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“Até aqui nos ajudou  o Senhor”.
  1 Samuel 7:12

                   POLO MACUCO RJ

Fórum Serrano de Cultura se
reúne com representantes

culturais da região

   Representantes culturais dos municípios da Região
Serrana, em um encontro promovido pelo presidente do
Fórum Regional de Cultural, Jorge Ayer, em parceria com
a Secretaria Municipal de Cultura de Nova Friburgo e
Colegiado Estadual de Dança, reuniram-se nesta quinta-
feira (15/09) em Friburgo no salão da Oficina Escola de
Artes (prédio do antigo fórum Júlio Vieira Zamith). Mais
de dez municípios se fizeram presentes.
   Na ocasião foram explanados assuntos sobre a Leis dos
ICMS - voltadas ao incentivo da Cultura - Editais do SECEC
e planos setoriais.  A equipe da superintendência,
representada por Denise Acquarone, Chris Aguiar, Iane
Rocha e Erick Herrera falaram sobre a retomada cultural
pós pandemia. Denise Acquarone representou a secretaria
estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.
Ela destacou a existência do Fundo Estadual de Cultura
que, segundo ela, esteve paralisado por 22 anos.
  “ A secretária Danielle Barros não se intimidou ao se
deparar com um fundo cultural paralisado por 22 anos.
Como gestora cultural, ela ergueu as mangas e
regulamentou o Fundo Estadual de Cultura, e agora sim,
podemos começar com foco na diversificação do incentivo
para projetos e projeção da cultura em todos os municípios
do Estado”, disse Acquarone.
  * O Fundo Estadual de Cultura é um instrumento de
financiamento da política pública estadual de Cultura.
Criado pela Lei nº2927/1998, o Fundo segue as Diretrizes
e Estratégias do Plano Estadual de Cultura – RJ e busca
consolidar a ampliação de acesso a bens culturais e
democratizar a produção cultural em todos os territórios
do Rio de Janeiro.
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Macuco esteve presente representando o Departamento Municipal de
Cultura.
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O coordenador do Fundo Municipal de Saúde e autor do projeto, Júlio Sanches; a coordenadora do projeto no município, Glaúcia
Peres; a enfermeira, Tamiris Araújo; a diretora  da divisão de doenças e agravos não transmissíveis da Secretaria Estadual de
Saúde, Márcia Teixeira;  a subsecretária municipal de saúde, Marlise Cerbino; a técnica da Secretaria Estadual de Saúde, Simoni de
Abreu; o secretário municipal de saúde, José Luiz de Souza Júnior e a técnica administrativa, Hellen Daflon.

   O município de Macuco recebeu na tarde de hoje, 22/
09, a diretora de divisão de doenças e agravos não
transmissíveis da secretaria estadual de saúde, Márcia
Regina Mazolott Teixeira e a técnica da equipe e
fisioterapeuta Simoni Jesus de Abreu.
    Em visita técnica à sede do Projeto Saúde em Foco,
a diretora estadual, Márcia Regina foi recepcionada pelo
secretário municipal de Saúde José Luiz de Souza
Júnior, subsecretária, Marlise Quintana Cerbino Juliano;
pelo coordenador do fundo municipal de Saúde, Júlio

Sanches e pela coordenadora do projeto Saúde em
Foco, Gláucia Peres.
   Com recursos repassados  pelo Fundo Estadual de
Saúde, o projeto visa atender nove eixos na área de
atenção primária. As áreas delimitadas pela Gestão local
do SUS foram: alimentação saudável, tabagismo, uso
abusivo de álcool, neoplasias de mama, colo do útero e
próstata, saúde bucal, planejamento familiar, doenças
cardiovasculares, diabetes mellitus e, por último,
acidentes  e violência.                                   Página 02

O prefeito Bruno Boaretto, a vice-prefeita Michelle Bianchini Biscácio, a subsecretária Marlise
Cerbino  e o secretário municipal de saúde, José Luiz  de Souza Júnior dedicam homenagem a
enfermeira Maura Barria Huguenin (in memoriam)  representada por familiares.

  O prefeito municipal,
Bruno Boaretto destacou a
importância da justa
homenagem dedicada à
enfermeira Maura Barria
Huguenin. “Eu sempre digo
que, o que deixamos de
mais importante ainda é o
legado. Ele é a construção
de v idas melhores, um
reconhecimento que fica.
Um projeto como este, com
certeza, faz parte de um
legado. Um projeto que
tenta impedir problemas
mais graves da área da
saúde e que irá nos bairros
e nas escolas. Um projeto
dedicado à nossa querida e
saudosa Maura, que muito
contribuiu com a história do
nosso município”, finalizou
o prefeito Bruno Boaretto.
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Secretaria de
Saúde dedica

projeto à saudosa
enfermeira

Maura Barria
Huguenin

Macuco sai na frente com
implementação do Projeto

Saúde em Foco
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Sede do Projeto Saúde em
Foco recebe visita de

representantes da Secretaria
Estadual de Saúde

 Macuco é pioneiro no Estado na implantação do projeto

   O município de Macuco
recebeu na tarde de hoje,
22/09, a diretora de divisão
de doenças e agravos não
transmissíveis da secre-
taria estadual de saúde,
Márcia Regina Mazolott
Teixeira e a técnica da
equipe e fisioterapeuta
Simoni Jesus de Abreu.
    Em visita técnica a sede
do Projeto Saúde em
Foco, a diretora estadual,
Márcia Regina foi recepci-
onada pelo secretário
municipal de Saúde, José
Luiz de Souza Júnior;
subsecretária, Marl ise
Quintana Cerbino Juliano;
o responsável do fundo
municipal de Saúde, Júlio
Sanches e pela coorde-
nadora do projeto Saúde
em Foco, Gláucia Peres.
Na ocasião, a diretora
conheceu as dependên-

      O Projeto Saúde em
Foco é de autoria de Júlio
Sanches - MBA em
projetos - atualmente,
exerce a função de
coordenador do Fundo
Municipal de Saúde.
       Segundo informações
obtidas através da
subsecretária de saúde,
Marlise Juliano, o projeto
foi distribuído em áreas
específicas, “atendendo as
especificidades locais com
ações destinadas à
promoção da saúde e,
especialmente, na cons-
cientização da população
quanto a necessidade de
cuidar do bem maior que
nos foi dado: a vida!”,
destaca.
   O projeto visa atender
nove eixos na área de
atenção primária. As áreas
delimitadas pela Gestão
local do SUS foram:
alimentação saudável,
tabagismo, uso abusivo de
álcool, neoplasias de
mama, colo do útero e
próstata, saúde bucal,
planejamento familiar,
doenças cardiovasculares,
diabetes mellitus e, por
último, mas não menos
importante, agravos
(acidentes e violência).   A
Secretaria Estadual de
Saúde repassou, através
do Fundo Estadual, um
valor de cerca de 800 mil
reais em recursos para o
Fundo Municipal de Saúde

cias e pôde verificar sua
implementação no primei-
ro município do estado.
    “Fico muito feliz em ver
como Macuco está utili-
zando os recursos finan-
ceiros para a atuação do
projeto. Com a inaugu-
ração do centro de apoio,
o município está propor-
cionando à população um
local que vai poder aplicar
as muitas ações da saúde,
prevenção aliada com a
vigi lância e atenção
primária. Acredito que a
cidade terá um resultado
positivo na redução da
mortalidade pelas do-
enças crônicas não
transmissíveis. Macuco,
através da secretaria
municipal, agiu rapida-
mente, aproveitou a janela
da oportunidade e tão logo

colocou o projeto em
execução. Uma ação que
merece ser parabe-
nizada”, disse a diretora.
   A técnica Simoni Abreu
também destacou a
agilidade e boa vontade da
secretaria municipal de
saúde do município. “Com
a implantação deste
projeto, a população
realmente terá uma
atenção maior e não
somente voltada a curar
doenças, mas também de
promover melhor quali-
dade de vida com
prevenções e tudo super-
visionado por uma equipe
de profissionais da área. É
visível a força de vontade
para executá-lo; muito
bom ver o projeto em
ação, agora só falta a
população aderir”, disse.

de Macuco. O valor total
deve ser aplicado para
ações de doenças
crônicas não transmis-
síveis.
   Em entrevista conce-
dida, o autor do Projeto,
Júlio Sanches fala sobre a
elaboração do mesmo em
atendimento as ações
solicitadas de acordo com
a resolução.
   “Macuco está sendo
pioneiro na implantação
do projeto na região
serrana e no estado. Ele
está sendo lançado em
atendimento as ações da
resolução que instituiu o
p r o g r a m a . E s t a m o s
inaugurando a casa, que é
a base de apoio e estamos
muito satisfeitos por
termos conseguido
Macuco ser o município
pioneiro com a implan-
tação do Saúde em Foco,
e por estarmos desenvol-
vendo uma ação de
atenção primária, o que é
muito importante para o
município e para reduzir
os problemas de saúde da
população. Estamos com
a esperança que isso se
reverta em qualidade de
vida e que venha a curto
ou médio prazo trazer
benefícios que, no futuro,
a longo prazo, evi tem
doenças que poderiam
acontecer, caso não
tivéssemos o projeto
sendo executado pelo

município através deste
recurso estadual. O
primeiro atendimento será
realizado na segunda-
feira, 27/09”, frisou.
   Em entrevista concedida
ao Jornal O Macuco, o
secretário municipal de
saúde, José Luiz de Souza
Júnior (O Juninho da
Saúde) destacou que a
implementação de políti-
cas para prevenção
produz estímulos. “Acre-
dito que Macuco, como
pioneiro neste projeto,
colherá bons frutos. A
gente vai voltar a interagir
e a cuidar da saúde da
nossa população com
mais proximidade”, disse.
   “Os recursos são do
Estado e com data limite
de investimentos. Acredito
que ainda não são sufici-
entes, mas com certeza,
de peso significativo para
que a gente venha
conseguir de fato, reavivar
todas as ações implemen-
tadas e reacender a
chama que está apagada.
São ações elementares e
essenciais, onde o foco é
a atenção primária e o
cuidado com a saúde; os
recursos somam com o
que temos e chegam em
um bom momento, um
aporte do Estado de
sobrevida para as nossas
ações”, f inalizou o
secretário municipal de
saúde.

Sobre o projeto
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  O coordenador do Fundo Municipal de Saúde e autor do projeto  - Júlio Sanches e a subsecretária
de saúde - Marlise Quintana Cerbino  Juliano durante a visita da equipe técnica da Secretaria
Estadual de Saúde, composta pela diretora MárciaTeixeira, e pela técnica - Simoni de Abreu  junto
a  coordenadora do projeto em Macuco - Glaúcia Peres.

A diretora Márcia Mazolott e a técnica Simoni Teixeira junto ao
secretário municipal de saúde - José Luiz de Souza Júnior.

A  técnica administrativa Hellen
Rodrigues Espíndola e a enfer-
meira da unidade - Tamiris
Martins da Silva Araújo.
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POLO EAD MACUCO

Macuco Lança Projeto Inovador para a área da Saúde

     A  Administração Municipal de Macuco, através da
Secretaria de Saúde, dá início ao projeto “ Saúde em
foco – 2021”, de autoria do coordenador do Fundo Mu-
nicipal de Saúde, Júlio Sanches; o projeto tem por
objetivo enfrentar doenças crônicas e agravos não
transmissíveis – DCNT.
   A apresentação do “Saúde em Foco” foi realizada
na tarde de 16/09 no salão do Clube União Maravilha
onde estiveram reunidos profissionais da saúde e
autoridades municipais locais e regionais.  A
subsecretária municipal de saúde, Marlise Cerbino,
realizou toda a apresentação do projeto ao público
presente e ressaltou a dedicação do mesmo em uma
justa homenagem à enfermeira Maura Barria
Huguenin, a qual atuou no município como
Coordenadora de Vigilância em Saúde, onde esteve
à frente no combate ao novo coronavírus, foi
acometida pelo vírus, causa de seu falecimento.
  O presidente do Poder Legislativo Municipal, Júlio
Badini, representou os vereadores municipais e deixou
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claro aos presentes todo seu agradecimento aos
funcionários, colaboradores e coordenadores da
Secretaria Municipal de Saúde, pelo total empenho e
dedicação aos munícipes. Parabenizado ainda pela justa
homenagem dedicada à enfermeira Maura,
representada pelos familiares presentes ao evento.
    A data marca um importante passo para a área da
saúde pública do município. Em discurso, o secretário
municipal de saúde, José Luiz de Souza Júnior (o
Juninho da Saúde) também destacou o empenho de
todos  e frisou o lançamento do projeto como um marco
regulatório pós-covid. “Um projeto audacioso, mas
sabemos que o de depender do prefeito e do
poderegislativo, forças e recursos não irão faltar para
ações que visam cuidar da saúde da população”, disse
o secretário municipal.
   A vice-prefeita, Michelle Bianchini também falou sobre
o comprometimento de toda a equipe da secretaria
municipal  e do prefeito Bruno Boaretto pela atenção
aos munícipes. “Só tenho a agradecer ao empenho de

todos...são ligações fora de hora, de madrugada, mas
que com a colaboração de cada um de vocês
conseguimos solucionar o problema de alguém, ou
pelo mesmo tentar encontrar uma forma mais
dinâmica de ajudar e fazer com que as coisas
aconteçam”, disse.
   O prefeito municipal, Bruno Boaretto destacou a
importância da justa homenagem dedicada à
enfermeira Maura Huguenin. “Eu sempre digo que, o
que deixamos de mais importante ainda é o legado.
Ele é a construção de vidas melhores, um
reconhecimento que fica. Um projeto como este, com
certeza, faz parte de um legado. Um projeto que tenta
impedir problemas mais graves da área da saúde e
que irá nos bairros e nas escolas. Um projeto dedicado
a nossa querida e saudosa Maura, que muito contribuiu
com a história do nosso município”, finalizou.
 *Ao final, uma simbólica homenagem entregue aos
familiares da enfermeira Maura Barria Huguenin (in
memoriam).

Projeto dedicado à saudosa enfermeira Maura Barria Huguenin visa conscientizar a população sobre a importância da saúde preventiva

   Fotos: Jornal O Macuco

  Profissionais da área da saúde de Macuco e
e alguns municípios da região estiveram
presentes ao evento.

Carlos Maturana e Júlio Sanches
durante apresentação do projeto.

 O prefeito Bruno Boaretto fala aos presentes.

Todos os vereadores compareceram a apresentação do novo projeto da Secretaria
Municipal de Saúde.

 O prefeito Bruno Boaretto e a vice-prefeita Michelle Bianchini Biscácio entregaram um cronograma aos

funcionários da saúde capacitados para a aplicação do  projeto.

 Rivaldo Bada também destacou

a importância desse grande
passo para a prevenção da
saúde dos munícipes.

   O prefeito municipal Bruno Boaretto, juntamente com o secretário municipal de saúde - Juninho da Saúde,
destaca o empenho de todos os funcionários responsáveis pela  implantação do projeto  nos bairros e escolas.

Familiares da saudosa enfermeira Maura Barria Huguenin recebem
homenagem das autoridades municipais.

  O prefeito Bruno Boaretto, a vice-
prefeita Michelle Bianchini e Caps
Macuco.

O Secretário Municipal de Saúde -
José Luiz de Souza Júnior (Juninho
da Saúde).
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Fique por dentro do Projeto Saúde
em Foco!
Em cada edição divulgaremos parte
do seu conteúdo.
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