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EDITORIAL

Curso de Licitações e Compras Públicas inaugura

“A interligação sistêmica

para a troca de informações nas áreas administrativa, técnica e legislativa”.
O texto acima faz parte dos documentos da AEMERJ, consta
como o sexto ponto das nossas
finalidades.
Destacamos este ponto para
relacioná-lo com as políticas de
comunicação e também de formação que estamos desenvolvendo.
Falamos dos nossos encontros e
seminários, do apoio aos municípios com parcerias que colaboram na implantação e desenvolvimento de boas práticas de gestão. Estes são alguns exemplos
de nossa atuação.
Hoje, quando além das referidas
boas práticas, está na “ordem do
dia” a eficiência, avançamos com
a capacitação e formação através
da Escola AEMERJ de Gestão
Municipal.

Escola AEMERJ de Gestão Pública Municipal
Estão abertas as inscrições para o Curso de Licitações
e
Compras Públicas.
Para se inscrever basta
preencher o formulário
disponível no site da

AEMERJ e atender aos
requisitos necessários.
A oportunidade aí está,
só depende de você.
Faça já sua inscrição e
até lá.
www.aemerj.org.br
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FEBRE AMARELA
Está no Portal do Ministério
da Saúde desde o dia 17demarço a comunicação:

2017, a população de todo o
estado do Rio de Janeiro será
vacinada para febre amarela,
de forma escalonada. Na priMinistério da Saúde
meira etapa, 55 municípios
adquire 12 milhões de
cariocas irão realizar a vacidoses para reforçar
vacinação
nação. Para auxiliar na intensificação da imunização, foSerão entregues 8,46 milhões de ram enviadas nesta quintadoses pela Fiocruz/ Bio Manguifeira (16) ao estado mais um
nhos e 3,5 milhões pelo Grupo de milhão de doses”.
Coordenação Internacional.
Quantitativo reforça estoque
estratégico.
O objetivo é que “ao longo de

Além de colaborar com a superação da crise, o êxito dessas iniciativas, é o êxito do municipalismo no Estado do Rio de Janeiro.
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E mais “...nos próximos dias,
outra remessa de um milhão
de unidades da vacina será
enviada ao Rio de Janeiro. O

estado, em articulação com o
Ministério da Saúde, será responsável pela organização do
fluxo de vacinação e definição
do cronograma dos demais
municípios do estado. É importante ressaltar que as pessoas que não vivem ou não
irão viajar para as cidades
prioritárias, não devem buscar a vacina neste momento.
A estratégia visa garantir o
abastecimento e a vacinação
da população que reside ou
viaja para as áreas de risco”.

