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Viúva de Marielle Franco participa de fórum LGBT+ em Mesquita
Evento com Monica Benicio debateu a criminalização da LGBTfobia 
e antecipou comemorações do município pelo Dia Internacional do 
Orgulho LGBT+ - Pág.3

Maior e mais acessível, novo imóvel servirá como local de cursos profissionalizantes, 
palestras, aulas de dança e diversos outros serviços gratuitos - Pág.2
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Mesquita tem matrículas abertas para a Educação 
de Jovens e Adultos
Aulas começam em 10 de julho e município tem nove unida-
des que oferecem a modalidade de ensino - Pág 4

Novo Espaço 
Mulher Mesquitense
é inaugurado



Maior e mais acessível, novo imóvel servirá como local de cursos profissionalizantes, pales-
tras, aulas de dança e diversos outros serviços gratuitos

NOVO ESPAÇO MULHER MESQUITENSE 
ESTÁ OFICIALMENTE INAUGURADO

O novo Espaço Mulher Mesqui-
tense foi inaugurado. A cerimônia 
aconteceu dia 29 de junho e o en-
dereço é Rua Libânia 195, no bairro 
Vila Emil. Além de cursos profis-
sionalizantes, o local oferece gra-
tuitamente palestras, atendimento 
nutricional e social, auriculoterapia 
e aulas de dança, entre outros ser-
viços.
“Esse novo imóvel tem salas amplas 
e mais acessibilidade, para aumen-
tarmos o atendimento às portadoras 
de deficiência”, comemorou Patrícia 
Xavier, coordenadora de Políticas 

para Mulheres de Mesquita.
O Espaço Mulher Mesquitense fun-
ciona como sede da Coordenadoria 
Municipal de Políticas para Mulhe-
res. O foco é a busca pela valorização 
da autoestima e da independência fi-
nanceira e emocional das mulheres 
do município. Há um olhar especial 
para as que sofreram algum tipo de 
violência – o atendimento jurídico e 
psicológico funcionam no CEAM, o 
Centro Especializado de Atendimen-
to à Mulher, na Rua Paraná 1, no Fó-
rum de Mesquita.
“Sou mulher e mesquitense. Fico 
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extremamente feliz por ver a cidade 
progredir. A mulher tem de vestir o 
que quiser, estar onde quiser e ga-
rantir sua independência”, valorizou 
Dra. Maria dos Anjos Camardela, 
que foi a primeira mulher delegada 
de polícia da Baixada Fluminense.
Entre as aulas oferecidas no Espaço 
Mulher Mesquitense, estão as de 
cabeleireira; barbeira; customização 
e artesanato; e maquiagem, sobran-
celha e penteado. Há ainda turmas 
de zumba e, futuramente, um curso 
de corte e costura deverá ser ofere-
cido – a sala já está montada, mas é 
preciso garantir toda a infraestrutura 
para os estudos e a prática.
Aos 39 anos, Luciane Arlinda, mo-
radora de Edson Passos, diz que foi 
o Espaço Mulher Mesquitense que 
mudou sua vida. Até o ano passa-
do, ela vendia balas nas ruas. Hoje, 
é dona de um salão de beleza. “Tra-
balhei como manicure e cabeleireira 
antes, tinha experiência. Mas só con-
segui os certificados aqui. Não teria 
condições de pagar um bom curso 
e ainda empreender nessa área”, 
conta.
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O programa Saúde na Escola 
passou, no dia 3 de julho, pelo 
Banco de Areia. A ação é fruto 
de uma parceria entre a Secre-
taria Municipal de Educação e 
a Secretaria Municipal de Saú-
de de Mesquita. E, desta vez, 
marcou presença na Escola 
Municipal Vereador Américo 
dos Santos. Na ação, serviços 
médicos foram oferecidos aos 
alunos, como vacina contra 
HPV e saúde bocal, entre ou-
tros serviços.
“Temos uma comunidade 
muito carente e que precisa 
desses serviços. Com projetos 
como esse, é possível desco-
brir situações que vão além 
da escola. Eles chegam aqui, 
muitas vezes, com problemas 
de saúde que atrapalham o 
estudo”, diz a diretora geral da 
instituição, Claudimar Couto.
Secretário municipal de Saú-
de de Mesquita, Dr. Emerson 
Trindade explica a principal 
função da ação nas escolas. 
“Trabalhamos a linha de pre-
venção voltada para o desen-
volvimento de cidadania. As-
sim, otimizamos esse espaço 
privilegiado da educação para 
as práticas de saúde”, conta.

Escola Vereador 
Américo dos 
Santos recebe 
programa de 
saúde
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A Coordenadoria de Diversidade 
Sexual de Mesquita recebeu uma 
convidada especial no Fórum 
“Viver É Melhor que Sonhar”, 
dia 26 de junho. Viúva de Mariel-
le Franco, assassinada em março 
de 2018, Monica Benicio esteve 
no Fórum de Mesquita, local do 
evento, para debater a criminali-
zação da LGBTfobia e participar 
de uma homenagem a Marielle.
“Marielle era uma exímia defen-
sora dos direitos humanos, não 
diferenciava vidas, porque todas 
são importantes. A gente precisa 
entender que houve anos e anos 
de omissão em políticas públicas 
voltadas para a população LGBT. 
Temos de reconhecer as muitas 
Marielles que existem por aí, só 
que em vida”, desabafou Monica, 
que é arquiteta e ativista de direitos 
humanos.
Coordenadora de Diversidade 
Sexual de Mesquita, Paulinha 
Única deu um depoimento emo-
cionado sobre seu passado. Na 
adolescência, antes de iniciar a 
transição de gênero, ela foi es-

pancada por 14 rapazes no Cen-
tro da cidade. “Me assumi há 38 
anos, quando tinha 15 anos, ou 
seja, uma época em que isso era o 
fim do mundo na família. Apanhei 
porque, supostamente, escolhi essa 
vida. Infelizmente, ainda existem 
pessoas que não entendem que 
nasci assim”, lamenta Paulinha, mu-
lher trans e que foi acompanhada 
pelo pai, o senhor Armando de Oli-
veira, de 89 anos, ao evento. 
A ação contou com a participação 
do delegado Gilbert Stivanello, titu-
lar da Delegacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância (Decradi), 
que foi inaugurada em dezembro 
de 2018. Também presente, a juíza 
titular da Vara Criminal de Mesqui-
ta, Cristiana Cordeiro, questionou 
o público a respeito da motivação 
do assassinato de Marielle Franco. 
“Se fosse homem, heterossexu-
al e branco, teria sido assassina-
da?”, indagou. “Talvez sim. Mas 
não sei se, depois de 469 dias, o 
crime estaria sem resolução”, 
criticou Monica. 
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Aulas começam em 10 de julho e município tem nove unidades que oferecem a 
modalidade de ensino

MESQUITA TEM MATRÍCULAS ABERTAS PARA
A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A Educação de Mesquita está 

com inscrições abertas para a 

Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). No primeiro semestre, 

cerca de 2.100 estudantes pas-

saram pela rede nesta modali-

dade de ensino, oferecida em 

nove unidades da cidade.

“Essa é uma maneira de incen-

tivar jovens e adultos que não 

frequentaram a escola na época 

apropriada para a idade”, expli-

ca Vinícius de Luna, coordena-

dor da EJA em Mesquita.

As aulas começam em 10 de ju-

lho, no horário noturno, das 19h 

às 21h30, e as matrículas devem 

ser feitas diretamente na secreta-

ria das unidades de ensino que 

oferecem a modalidade, sempre 
das 9h às 21h, de segunda a sex-
ta-feira. Os interessados preci-
sam ter, no mínimo, 15 anos de 
idade. Basta apresentar RG ou 
certidão de nascimento, histórico 
escolar – caso já tenha estudado 
antes – e comprovante de resi-
dência. Jovens entre 15 e 17 anos 
devem levar os responsáveis no 

momento da matrícula.
Nem sempre é fácil retomar ou 
iniciar os estudos. Para ajudar, 
a Educação de Mesquita tem 
adotado algumas medidas de 
incentivo, para tentar amenizar 
os obstáculos enfrentados nes-
sa rotina de volta ou de acesso 
à escola. Desde o começo des-
te ano, uma iniciativa pioneira 
vem sendo testada na Escola 
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Um produto da Coordenadoria de Comunicação Social – CCS

Prefeito - Jorge Miranda

Vice-Prefeito - Waltinho Paixão

Projeto Gráfico: Ellen Neno e Ingrid Barbosa

Paço Municipal – Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, Centro – Mesquita/RJ

4

Foto  Valéria Gouvea

Municipal Governador Roberto 
Silveira, em Edson Passos. Tra-
ta-se do projeto piloto “Acolher 
para Seguir”, com sala de aco-
lhimento para quem frequenta a 
unidade e tem filhos até 8 anos. 
No espaço, há um monitor que 
desenvolve atividades lúdicas 
com as crianças, enquanto os 

responsáveis têm aulas. 

“Estamos ampliando esse ser-

viço também para a Escola Mu-

nicipal Machado de Assis, em 

Santa Terezinha. A intenção é, 

aos poucos, levar a novidade 

para outras unidades com EJA 

em Mesquita”, avisa a subse-

cretária de Educação, Monique 

Rosa.


