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PROJETO ESPECIAL

Novos
secretários
mudam a
dinâmica
do governo

EVELEN GOUVEIA

Nomeados chegam com missão de
consolidar programas e gerar novos

U

ma mudança foi realizada
no secretariado da Prefeitura de Maricá no dia 11/11.
Desde então, Turismo; Esporte
e Lazer e Comunicação Social
estão sob novos comandos. Na
ocasião, também assumiram
os gestores das recém-criadas
pastas de Trânsito e Engenharia
Viária e de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional.
“Toda mudança vem para
gerar um movimento de que-

políticas que vem sendo aplicadas. Vamos consolidar políticas
e programas já implantados e
gerar novos”, afirmou o prefeito Fabiano Horta, durante a
cerimônia de posse, que aconteceu no Centro de Artes de Esportes Unificados (Mumbuca).
“Sabemos que Maricá só
cresce, e minha meta é fazer
com que este crescimento
possa vir associado à segurança do cidadão”, disse o tenente coronel Júlio César Veras
Vieira que assumiu a Secretaria de Ordem Pública e Gestão
de Gabinete Institucional.

bra de inércia natural em um
processo de gestão. Esta gestão tem uma eficiência comprovada do ponto de vista das
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Educação reconhecida

Educação de excelência
Programa Pré-Encceja da Prefeitura
recebe o Prêmio Paulo Freire
●●O curso preparatório para o
Exame de Certificação de Competências de Jovens e Adultos,
Pré-Encceja, oferecido pela
Prefeitura de Maricá desde
2018, foi premiado. O evento
aconteceu no dia 14/11, no Salão
Nobre do Instituto de Filosofia,
História e Ciências Sociais da
UFRJ e faz parte da 1ª edição do
Prêmio Paulo Freire.
Ao todo, foram selecionados
pela Comissão de Educação da

Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), 86
iniciativas nas categorias projeto político-pedagógico; experiência com alunos do Ensino
Fundamental; Educação Especial; Educação de Jovens e Adultos; Ensino Médio, Pós-Médio,
Técnico ou Profissionalizante;
Ensino Superior; Ensino à Distância; experiência pedagógica
na área de Inovação, Ciência e
Tecnologia e Experiência Peda-

gógica na Educação do Campo.
“Fomos selecionados na modalidade ‘Educação de Jovens e
Adultos’. Fiquei muito feliz porque somos fãs do Paulo Freire,
usamos a frase dele no certificado, e nosso lema é: Nunca
é tarde para voltar a estudar”,
afirmou a coordenadora geral
do Pré-Encceja, Carol Souza.
Segundo ela, o projeto começou nos condomínios do
programa Minha Casa Minha
Vida de Itaipuaçu e de Inoã. Mas
atualmente, também conta com
polos no Centro e na Chácara de
Inoã. “Este ano, tivemos 1.048

inscritos. Isso foi uma surpresa, porque a expectativa era de
chegarmos a 300 alunos. Se
em 2018 conseguimos aprovar
59 alunos dentro de um grupo
formado por 80, este ano certamente serão pelo menos, 200
aprovados”, analisou.
“O Pré-Encceja é incrível.
Sempre indico para outras

pessoas, porque para mim, foi
muito bom. Antes de conhecer
o projeto, eu sempre pensava
em voltar a estudar, mas ficava adiando, estava muito difícil.
Esse projeto me ajudou muito.
Se eu pudesse faria para sempre”, declarou a aluna Madalena da Silva Elizeu (49 anos), que
mora em Inoã.

