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Creche ARiano 
Suassuna em horário 
integral em Mesquita 



O evento aconteceu no dia 18, na Coreia, e espaço prestará atendimento a 85 crianças

CRECHE ARIANO SUASSUNA EM
HORÁRIO INTEGRAL EM MESQUITA

Depois de 10 anos sem atividade, 
a Creche Municipal Ariano Suas-
suna, na Rua Espírito Santo 323, no 
bairro Coreia, voltou oficialmente a 
funcionar em Mesquita. Com dize-
res do escritor que inspira o nome 
da instituição pintados nas pare-
des, a inauguração aconteceu no 
dia 18 de junho e o espaço tem ca-
pacidade para receber 85 crianças.
A unidade de Educação Infantil 
atende alunos entre 4 meses e 3 
anos de idade. Eles ficam dividi-
dos nas cinco turmas disponíveis 
de Berçário, Infantil 2 e Infantil 3, 

em horário integral. Escolhida para 
liderar o projeto, a diretora geral 
Angélica Pontes é funcionária da 
Educação há 10 anos. “Esse espa-
ço é mais do que uma instituição 
de educação: representa, para a 
comunidade, o cuidado e o bem-
-estar das crianças que vem pra 
cá”, disse.
O espaço abriga sala de atividades 
diversificadas, lavanderia, pátio, re-
feitório, banheiros, solários e áreas 
para integração, interações e brin-
cadeiras. Há também fraldários e 
salas climatizadas, proporcionan-
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do mais conforto às crianças. Elas 
recebem alimentação e o cuidado 
especializado dos profissionais da 
área da educação. Como a profes-
sora do Berçário 2, Sabrina da Con-
ceição.  “Eu já trabalhei em outros 
municípios e está sendo um espe-
táculo ver o tipo de estrutura que 
temos na educação aqui”, exaltou.
Para a festa de abertura, a unidade 
recebeu personagens marcantes 
do universo infantil, como Chapeu-
zinho Vermelho e Mickey Mouse. 
Uma das pessoas que possibilitou 
o avanço do projeto foi a subse-
cretária municipal de Educação, 
Monique Rosa. “A creche passou 
muito tempo sem atender o pú-
blico como deveria e, agora, com 
o trabalho da Secretaria de Edu-
cação e o apoio da Secretaria de 
Obras, conseguimos colocar esse 
projeto para frente”, comemorou.
Já existem 75 crianças matricula-
das na unidade. Os interessados 
em preencher as vagas restantes 
podem procurar a instituição para 
realizar a inscrição. É necessário 
que o aluno esteja na faixa etária 
de 4 meses a 3 anos de idade.
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Depois de três meses de au-
las, foi realizada a formatu-
ra da 23ª turma do curso de 
Agentes de Proteção e Defe-
sa Civil Mirim de Mesquita. 
A cerimônia aconteceu na 
sede da Secretaria Obras, 
Serviços Públicos e Defesa 
Civil, em Rocha Sobrinho. O 
curso reuniu 50 adolescen-
tes, com idades entre 13 e 
16 anos, todos matriculados 
nas unidades de ensino da 
rede municipal de Mesqui-
ta. Eles aprenderam a lidar 
com situações de emergên-
cia, com treinamento de 
Prevenção contra Acidentes 
Domésticos, Primeiros So-
corros e APH (Atendimento 
Pré-Hospitalar), Noções Bási-
cas de Defesa Civil e Noções 
de Prevenção e Combate 
a Princípio de Incêndio. O 
evento terminou com uma 
demonstração de combate 
a princípio de incêndio, um 
dos treinamentos práticos 
aprendidos durante o curso. 

Novos 
Agentes de 
Proteção e 
Defesa Civil 
Mirim
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Duas novas atividades entraram, 
neste mês de junho, na lista das 
38 oferecidas gratuitamente pela 
Secretaria Municipal de Cultu-
ra, Esporte, Lazer e Turismo em 
Mesquita. Na sede da secretaria, 
no Centro, está sendo ministrada 
uma oficina de dança cigana. Já 
na Vila Olímpica, no Cosmorama, 
acontecem aulas de tai chi chuan. 
As inscrições podem ser realiza-
das nos próprios lugares onde as 
atividades acontecem.
“Para a dança, aceitamos inscri-
ções de pessoas a partir dos 12 
anos. Quanto ao tai chi chuan, 
qualquer pessoa pode se ins-
crever, mas queremos dar uma 
atenção especial à terceira idade. 
Inclusive, estamos separando os 
inscritos em duas turmas: uma 
só para quem tem acima de 50 
anos e a outra, para quem está 
abaixo dessa idade”, avisa o se-
cretário de Cultura, Esporte, Lazer 
e Turismo de Mesquita, Kleber 
Rodrigues.

Onde e quando
A sede da Secretaria Municipal 

de Cultura, Esporte, Lazer e Turis-
mo fica na Estrada Feliciano So-
dré 2931, no Centro. As aulas de 
dança cigana acontecem sempre 
às segundas, a partir das 9h. Já a 
Vila Olímpica funciona na Aveni-
da Baronesa de Mesquita s/nº, no 
Cosmorama. A turma de partici-
pantes do tai chi chuan acima dos 
50 anos tem encontros das 7h às 
8h, enquanto o outro grupo tem 
aulas das 8h às 9h. Em ambos 
os casos, as aulas são sempre às 
segundas e sextas-feiras. A ofici-
na de dança cigana é ministrada 
pela professora Maiara Landim 
e as aulas de tai chi chuan, pelo 
mestre Gajin Carlos.
“Essas oficinas têm caráter ex-
perimental e, dependendo da 
adesão, serão continuadas e, 
de repente, até ampliadas. Hoje, 
atendemos, em média, três mil 
pessoas por mês nas atividades 
culturais e esportivas promovi-
das pela prefeitura. A nossa meta 
é chegar aos 3.500 usuários men-
sais. Nesse sentido, as duas novi-
dades poderão nos ajudar a atin-
gir esse patamar”, torce Kleber.
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ra e Esporte de Mesquitamento ao Cidadão



Moradores de Mesquita já podem verificar, em tempo real, onde estão os veícu-
los responsáveis pela recolha de resíduos e entulhos das ruas 

SISTEMA DE RASTREAMENTO 
PARA CAMINHÕES DE LIXO

Os moradores de Mesquita 
já contam com uma novi-
dade que deve beneficiar 
a limpeza urbana do mu-
nicípio. Depois de mais 
de 30 dias em testes pela 
equipe da Subsecretaria 
Municipal de Tecnologia 
da Informação, foi lança-
do oficialmente na cidade 
e com acesso liberado para 
qualquer pessoa o sistema 
de rastreamento online dos 
caminhões de lixo que tra-
balham para a Prefeitura 
de Mesquita. A partir dele, 
é possível verificar onde 
estão os veículos que atu-
am na recolha de resídu-
os e entulhos, facilitando 
o planejamento não só do 

governo, mas também dos 
moradores. Para isso, é só 
acessar o site http://rastre-
amento.mesquita.r j .gov.
br/.
 Para que o sistema funcio-
ne, todos os caminhões tra-
balham com localizador via 
satélite. Ao acessar a pági-
na, o usuário consegue ver 
quantos caminhões estão 
rodando, a localização exa-
ta deles – essa função de-
pende apenas de um bom 
sinal de internet do usuário 
e de GPS do veículo – e, 
ainda, a agenda semanal 
de atuação da equipe, com 
os dias e os turnos em que 
a recolha é realizada nos 
diversos bairros do municí-
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Um produto da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS
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pio de Mesquita.
“Todas as áreas de gestão 
da prefeitura foram direcio-
nadas para prezarem pela 
transparência nos serviços 
públicos. Nesse sentido, 
um sistema como o de ras-
treamento dos caminhões 
de lixo é uma ferramenta 
não só para consultar por 
onde está o veículo, mas 
também para comprovar 
que esse é um serviço que 
está sendo realizado, com 
o número correto de cami-
nhões e pelos bairros em 
que está prevista a cober-
tura naquele dia e horário”, 
analisa Ronald Henrique, 
subsecretário municipal de 
Tecnologia da Informação.


