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Valença 

Prefeitura vai entregar até 30 de 

setembro, mais quadras polies-

portivas no Distrito de Conser-

vatória e do bairro Monte 

D’Ouro.  

Nova Friburgo 

A prefeitura já começou a Ope-

ração Verão.  

O objetivo é garantir a seguran-

ça de turistas e residentes no 

período em que as localidades 

concentram um número maior 

de pessoas. 

Porciúncula 

 A equipe de saúde de Porciún-

cula está realizando uma série 

de encontros  para discutir a 

prevenção de suicídios nas Uni-

dades Básicas de Saúde dos três 

distritos.  

Além de ser o mês da primavera 

e da árvore, setembro é o mês 

da  prevenção de suicídios  

Conforme proposto na reuni-

ão ampliada da diretoria exe-

cutiva da AEMERJ em 31 de 

agosto, aconteceu, neste 21 de 

setembro, a reunião de prefei-

tos com a seguinte pauta: 

- Fortalecimento institucional 

da AEMERJ; 

- Políticas Públicas Munici-

pais para Saúde; 

- Eleição e composição de 

Chapa para diretoria da AE-

MERJ. 

 No impedimento do presiden-

te Anderson Zanon, por moti-

vos de saúde, o Secretário 

Geral da AEMERJ Luiz Antô-

nio da Silva Neves, prefeito 

de Piraí, conduziu os traba-

lhos, fazendo uma avaliação 

do último período da AE-

MERJ e, imediatamente, pro-

pôs um mandato tampão de 6 

(seis) meses, para sua reestru-

turação, obtendo o consenso 

do plenário. 

 Na sequência tivemos o de-

bate das Políticas Públicas 

Municipais para Saúde, com o 

Dr. Marcos Vinícius Fernan-

des Dias, diretor de gestão 

hospitalar do Ministério da 

Saúde no Estado do Rio de 

Janeiro, onde foram tiradas 

muitas dúvidas dos prefeitos 

presentes. Vinícius ainda se 

comprometeu com o desen-

volvimento de uma capacita-

ção para técnicos e secretários 

de saúde dos municípios, em 

parceria com a AEMERJ. 

 Por fim, na discussão sobre a 

eleição para a nova diretoria 

da AEMERJ, que ficou mar-

cada para o dia 10 de outubro. 

 
AEMERJ em tempo de  sucessão  

Prefeitos fluminenses unidos em torno da AEMERJ 

O Dr. Marcos Vinícius Fer-

nandes Dias, (foto), diretor 

de gestão hospitalar do Mi-

nistério da Saúde no Estado 

do Rio de Janeiro, debateu e 

tirou diversas dúvidas com 

todos prefeitos presentes ao 

encontro do dia 21 de setem-

bro. 

As principais questões se 

referiam a judicialização nos        

atendimentos. 

Reconhecendo uma sobrecar-

ga dos municípios, Vinícius 

apresentou algumas medidas 

tomadas na área da gestão e 

se comprometeu na atuação 

em parceria e capacitação de 

gestores e servidores. 

Ministério da Saúde no Rio tem encontro com a AEMERJ  


