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Curso de Gestão Patrimonial Pública, da Escola
AEMERJ, capacita gestores fluminenses

PELOS MUNICÍPIOS
Macaé
O Oktoberfest Macaé será
realizado pela Bière Moulin
Sommeliers e CROW cervejaria, com o apoio da Prefeitura Municipal, através da
secretaria de Turismo, nos
dias dias 26 e 28 de outubro,
na Praia dos Cavaleiros.
Nova Friburgo
Próxima edição do projeto
“1001 Espetáculos” será dia
21 de outubro. A iniciativa é
do Ministério da Cultura, e
tem a parceria das secretarias
municipais de Educação e
Cultura.
Quatis
Prefeitura fixa proposta de
orçamento
para 2018 em
R$ 59 milhões.
Projeto de lei foi encaminhado pelo prefeito à Câmara
Municipal
Porciúncula
Prefeitura, em parceria com
o SEBRAE-RJ, desenvolve
um programa para beneficiar
Microempreendedores .
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A Escola AEMERJ de Gestão
Pública Municipal segue com
a capacitação de gestores públicos. Neste mês de outubro
o curso programado foi o de
Gestão Patrimonial Pública.
A parceria com a MS Consultoria e Treinamento Empresarial.
Os professores Maurício Santos e Valéria Ferrari, desenvolveram material específico
para os municípios fluminense
e transmitiram aos gestores
presentes, uma rica experiência na área de atuação, inclusive com estudo de casos.

Duas Barras
A prefeitura de Duas Barras
que, se fez presente no curso,
com um bom número de participantes, inclusive com o secretário de governo e administração, o senhor Arthur Lutter-

bach, que nos falou da importância do treinamento de gestores :"Gerir o patrimônio público é gerir dinheiro. Fazer isso
bem, é zelar pelo dinheiro do
cidadão"

Rio Claro, é exemplo de boas práticas na preservação ambiental
Com suas Unidades de Conservação Ambiental, o município de Rio Claro alcançou o primeiro lugar no ranking do ICMS
Ecológico.

ICMS. Com isso tem planos de se manter
na posição, reinvestindo esse total arrecadado com o valor do prêmio, em ações
que também pontuam no ranking, contribuindo para se manter em primeiro lugar.

O ranking foi criado para premiar os municípios que investem na preservação da Por isso a prioridade agora é investir em
natureza.
coleta seletiva, esgotamento sanitário e
resíduos da construção civil, conforme
Com a premiação, Rio Claro tem uma
declarou Cid Magalhães Secretário de
previsão de 17% de aumento no valor do
Meio Ambiente.
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