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Saquarema se destaca em ranking de transparência pública

Educação de Iguaba Grande Recebe 
três Ônibus Escolares
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Prefeitura de São Pedro da Aldeia
 é premiada no programa Lidera Rio 

O projeto pioneiro 
“Beneficiamento da Ca-
deia Produtiva da Aroei-
ra”, executado por uma 
equipe da Prefeitura de 
São Pedro da Aldeia, 
foi premiado nesta ter-
ça-feira (11), na cerimô-
nia de encerramento do 
programa “Lidera Rio”, 
do Sebrae. O projeto foi 
escolhido como melhor 
do município, que tam-
bém trabalhou as temá-
ticas Empreender para 
mudar - Desburocra-
tização para abertura 
de empresa; Fomento 
ao Turismo Familiar e 
Legalização Fundiária. 
Também participaram 
projetos dos municípios 

de Duque de Caxias, 
Paty do Alferes, Volta 
Redonda, Porto Real, 
Resende, Piraí e Itabo-
raí.A mesa de abertura 
do evento contou com 
diversas autoridades 
ligadas aos órgãos en-
volvidos. A composição 
teve a presença da 
Presidente do Instituto 
República, Eloy Olivei-
ra; do Coordenador de 
Redes do Centro de Li-
derança Pública (CLP), 
Renato Alves; do Supe-
rintende de Governo do 
Banco do Brasil, Cláu-
dio Gomes; e do Supe-
rintendente do Sebrae-
-RJ, Cezar Vasquez.

O programa “Lidera 

Rio” consiste na reali-
zação de trabalhos de 
capacitação, orienta-
ção, mentoria, acom-
panhamento das ações 
de curto-prazo e certi-
ficação dos gestores. 
Todos os participantes 
foram capacitados nas 
disciplinas tendências 
de desenvolvimento, 
gestão municipal, de-
senvolvimento de lide-
rança, planejamento 
estratégico, gestão de 
projetos e metas, pro-
cessos e tecnologias. 
Após a premiação, o 
Sebrae Rio orienta e 
acompanha o desen-
volvimento e a implan-
tação de cada projeto.

Durante todo o “Li-
dera Rio”, foram de-
senvolvidos 31 projetos 
com base em quatro 
eixos temáticos: Plane-
jamento Urbano para 
o Desenvolvimento; 
Ambiente de Negó-
cios; Sustentabilidade 
e Resiliência; e Di-
versificação da Matriz 
Econômica. Todos os 
projetos visam promo-
ver o desenvolvimento 
econômico com ênfase 
na expansão e geração 
de oportunidades para 
micro e pequenas em-
presas e a geração de 
trabalho e renda para 
os municípios do Rio de 
Janeiro.

Educação de Iguaba Grande
Recebe três Ônibus Escolares

A Secretaria de 
Educação adquiriu três 
novos ônibus escola-
res através de recursos 
do salário educação. O 
transporte possui aces-
sibilidade e capacida-
de de 59 lugares e irá 
começar a atender os 
alunos no início do ano 
letivo de 2019. 

 A Prefeita Grasiella 
Magalhães afirma que 
os alunos poderão ser 
transportados com 
mais conforto e segu-
rança, e destaca a im-
portância dessa aqui-
sição. “Poderíamos 
entregar brinquedos, 
fazer festas natalinas, 
mas acredito que o me-
lhor presente é aquilo 
que é realmente impor-

tante para os alunos e 
para a cidade”, afirmou 
a prefeita. 

 O secretário de 
Educação Fred de 
Carvalho relembra as 
conquistas durante 
esse ano e afirma re-
alizar ainda mais pela 
educação no próximo 
ano. “O ano de 2018 foi 
especial para a educa-
ção de Iguaba Grande, 
ficamos em 6º lugar em 
eficiência de gestão, 
conseguimos o 7.2 do 
IDEB da Escola Munici-
pal Therezinha Pedro-
sa e para fechar o ano 
da melhor maneira, re-
cebemos essa grande 
conquista, que são os 
ônibus”, destacou o se-
cretário.
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Casa dos Azulejos abre espaço para
 “Aldeia Criativa” neste sábado (15), em São Pedro da Aldeia

A Casa dos Azu-
lejos de São Pedro da 
Aldeia vai abrir suas 
portas, mais uma vez, 
para o “Aldeia Criativa”. 
O evento envolve arte-
sanato, moda, culinária, 
música e recreação. A 
programação vai acon-
tecer neste sábado 
(15), a partir das 17h, e 
tem apoio da Prefeitura 

da cidade, por meio da 
Subsecretaria de Turis-
mo.De acordo com o 
subsecretário de Turis-
mo, Luiz Carlos Rocha, 
os eventos ocorridos 
na Casa dos Azulejos 
reforçam a vocação do 
espaço. “Como sub-
secretário de Turismo, 
sempre que sou pro-
curado por produtores 

para a utilização da 
Casa dos Azulejos, per-
cebo cada vez mais a 
vocação deste espaço, 
que cedemos gratui-
tamente para eventos 
que agreguem valor”, 
explicou.

A Casa dos Azule-
jos fica situada na Ave-
nida São Pedro, n° 155, 
no Centro da cidade.

Saquarema se destaca em ranking
 de transparência pública

O município de 
Saquarema ganhou 
destaque positivo na 
Escala Brasil Transpa-
rente (EBT), na Ava-
liação 360°, divulgada 
nesta semana pelo 
Ministério da Transpa-
rência e Controladoria-
-Geral da União (CGU). 
A cidade recebeu nota 
8.33, ocupando o 8º lu-
gar no Estado do Rio de 
Janeiro e passando à 
frente de cidades como 
Angra dos Reis, Cam-
pos dos Goytacazes, 
Duque de Caxias e o 
grande Rio. No ranking 
nacional, o município fi-
cou em 132º, em um le-
vantamento feito entre 
691 cidades com mais 
de 50 mil habitantes. A 
avaliação foi realizada 
com dados coletados 
da CGU e Ministério da 
Transparência.

Nos últimos dois 

anos, Saquarema sal-
tou de uma nota 0.55 
para 8.33, represen-
tando um crescimento 
de 1514%. A nota está 
acima da média das 
capitais (8,08), da mé-
dia estadual (7,94) e 
da média dos municí-
pios (6,50). O resulta-
do mostra o empenho 
da gestão municipal 
em consolidar a cidade 
cada vez mais transpa-
rente, fornecendo infor-
mações e avaliações 
objetivas e fortalecen-
do a execução de polí-
ticas públicas.

A Prefeitura de 
Saquarema trabalha 
incansavelmente na 
elaboração de ações 
que ampliem o siste-
ma de transparência 
na gestão municipal, 
ofertando aos cidadãos 
e órgãos fiscalizadores 
as informações neces-

sárias para garantir 
melhorias na prestação 
de contas e acesso à 
informação.

A Escala Brasil 
Transparente (EBT) 
é uma metodologia 
de monitoramento da 
transparência pública 
em estados e municí-
pios brasileiros. A Ava-
liação 360° incorpora 
aspectos da transpa-
rência ativa como a ve-
rificação da publicação 
de informações sobre 
receitas e despesas, 
licitações e contratos, 
estrutura, servidores, 
obras públicas, entre 
outras. A CGU aprofun-
da o monitoramento da 
transparência pública e 
possibilita o acompa-
nhamento das ações 
implementadas por es-
tados e municípios na 
promoção do acesso à 
informação.
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