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

                   POLO MACUCO RJ

Fórum de Integração de
cidades serranas reúne
municípios em Macuco

Foto:Jornal O Macuco

   O município de Macuco sediou  no auditório do Par-
que de Exposições Edgar Rodrigues Luterbach, o  Pri-
meiro Fórum de Integração das cidades serranas. O
evento  contou com a participação dos municípios de
Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Trajano de

Moraes, Santa Maria Madalena, Bom Jardim, Nova
Friburgo, Carapebus e outros, reunindo em um único
dia, mais de 280 pessoas , incluindo vereadores de mu-
nicípios vizinhos , empresários e autoridades estaduais
e federais. Página 03
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Macuco reúne prefeitos da região em Fórum
de Integração das cidades serranas

 Prefeitos apresentam ações em seus municípios para o desenvolvimento regional

     O município de Macuco sediou  no auditório do
Parque de Exposições Edgar Rodrigues Luterbach,
o  Primeiro Fórum de Integração das cidades serra-
nas. O evento  contou com a participação dos muni-
cípios de Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Duas Barras,
Trajano de Moraes, Santa Maria Madalena, Bom Jar-
dim, Nova Friburgo, Carapebus e outros, reunindo
em um único dia, mais de 280 pessoas.
    O Fórum, idealizado pelo Coalizão Rio, promoveu
debates nas áreas de turismo, indústria,
infraestrutura, agricultura, educação, empoderamento
feminino e economia criativa. O evento contou com a
participação de técnicos locais, regionais e autorida-
des públicas, onde  foi redigido um relatório conten-
do as principais vocações e necessidades dos muni-
cípios da região com menos de 50 mil habitantes,para
que as solicitações sejam encaminhadas ao setor pro-
dutivo e autoridades.Com o propósito de expor as
demandas e também   o potencial regional,  os pre-

.

feitos trocaram experiências e apresentaram os pon-
tos fortes de seus municípios.
  Em discurso, o prefeito Bruno Boaretto   ressaltou a
importância do fortalecimento regional. “O governo
estadual está mais presente, por isso precisamos
aproveitar as oportunidades para obtermos o nosso
fortalecimento e tenho a plena convicção que, para
isso, precisamos nos unirmos”, disse.
   Na ocasião, diretores e representantes da Rede de
Agentes de Desenvolvimento da Região Serrana, en-
tregaram ao prefeito Bruno Boaretto, o certificado de
Embaixador Regional do Desenvolvimento Econômi-
co, pelo trabalho e apoio realizado em atendimento
aos micro e pequenos empresários do município.
   Estiveram também presentes ao evento, o secre-
tário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farad,
o presidente Instituto Coalizão Rio, Luís Cláudio Sou-
za Leão; a representante da Secretaria Estadual de

Governo, Claudia Machado Jannuzz, a presidente da
Firjan  Região Centro Norte Fluminense, Márcia
Carestiato e demais autoridades municipais, estadu-
ais e federais.
   A subsecretaria de Políticas Públicas para as Mu-
lheres Sra. Glória Heloiza, finalizou o fórum, onde
apresentou um trabalho que visa além do
empoderamento feminino, o fortalecimento da mu-
lher na sociedade, com foco no combate a qualquer
tipo de violência contra a mulher.

Fotos:Jornal O Macuco

Rede de agentes de desenvolvimento econômico da região
serrana

O prefeito Bruno Boaretto

Bruno Boaretto recebe  do diretor de Articulação Institucional  da Rede de
Agentes de Desenvolvimento da Região Serrana - Jorge Braz - certificado
de  Embaixador Regional do Desenvolvimento Econômico.

Público presente
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  A Coordenação  Munici-
pal do Projeto Saúde em
Foco realizou uma Reu-
nião   com profissionais da
Saúde do município de
Macuco em busca de me-
lhores estratégias para a
população no combate e
ou controle da hipretensão
e diabetes.
  A farmacêutica Geziane
Gomes e a fisioterapeuta
Myrela Daflon junto a
assitente social Helena

Atuação do “Projeto Saúde
em Foco” em Macuco

Almeida - tutora do eixo Hi-
pertensão e  Diabetes tra-
çaram as metas e objeti-
vos para que em um futu-
ro bem breve possam ob-
ter resultados positivos
para os pacientes.
   *De acordo com informa-
ções da  Sociedade Brasi-
leira de Patologia, a hiper-
tensão arterial afeta predo-
minantemente a popula-
ção adulta e é possível afir-

mar que o homem tem a
idade de suas artérias.
Para prevenir o sistema
circulatório dos malefícios
da doença é preciso ter
uma vida saudável; boa
alimentação, restringindo o
sal; manter bom peso; evi-
tar vida ociosa, sem ativi-
dade física; controlar o
stress, excesso de traba-
lho, ansiedade e preocupa-
ções.

Foto:divulgação

A farmacêutica, Geziane Gomes; a assitente  social, Helena  Almeida  e a fisioterapeuta, Myrela Daflon

Alerj debate ampliação do uso
de GNV em veículos de

transportes públicos no estado
Projeto Eco-GNV, da Nucat/Coppe/UFRJ, pode reduzir impacto

ambiental e possibilita economia de combustível.

   Desafios para ampliar o
uso de gás natural em ve-
ículos de transporte públi-
co, além de táxis e carros
de aplicativos, foram deba-
tidos durante audiência
pública da Comissão de
Transportes da
Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), realizada nesta se-
gunda-feira (27/09). Em
pauta, possibilidades de
adoção dos sistemas de
Gás Natural Veicular
(GNV) de última geração,
com o propósito também
de reduzir a produção dos
gases de efeito estufa, em
meio ao cenário de alta dos
combustíveis.
   “É muito importante esse
avanço nas discussões so-
bre o uso do GNV rumo ao
desenvolvimento econô-
mico do nosso estado”,
disse o presidente da Co-
missão de Transportes da
Alerj, deputado Dionísio
Lins (PP). Na abertura, a
deputada estadual Enfer-
meira Rejane (PCdoB),
vice-presidente da Comis-
são, lembrou que o Brasil
é o 10º no mundo em pro-
dução de gás natural, sen-
do que o Estado do Rio é
o maior produtor do país.
Hoje, o GNV está presen-
te em 20% da frota esta-

dual, contra 3% do restan-
te do país.
  Assessor técnico na
Subsecretaria de Mobilida-
de e Integração Modal da
Secretaria de Estado de
Transportes (Setrans), Ál-
varo González disse que o
Governo quer avançar na
maior participação do gás
natural veicular, mas en-
frenta dificuldades, como a
infraestrutura dos postos
de combustíveis e a velo-
cidade do abastecimento.
“Os ônibus abastecem
uma vez por dia e para
usar o GNV em larga es-
cala, são necessários
equipamentos para pres-
são adequada e velocida-
de para abastecimento
durante a noite, para que
não tenham que voltar ao
longo do dia ao posto, que
fica na garagem das em-
presas”, disse ele.
  De acordo com
Gonzalez, é importante
instalar pontos para abas-
tecimento de GNV no tra-
jeto dos ônibus ou em ter-
minais rodoviários, facili-
tando principalmente para
os que tenham linhas com
extensão mais longa.
“Hoje, o custo de ônibus
por GNV é maior. O cilin-
dro (reservatório) de com-
bustível precisa ficar mais

leve e mais barato. Essas
questões de infraestrutura
e financiamento precisam
ser estudadas”, disse o di-
retor, pontuando a impor-
tância de trabalhar em
conjunto com o Poder
Legislativo, fornecedores e
órgãos públicos federais
neste sentido.
   Sergio Macedo, diretor
de Conformidade no Insti-
tuto de Pesos e Medidas
do Estado do Rio de Janei-
ro (Ipem-RJ) - que repre-
sentou o presidente
Kennedy Martins -, expli-
cou que o órgão promove
o acompanhamento nos
postos de combustíveis,
principalmente no registro
das empresas junto ao
Inmetro, com relação à
segurança nas operações
com GNV.
   Representando a Agên-
cia Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP), Érica
Andrade Oliveira informou
que a entidade tem parti-
cipado de fóruns, junto
com Departamento de
Transportes dos EUA, vi-
sando à criação de mapas
estratégicos para aumen-
to no consumo de gás na-
tural no Brasil. “O Estado
do Rio também deverá em
breve participar desses
debates”, destacou.



Macuco, 24 a 28 de setembro de 2021                                                      Jornal O Macuco                                                                                                                           05

INFORME PUBLICITÁRIO

Fique por dentro do Projeto Saúde
em Foco!
Em cada edição divulgaremos parte
do seu conteúdo.
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