
Mesquita - RJ,  03 de maio de 2022.

No dia 29 de abril, a unidade recebeu instruções sobre 
como se portar em casos de princípio de incêndio. A Defesa 
Civil esteve no local promovendo um simulado de 
evacuação de prédio, como parte do projeto “Escolas 
Seguras, Alunos Resilientes”. Estudantes também 
receberam lições sobre prevenção em situações de 
emergência. 

ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO CAULINO  
PASSA POR SIMULADO DE EVACUAÇÃO 

VEJA MAIS! 

No comparativo entre os três primeiros meses de 
2020 e os de 2021, os roubos de veículos caíram em 
34,8%. Queda esta que se repetiu, quando 
comparando o mesmo período de 2021 e 2022, com 
queda de mais 42%. Os dados são do ISPGEO, 
sistema de georreferenciamento do Instituto de 

Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.

MESQUITA TEM 42% A MENOS DE
 VEÍCULOS ROUBADOS EM 2022

NaNa última segunda-feira, dia 25 de abril, a Escola 
Municipal de Educação Infantil Mister Watkins abriu 
as portas para recepcionar as crianças matriculadas 
na unidade para o ano letivo de 2022. A partir de 
agora, o ensino chega para mais mesquitenses de 
até 4 anos de idade. A unidade fica na Rua Paraná 52, 
no Centro.

EMEI MISTER WATKINS RECEBE ALUNOS 
PARA AS AULAS

SAIBA MAIS AQUI!

Nesta semana, de 2 a 7 de maio, um novo público 
está sendo convocado para receber a vacina contra 
a gripe. As doses sendo aplicadas em todas as 
unidades da rede de atenção básica de saúde de 
Mesquita para gestantes e puérperas, além de 
crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias e os 

outros grupos previamente convocados. 

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
GRIPE AVANÇA EM MESQUITA 

CONFIRA AQUI!

VEJA O POST!
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