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Tornou-se comum nos últimos anos lembrar que
grande evento é a vida cotidiana das pessoas,

antes de tudo.  O Rio de agora não poderá mais
adiar esse entendimento, tão singelo
quanto desafiador na nossa história. 

Essa é uma das visões que compõem a plataforma
de propostas de políticas públicas: A Agenda Rio
coordenada pela Casa Fluminense. 
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Com o ciclo de grandes investimentos, de uma agenda 
política voltada para os eventos esportivos na capital 
até 2016 e suas nítidas limitações em proporcionar 
transformações mais substanciais no Rio, persistia uma 
interrogação, entre os fluminenses, em torno dos
próximos passos na construção de um futuro melhor 
para todos. Em um curto período de tempo, o Rio 
reviveu uma retomada de otimismo e de esperança 
sobre seu desenvolvimento que, entretanto, se desfez 
no ar, apenas ensaiou sem se materializar, dando
lugar a uma grave crise econômica, política e social.

Se um futuro melhor parece agora mais distante e as 
pressões e exigências de resistir a retrocessos no pre-
sente nos tomam de sobressalto, não podemos deixar 
de lembrar que o Rio é feito por todos nós e que manter  

a capacidade e os espaços de planejar e imaginar um 
futuro diferente também se constituem como uma 
forma de resistência. 

É a partir dessa permanente inquietação que a Casa 
atua, com o propósito de elaborar ativamente, de
maneira compartilhada e participativa, uma visão mais 
universal e inclusiva para toda a metrópole, capaz de 
orientar a elaboração e execução de prioridades
políticas respaldadas coletivamente por uma rede
ampliada de atores. Conheça a seguir o contexto de 
criação dessa experiência e a metodologia utilizada 
para materializá-la. Replique esta ideia e construa você 
mesmo, junto a um coletivo, uma agenda capaz de 
vocalizar o futuro que vocês desejam disputar e
construir em seus territórios! 
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O Estado do Rio possui o 4º menor território e a 3ª 
maior população do Brasil, com 16,3 milhões de
habitantes. Ele é o mais urbano dos estados brasileiros 
com 97,4% de sua população vivendo em áreas
urbanas, e estando 75% dela concentrada na Região
Metropolitana (RMRJ). Desse modo, o Rio comporta a 
2ª maior metrópole do país, com uma população de 12 
milhões de habitantes, composta por 21 municípios 
que se distribuem em 6.736 km². Contrariando as
orientações atuais de compactação das cidades, a 
mancha urbana da RMRJ cresceu 50% na
última década. 

Essa expansão tende a aumentar os riscos e tensões 
sobre os 90 mil hectares de áreas protegidas da região, 
que equivalem a 16% de seu território e contam com 
183 unidades de conservação ambiental, além de
dificultar e encarecer a prestação de serviços e 
infraestrutura urbana de qualidade para todos.

2. DE ONDE ESTAMOS FALANDO E POR
QUE PRECISAMOS FALAR SOBRE?
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Apesar de sua considerável importância no cenário 
nacional, as condições de vida dos fluminenses
permanecem muito aquém das inúmeras potenciali-
dades não exploradas que a metrópole nos
oferece, reiterando um quadro histórico de acentuadas 
desigualdades e injustiças socioambientais, 
perpetuadas por uma perspectiva de planejamento e
investimento públicos concentradores de riquezas e
oportunidades. Não à toa, a cidade do Rio possui 53% 
da população da RMRJ e 70% de seu PIB, enquanto os 
demais municípios, que têm 47% da população,
compõem apenas 30% desse PIB. 

Essa má distribuição dos recursos ocasiona, por
exemplo, em números como o deslocamento diário
de 2 milhões de pessoas de toda a metrópole em 
direção à capital, contribuindo, dentre outros fatores, 
para que o Rio ocupe o primeiro lugar no ranking   

nacional do  pior tempo de deslocamento casa-
trabalho. Um quadro que nos revela a necessidade
de ampliarmos nossos olhares, preocupações e
ações para o Rio inteiro. Isoladamente, os municípios 
não solucionarão seus principais desafios e
nem cumprirão suas vocações de forma plena.
Nossa realidade e nosso território nos evidenciam
que compartilhamos de uma dinâmica sócio-espacial 
comum e que apenas poderemos dar passos
adiante a partir de um esforço empreendido
coletivamente. 

Em comparação ao cenário nacional, o crescimento
da renda no Rio é menor que o da média
brasileira e a diminuição da desigualdade também
é inferior ao da média do país. O Rio possui o maior
grau de pobreza dos estados do Sul e 
Sudeste (16%).
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Atualmente, 1/3 da população do estado vive com uma 
renda per capita mensal menor que R$ 220,00. 
Como reflexos dos extremos dessa desigualdade, 
temos a cidade de Niterói que usufrui de uma
renda média cinco vezes maior que a de Japeri,
enquanto as taxas de pobreza na Baixada superam o 
dobro da faixa litorânea da capital a Maricá. Os
municípios de Guapimirim, Magé, Belford Roxo,
Paracambi e Japeri possuem capacidade para oferecer 
apenas 13% de trabalho com carteira assinada para 
suas populações. 

Ao nos debruçarmos sobre essa dura realidade
que nos salta aos olhos, clamando por ventos de
mudança, a Casa Fluminense e sua rede de
parceiros surgiu com a missão de expandir no tempo e 
no espaço a visão e a proposição de políticas públicas 
para o Rio,  buscando torná-lo um lugar mais justo, 
democrático e  sustentável em toda a sua extensão.  

Desde 2013, junto com o surgimento da própria
Casa, nasceu a Agenda Rio, um processo de
construção compartilhada de propostas para a 
metrópole, baseada na troca horizontal de experiên-
cias e saberes acumulados pela sociedade civil, os
movimentos sociais e o setor público no decorrer
do tempo. Sem desfazer conflitos e a diversidade
salutares à reflexão política e à atuação democrática 
fluminense, a Agenda se propõe a superar um
quadro de acentuada fragmentação, produzindo
ambientes de convergência em torno de pautas
coletivas mínimas, capazes de refletir uma visão 
contemporânea sobre um Rio efetivamente metropoli-
tano, voltado para si, e que não se tolera mais reduzido 
aos símbolos e ícones da cidade balneário
para exportação. 
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Criada em 2013, a Casa funciona como um espaço 
associativo, um polo de rede destinada à proposição, 
monitoramento e defesa de políticas públicas que
promovam a igualdade, o aperfeiçoamento do
planejamento de médio e longo prazo, uma gestão 
pública eficaz, o aprofundamento democrático e o 
desenvolvimento sustentável. Para isso, sua atuação se 
baseia na mobilização e articulação de diferentes 
atores e organizações da sociedade civil mediante a 
realização de fóruns, encontros temáticos, oficinas e o 
apoio, por meio de um fundo, a iniciativas diversas em 
toda a metrópole.

Além de buscar fortalecer os ambientes de troca e
construção coletiva de políticas públicas, a Casa se 
propõe a produzir e disseminar informações sobre as 
condições de vida da população e os estágios de
implementação dos instrumentos de gestão nos 21 

3. UM POUCO MAIS SOBRE A
CASA FLUMINENSE
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municípios metropolitanos, com iniciativas como o 
Mapa da Desigualdade e o Painel de Monitoramento. 
Nesse aspecto, há ainda uma preocupação com a 
formação tanto de lideranças comunitárias e atores 
com atuação pública quanto funcionários públicos,
a fim de contribuir com a qualificação do debate
em torno do planejamento, da gestão e das
políticas setoriais. 

No seu primeiro ciclo de implementação (2013-2016), 
a Casa buscou circular a metrópole, consolidando sua 
rede e elaborando a primeira versão da Agenda Rio, 
lançada em 2014, por ocasião da eleição estadual. No 
último ano, uma nova versão da Agenda foi lançada, 
junto à Campanha #Rio2017, com objetivo de incidir 
no debate das eleições municipais de 2016 e de
impulsionar um novo patamar de diálogo com o setor 
público. O atual momento que se inicia em 2017 vem 
dando continuidade a todas essas ações já em marcha, 
mas se concentra com mais fôlego na difusão de
uma cultura de monitoramento e incidência política
em toda a metrópole.  
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Essa frente de atuação pretende acompanhar
de maneira minuciosa e contínua os novos mandatos
dos executivos e legislativos municipais, além da
esfera estadual, redobrando as atenções e exigências
sobre os direitos e deveres na promoção de governos 
mais abertos, transparentes e participativos.
Para isso, as atividades e pautas da Casa
materializam um movimento cuidadoso e complexo.
Na conjugação de sua vocação generalista com o
conhecimento especializado de organizações
parceiras, a Casa se mantém no esforço de percorrer e
costurar as tênues fronteiras e os equilíbrios 
necessários entre a política, a técnica, o território e o 
institucional.

A diversidade territorial e temática da rede da Casa
se expressa em sua composição formada por
216 associados e 123 organizações parceiras,
espalhadas por 13 municípios, com diferentes níveis 
de engajamento e interação em ambientes virtual e 
físico de construção contínua. Acesse o Relatório de 
Atividades da Casa 2013-2016.  

http://www.forumrio.org/mapas/mapa-desigualdade/
http://casafluminense.org.br/projetos/painel-de-instrumentos-de-gestao-municipal/
http://casafluminense.org.br/projetos/curso-de-politicas-publicas/
http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-2013-2016-1.pdf
http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-2013-2016-1.pdf
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PRIORIDADES

TRANSPARÊNCIA E GESTÃO PÚBLICA

Baía de
Guanabara

Saneamento
Básico

Segurança
Pública

Mobilidade
Urbana

Programa de
redução de 

desigualdades Descentralização
e expansão 
econômica

ABORDAGEM
TEMÁTICA

ABORDAGEM
TERRITORIAL
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Prioridades temáticas e territoriais da atuação da Casa Fluminense estabelecidas no seu novo 
ciclo de implementação. Para conhecer os detalhes, acesso o documento completo do
Plano Estratégico 2017-2020 da instituição. 

http://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2016/08/CasaFluminense_PlanoEstrategico_8JUN.pdf


Um Rio para as pessoas, a um tempo mais coeso
e descentralizado, mais igual e diverso, generoso 

e voltado para o futuro. Para isso, sendo capaz
de planejar-se e agir sobre si com esse norte e 

enfrentar com determinação suas tarefas
estruturais – da gestão urbana à ambiental,
das transformações sociais às econômicas.

Seguindo essa perspectiva, a Agenda Rio se
consolida como um esforço de imaginação e 
ação política sobre, para e a partir do Rio. Uma
iniciativa que busca deslocar os focos e olhares 
dos eixos mais centrais, tradicionalmente
privilegiados do ponto de vista do investimento 
público e da visibilidade no imaginário social
hegemônico, para produzir reflexões a partir de 
outros lugares, como a Baixada Fluminense e o
Leste Metropolitano. 
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No processo de circular a metrópole, promovendo 
diálogos e encontros, a Casa realizou, em conjunto com 
seus parceiros, seminários temáticos sobre a for-
mação metropolitana do Rio e cooperação entre seus
municípios; segurança pública e cidadã; participação 
social; regularização fundiária; desigualdade social e 
superação da pobreza; desenvolvimento local, dentre 
outros. Os eventos aglutinaram uma gama variada de 
atores, como pesquisadores, alunos de graduação, 
pós-graduação, ativistas de movimentos sociais e
culturais, e gestores públicos. Além do debate setorial, 
anualmente ocorreram três Fóruns Rio em diferentes 
lugares da metrópole que reuniram a rede da Casa, 
com eventual presença de gestores públicos. 

Nesses encontros, voltados para debater políticas 
públicas, os participantes se dividiram em grupos 
temáticos de assuntos variados, como Juventude e 
Cultura, Saneamento Básico e Baía de Guanabara, 
Direito à Cidade e Mobilidade Urbana, e muitos outros.

Experiências de diferentes localidades da metrópole 
eram abordadas tanto em termos de suas
potencialidades quanto fragilidades, construindo-se 
uma reflexão conjunta e um diagnóstico compartilhado 
sobre o Rio metropolitano. Ao final das discussões, os 
grupos eram estimulados a elaborar propostas
abarcando os respectivos temas tratados. 

Em paralelo, mais de 30 entrevistas semiestruturadas 
foram realizadas individualmente com pesquisadores, 
especialistas, gestores e ativistas sociais. Algumas 
delas foram gravadas na íntegra e disponibilizadas
virtualmente, outras tiveram seu conteúdo
sistematizado em fichas técnicas que serviram de
subsídio para a escrita do texto final da Agenda, com 
depoimentos finais gravados e igualmente disponibi-
lizados. Com duração entre 1 e 2 horas, as conversas 
eram feitas com integrantes da Casa, do seu Conselho 
e colaboradores, girando em torno de três eixos –
diagnóstico, visão e propostas – divididos por algumas  
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questões mais gerais, como (1) onde o Rio está 
agora?; (2) onde queremos chegar?; (3) quais
temas e desafios devem estar sendo discutidos
na esfera pública para que possamos materializar 
essa visão de Rio?; (4) quais propostas de
políticas devem ser adotadas, expandidas ou
priorizadas também nesse sentido? Na perspectiva 
de compartilharmos parte desse diálogo, foram
selecionadas algumas aspas, com trechos
significativos das entrevistas,  transformadas em 
cards divulgados nas redes sociais. 

Matérias e reportagens baseadas na escuta de
especialistas, movimentos sociais, gestores e na  

pesquisa de fontes oficiais também foram
publicadas  nas páginas da Casa com objetivo
de disseminar informações e de manter esse
diálogo vivo, também no ambiente virtual. Versões 
preliminares da Agenda, tanto em 2014 quanto em 
2016, foram divulgadas no site institucional da 
Casa juntamente a formulários para envio de
sugestões por todos aqueles que se interessassem.
Após os respectivos lançamentos, ocorreram 
votações presenciais e online, em torno das
propostas prioritárias da Agenda, que junto a
uma avaliação do conjunto de ações da
Casa, se destacariam na sua atuação de
incidência política.
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Na primeira versão lançada, as prioridades
elencadas foram: 

1. Elaboração do Plano Diretor para a Região 
Metropolitano;

2. Criação de Programa de Igualdade Territorial
para a Metrópole; 

3. Criação de Programa de Redução de Homicídios 
na Baixada Fluminense; 

4. Recuperação da Malha de Trens Metropolitanos; 

5. Adoção de Planos de Metas públicos pelo
Governo do Estado e municípios. 

versão teve uma de suas principais
propostas atendida. A criação da Câmara Metropoli-
tana de Integração Governamental, responsável por 
liderar o processo de elaboração do plano
metropolitano e de promover a concertação política 
em torno das áreas de interesse comum dos
municípios fluminenses.

Seguindo a ideia de atualizar a Agenda em anos
eleitorais, em 2016, com ainda mais fôlego, a
Casa reiniciou a realização de entrevistas e
consultas da rede, ampliando o número de
entrevistados, depoimentos gravados e atividades
em espaços públicos. O processo de atualização em si, 
e sua permanente divulgação, contribuiu para
promover um debate programático para o Rio
desde o princípio do ano, não se restringindo
ao curto período eleitoral. 

Embora as propostas da Agenda se insiram em
uma disputa pelo Rio no médio prazo, sua primeira
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A Casa circulou por vários municípios e bairros,
buscando incorporar as propostas dessas diversas 
vozes na construção da Agenda. De Nova Iguaçu a 
Niterói, de Jardim Gramacho ao Centro do Rio, de 
Tinguá ao Complexo do Alemão. 

De acordo com Henrique Silveira, Coordenador
Executivo da Casa, 

um exemplo dessa articulação de saberes é um dos 
eixos temáticos da Agenda que incorpora o conceito de
Igualdade Territorial, trabalhado há alguns anos pelo
Observatório de Favelas, para fazer a discussão sobre 
redução de desigualdades e a inserção das favelas na 
cidade do Rio. Um outro exemplo é a entrevista que
fizemos com produtoras culturais da Baixada
Fluminense, do Roque Pense, e uma demanda que elas 
trazem sobre a dificuldade na ocupação de espaços 
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públicos por conta das exigências burocráticas
existentes. Esse tipo de problema não precisaria de 
grandes recursos para ser solucionado, mas requer um 
endereçamento político e que destacamos como uma 
das pautas trazidas na Agenda. Outro componente que 
enriquece a Agenda é a contribuição do ITDP, uma 
organização internacional com sede no Rio e atuante 
em várias cidades do Brasil, que aporta uma visão
contemporânea de mobilidade urbana, ao valorizar o 
transporte público de qualidade, o planejamento 
urbano integrado e o transporte ativo, para construção 
de uma perspectiva de cidade boa para se viver.

No 7º Fórum Rio, realizado na Pavuna, houve uma 
dinâmica de grupo, coordenada por facilitadores da 
Carioteca, com a metodologia World Café. Os
presentes foram divididos em grupos de 4 a 5 pessoas 
e, em cada um deles, foi escolhido um representante.

O primeiro desafio foi eleger os problemas mais
urgentes a serem enfrentados pelo Rio com debates e 
utilização de post-its em cartolinas. Em seguida, os
participantes trocaram de mesas e o anfitrião que
permanecia se encarregava de explicar, a quem
chegava, as ideias que foram debatidas pelo grupo 
anterior. Ao final da atividade, cada representante 
apresentou os três desafios prioritários eleitos em sua 
mesa, que foram organizados posteriormente em eixos 
temáticos pela equipe de facilitação. 

Na parte da tarde, também dividido em grupos, o
público presente teve a missão de elaborar propostas 
de políticas sobre os desafios destacados na atividade 
anterior, a fim de projetar, a partir delas, um impacto 
positivo na administração pública e na melhoria da 
qualidade de vida da população fluminense.
Como resultado desse processo, um relatório foi 
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elaborado e disponibilizado online, servindo também 
de subsídio para a atualização da Agenda. Paralela-
mente, foi construído um Mapa da Participação
metropolitano com um calendário compartilhado de 
atividades das organizações da sociedade civil
atuantes no território. Representantes das
organizações presentes apresentaram seus trabalhos e 
vocalizaram aos demais os gargalos e dificuldades para 
maximizarem o impacto de transformação de suas 
ações, com objetivo de identificar de que forma cada 
instituição poderia colaborar com o fortalecimento da 
outra, estreitando os laços entre si. 

A nova versão da Agenda foi lançada em julho de 
2016, concomitantemente ao lançamento da
Campanha #Rio2017. O evento reuniu em torno de 
500 pessoas no Teatro Rival, além de pré-candidatos 
ao executivo e legislativo municipais. 
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Com 57 propostas, a versão atual da Agenda se divide 
em 12 eixos temáticos:

1. Mobilidade Sustentável, 

2. Igualdade Territorial, 

3. Metrópole Integrada, 

4. Primado da Vida, 

5. Baía de Guanabara, 

6. Saneamento Universal, 

7. Participação e Direitos, 

8. Gestão Republicana, 

9. Nova Economia, 

10. Cidade para Viver, 

11. Cidades e Cidadãos Inteligentes 

12. Convivência Cidadã. 

Em geral, as propostas conjugam a necessidade de se 
descentralizar e qualificar o investimento na 
infraestrutura e nos serviços urbanos dos diferentes 
bairros e municípios do Rio, desfazendo a
obrigatoriedade de deslocamento para acesso a esses 
bens e serviços; com a ampliação das possibilidades 
de acessibilidade a todos os lugares, pela promoção do 
direito pleno à metrópole. Dessa vez, as áreas de
atuação prioritária elencadas no processo participativo 
foram segurança pública, saneamento básico e
mobilidade urbana.  

Além das propostas em si, a Agenda dialoga e compila 
uma série de Fatos e Dados que corroboram a necessi-
dade inconteste de redirecionamento do planejamento 
e da ação pública. A realidade fala por si só:
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Entre 2010 e 2020, os trens metropolitanos do Rio, 
que transportam em média 620 mil passageiros por 
dia, receberão R$ 1,2 bilhões de investimentos
públicos. A linha 4 do metrô, que liga a Zona Sul da
capital à Barra da Tijuca, receberá R$ 8,5 bilhões 
também do Governo, podendo vir a transportar, no 
máximo, 300 mil passageiros diariamente. O total de
investimentos nos programas de despoluição da Baía 
de Guanabara nos últimos 24 anos corresponde a 1/3 
dos gastos públicos estimados para a realização dos 
Jogos Olímpicos. 70% das ruas no município do Rio são 
arborizadas. Em São Gonçalo essa taxa é de apenas 
34%. Em 2015, a Baixada registrou taxa de 45,4
vítimas de letalidade violenta para cada 100 mil
habitantes. No município do Rio, essa taxa é de 24,1 
por 100 mil...
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Promoção da diversidade e garantia universal de
direitos. Recuperação da Baía de Guanabara.
Requalificação da malha de trens metropolitanos.
Redução de desigualdades sociais e territoriais.
Descentralização de oportunidades econômicas.
Política de segurança para a redução de mortes
violentas. Urbanização e integração plenas de favelas e 
territórios populares. Fortalecimento da economia 
sustentável. Cooperação qualificada entre governos, 
setor privado e sociedade. Criação de planos de metas 
nos municípios. Transparência e participação na gestão 
pública. Criação de sistema de gestão metropolitana. 
Valorização de espaços públicos e da convivência 
cidadã. Proteção e expansão de áreas verdes. Novas 
tecnologias para soluções urbanas. Essas são as 
diretrizes que norteiam as propostas mais específicas 
propagadas pela Agenda e que nos guiam rumo a 
outros possíveis para o Rio.

Além de sua contínua difusão nas atividades e debates 
promovidos pela Casa, a Agenda se materializa não 

apenas como um documento, mas sobretudo um 
movimento articulado de ação política da sociedade 
civil pela qualificação de sua interlocução com o 
setor público. Jamais encerrada, a Agenda se torna um 
elemento vivo, em constante construção, que segue 
com o desafio de territorialização de suas propostas 
nos bairros e municípios fluminenses, conectando-as 
às pautas e demandas locais vocalizadas por ativistas, 
militantes e organizações. Na trilha adiante, a Casa se
articulará com universidades para elaboração de um 
relatório de monitoramento das propostas da 
Agenda, com o propósito de avaliar o andamento das 
políticas públicas nos municípios de acordo com a visão 
do Rio por ela defendida. 

A Agenda e a possibilidade de imaginar outro Rio se 
mantém viva graças à disposição e luta cotidiana de 
diversas pessoas e organizações que protagonizam a 
construção de uma arena pública pulsante e inovadora 
por toda a metrópole.  
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5. METODOLOGIA DA AGENDA RIO EM NÚMEROS
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depoimentos 
em vídeo49

votações presenciais
de propostas
prioritárias3
lançamentos do 
documento em 
eventos públicos2

relatórios de estudos e 
pesquisas de referência 
na biblioteca online34

fatos e
dados14

rodadas online
de sugestões
de propostas2

fóruns Rio para
discussão de
políticas públicas7 versão do documento 

publicado bienalmente1

encontros
temáticos5propostas57

plataforma online
com as propostas
do documento1eixos

temáticos 12

votações online 
de propostas 
prioritárias 2entrevistas30

#JanelaFluminense



Abril:  Evento de fundação da Casa Fluminense no 
Centro Cultural de Santa Cruz 

Maio: Seminário Pensando a Metrópole na
FEBF/UERJ, Duque de Caxias 

Junho:Encontro Agenda Rio em Jardim Gramacho 
com debate sobre desafios para superação da pobreza 

Agosto: Encontro Casa sobre Regularização 
Fundiária e Planejamento Urbano na FGV 

Novembro: Encontro Casa sobre Violência contra 
a Juventude Negra no ISER

2013
Fevereiro:  Encontro Casa sobre Desafios da
Participação Social na Anistia Internacional 

Março: Lançamento da Versão Preliminar da Agenda 
Rio no 1º Fórum Rio na FEBF/UERJ

Agosto: Lançamento da Agenda Rio no 2º Fórum 
Rio no Circo Crescer e Viver

Novembro: 3º Fórum Rio no Centro de Formação 
de Líderes de Nova Iguaçu

2014
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Fevereiro e Março:  Seminário de Desenvolvimento 
Local de Senador Camará, no Colégio Estadual Stuart 
Edgar Angel Jones

Março 2015: 4º Fórum Rio em Senador Camará

Março e Abril: Curso de Segurança Pública e 
Cidadã em Nova Iguaçu

Abril: Construção de Agenda Comum para a Zona 
Oeste em Parceria com o Instituto Rio

Agosto: 5º Fórum Rio na UERJ de São Gonçalo

Dezembro: 6º Fórum Rio em Queimados 

Fevereiro :   Início do processo de atualização da 
Agenda Rio (entrevistas)

Abril: 7º Fórum Rio na Pavuna

Julho: Lançamento da Agenda Rio no Teatro Rival, 
no Centro do Rio

Agosto: Criação da Plataforma Agenda Rio

Agosto: Painéis de Votação das propostas da 
Agenda Rio em Santa Cruz (Rio), Morro Agudo(Nova 
Iguaçu) e Jardim Catarina (São Gonçalo)

2015 2016
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Setembro: Eventos com candidatos às eleições 
municipais para apresentação das propostas da 
Agenda Rio e das organizações parceiras em Niterói, 
Duque de Caxias, Guapimirim e Rio Bonito

Junho a Setembro : Encontros individuais com can-
didatos dos municípios da capital, Niterói e Japeri para 
entrega do documento da Agenda Rio

Dezembro: 8º Fórum Rio no MAC-Niterói

Fevereiro e Março:  Eventos nas Câmaras Munici-
pais do Rio e de Niterói para debater a inclusão das 
propostas da Agenda nos planos de metas dos mu-
nicípios

Abril: Seminário de Planejamento e Cooperação
Municipal da Metrópole do Rio no IAB/RJ, para
debater experiências inovadoras em planejamento 
gestão e políticas setoriais

2017



O processo de atualização, aperfeiçoamento e
disseminação permanentes da Agenda Rio reforça o 
desejo da Casa Fluminense e sua rede de parceiros de 
inspirar a sociedade civil a construir coletivamente um 
futuro mais justo, democrático e sustentável para as 
nossas cidades. 

É fundamental que os cidadãos tomem para si a
responsabilidade de co-produzirem as ações e políticas 
que desejam ver implementadas no médio e longo prazo, 
exigindo que os governos atuem de modo transparente e 
aberto, para a garantia de uma participação social plena e 
efetiva, no processo decisório em torno das prioridades de 
intervenções e investimento públicos. As principais 
guardiães das cidades são as pessoas que nelas vivem.
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS:
COMO FAZER A SUA AGENDA?
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A defesa da democracia se materializa, na medida em 
que construímos ambientes horizontais de troca de 
experiências e saberes diversos, compartilhamos 
responsabilidades, equilibramos as forças. Buscamos 
qualificar instituições com mais capilaridade social e 
accountability, distribuímos de forma mais equânime 
recursos e serviços, além de promovermos igualdade 
de acesso a oportunidades e direitos.

Nesse sentido, a Casa persegue o sonho de tornar o 
Rio uma cidade mais justa, democrática e sustentável 
para todos. No plano nacional, atenta às agendas 
globais, ela está inserida em diversas redes de
articulação da sociedade civil em torno da Agenda 
2030, de implementação e territorialização dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
ONU nas principais regiões metropolitanas do país.

Fruto de uma articulação inicial entre a Casa
Fluminense, a SDSN e a GIZ, o Observatório
Metropolitano ODS (MetrODS), terá como objetivo 
influenciar políticas públicas e ações da sociedade civil 
que incidam nas metas do ODS 11 nas metrópoles.

O objetivo é criar uma rede de monitoramento e
avaliação de indicadores, além de promover a troca de 
experiências e informações entre as organizações
participantes. Sua formulação foi inspirada na
metodologia de atuação da Casa ao assumir o recorte
territorial metropolitano, a articulação em rede e a
produção e disseminação de informação qualificada, 
aliada a uma incidência política que se volta para o
horizonte de 2030.  
                                                                             
O enfoque regional de atuação da Casa não restringe, 
portanto, seu diálogo com articulações nacionais
que busquem fortalecer os mesmos princípios e
objetivos que a Agenda Rio vem vocalizando. Afinal, 
com o atual modelo federativo brasileiro, as
possibilidades e limites das cidades e metrópoles estão 
intimamente ligadas à conjuntura política e econômica 
nacional. Por isso, conte com a engajada equipe da 
Casa Fluminense para compartilhar suas experiências 
do Rio pelo Brasil afora! 
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https://brasilnaagenda2030.org/
http://https://brasilnaagenda2030.org/
http://casafluminense.org.br/o-monitoramento-dos-ods-no-rio-e-a-agenda-2030-jornada-rumo-as-cidades-sustentaveis/
http://casafluminense.org.br/o-monitoramento-dos-ods-no-rio-e-a-agenda-2030-jornada-rumo-as-cidades-sustentaveis/


CRÉDITOS

Núcleo Executivo da Casa Fluminense 

Coord. Executivo: Henrique Silveira 
Coord. de Informação: Vitor Mihessen 
Coord. de Incidência: Roberto Gevaerd 
Coord. de Comunicação: Aline Souza 
Assessora de Desenvolvimento Institucional: Inés Alvarez-Gortari
Assessora de Mobilização: Yasmin Monteiro
Assistente de Comunicação: Larissa Amorim 
Administrativo / Financeiro: Larissa Cunha 
Estagiário de Design: Arthures Garcia 
Estagiário de Informação: João Pedro Martins 

Texto: Mila Lo Bianco (Formada em Ciências Sociais, com mestrado 
em Planejamento Urbano e Regional, é associada e colaboradora da 
Casa Fluminense, onde também coordenou o processo de
atualização da última versão da Agenda Rio, o relacionamento
institucional da Campanha #Rio2017 e o Seminário de
Planejamento e Cooperação Municipal na Metrópole do Rio.)

Fotos: Janela Fluminense
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Somos uma rede de pessoas e organizações 
comprometidas com a ideia de levar
educação política para cidadãos de todo o 
Brasil. Acreditamos que a tecnologia é uma 
grande aliada na difusão de conhecimento
e que podemos fazer a diferença
proporcionando conteúdo educativo sobre 
política de forma fácil, divertida e sem
vinculações político-partidárias.

Politize!
Você pode contribuir de duas maneiras para 
que ainda mais pessoas aprendam sobre 
esse e outros assuntos:

Compartilhando o material com seus 
amigos e participando da nossa  campanha 
contínua de crowdfunding. Com uma 
pequena contribuição, você pode fazer 
muita diferença, nos ajudando a manter no 
ar a maior plataforma de educação política 
do Brasil. Clique aqui para saber mais!

E AÍ,
GOSTOU DESSE MATERIAL? (:
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http://casafluminense.org.br/
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