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EDITORIAL
Na era da informação um
esforço de comunicação.

No histórico da AEMERJ sempre esteve em pauta uma comunicação que desse conta das
atividades associativas, do dia a
dia institucional, da divulgação
de boas práticas administrativas e dos fatos políticos relevantes do estado do Rio de
Janeiro.
Aprimorando e avançando
nesse sentido, estamos apresentando o...
Boletim INFORMAÇÃO
A iniciativa marca o esforço da
AEMERJ em aproximar os municípios entre si e com a própria Associação.
Agora será por aqui e pelo contato diário, através de um
clipping de notícias, que estaremos mais próximos.
Também estamos planejando o
lançamento para breve da Revista da AEMERJ.

Vem aí a Escola AEMERJ de Gestão Pública Municipal
Um dos temas mais importantes nos
Encontros promovidos pela AEMERJ
têm sido o investimento na formação
de gestores. Por isso a AEMERJ está
formando sua escola.

para os gestores públicos municipais.
Através dessas parcerias estratégicas
poderemos desenvolver de projetos
nas áreas de cultura, ambiente, turismo etc. visando estimular o desenO objetivo é de qualificar gestores volvimento local e regional.
públicos municipais aperfeiçoando a Outras oportunidades também surgieficiência das administrações flumi- rão com o desenvolvimento de pesnenses nas suas múltiplas áreas de quisas, sobre indicadores de sustenatuação. Assim a AEMERJ já está or- tabilidade municipal e sobre o perfil
ganizando o lançamento da Escola de desenvolvimento dos municípios
AEMERJ de Gestão Pública Municipal. fluminenses.
Queremos oferecer oportunidades de
formação e capacitação para gestores
públicos municipais, através da realização cursos temáticos ministrados
por especialistas em diferentes áreas
do conhecimento e com comprovada
experiência em administração pública
municipal.
Com isso poderemos estabelecer parcerias estratégicas com universidades
e demais instituições de ensino superior, para oferecer cursos de pósgraduação e atualização profissional,
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Realizar serviços de assessoria técnica especializada em gestão e processos nas áreas de planejamento, legislação, administração e finanças, meio
ambiente, cultura, comunicação, assistência social e outras áreas de
acordo com o interesse do município,
compõem a abrangência da Escola
AEMERJ de Gestão Pública Municipal.
A grade de cursos, inscrições, local e
datas, serão divulgadas no lançamento da escola que acontecerá em breve.

A razão da existência da AEMERJ
são os municípios e ela não
sobrevive sem eles.
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