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Agora mais um ciclo, incontornavelmente, se 
cumpre. É tempo de fazer o balanço justo da jor-
nada olímpica, mas também de definir os futu-
ros possíveis a partir dela. Futuro que se impõe 
como o desafio real da cidade do séc. XXI: volta-
da para si, na totalidade, e para o desenvolvimen-
to de longo curso, contínuo e permanente, além 
das tarefas de datas globais.

Tornou-se comum nos últimos anos lembrar 
que grande evento é a vida cotidiana das pes-
soas, antes de tudo. O Rio de agora não poderá 
mais adiar esse entendimento, tão singelo quan-
to desafiador na nossa história. Compreender 
que esforços para afirmar-se perante o mundo 
podem gerar marcos arquitetônicos e urbanís-
ticos importantes – como a Av. Rio Branco e o 
Teatro Municipal do início do século passado, ou 
as obras olímpicas de agora –, mas não podem 
dar conta de fazer a cidade para todos que a faria 
de fato contemporânea. Podem mobilizar aten-
ções e investimentos valiosos também para uma 
metrópole em crise por décadas, mas sem ter 
como ser mais que efêmeros se a visão a motivá-

Poucas cidades terão ciclos históricos tão claramente 

demarcados quanto o Rio de Janeiro. A capital federal 

de até 1960, o lento declínio até a ausência de futuros 

dos anos 1990 e 2000, o ânimo retomado pelo horizon-

te dos grandes eventos de 2014 e 2016.

-los não for mais ampla, plena e generosa do que 
símbolos restritos no tempo e no espaço.

Sem enfrentar a tarefa da gestão sustentável de 
recursos hídricos e do saneamento universal, 
precisaremos sempre lidar com o contraste de 
um Museu do Amanhã contraposto à poluição 
da Guanabara ao seu redor – e à escassez de 
água no dia a dia de grande parte da população. 
Sem avançar no imperativo da integração efeti-
va da cidade partida e desigual, veremos o âni-
mo de esforços como o das UPPs dissolver-se 
mais uma vez na afirmação desoladora da vio-
lência cotidiana, metrópole afora. Sem abraçar 
um planejamento urbano realmente universal, 
seguiremos acumulando investimentos em in-
fraestrutura viária e de transportes sem deixar o 
posto de maior tempo diário perdido no trânsito 
no país. Sem renovar a gestão pública e formular 
um horizonte econômico múltiplo e perene, nos 
condenaremos a ver conquistas públicas celebra-
das desfazerem-se com as marés, reproduzindo 
um passado que deveríamos ser capazes de dei-
xar para trás. 
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Os exemplos poderiam seguir, reforçando o 
chamado: sem recusar os passos dados, encarar 
o desafio da superação dos seus limites, na dire-
ção clara das evidências. O Rio do séc. XXI, pós-
-capital, declínio e Jogos, será novo na medida 
em que for inteiro. Exemplar na medida em que 
inclusivo. Exitoso na medida em que compreen-
dendo-se menos como a projeção de símbolos a 
partir do seu núcleo central do que como a expe-
riência diária da cidade metropolitana de 12 mi-
lhões de habitantes que é. Pensar e agir sobre 
si com essa escala de desafios – na provisão de 
direitos, serviços e oportunidades para todos – e 
de futuro – assumindo a totalidade da sua po-
pulação e de seu território como base para um 
desenvolvimento duradouro, além dos ciclos de 
eventos e marcos no tempo. E assim realizar-
-se pra valer como a metrópole global contem-
porânea que precisa ser, superando os pecados 
originais da desigualdade e da segregação, ven-
cendo fronteiras históricas, afirmando-se boa e 
desejável na vitalidade da sua cidadania, cultura 
e meio ambiente.



A Agenda Rio 2017 busca contribuir com ideias e horizon-

tes necessários para essa construção. Elaborada pela primeira 

vez em 2014, como colaboração para o debate das eleições es-

taduais, atualiza-se agora reunindo mais uma vez a soma da 

escuta de vozes diversas de toda a metrópole, em encontros, en-

trevistas e ações cotidianas da Casa Fluminense e de parceiros 

da sociedade civil nos seus 21 municípios, compondo a cida-

de comum que vivemos, fruímos e realizamos coletivamente. 

Com esse sentido, seguimos a caminhada para que 2016 possa 

ser também marco de partida, mais do que fim de ciclo, no 

rumo do Rio que precisamos.





Capazes de prover bem-estar e oportunidades 
com equidade a todos os seus habitantes. Volta-
das ao convívio diverso e positivo e a fazer-se dia 
a dia no envolvimento de cada um. Vocacionadas 
para combinar moradia, atividades e lazer de for-
ma virtuosa, fazendo-se acolhedoras e inspirado-
ras, na experiência cotidiana dos seus cidadãos, 
espaços e recursos naturais.

Com esses fundamentos a guiá-la, a Agenda 
Rio 2017 firma suas propostas no horizonte de 
um Rio abordado universalmente, no conjunto 
completo da sua metrópole: da Praça XV a Santa 
Cruz, da Guanabara a Sepetiba, na vivência ple-
na do tecido urbano único da Baixada ao Leste 
Metropolitano. Sobre esse território e destino 
comuns, vislumbra uma cidade revigorada, com 
polos urbanos, econômicos e culturais diversos, 
reduzindo suas desigualdades, aprimorando as 
relações com seu meio ambiente, ampliando os 
modos de participação e transparência na vida 
pública, realizando por inteiro o potencial dos 
seus 12 milhões de habitantes.

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 estru-

Visão
Cidades melhores são cidades mais 

justas, democráticas e sustentáveis.

turais – da gestão urbana à ambiental, das trans-
formações sociais às econômicas. Superar a crise 
presente e encontrar as formas para avançar após 
o ciclo olímpico, com a definição correta de prio-
ridades para garantir o acesso a direitos, opor-
tunidades e qualidade de vida a todos os seus 
cidadãos. Promover a qualificação e o ganho de 
transparência na gestão pública e a cooperação 
ampliada entre o melhor dos governos, do setor 
privado e da sociedade para tornar isso possível. 
Ampliar as capacidades de coordenação de esfor-
ços para a tarefa, indo do plano metropolitano, 
além das barreiras dos limites municipais, ao 
mais local, no cotidiano do desenvolvimento co-
munitário. E afirmar a identidade comum de um 
Rio inteiro, maior certamente que seu horizonte 
presente, mais pleno e estimulante na escala real 
dos seus desafios e das suas possibilidades.

Não é pouco, claro. Mas como deixar por menos 
diante da imensa promessa por cumprir que a 
cidade representa, e a necessidade de chamado 
que possa afinal motivar-nos tanto ou mais para 
ela do que as tarefas de grandes eventos? As pá-
ginas a seguir buscam apontar caminhos para 
avançar nessa direção nos próximos anos.
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Metrópole Integrada
Multiplicar centros, encurtar distâncias, promover convívio.01

Responder aos desafios da cidade metropolitana 
em sua totalidade implica a capacidade de plane-
já-la de forma articulada, formulando uma visão 
de futuro comum e reforçando as condições para 
a coordenação de esforços em torno dela.

Demanda também a possibilidade de vislumbrar 
um espaço urbano mais funcional, multiplican-
do centralidades, contendo a expansão irracional 
e revertendo as dinâmicas de segregação socioe-
conômica e espacial que a atravessam hoje.

Recuperar a ocupação positiva do seu núcleo 
histórico, no eixo que leva do centro da capital à 
Zona Norte e à Baixada, maltratado e subaprovei-
tado pelo esvaziamento das últimas décadas, ao 
mesmo tempo em que enxergando uma metró-
pole de múltiplos polos de atividade econômica, 
serviços e lazer, com diversidade de usos e gru-
pos sociais em todos eles.

Conjugar o fomento e a oferta de oportunidades 
habitacionais e o aperfeiçoamento da rede de 
transportes a partir disso, promovendo o acesso 
diverso à moradia nas áreas centrais e em todo o 
território e qualificando a circulação na cidade, 
pela redução de deslocamentos na maior proxi-
midade entre casa, trabalho e atividades cotidia-
nas e a multiplicação de opções de mobilidade. 
Conter, assim, a pressão sobre a infraestrutura 
pública e os recursos naturais trazida pela ocu-
pação difusa e segmentada que nos caracteriza, 
expandindo bem-estar e qualidade de vida para 
todos no mesmo movimento.

Esse é, portanto, o marco primeiro da visão ne-
cessária para a metrópole, firmando as bases 
para fazê-la melhor e voltada para o futuro em 
todas as dimensões.
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Criação de agência permanente de gestão com-
partilhada da metrópole e conclusão da elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Metropolitano, como 
pilares para um novo ciclo de gestão planejada e ar-
ticulada dos destinos comuns na cidade.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Valorização e adoção efetiva pelas prefeituras 
dos instrumentos de planejamento municipal, com 
destaque para os planos diretores e os planos mu-
nicipais articulados de mobilidade urbana, sanea-
mento básico, gestão de resíduos sólidos e mudanças 
climáticas, e as políticas de regulação do uso do solo, 
entre outros, conjugando-os com as políticas metro-
politanas e dos municípios vizinhos em cada uma 
das dimensões. 

Promoção da recuperação econômica, urbana e 
habitacional da Zona Norte da capital, benefician-
do-se da sua centralidade na metrópole como um 
todo, infraestrutura instalada e potencial de ocupa-
ção e dinamização, contrapondo a persistência da 
expansão urbana nas franjas da metrópole.

Promoção da descentralização econômica no es-
paço metropolitano, focalizando de forma específica 

Criação de oportunidades de habitação nas 
áreas centrais da capital e dos demais municípios, 
com o aporte de recursos públicos para a viabiliza-
ção econômica de projetos de moradia social nessas 
áreas, exigência de destinação de parcela de novos 
empreendimentos privados para a habitação social, 
formação de estoque de imóveis públicos destinados 
à habitação popular e à contenção da especulação 
imobiliária, além de mecanismos tributários e de 
regulação para o incentivo ao uso misto dos territó-
rios e ocupação de terrenos e imóveis vazios, como o 
IPTU progressivo e a taxação pelo desuso.

Descentralização territorial da gestão pública 
cotidiana, com o fortalecimento de subprefeituras e 
outras instâncias locais, sob a perspectiva da redu-
ção das desigualdades nos municípios, integração 
das divisões territoriais dos vários setores da admi-
nistração e adoção de canais de participação, orça-
mentos e metas locais.

A cidade metropolitana do Rio de Janeiro é composta por uma 

área urbana e de paisagens naturais de 6.736 km2
, com 12 

milhões de habitantes compartilhando espaços, malhas de trans-

porte, serviços públicos, lazer, desafios e oportunidades – 

21 municípios, uma cidade só.

os entornos das baías de Guanabara e de Sepetiba; 
da Av. Brasil e do Arco Metropolitano; a região do 
Comperj e os polos de comércio e serviços vinculados 
aos eixos de transporte de alta capacidade, de modo 
a proporcionar a democratização de oportunidades e 
o fortalecimento de novas centralidades urbanas em 
toda a cidade.
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Mobilidade Sustentável
Novos modos de circulação para um novo horizonte 
de bem-estar na cidade.

02
Mobilidade plena é bem mais que transportes. 
Supõe o reordenamento dos fluxos no espa-
ço urbano, a integração eficaz dos seus usos, o 
combate à segregação socioespacial. Em outras 
palavras, um sentido de desenvolvimento capaz 
de refazer a experiência cotidiana na cidade para 
todos, sob pena do colapso diário compartilhado.

Gestão de transportes é muito mais que a multi-
plicação de vias e veículos. Presume sistema, ar-
ticulação eficiente de modos múltiplos de estar e 
de circular pela cidade. A pé, em bicicleta, de ôni-
bus, BRT, barca, metrô ou trem, em moto ou car-
ro, e outros meios que estejam por surgir. Priori-
dade à circulação local, por calçadas ou ciclovias, 
ao transporte público, e compartilhamento de 
veículos individuais. Frequência, previsibilidade 
e conforto, além da disponibilidade. Abertura 
para o futuro, de baixo carbono e de inovação tec-
nológica, no qual o funcionamento do conjunto, 
com opções diversas segundo trajetos, momen-
tos e usuários, será sempre mais importante do 
que qualquer serviço em particular.

Construindo sobre esses princípios, o Rio tem a 
oportunidade de vislumbrar a superação gradual 
daquele que é hoje talvez o principal dreno de 
qualidade de vida no dia a dia dos seus morado-
res. Corresponder de forma qualificada aos 2 mi-
lhões deles que deixam diariamente seus municí-
pios de residência para buscar oportunidades de 
lazer, estudo e trabalho nas áreas privilegiadas da 
capital. Deixar o posto de metrópole com maior 
tempo diário de deslocamento casa-trabalho no 
país, além de um dos maiores do mundo. Prover 
o acesso pleno, a um tempo mais democrático e 
eficiente, a tudo que a cidade oferece.

2 milhões de pessoas na metrópole 
deixam seus municípios de residência diaria-
mente para acessar oportunidades de lazer, 
estudo e trabalho nas áreas privilegiadas da 
capital. Um réveillon por dia, não festejado.

14 |  PROPOSTAS



Requalificação da malha de trens metropolita-
nos e suas estações, nivelando-a aos padrões de con-
forto, respeito aos horários e informação ao usuário 
existentes no metrô.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Expansão das redes de metrô e barcas, com a 
implantação da Linha 3 em Niterói/São Gonçalo e 
a ampliação e qualificação dos serviços de barcas na 
Ilha do Governador, na Baixada e em São Gonçalo.

Aprimoramento dos serviços de ônibus e BRTs, 
expandindo o uso de GPS para o monitoramento 
dos veículos e a previsibilidade aos usuários, refor-
çando os requisitos de frequência, conservação e se-
gurança e enfrentando a resistência das concessioná-
rias à regulação e controle públicos.

Ampliação das infraestruturas viárias para pe-
destres e ciclistas, com o alargamento e qualificação 
de calçadas, melhorando a caminhabilidade, a ex-
pansão da malha de ciclovias e ciclofaixas, a adoção 
de políticas de desenho urbano voltadas a valorizar 
a circulação por meio delas e a expansão de progra-
mas de educação para a convivência adequada nas 
vias por pedestres, ciclistas e motoristas. 

Foco permanente no acesso universal aos servi-
ços de transporte, com excelência no atendimento a 
mulheres, idosos e pessoas com deficiência, expansão 
da oferta de serviços noturnos, regulamentação de ser-
viços informais em territórios populares e ampliação 
contínua de investimentos para a redução das tarifas.

Implantação efetiva de sistema de transportes 
na metrópole, com o avanço contínuo na intercone-
xão de serviços nos seus 21 municípios, integração 
tarifária plena e criação de agência para a centrali-
zação da cobrança e distribuição de recursos, acesso 
pleno dos órgãos reguladores às informações de servi-
ços de todos os concessionários e reforço das capaci-
dades de coordenação entre eles, ampliação vigorosa 
dos meios de participação e transparência pública 
na gestão do sistema. 

Desestímulo ao uso do transporte individual, 
com a revisão de exigências de vagas de garagem em 
novos edifícios, elevação de custos de estacionamento 
em vias públicas, regulamentação e incentivo ao uso 
de serviços de veículos compartilhados.
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Entre 2010 e 2020 os trens metro-

politanos 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 Ti-

juca, receberá R$ 8,5 bilhões também do Governo 

do Estado, podendo vir a transportar, no máximo, 

300 mil passageiros diariamente.



Japeri por Daniela Fichino
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Igualdade Territorial
Cidade sem fronteiras, feita para todos.03

O Rio de Janeiro tem problemas diversos, como 
sabemos. Nenhum deles, no entanto, é mais gri-
tante ou degradante para a cidade do que a desi-
gualdade fundamental que a define.

A clivagem profunda entre morro e asfalto que 
atravessa a capital, os abismos de condições de 
vida na proporção direta das distâncias do núcleo 
central que marca a metrópole, os contrastes na 
oferta de infraestrutura e serviços públicos eviden-
tes e desconcertantes quando se circula por ela.

Não há mistérios aqui. A tarefa mais urgente do 
Rio é e será por muito tempo concentrar esfor-
ços em desfazer distâncias em direitos e opor-
tunidades legadas por sua história, priorizan-
do com determinação e efetividade a ação nas 
áreas que contam com menos presença pública 
no cotidiano. Encarar o imperativo da integra-

ção plena das favelas e demais áreas informais 
ao tecido da cidade, ao mesmo tempo que di-
recionando investimentos sociais, urbanos e 
econômicos para os pontos na metrópole com a 
demanda mais clara em relação a eles. Guiar-se 
por indicadores objetivos na definição de prio-
ridades, em lugar da reprodução de privilégios 
ou redes de clientela, e pelo princípio simples 
de perseguir padrões igualitários na oferta de 
serviços, equipamentos e infraestrutura públi-
cos essenciais em toda a cidade.

O desafio real é assim o de romper a inércia no 
acesso também desigual à formação da agenda 
pública, e afirmar o sentido comum de que não 
poderá haver cidade exitosa sem dar conta disso. 
Igualdade e superação de fronteiras são requisi-
tos de vida coletiva, e não pode haver chamado 
mais nítido para o Rio do que realizá-los.
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Adoção de programa de igualdade territorial 
para a metrópole, com a definição de metas míni-
mas para a provisão de infraestrutura e serviços 
urbanos, serviços básicos de educação, saúde e segu-
rança pública e equipamentos de cultura, esporte e 
lazer como critério norteador para a destinação de 
investimentos públicos.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Retomada efetiva de políticas de urbanização e 
integração de favelas, alcançando a criação de in-
fraestrutura e serviços de qualidade e a promoção 
genuína de direitos e oportunidades para seus mora-
dores. Estabelecer processos transparentes de partici-
pação, debate e negociação comunitárias das opções 
de intervenção e desenvolvimento local, integrando 
as dimensões de urbanização, serviços, segurança, 
inserção econômica e transição para a formalidade. 
Combinar a ação sobre a infraestrutura e espaços 
públicos com ofertas ampliadas de oportunidades de 
moradia e programas de melhorias habitacionais 
nas residências existentes.

Criação de fundos e programas de desenvolvimen-
to local nos municípios, ampliando as oportunidades 
de participação na gestão pública local, apoiando o 
fortalecimento da sociedade civil e da vida comunitá-
ria e promovendo a expansão de oportunidades eco-
nômicas, culturais e de mobilidade social.

Nos extremos de condições de 
vida na metrópole, Niterói usu-
frui de renda média quase 5 ve-
zes maior que Japeri, enquanto 
as taxas de pobreza na Baixada 
superam o dobro das da faixa li-
torânea da capital a Maricá.

Em 2011, a Zona Sul da capital 
possuía 5 vezes mais centros culturais, 10 
vezes mais salas de cinema e 12 vezes mais 
teatros do que a Zona Oeste, contando com 
menos de 2/3 da população desta.
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Primado da Vida
Reduzir as mortes violentas, onde acontecem.04

O Rio logrou na última década reduzir a sua taxa 
de homicídios no estado, na capital e na maior 
parte dos municípios da cidade metropolitana, 
mas sob pena de ver aumentar a desigualdade.

Enquanto a capital celebrou uma queda de 52% 
nas mortes violentas entre 2005 e 2015, o con-
junto do estado o fez em apenas 37% no mes-
mo período. Se a taxa média conjunta na região 
metropolitana de 32,1 homicídios por 100.000 
habitantes – ou quase 4.000 mortes – a cada 
ano é ainda elevada, os números de municípios 
como Seropédica e Queimados, com taxas cor-
respondentes a 64,1 e 74,5 mortes anuais, se-
guem explicitando o contraste. Ao lado de seus 
vizinhos na Baixada e de bairros da Zona Oeste 
na capital, compõem os núcleos da violência 
letal na cidade, exigindo o foco prioritário das 
políticas de segurança pública.

A desigualdade não é apenas espacial: jovens 
negros, moradores de favelas e periferias, são 
sabidamente os alvos preferenciais dessas mor-
tes, representando mais de três quartos delas a 
cada ano. E a letalidade, como sabemos, não é 
apenas fruto de confrontos entre cidadãos, mas 
tem na polícia não raro um de seus principais 
combustíveis: em 2015, ações policiais resulta-
ram em 645 mortes registradas no estado – 13% 
do total de homicídios – enquanto 26 policiais 
perderam a vida em serviço.

Conhecidos de todos e reiterados a cada ano, 
bem mais do que um apelo para os órgãos de 
segurança pública e justiça, esses números são 
um chamado para o Rio por inteiro: precisamos 
de um movimento real em defesa da vida, que a 
refaça como valor primeiro da nossa existência 
coletiva, com o princípio simples de valer sem-
pre o mesmo onde e de quem quer que seja.
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Criação de um programa de redução de mortes 
violentas na Baixada, conjugando esforços aprimo-
rados da Polícia Militar, o fortalecimento da Divi-
são de Homicídios e a adoção de ações preventivas 
pelas prefeituras da região.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Renovação das políticas de segurança pública 
nas favelas e territórios populares, com a recupera-
ção dos princípios de proteção à vida, minimização 
de confrontos e policiamento de proximidade que 
informaram o início do programa das UPPs, com-
binando-os com a extensão de serviços de acesso à 
justiça, combate à presença e circulação de armas de 
fogo, políticas preventivas, respeito a direitos e apri-
moramento das relações com todos os segmentos das 
populações locais.

Adoção de políticas ampliadas de prevenção do 
crime e da violência, com o envolvimento das pre-
feituras municipais, dos órgãos sociais do Governo 
do Estado e do sistema de Justiça para a coorde-
nação de ações de expansão de oportunidades para 
a juventude, recuperação e valorização de espaços 
públicos de convivência, conservação e iluminação 
públicas, mediação e resolução de conflitos, prote-
ção de crianças e adolescentes, combate à violência 
doméstica e de gênero, prevenção e tratamento da 
dependência química, reinserção social de egressos 
dos sistemas socioeducativo e prisional, garantia de 
direitos e outros esforços sociais e urbanos capazes 
de contrapor as dinâmicas de violência nas áreas 
mais afetadas por ela.

Política de promoção da integridade e confian-
ça nas polícias, fortalecendo seus mecanismos de 
formação, capacitação e valorização profissional, 
canais de participação e interação regular com a 
população e instrumentos de combate à violência e 
corrupção policiais.

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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Baía de Guanabara
Refazer o centro vital e urbano da metrópole.05

O Rio possui várias áreas a motivar atenções 
renovadas da sua população, na multiplicidade 
das suas águas marinhas, lagos, baías, florestas 
e paisagens naturais. Mas a Guanabara consti-
tui certamente a mais emblemática entre elas, 
por seu sentido histórico e natural, seu lugar na 
paisagem e o sentimento profundo do fracasso 
sucessivo da cidade em recuperá-la. 

Por sobre tudo, pelo seu sentido urbanístico 
também: para quem foca a cidade metropo-
litana do Rio, a Baía impõe-se como centro e 
coração indissociáveis do seu tecido urbano.  
O grande marco urbanístico necessário para a 
visão de um Rio renovado na sua plenitude é as-
sim por natureza o de uma Guanabara revivida, 
pensada na sua dimensão ambiental – da des-
poluição há muito premente – e humana, das 
possibilidades multiplicadas de uso em lazer, 
pesca, transportes, turismo, das perspectivas de 
valorização da qualidade de vida em toda exten-
são do seu entorno.

Também talvez mais do que qualquer outra 
frente, a Baía revela o desafio da coordenação de 
esforços para a superação dos desafios comuns: 
lograr a convergência de ações entre governos 
distintos, agentes privados e atores sociais envol-
vidos, e a necessária priorização de investimen-
tos para ampará-las na escala necessária. Desti-
namos um total de R$ 5,8 bilhões nos últimos 24 
anos aos programas de despoluição da Baía e sa-
bemos o quanto falhamos em produzir a coorde-
nação devida para fazê-los eficazes: apenas 33,7% 
da população residente na bacia da Guanabara 
tem acesso à coleta e tratamento de esgoto atual-
mente. Para ir além – na Baía e no Rio – agora, 
nunca é tarde para recomeçar com este sentido 
de prioridade e chamado comum compartilhado.

2/3 dos habitantes da RMRJ, 8,5 milhões 
de pessoas, drenam esgoto diretamente 
para a Baía de Guanabara.
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Celebração de Pacto pela Recuperação da Baía, 
fixando metas, prazos e responsabilidades para a 
sua despoluição e a proteção ambiental dos ecossis-
temas que a compõem e dos rios que a alimentam.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Criação de autoridade gestora da Baía e rees-
truturação dos comitês de Bacia, a partir do pacto 
e em coordenação com a Câmara de Gestão Metro-
politana, reunindo o Governo do Estado, os novos 
governos municipais eleitos no entorno da Baía, as 
comunidades ligadas a ela e a sociedade em geral 
para a gestão integrada e o monitoramento contí-
nuo do cumprimento dos compromissos assumidos e 
dos avanços alcançados, com ampla participação e 
transparência públicas em todo o processo.

Elaboração de plano de recuperação do entorno 
da Baía, com a revitalização da sua orla marítima, 
programas de urbanização e regularização de lo-
teamentos nas suas margens, proteção dos ecossiste-
mas e dos rios que a alimentam e criação de novas 
oportunidades habitacionais nas áreas recuperadas, 
refazendo a centralidade da Baía para a geração de 
bem-estar e o desenvolvimento da cidade.

Suporte e incentivos ao uso qualificado da Baía, 
apoiando o fortalecimento das comunidades e da 
atividade pesqueira em toda a sua extensão, fomen-
tando a prática esportiva e turística no seu interior e 
ampliando a malha de transporte aquaviário conec-
tando os seus vários polos urbanos.
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Baía de Guanabara por Thiago Barreto Pinto 

O total de investimentos 
nos programas de despo-
luição da Baía nos últimos 24 anos 

corresponde a 1/3 dos gastos públicos estima-

dos para a realização dos Jogos Olímpicos.
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Saneamento Universal
Cidade das águas, bela e transparente além da superfície.06

O acesso universal e gestão eficiente das águas 
inclui-se em qualquer lista dos maiores desafios 
globais para este século, simbolizando de forma 
emblemática o alcance dos limites ambientais 
para a atuação humana.

Ao mesmo tempo, poucos temas evidenciam de 
forma tão crua os fracassos coletivos do Rio do que 
a sua relação com a água e o saneamento. Chega-
mos ao ano olímpico, mais de 2 séculos depois da 
conversão da cidade colonial em capital do país, 
a meros 34% da população dos 21 municípios 
da metrópole vivendo em domicílios conectados 
à rede de coleta e tratamento de esgoto, ligações 
clandestinas de dejetos multiplicadas em todos os 
pontos da cidade, acesso irregular ao fornecimen-
to de água em vastas parcelas dela e sistemas de 
recursos hídricos sob pressão constante.

Entre as prioridades perdidas da metrópole, não 
haverá assim como avançar sem enfrentar a tare-

fa nesta frente, em todas as suas dimensões: da 
gestão e preservação de mananciais à infraestru-
tura de fornecimento e saneamento, da destina-
ção adequada ou reciclagem do lixo aos sistemas 
de tratamento, da redução de perdas na rede de 
abastecimento ao consumo consciente. Tarefas 
uma vez mais inadiáveis para cidade que se quer 
viva, bela e longeva, para além das aparências.

O cidadão fluminense é dos 
que mais produz lixo no país, 
1,31 kg por dia, somente atrás 
dos paulistas (1,38kg/dia) e bra-
silienses (1,55 kg/dia). No mu-
nicípio do Rio, até 2013 somen-
te 3% do lixo era reciclado.
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Afirmação da meta de universalização do aces-
so de qualidade à água e saneamento na metrópole, 
com a programação pública dos investimentos neces-
sários e a definição de atribuições e fontes de finan-
ciamento para a sua realização.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Fortalecimento do sistema de gestão e regulação 
do setor, com o aumento das capacidades de ação da 
Agência de Regulação do Saneamento no estado e 
dos comitês de gestão de bacias hidrográficas, criação 
dos planos municipais e valorização dos conselhos 
municipais de saneamento em todos os municípios, 
criação de um sistema estadual de informações sobre 
saneamento e ampliação dos mecanismos de partici-
pação, controle social e monitoramento público das 
ações em todos os níveis.

Ampliação da eficiência e transparência na polí-
tica tarifária, com gratuidade ou tarifa social para o 
acesso ao essencial para consumo humano e adoção 
de progressividade nas faixas de consumo adicional, 
sobretudo no uso do recurso para fins lucrativos, e 
publicidade nos parâmetros e beneficiários de políti-
cas de tarifação reduzida no sistema.

Promoção do uso eficiente da água, em todas 
as etapas da cadeia de fornecimento, reduzindo 
o índice de perdas do sistema de abastecimento de 
45% para ao menos 30%, diminuindo o consumo 
per capita de modo a deixar o posto de maior índice 
do país, combate a ligações clandestinas de esgoto e 
adoção de sistemas de reuso de água no consumo do-
méstico, público e do setor privado.

Aprimoramento da gestão do lixo e resíduos só-
lidos, com a recuperação das áreas de todos os lixões 
encerrados pelo programa Lixão Zero, maior fiscali-
zação dos aterros sanitários, expansão vigorosa dos 
serviços de coleta seletiva, reciclagem e compostagem 
de lixo orgânico, e implantação de sistemas de logís-
tica reversa pelos agentes privados.

Apenas 1/3 da população da metrópole 

tem seus domicílios conectados à rede de coleta e tratamento de 

esgoto. Em Japeri, Nilópolis e Queimados não há nenhum tipo de 

infraestrutura de esgotamento sanitário em funcionamento.

Adoção de incentivos fiscais a negócios susten-
táveis, nos planos da gestão e reaproveitamento de 
resíduos e economia circular, uso eficiente de recur-
sos e criação de novas soluções e tecnologias para o 
esgotamento sanitário e coleta de lixo em contextos 
urbanos e geográficos diversos.

Reflorestamento de nascentes e margens dos 
principais rios que abastecem a metrópole, através 
de programas de complementação de renda e paga-
mento por serviços ambientais de produtores rurais.
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Cidade para Viver
Espaço aberto de cultura, esporte, natureza e encontro.07

Cidades são feitas de pessoas, e precisam ser, 
antes de tudo, plataformas de fruição e encontro 
para elas. São criações sobre espaços naturais, e 
realizam-se pela habilidade de estabelecer rela-
ções saudáveis e positivas com eles.

A proposta, que define muito dos fundamentos 
de boas cidades de nosso tempo, encontra no 
Rio uma das ilustrações naturais mais evidentes 
para si. A vitalidade cultural, esportiva e das pai-
sagens naturais da cidade e sua disposição para o 
convívio no espaço público estarão sempre entre 
seus ativos mais singulares.

O espaço é vasto, no entanto, para desfazer a de-
gradação de áreas verdes na extensão plena do 
seu território, qualificar a relação cotidiana com 
a natureza e os espaços coletivos e revelar o po-
tencial inexplorado da vitalidade criativa na expe-
riência da cidade como um todo. Também aqui, 
o Rio será sempre mais belo na proporção direta 
de mais inteiro, ícone potencial de realização ur-
bana saudável, sustentável e feliz.
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Valorização dos parques, praças, espaços pú-
blicos e áreas de preservação na metrópole, com a 
promoção do uso comunitário e turístico deles, am-
pliação de investimentos na sua conservação, apoio 
a iniciativas de recuperação de áreas degradadas e 
incentivo a novas formas de uso coletivo dos espaços 
(criação de novas áreas de pedestres e convivência, 
espaços de prática esportiva, hortas e jardins comu-
nitários, uso eventual de ruas para atividades de la-
zer, feiras e eventos coletivos etc.). 

A Agenda Rio 2017 propõe:

Ampliação de programas de arborização urba-
na e reflorestamento, com plantio de árvores nas vias 
públicas, recuperação de encostas, morros e parques e 
incentivo a experiências inovadoras de painéis, telha-
dos e construções verdes, universalizando a presença 
de vegetação na paisagem urbana de toda a cidade.

Expansão de oportunidades de prática cultural, 
esportiva e de lazer, adotando a meta universal da 
disponibilidade de equipamentos públicos para elas 
em todos os bairros, segundo as vocações e necessida-
des de cada região, promovendo sua conservação e 
uso regulares e expandindo programas de fomento às 
atividades de esporte e cultura no cotidiano da cidade 
e de todas as faixas etárias.

Sede da maior floresta urbana 
do mundo, a cidade metropo-
litana do Rio possui cerca de 
90 mil hectares de áreas pro-
tegidas, o equivalente a 16% de 
seu território, e conta com 183 
unidades de conservação, nos 
21 municípios.

70% das ruas no município 
do Rio são arborizadas. 
Em São Gonçalo essa taxa é 
de apenas 34%.

Adoção de políticas de incentivo à construção 
sustentável, por meio de instrumentos fiscais, atua-
lização de regras construtivas e inovação na cons-
trução e gestão de recursos nos prédios e equipa-
mentos públicos.
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Duque de Caxias por Antonio Carlos de Oliveira
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Nova Economia
Realizar a vocação para o mercado contemporâneo.08

Saúde, qualidade de vida, sustentabilidade são 
mais do que chamados para um novo padrão de 
vida no nosso tempo. São marcos de diretrizes 
para o desenvolvimento e competitividade eco-
nômicos, definindo atores, locais e regiões voca-
cionados para a inovação.

Como não poderia deixar de ser, com seu tama-
nho e complexidade, o Rio é um espaço econô-
mico diverso, sem que um ou mais setores espe-
cíficos possam reivindicar o posto de alavancas 
solitárias para sua expansão. Mas o potencial 
da cidade para buscar o espaço nas fronteiras 
da inovação econômica é notável, partindo das 
possibilidades de avançar da condição de base 
da indústria estadual de petróleo e gás para con-
verter-se em plataforma de fomento a energias 

renováveis no país, e alcançando as múltiplas op-
ções de expansão do protagonismo cultural, cria-
tivo, turístico e de educação, pesquisa e serviços 
sofisticados nos planos nacional e global.

Esses são também setores com vocação particu-
lar para a geração de cadeias de oportunidades 
múltiplas, para novos empreendedores, peque-
nos e médios negócios e inserção de grupos so-
ciais diversos. Posicionando a cidade na linha 
de frente da economia urbana contemporânea, 
projetando identidade convergente com sua vo-
cação para o bem viver, criatividade e sintonia 
com a natureza e amparando a democratização 
de oportunidades, essas são frentes que uma vi-
são positiva de desenvolvimento para o Rio não 
pode deixar de abraçar.
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Adotar programas de fomento a negócios ligados 
a energias renováveis, com atuação local, estadual 
ou nacional, estimulando a conexão com o setor de 
petróleo e gás, universidades e centros de pesquisa e 
a experimentação na cidade de projetos inovadores 
(geração local de energia solar e eólica, veículos elé-
tricos, construções sustentáveis etc.).

A Agenda Rio 2017 propõe:

Afirmar a identidade da cidade com a economia 
verde, criativa e do conhecimento, valorizando agen-
tes locais de cultura, moda, gastronomia, produção 
audiovisual, tecnologia, meio ambiente, esporte e tu-
rismo de negócios e lazer, e ampliando programas de 
fomento e suporte ao seu desenvolvimento.

Favorecer o desenvolvimento local na Baixa-
da Fluminense e no Leste Metropolitano, com o 
apoio a produtores culturais e agentes de inovação 
locais, criação de parques tecnológicos, conjugação 
de atividades econômicas tradicionais com empreen-

Incentivo a projetos de agricultura e agroeco-
logia urbanos no interior da metrópole e na Zona 
Oeste da capital, criando novas oportunidades eco-
nômicas com a produção local de alimentos, favore-
cendo a regulação climática da cidade e ampliando 
a oferta de produtos de menor custo e mais saudáveis 
para seus habitantes.

Fomentar o desenvolvimento de novos arranjos 
produtivos e laborais, com o estabelecimento de um 
ambiente de negócios que promova espaços compar-
tilhados de produção, não só de alta tecnologia, mas 
que também atenda negócios de áreas periféricas da 
Região Metropolitana, com o suporte a indústrias de 
pequeno e médio porte, como movelaria, produção 
têxtil e de cosméticos etc., e a expansão de programas 
de suporte à formalização e inserção econômica plena 
de negócios locais.

Nos municípios de Japeri, Guapimi-
rim, Magé, Belford Roxo e Paracambi, 

há capacidade de oferecer trabalho com carteira assinada para não 

mais que 13% da população residente.

dimentos de economia solidária e inserção de em-
preendedores informais regularizados nas cadeias de 
negócios e criação de polos locais de turismo ecológi-
co, reunindo e valorizando a rede de parques e áreas 
de preservação ambiental na região.
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Gestão Republicana
Governos abertos, planejamento consequente, controle público.09

Os desafios da vida pública no Rio são bem co-
nhecidos. Centralização decisória, fragmenta-
ção institucional, debilidades técnicas e geren-
ciais, aversão à transparência, patrimonialismo 
e corrupção.

Seus custos profundos e persistentes para as 
possibilidades de conquistas coletivas na cidade 
são também sempre crescentemente evidentes. 
Mais que formular e sustentar políticas para a 
qualificação da agenda governamental, é decisi-
vo encontrar caminhos para desfazer barreiras 
para a efetivação delas pelas instituições públi-
cas, qualificar a vida política e suas interfaces 

com a cidadania, aprimorar os modos regulares 
de planejamento e gestão nas várias camadas 
governamentais.

Se os obstáculos estão longe de ser desprezí-
veis, as oportunidades são dadas pela demanda 
flagrante de mudanças e a disponibilidade am-
pla de meios para fazê-las, no repertório global 
da boa gestão pública, nos avanços parciais de 
órgãos públicos da própria metrópole, no arco 
de mecanismos legais já existentes no país por 
implementar. Abraçando-os, o Rio terá dado 
passo indispensável para transformar-se em 
tudo mais que preciso.
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Adoção pelo Governo do Estado e por todos os 
municípios da exigência legal de apresentação de 
planos de metas no início das respectivas gestões e 
prestação de contas regular do seu cumprimento, com 
participação abrangente na sua elaboração e ampla 
divulgação pública dos balanços de resultados.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Aprimoramento permanente dos meios de pla-
nejamento e gestão nas administrações, com políti-
cas de controle e ganho de eficiência na gestão fiscal, 
criação de sistema de informações para o monito-
ramento dos serviços e ações públicas em todas as 
instâncias, ampliação de mecanismos de coordena-
ção intersetorial de ações e valorização de estruturas 
perenes e qualificadas de pessoal.

Aprimoramento das políticas tributárias e dos 
sistemas de arrecadação, com a revisão de incenti-
vos e isenções fiscais para empresas e proprietários 

Implantação efetiva pelas administrações dos 
instrumentos já existentes de transparência e con-
trole social, como a Lei de Acesso à Informação, a 
adoção de plataformas online de dados abertos, a 
exigência de Estudos e Relatórios de Impacto Am-
biental em obras públicas e a adoção de protocolos 
básicos para serviços de informação ao cidadão, tan-
to presenciais quanto virtuais.

Ampliação de mecanismos de transparência e 
eficiência para compras públicas, com a publicação 
regular das cartas-convite de licitações, divulgação 
de planilhas de custos e cálculos tarifários de con-
cessionários de serviços públicos, adoção de políticas 
de compras públicas inclusivas e sustentáveis, entre 
outras possibilidades.

Renovar a prática de elaboração de projetos em 
obras públicas, com a exigência de realização de 
concursos para o envolvimento de agentes privados, 
consulta e participação social no desenvolvimento e 
a contratação das obras somente a partir de projetos 
completos.

de imóveis, eliminando disparidades; a atualização 
das plantas de IPTU nos municípios, ativando me-
canismos de progressividade e incentivos para o uso 
eficiente do solo, a democratização de oportunidades 
habitacionais e a descentralização econômica; a pro-
moção da transparência nos sistemas de arrecadação, 
fiscalização e concessão de benefícios; a expansão de 
programas de premiação aos consumidores para a 
demanda de notas fiscais de comércio e serviços; e a 
adoção de políticas de justiça tributária voltadas à 
redução de desigualdades e estímulo a práticas sus-
tentáveis em todos os níveis.
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No ranking da trans-
parência da Controla-
doria Geral da União, 
o Rio encontra-se na 18a posição en-

tre os 27 estados do país.



Santa Cruz por Mônica Parreira 
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Participação e Direitos
Cidade de todos e democracia do séc. XXI.10

Democracia é eleições livres, distribuição insti-
tucional de poderes e gestão pública republica-
na, mas é também a prática regular do diálogo e 
negociação plurais como fundamentos da quali-
dade das decisões, políticas e ações públicas co-
tidianas. Sem isso, não pode haver democracia 
completa nem efetiva, com a prática governa-
mental cotidiana sendo justamente minada pela 
baixa legitimidade, a multiplicação de tensões 
sociais e o descrédito.

Qualquer identidade com o contexto do Rio não 
será, naturalmente, coincidência. Nossa história 
é a da centralidade, da escassez de participação e 
do arbítrio recorrente na vida pública, e a expe-
riência recente dos governos estadual e munici-
pais na metrópole faz inevitável reconhecer que 
ela pouco ou nada alterou-se nos últimos anos. 
Da opacidade de projetos decisórios à experiên-
cia cotidiana de violações de direitos em espaços 
amplos do seu território, a cidade se ressente 
crescentemente da impermeabilidade do poder 
público à cidadania.

Dos 21 municípios da metrópole, apenas Ni-
terói e Rio de Janeiro possuem leis de Planos 
de Metas, e ainda são necessários muitos 
avanços na participação social na sua elabo-
ração e no monitoramento público de sua 
implantação.

Para ser de todos, o Rio precisa-
rá que seu estado e política tam-
bém o sejam, sintonizando-se 
com as exigências de uma vida 
democrática realmente plena.

Para ser de todos, o Rio precisará assim fazer 
com que seu estado e política possam sê-lo tam-
bém, sintonizando-se com as exigências de uma 
vida democrática realmente plena.
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Realização de experiências inovadoras de parti-
cipação na elaboração de orçamentos públicos, com 
ênfase nos planos local e municipal, aprofundando o 
envolvimento da cidadania e ampliando a transpa-
rência na formação de prioridades governamentais.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Ampliação de canais e modos de participação 
social e interlocução com a população em todos os 
níveis, implantando e valorizando mecanismos já 
existentes, como os conselhos de políticas públicas, 
audiências públicas, ouvidorias etc., e sobretudo 
testando e disseminando formas inovadoras, como 
a criação de espaços físicos de referência para a di-
fusão de informações e escuta sobre processos de pla-
nejamento na cidade;  o envolvimento dos usuários 
na gestão e avaliação de equipamentos e serviços 
públicos; a realização de consultas a grupos focais 
de beneficiários e especialistas ou a grupos randomi-
camente selecionados de cidadãos; entre outras possi-
bilidades, no amplo repertório de experimentação no 
tema em curso no Brasil e no mundo.

Experimentação de processos participativos com 
uso de tecnologias digitais, com a multiplicação de 
processos de consultas online para a formulação de 
políticas e criação de mecanismos para comunicação 
e votações pela população em temas de interesse lo-
cal por meio de celulares e da internet. Combinação 
quando positivo dessas iniciativas com formas e mo-
mentos presenciais de participação, interagindo de 
forma inovadora com as dinâmicas virtuais.

Recuperar o papel dos parlamentos como canais 
de diálogo e debate públicos, com a multiplicação de 
espaços e instrumentos para isso na rotina das câma-
ras de vereadores e da Assembleia Legislativa e o com-
promisso de vereadores e deputados estaduais com a 
realização de mandatos abertos e participativos.

Criação de programa de cidadania universal 
para a metrópole, a partir da ação coordenada dos 
órgãos públicos de defesa da cidadania e proteção de 
direitos, estabelecendo metas e mecanismos de mo-
nitoramento para a redução de violações em geral e 
reforçando os meios de responsabilização do Estado e 
compensação das vítimas nos casos de violência, arbí-
trio e discriminação por agentes públicos.
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Cidades e Cidadãos Inteligentes
Informação e inovação coletiva, nas ruas em rede.11

Grandes metrópoles são organismos comple-
xos, dinâmicos, com o desafio de prover bem-
-estar e eficiência para milhões de pessoas. Nis-
so, o Rio partilha a condição com outros polos 
urbanos do mundo, e as oportunidades para 
acumular aprendizados e criar soluções inova-
doras no cotidiano.

Se a gestão qualificada de informações e o estí-
mulo eficaz à colaboração dos cidadãos inserem-
-se necessariamente entre os atributos da boa 
gestão pública e urbana, a disseminação de tec-
nologias digitais multiplica de forma única seu 
potencial, abrindo caminho para uma nova era 
de solução de problemas nas grandes cidades. 
Sistemas públicos de informações geradas em 
tempo real por órgãos diversos, agentes priva-
dos e cidadãos interconectados em todo o espaço 
urbano permitem a leitura e acompanhamento 
sem precedentes do funcionamento da cidade. 
Ambientes de análise contínua delas produzem 
insumos múltiplos para o aprimoramento da 
gestão, com respostas imediatas – do trânsito 
ao sistema de mobilidade, do meio-ambiente às 

políticas sociais, da saúde à segurança. E a cria-
ção livre de aplicativos para seu uso alavanca as 
possibilidades de incremento da qualidade da 
vida e colaboração mútua nas várias dimensões 
da rotina dos indivíduos.

Um Rio contemporâneo, sintonizado com seu 
tempo e as possibilidades de fazer-se melhor, 
deve assim colocar sua vocação criativa na linha 
de frente da incorporação das novas tecnologias 
para a realização deste potencial. Ampliar as ha-
bilidades de ação em rede, para um tecido urba-
no comum.

Um Rio contemporâneo, sin-
tonizado com seu tempo, deve 
colocar-se na linha de frente da 
incorporação das novas tecno-
logias para a criação de solu-
ções urbanas.
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Criação de sistemas de informações e operações 
integradas, agregando dados gerados por fontes múl-
tiplas na administração pública e no cotidiano da 
cidade e amparando sua utilização aprimorada 
para o monitoramento e gestão em tempo real da 
vida urbana e dos serviços públicos.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Fomento regular ao desenvolvimento e apro-
priação de soluções pelos cidadãos, com programas 
de incentivo à criação de aplicativos por órgãos pú-
blicos e agentes privados, facilitação do comparti-
lhamento de dados por aplicações diversas e suporte 
e serviços de compartilhamento de bens e recursos 
no cotidiano da cidade.

Expansão de práticas de integração e cooperação 
gerencial, reunindo órgãos públicos diversos, atores 
privados e da sociedade civil para a análise e utili-
zação combinada de dados comuns e a criação de 
soluções conjuntas em temas urbanos.

Até 2014, 37% 
dos domicílios da 
metrópole do Rio 
não tinham acesso 
à internet.
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Convivência Cidadã
Vitalidade e respeito, diversidade e encontro, 
no espaço comum.

12
Entre os paradoxos diversos que marcam o Rio, 
está o da sua relação com os outros e o convívio 
na cidade: o Rio é plataforma justamente cele-
brada de encontro e diversidade, mas também de 
apartações e desconfianças mútuas profundas, é 
icônico pela intensidade e beleza da sua vida nas 
ruas e nos espaços públicos, mas também pela 
incivilidade e descuido persistentes no compar-
tilhamento delas.

Beleza e caos, com a missão de dissociá-los, mul-
tiplicando a primeira e desfazendo-se do segun-
do, estando sempre assim entre os chamados 
fundamentais da cidade. O Rio pode ser mais 
atento a todos no fazer e viver dos seus espaços – 
para mulheres, crianças, negros, jovens, LGBTs, 
idosos, pessoas com deficiência etc. Pode ser 
mais acolhedor e melhor no respeito ampliado 
à vida coletiva – do trânsito à gestão de resíduos, 

da conservação de espaços ao pagamento de tri-
butos. Pode ser mais aberto e voltado à circula-
ção ampla das pessoas em todo o seu território, 
sem abrir mão da criatividade, espontaneidade e 
alegria de viver que inegavelmente o definem e 
fazem belo também.

Mais que isso, pode realizar de forma ainda mais 
plena essas qualidades ao fazer tudo isso, no cui-
dado com as pessoas, espaços e recursos natu-
rais, no prazer da vida cotidiana, na vivência da 
vitalidade cultural, urbana e da natureza que o 
faz único.

Renovar os modos de exercitar e experimentar a 
vida coletiva precisando estar assim no horizonte 
comum do Rio para cumprir a promessa de cida-
de que é e pode ser.
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Incorporação da diversidade como parâmetro 
central no desenho e gestão da cidade, expandindo 
os meios de acessibilidade, segurança e fruição dos 
espaços por todos os grupos sociais.

A Agenda Rio 2017 propõe:

Criação de programas de promoção de cultura 
cidadã e convivência, combinando ações educacio-
nais, culturais, esportivas e de lazer, incentivos ao 
envolvimento comunitário no uso e valorização de 
espaços públicos e fomento ao convívio plural no co-
tidiano da cidade.

Estímulo à circulação e exploração plena da 
metrópole por seus moradores e visitantes, promo-
vendo a valorização dos espaços urbanos, parques 
e reservas naturais e circuitos culturais de todo o 
seu território, fomentando o acesso ampliado a eles 
por todos também em toda a cidade e desfazendo 
barreiras de mobilidade, segurança ou apenas de 
fronteiras enraizadas para a sua vivência integral.
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Renovar os modos de exercitar e ex-

perimentar a vida coletiva é condição 

essencial para o Rio cumprir 
a promessa de cidade 
que pode ser, além da 
vitalidade e beleza.

São Gonçalo por Thiago Barreto Pinto
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