas mãos da população



Espaço foi reformado e agora tem rampa de acesso e banheiro adaptado espe-
cialmente para receber pessoas com deficiência 

CRAS DE ROCHA SOBRINHO 
É REINAUGURADO EM MESQUITA

A Prefeitura de Mesquita rei-
naugurou o Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS) de Rocha Sobrinho. 
Localizado na sede da Di-
nâmica, na Avenida Coelho 
da Rocha 1426, a unidade 
funciona de segunda a sex-
ta-feira, de 9h às 17h, e tem 
capacidade para fazer mil 
atendimentos por mês.
O espaço foi totalmente re-
formado. A mudança come-
ça já na recepção, que ago-
ra tem rampas de acesso. O 
banheiro também foi adap-
tado especialmente para 
receber pessoas com defi-
ciência. Junto com o novo 
Espaço Mulher Mesquitense 
e o Centro de Longevidade 
da Chatuba, a Assistência 
Social espera ampliar em 
cerca de 2.400 o número 

de atendimentos realizados 
mensalmente.
Para Viviane Alves, uma 
das usuárias atendidas pelo 
CRAS, o espaço representa 
uma oportunidade de mu-
dança de vida. “Vim com o 
meu filho autista e a equipe 

4

Um produto da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS
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me acolheu de uma forma 
sobrenatural. Eu era uma 
mãe sozinha, que não podia 
trabalhar. Então, agrade-
ço pelas novas instalações 
e pelo conforto que temos 
agora”, disse ela, emocio-
nada. 
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