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Introdução
O ano de 2014 foi especialmente intenso e produtivo para a Casa Fluminense, que deu
largos passos em direção à sua consolidação como uma referência no debate público sobre
o Rio de Janeiro e na articulação de instituições dedicadas a atuação cidadã na metrópole.
O ano foi marcado pela chegada dos primeiros financiamentos institucionais e pela implantação dos projetos básicos de sustentação da Casa – a Agenda Rio 2017, o Fórum Rio
e o ForumRio.org.br. Além de manter a rotina de interação com seus associados, também
foi possível ampliar a interlocução da Casa com outras organizações parceiras na Baixada
e no Leste Fluminense e dinamizando as ações em rede.
A compilação e sistematização das propostas da Agenda Rio 2017, a realização de três edições do encontro Fórum Rio e o lançamento do ForumRio.org.br em 2014 constituem uma
plataforma básica e estruturante para a ação da Casa na discussão de políticas públicas
na metrópole. Sobre ela daremos continuidade ao trabalho, que está apenas iniciando.
Nas páginas seguintes você verá as principais atividades da Casa em 2014 e também
conhecerá um pouco mais sobre sua estrutura e governança. Também está disponível
um balanço financeiros, demonstrando a transparência que marca a administração dos
recursos da associação.
Esperamos que aproveite a leitura e se sinta motivado(a) a participar das ações da Casa.
A participação cidadã e o engajamento cívico dos fluminenses são essenciais para construção de um Rio de Janeiro mais igual, democrático e sustentável.



Zona Norte
Foto por Daniela Fichino

Boa leitura
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A Casa Fluminense

Nossas ações

Missão
Fomentar a ampliação da esfera pública e a elaboração e sustentação de políticas para a
promoção de igualdade, o aprofundamento democrático e o desenvolvimento sustentável
em toda a cidade metropolitana e o estado do Rio de Janeiro

141

Estratégias

nú mer o de
a s s o c iados

• Articulação de ativistas, lideranças sociais e pesquisadores de todo o Rio para a atuação conjunta em favor de agenda pública voltada universalmente para todo o território
e população fluminenses.
• Funcionamento em rede, com estrutura institucional dedicada a fortalecer a atuação
dos seus parceiros e a interação e cooperação permanentes entre eles.

42
nú mer o de
i n s t it u iç õ e s
p a r c ei r a s

• Foco na interação qualificada entre a sociedade e as políticas públicas, com o fomento
e desenvolvimento de ações de monitoramento, formação e debate e elaboração de propostas, em face delas mobilizando a rede de associados e parceiros
O organograma abaixo sintetiza os projetos e atividades estratégicas da Casa Fluminense.
Encontro Casa
Desafios à participação social no Rio de Janeiro,
realizado na sede da Anistia Internacional

Agenda Rio

Em 2014, seu segundo ano de atuação, a Casa voltou-se para o fortalecimento e expansão da rede de associados e parceiros iniciada em 2013, consolidando a instituição como
espaço de encontro, debate e construção compartilhada de ideias para a cidade metropolitana do Rio.

Plataforma s propostas

Fórum Rio

forumrio.org

O trabalho se deu a partir dos projetos Agenda Rio, Fórum Rio, ForumRio.Org e Ações
Rede/Casa, todas essenciais para o cumprimento desta missão.

Encontro / d isseminação rede

Acesso a informações
públicas

Formação em
Políticas públicas

Monitoramento de
investimentos Públicos

Em 2015 temos o desafio de concluir a implantação do conjunto de projetos e atividades
definidos no seu plano estratégico, ampliando a atuação em favor da agenda pública
metropolitana.

Insumos d ebate políticas

Ações Rede / Casa
apoio / articulação / colaboração permanente
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Agenda Rio

Diálogo Agenda Rio
Com o Ricardo Henriques e o Binho Cultura

Principal iniciativa da Casa, onde são sistematizados o acúmulo e os resultados de cada
uma das demais atividades, a Agenda Rio 2017 foi lançada e consolidada em 2014. Iniciada
em 2013, ela é fruto da sistematização dos diálogos e debates promovidos pela Casa
Fluminense com atores sociais em diferentes territórios da metrópole, de diversos municípios – Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói – , e dentro a capital –, como os bairros
Senador Camará, Maré e Santa Cruz. A Agenda Rio 2017 também incorpora propostas
produzidas pelos parceiros da rede da Casa e de instituições que atuam com políticas
públicas na metrópole fluminense, com o objetivo de criar uma pauta comum para um
conjunto amplo de atores da sociedade civil metropolitana. A primeira versão da Agenda
Rio 2017 veio a público no 1º Fórum Rio, em abril. Durante três meses, o documento esteve
aberto à críticas e sugestões, recebidas tanto online como a partir dos Diálogos Agenda
Rio, encontros públicos para a apresentação e debate das propostas.
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A partir das contribuições reunidas, foi lançada em agosto, durante o 2° Fórum Rio, uma
nova versão, com o objetivo de incidir no debate eleitoral e estimular os candidatos ao
governo do Estado a se comprometer com as propostas apresentadas. A Casa também
realizou uma parceria com o jornal O Dia para a publicação de uma série de reportagens
sobre os temas prioritários da Agenda Rio. As reportagens apresentaram diagnósticos
sobre os problemas do Rio e debateram que políticas públicas seriam necessárias para
superá-los. A cada tema, o jornal cobrou dos candidatos soluções para os desafios apresentados pela Casa Fluminense.

Lançamento da Agenda Rio
2° Fórum Rio no Circo Crescer e Viver

Em novembro, durante o 3° Fórum Rio, a Casa entregou a Agenda Rio 2017 ao governo
eleito, marcando o início do diálogo com o poder público sobre as propostas aí contidas.
Nessa ocasião, também apresentamos
as seis propostas prioritárias da Agenda
Rio 2017, definindo o foco da atenção da
Rede/Casa em 2015. A Agenda Rio é o
documento que guiará nosso diálogo
com o poder público ao longo de 2015; as
propostas reunidas na atual versão estão
agora em desenvolvimento por um grupo
de pesquisadores dedicados a entender e
contextualizar os desafios envolvidos na
realização de cada uma delas. Em 2015,
o material gerado constituirá a plataforma Agenda Rio, um banco online de
propostas de políticas públicas para o
Rio metropolitano, aberto à participação
de todos.
Acesse a Agenda Rio no endereço:
www.forumrio.org/agenda-rio

Parceria com
Jornal O Dia
Candidatos
ao governo
do Estado
responderam
uma série de
perguntas
sobre os temas
prioritários
da Agenda Rio
2017.
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Fórum Rio

3º Fórum Rio
Entrega da Agenda Rio ao Vicente Loureiro, Sub-secretário de Urbanismo
do Estado do Rio de Janeiro e Diretor Executivo da Câmara Metropolitana

2º Fórum Rio
Painel de debates da manhã

O Fórum Rio consolidou-se em 2014 como um espaço de apresentação e visibilização
das organizações sociais da metrópole, suas pautas e produção. Trata-se do momento de
encontro presencial entre associados e parceiros da Casa Fluminense e de debate sobre
os temas prioritários identificados na Agenda Rio.
Itinerante, o primeiro encontro aconteceu em abril, na Faculdade de Educação da Baixada
Fluminense (UERJ/FEBF), Duque de Caxias. Já o segundo foi realizado em agosto, no Circo
Crescer e Viver, no centro da capital e o terceiro Fórum Rio foi em novembro, no centro de
Formação de Líderes de Nova Iguaçu. A realização dos três Fóruns em diferentes pontos
do território posiciona a Casa Fluminense como ator político que discuti a pauta metropolitana, abrindo espaço para a realização de novas parcerias e ampliação da capilaridade
com instituições de outros municípios. Esses encontros mobilizaram aproximadamente
450 pessoas e 40 organizações da sociedade civil fluminense.
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Jornal O Globo
Notícia sobre o 3° Fórum Rio
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Forumrio.org

Forumrio.org
Novo portal de notícias sobre
políticas públicas na metrópole

Com o objetivo de dar visibilidade da rede de atores da sociedade civil fluminense e de
fomentar o debate consistente de temas de interesse metropolitano, a Casa lançou em
novembro o forumrio.org, um novo portal de jornalismo online voltado para a análise de
políticas públicas e vida urbana e cidadã na metrópole do Rio.
Essencialmente colaborativo, o portal tem a meta de aumentar a oferta de informações sobre os demais municípios da região metropolitana, com foco na geração de conteúdo sobre
políticas públicas do ponto de vista da análise estrutural e não da reportagem factual. A
proposta de construção e implementação compartilhada do forumrio.org vem mobilizando
desde setembro uma rede de jornalistas e comunicadores engajados na produzir novas
narrativas sobre a metrópole.
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Ações Rede Casa

Diálogos Agenda Rio
Durante a oficina mensal de planejamento
urbano e regional no IPPUR/UFRJ

A Casa Fluminense organiza-se como um espaço em rede, construído a partir do engajamento e colaboração de seus associados e parceiros. O Núcleo Executivo - estrutura
administrativa e operacional da instituição - tem o papel de atuar como fomentador e
facilitador de parcerias voltadas para o debate e construção de uma cidade mais justa,
democrática e sustentável. Das iniciativas compartilhadas ao longo de 2014 destacamos:
• A Casa Fluminense mantém uma rotina regular de Diálogos Agenda Rio, Encontros Casa
e Bondes da Casa, atividades que dinamizam a integração entre associados e parceiros da
rede. Os Diálogos Agenda Rio são encontros para apresentação e debate dos conteúdos da
Agenda Rio 2017. Em 2014 foram realizadas oito edições em três municípios diferentes:
dois em Duque de Caxias, um em São Gonçalo e cinco no Rio de Janeiro (Santa Cruz,
Senador Camará, Glória, Ilha do Fundão e Centro). Os Encontros Casa são debates temáticos realizados com parceiros e associados, como o Encontro “UPP em debate: um balanço
necessário”, realizado na Anistia Internacional. Já o Bonde Casa é a mobilização da Rede
para a participação presencial em atividades dos parceiros da instituição espalhados pela
metrópole, buscando incentivar a circulação em espaços com pouca visibilidade, como
saraus, cineclubes e exposições pela Baixada Fluminense ou Zona Oeste do Rio.
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Diálogo Agenda Rio 2017 com Lideranças Sociais
Em Duque de Caxias, na produtora Terreiro de Ideias

• Realizamos com o jornal O Dia, segundo maior jornal em circulação na metrópole fluminense, uma parceria para a discussão dos temas prioritários para o Rio. Consolidamos
em julho um modelo de parceria para a produção de seis séries de reportagens temáticas,
com foco na região metropolitana do Rio. Os temas foram mobilidade, segurança, educação, pobreza e renda, mercado de trabalho e saúde. A Casa forneceu sets de dados e
indicadores de cada uma das áreas, compilados do IBGE e trabalhados a partir do recorte
metropolitano. Além disso, foram mobilizados especialistas da rede da Casa para comentar
os dados, ocupando o lugar de interlocutores privilegiados dos repórteres no processo de
produção das matérias. Uma grande reportagem e uma suíte eram produzidas a partir dessa
troca. O jornal, então, entrava em contato com os principais candidatos ao governo, com o
pedido de que eles comentassem suas propostas para enfrentar os desafios apresentados.
O especialista envolvido na produção da matéria publicava ainda um artigo de opinião,
apresentando suas ideias para os problemas exposto
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• A Casa Fluminense realizou seis oficinas de formação para as equipes de profissionais
envolvidos no projeto Aluno Presente. Esse projeto, conduzido pela Associação Cidade
Escola Aprendiz em parceria com a organização Education Above All e a Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, tem como objetivo a inclusão de 21 mil crianças de 06 a 14
anos à rede básica de ensino do município e o combate à evasão por parte das crianças já
matriculadas. Considerando o recorte escolhido, a Casa participou da experiência piloto
do projeto, realizada na Zona Oeste da cidade, qualificando os agentes com informações
sobre as características sociais, econômicas e históricas da região.
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Jornal O Dia
O jornal O Dia anuncia a parceria com a
Casa Fluminense para a produção de reportagens

• Núcleo de Segurança na Baixada: O núcleo de Segurança na Baixada é uma articulação de
parceiros e associados da Casa envolvidos em ações estratégicas em sobre o tema na região.
Em 2014, iniciamos a participação regular nas atividades do Fórum Grita Baixada (FGB),
que reúne instituições da região para a
discussão sobre violência e segurança
pública. A Casa colaborou com as organizações do FGB com a sistematização de
dados e propostas para a elaboração de
uma carta-manifesto e contribuiu para a
mobilização de um ato público em frente à Secretaria de Estado de Segurança
(SESEG). Durante os meses de novembro e
dezembro, o Núcleo de Segurança realizou
uma bem sucedida campanha de financiamento coletivo para a realização de um
curso de segurança pública e cidadã em
2015, momento em que se completam 10
anos da chacina da Baixada. O crowdfunding é um exemplo síntese da proposta
de trabalho e ação da Casa, atuando para
viabilizar ações de interesse público com
a participação de diversos parceiros

Logomarca da
campanha de
crowdfunding
para arrecadar
recursos para
o curso de
Segurança
Púbica e
Cidadã da
Baixada
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Informações Financeiras
Desde a sua fundação em fevereiro de 2013, a Casa Fluminense funcionou através da
dedicação voluntária de seus associados e parceiros. Em 2014, a Casa recebeu seus primeiros aportes institucionais, com o financiamento da Open Society Fundation (OSF) e
do Instituto Arapyaú. Com esses recursos, somados ao apoio do ISER e do Instituto de
Tecnologia e Sociedade (ITS), foi possível montar uma equipe permanente na condução
do Núcleo Executivo e na implementação dos projetos básicos da Casa.
Dando sequência ao seu processo de desenvolvimento institucional e de sustentabilidade financeira, a Casa também investiu em doações individuais de seus associados e na
realização de uma campanha de crowdfunding para produzir de um curso de Segurança
Pública na Baixada Fluminense. Dessa forma a Casa espera desenvolver estratégias diversas arrecadação de recursos com pessoas físicas, aumentando ainda mais o engajamento
dos seus associados com o desenvolvimento da associação.
Por fim, vale a pena destacar que a execução dos recursos recebidos pela OSF e o
Instituto Arapyau vão até o primeiro semestre de 2015, o que explica o saldo positivo
no fechamento de 2014.

total de recursos 2014
263.800,00

Receitas financeiras

341.692,90

Doações não-monetárias

receitas financeiras

5%

3% 1% 7%

7%

Doações dos associados
ISER

ITS

Instituto Arapyau

Crowdfunding

Open Society Funtadion

Outros

28%
49%

7%

despesas

11%

movimentação financeira

48%
Recursos humanos / núcleo executivo
Projetos Básicos (Agenda Rio / Forum Rio / Forumrio.org)
Despesas institucionais / operacionais
Ações Rede / Casa

341.692,00

34%

doações não monetárias
202.332,61

19%
33%

ISER
Diretor executivo e conselho diretor
	Engajamento voluntário
Núcleo de projetos / associados /

21%

engajamento voluntário

RECEITA FINANCEIRA
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DESPESAS

Ações Rede / Casa

27%
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Governança
Conselho Dire tor

Coordenador E xecutivo

Anabela Paiva

Henrique Silveira

Eduardo Alves
Mariana Cavalcanti
Pedro Strozenberg
Valéria Pero

Coordenador de Informaç ão

Vitor Mihessen
Coordenador de
Comunicaç ão

Dire tor E xecutivo

Bernardo Calil

José Marcelo Zacchi
Administrativo e financeiro

Larissa Cunha
Estagiários

Adriani Theophilo
Guilherme Karakida
Conselho Fiscal

Dudu do Morro Agudo
Igor Pantoja
Silvia Ramos

Associação Casa Fluminense
Rua do Russel, 76, 5° andar, Glória, Rio de Janeiro.
(21) 2555-3782 ramal 3815 | casa@casafluminense.org.br

www.casafluminense.org.br
www.forumrio.org

16

