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DE 19 A 22 DE JUNHO - Cur-

so: Simples Nacional - Parceria 

com a Receita Federal  -

      TURMA 01 

. 

Horários: dia 19 (14 h às 18 h), 

dia 20 (9 h às 18 h), dia 21 (9 h 

às 18h), dia 22 (9h às 13 h). 

 

DIA 20 DE JUNHO - Curso: o 

Cerimonial Público e o Protoco-

lo na Organização de Eventos - 

Professora Adriana Novis - Veja 

matéria ao lado.  

 

DE 3 A 6 DE JULHO - Curso: 

Simples Nacional - Parceria com 

a Receita Federal - TURMA 02  

. 

 Horários: dia 3 (14 h às 18 h), 

dia 4 (9 h às 18 h), dia 5 (9 h às 

18h), dia 6 (9h às 13 h).  

 

DIAS 20 E 21 DE JULHO - 

Curso Contratação Direta Sem 

Licitação – Parceria com o Insti-

tuto Protege-   Sala Multi-A  -  

FECOMERCIO  

Valor do Curso: R$1.650,00 

Valor com desconto AEMERJ: 

01  participante - R$ 825,00 

02 participantes - R$ 725,00 

cada participante 

A partir de 03 participantes - R$ 

625,00 . 
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                     PELOS MUNICÍPIOS 

 

PRA VOCÊ SE  

PROGRAMAR 

 Cursos  2017  

  Aconteceu neste dia 24 de 

maio evento comemorativo da 

Lei de Acesso à Informação, 

parceria da Controladoria Geral 

da União – CGU com a AE-

MERJ e o SEBRAE,. 

  Foram 106 gestores presentes 

representando 43 municípios. 

  Na abertura do evento o pre-

feito de Piraí, Dr. Luiz Antônio 

(vice - presidente da AEMERJ), 

saudou a todos os presentes. 

A AEMERJ na comemoração dos 5 anos da Lei de Acesso a Informação 

 
Tecnologia da Informação  

para a cidadania 
Desde 1993 

CERIMONIAL PÚBLICO  E  PROTOCOLO 

NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

O curso ofere-

ce aos partici-

pantes técni-

cas de como 

planejar estra-

tegicamente e 

a organizar os 

diferentes 

tipos de eventos, res-

peitando as normas de 

Protocolo e Cerimo-

nial Público, apren-

dendo a evitar atrope-

los e a lidar com os 

imprevistos, visando 

ao profissionalismo e 

aprimoramento da 

prática cotidiana, ga-

rantindo assim o su-

cesso dos eventos e a 

satisfação das autori-

dades envolvidas. 

A professora: Adria-

na Novis é psicóloga, 

psicanalista e fonoau-

dióloga.  

Desde 

1984 tra-

balha no 

Cerimoni-

al do  

Governo 

do Estado 

do Rio de 

Janeiro -  

Palácio Guanabara.  

Também implantou o 

Cerimonial do Minis-

tério Público do Esta-

do do Rio de Janeiro, 

em 2002.  

Atualmente é Subse-

cretária da Casa Civil,  

Chefe do Cerimonial. 

Valor do curso 

R$ 500,00— para 1 
inscrição 

R$ 450,00—até dois 
inscritos 

R$ 400,00—a partir 
de 3 inscritos 

Uma exce-

lente notí-

cia para o 

municipa-

lismo foi o 

que aconte-

ceu no último dia 30 

de maio. Uma ban-

deira histórica do 

municipalismo foi 

contemplada em 

votação pelo Con-

gresso Nacional:  

-  Foi derrubado o 

veto 52 da Lei 

Complementar 

157/2016, que re-

formulou o Imposto 

Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza 

(ISS).  

Com a nova regra a 

cobrança 

do ISS 

será feita 

no muni-

cípio do 

domicílio 

dos clientes de car-

tões de crédito e 

débito, leasing e de 

planos de saúde e 

não mais no municí-

pio do estabeleci-

mento que presta 

esses serviços. Uma 

ótima consequência 

é que haverá um 

reforço nos caixas 

municipais. 

Hoje, o ISS é cobra-

do no município do 

estabelecimento 

prestador do servi-

ço. 

* Programa Esporte e La-

zer da Cidadania

(PELC),  lançado em Va-

lença. 

* São Pedro da Aldeia 

acelera patrolamento de 

vias públicas.                                                         
* Cordeiro recebe kits de 

material esportivo da Inter 

de Milão. 

* Workshop para Líderes 

Público em Porciúncula 

teve participação da pre-

feitura. 

*Começa Semana do Meio 

Ambiente em Resende  

Uma vitória municipalista 


