
01

Construir 
uma agenda 
para a cidade 
metropolitana



02

ÍNDICE
03

06

09

13

20

23

INTRODUÇÃO 

PROGRAMAÇÃO DO 7º FÓRUM RIO

QUAIs sÃO Os DEsAFIOs PRIORITáRIOs 
PARA O RIO PÓs-OlIMPÍADAs?

QUAIs POlÍTICAs PÚBlICAs PRECIsAM sER 
CRIADAs PARA FAZER FRENTE AOs DEsAFIOs 
PRIORITáRIOs DO RIO ? 

MAPA METROPOlITANO COlABORATIVO

CAlENDáRIO INTEGRADO



03

A Casa Fluminense foi criada no início de 2013 para 
funcionar como espaço associativo destinado ao 
acompanhamento, proposição e defesa de políticas 
para a promoção da igualdade, o aprofundamento 
democrático e o desenvolvimento sustentável no 
Rio de Janeiro. Formada como organização em 
rede, seu surgimento responde ao sentimento de 
seus fundadores e associados da necessidade de 
um novo ambiente – ou “casa” – comum voltado 
a promover de maneira contínua a reflexão e 
proposição compartilhadas de políticas públicas.

A construção coletiva de uma agenda para o 
Rio nasce, por isso, junto com a própria Casa, 
materializada em um primeiro movimento de 
circulação pela metrópole e escuta qualificada 
de associados e organizações parceiras 
comprometidos historicamente com a causa 
pública e democrática no Rio. A partir de uma série 
de encontros e entrevistas com pesquisadores, 
lideranças e agentes dedicados a projetos e 
causas diversas, elaborou-se o documento 
Agenda Rio 2017, lançado em agosto de 2014. 

INTRODUÇÃO

Nele estão sintetizados temas prioritários e 
propostas de políticas públicas para construção 
de um Rio mais justo, democrático e sustentável. 

CONFIRA NA PlATAFORMA 
AGENDARIO.ORG
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O movimento de elaboração da Agenda Rio 2017 
buscou contribuir para a expansão no espaço e 
no tempo da pauta pública do estado: no espaço, 
estendendo-a universalmente ao conjunto completo 
da metrópole e não apenas – ou prioritariamente – 
para suas áreas centrais; e no tempo, contemplando 
horizontes e desafios para além do calendário dos 
grandes eventos esportivos.

Estamos chegando ao final do ciclo de Copa e 
Olimpíadas e o balanço revela com cada vez mais 
clareza o volume de desafios persistentes – em 
mobilidade urbana, segurança pública, saneamento, 
habitação, desenvolvimento econômico, meio 
ambiente, transparência governamental, garantia 
de direitos e tanto mais – e a certeza de que somente 
um planejamento inclusivo e de longo prazo poderá 
fazer frente a eles. 

A margem para a disputa de uma visão de cidade 
foi restrita até agora, com a concentração das 
atenções e esforços na capital. O pós-Olimpíadas, 
no entanto, é uma página em branco e será 
preciso ‘entrar em campanha’ para materializar 
políticas que contemplem todos os 12 milhões 
de habitantes do Rio e encarem o real desafio da 
redução de desigualdades nesse território.

Na busca de um horizonte que seja consistente com 
o mosaico de vozes da sociedade civil fluminense, 
a Casa reiniciou o esforço em torno da composição 
coletiva da Agenda Rio, a partir de encontros e 
entrevistas em pontos diversos da metrópole. 
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O 7º Fórum Rio, realizado no início de abril na 
Pavuna, foi um momento privilegiado para o 
exercício da construção coletiva de demandas 
e propostas. No evento, a rede de associados e 
parceiros da Casa dedicou-se a responder quais 
são os desafios prioritários do Rio no pós-Jogos 
e quais políticas precisam ser adotadas para 
responder a eles.

O presente relatório sintetiza os resultados das 
dinâmicas de construção compartilhada que 
aconteceram no Fórum. As ideias levantadas 
no evento e registradas neste documento 
representam os anseios da rede e terão papel 
central no processo de atualização da Agenda 
Rio. A segunda versão do documento será 
lançada em julho.  

Munidos desse conjunto consistente de ideias, a 
rede da Casa se dedicará à disseminação pública 
das propostas, com a incidência desses conteúdos 
em três frentes principais: as eleições municipais, 
a elaboração do Plano de Desenvolvimento 
Metropolitano e o momento da realização dos 
Jogos Olímpicos, equilibrando o balanço crítico 
do ciclo cumprido com o inspirar de desafios e 
horizontes para frente.

A hora, portanto, é de articulação em torno da 
construção e sustentação compartilhada de 
uma pauta pública que contemple o Rio inteiro. 
Esperamos que esta sistematização de ideias e, 
futuramente, o documento da Agenda Rio sejam 
instrumentos que impulsionem a articulação de 
atores da sociedade civil fluminense e, a partir 
dela, a colocação em marcha de novas conquistas 
sociais e políticas para o Rio.
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Programação do 7º Fórum Rio 

Credenciamento + Café da manhã 

Abertura e apresentação da dinâmica de trabalho do dia  

Dinâmica World Café - Quais os desafios prioritários para o Rio pós-Olimpíadas?

Almoço + Apresentação do RapLab 

Detalhamento de propostas de políticas públicas em eixos específicos 
Construção de um mapa das organizações presentes no evento e calendário de ações 

Apresentação das propostas detalhadas 

09h às 10h 

10h às 11h 

11h às 13h

13h às 14h

14h às 16h 

16h às 16h30 

A HIsTÓRIA DA CAsA 
EM PAINEl
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RAPlAB lANÇOU
MÚsICA “RIO 2017”

FEIRA DE 
INTERGRAÇÃO
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DETAlHAMENTO DE PROPOsTAs DE POlÍTICAs PÚBlICAs 
EM EIxOs EsPECÍFICOs 
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ETAPA DA MANhÃ 

QUAIs sÃO Os DEsAFIOs PRIORITáRIOs 
PARA O RIO PÓs-OlIMPÍADAs?

A metodologia escolhida para dar início à construção 
compartilhada no 7º Fórum Rio foi a World Café. O 
público presente foi dividido em pequenos grupos 
de 4 a 5 pessoas. Cada agrupamento se acomodou 
em uma mesa, onde estavam disponíveis post-its 
e cartolina, e escolheu um representante. 

O primeiro desafio foi eleger os problemas 
mais urgentes a serem enfrentados no Rio. Os 
facilitadores estimulavam que os participantes 
detalhassem bem aquilo que queriam e fizessem 
um post-it por demanda, colando na cartolina. 

Houve então uma primeira troca de mesas. O 
anfitrião permaneceu, encarregado de explicar 
para quem chegava as ideias levantadas pelo 

grupo anterior. Nesta segunda rodada, o objetivo 
era organizar as demandas em grandes eixos, 
como saneamento, segurança, entre outros. Todos 
os temas citados pelos grupos foram compilados 
pelos facilitadores. 

Após mais uma troca de mesas, a terceira 
e última solicitação foi a de que cada grupo 
selecionasse as três demandas mais importantes 
presentes em sua cartolina. Os anfitriões ficaram 
responsáveis por ler cada uma delas para os 
demais. Os post-its foram então  alocados em 
um dos grandes eixos temáticos selecionados 
pelo conjunto de participantes. A nuvem de 
tags acima, representa o número de demandas 
prioritárias em cada um deles.
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sEGURANÇA

EMPREGO

CUlTURA

Discutir mandato coletivo/combater a criminalização dos pobres

Treinamento para policiais cumprirem o seu papel com a população

Melhorar condições das UPPs (tanto para policiais quanto para população)

Maior preparação e melhores condições de trabalho para os policiais 

Segurança mais integrada com a comunidade e voltada para os cidadãos

Reduzir incertezas sobre continuidade do programa de UPPs após Olimpíadas

Política de segurança deve ser uma ação integrada, que una esforço em saúde, educação e trabalho

Manter oferta de empregos mesmo após Olimpíadas

Reutilização das estruturas olímpicas

Descentralizar os investimentos: menos obras e mais oportunidades

Gerar empregos nas regiões periféricas: subúrbios e interior

Investimento em formação técnica

Garantir iniciativas de fomento à cultura e identidade local

Ocupação cultural e esportiva dos espaços construídos para megaeventos e plano 
de sustentabilidade financeira para eles

Implementação de equipamentos de cultura em territórios de periferia e mecanismos de acesso 

• 

•

•

•

•

• 

•

•

•

•

•

•

• 

•

•

ABAIxO, VOCê CONFERE A lIsTA DE DEMANDAs E PROPOsTAs QUE APARECERAM 
NO TRABAlHO DOs GRUPOs, lIsTADAs POR EIxO TEMáTICO: 

JUVENTUDE
Políticas específicas para a juventude• 
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EDUCAÇÃO
Aproveitamento dos equipamentos• 

sAÚDE PÚBlICA

sANEAMENTO BásICO

Acesso e garantia de implementação de políticas públicas de saúde e direito à saúde: promoção e 
prevenção

Mais equipamentos

Melhoria salarial para servidores da saúde 

Fim das políticas de terceirização da saúde 

• 

•

•

•

Ampliação das redes de esgotamento sanitário

Universalização da coleta de lixo

Ampliação da coleta de lixo seletiva

• 

•

•

HABITAÇÃO
Controle da especulação imobiliária

Fim da política de remoções

•

•

EsPORTEs
Acesso e investimento aos esportes variados nas periferias• 
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TRANsPORTE

GEsTÃO PÚBlICA

INFRAEsTRUTURA E OBRAs

Aproveitamento dos equipamentos• 

MOBIlIDADE
Redução dos valores das passagens

Mais opções de transporte e integração dos modais: trens, ônibus e barcas

Metrópole policêntrica e hiperconectada

Adensamento populacional em áreas com infraestrutura já implantada 

•

•

•

•

Descentralização

Transparência

Implementação de intercâmbio com cidades da metrópole para a utilização do legado 

Mais áreas de uso comum

Melhoria na iluminação pública

•

•

•

•

•

Melhor compreensão dos mecanismos de governança metropolitana 

Monitoramento das políticas a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

• 

•

POlÍTICAs PÚBlICAs
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ETAPA DA TARDE 

QUAIs POlÍTICAs PÚBlICAs PRECIsAM sER CRIADAs PARA 
FAZER FRENTE AOs DEsAFIOs PRIORITáRIOs DO RIO ?
Na parte da tarde, cada um dos eixos temáticos listados na dinâmica World Café transformou-se em uma 
mesa de debate específica. Os participantes poderiam escolher o tema de sua preferência. A dinâmica de 
trabalho buscou levantar as características atuais do Rio que representam desafios a promoção de igual-
dade, aprofundamento democrático e desenvolvimento sustentável em cada tema; destrinchar possíveis 
ações para enfrentá-las e atores responsáveis por elas; e a partir de quais indicadores o avanço poderia 
ser monitorado. Confira abaixo os pontos levantados em cada mesa: 

• 

•

•

•

•

•

Centralização de  equipamentos e perfil 
dos gestores;

Centralização dos recursos;

Necessidade do fortalecimento de redes;

Alta mortalidade da juventude negra;

Necessidade de mapeamentos de agentes culturais;

Baixa articulação e comunicação entre secre-
tarias de governos.

CONTEXTO:

CUlTURA, JUVENTUDE, EsPORTE
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• 

•

•

•

• 

•

•

•

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

AVALIAÇÃO E INDICADOREs 
DE sUCEssO:

Mapeamentos dos equipamentos culturais e 
esportivos, sobretudo dos clubes de bairro e 
dos agentes locais;

Os equipamentos devem ser geridos por pes-
soas do território, principalmente e preferen-
cialmente, jovens;

Implementação do Observatório de Juventude 
e descentralização de editais de modo a criar 
dispositivos para fomentar a criação de redes;

Desenvolvimento de projetos idealizados por 
jovens negros de periferia para promover a 
sensibilização de policiais através da vivência, 
intercâmbio/ aproximação.

Impacto das iniciativas a partir dos indicadores 
de homicídio de jovens negros;

Realização do mapa e acompanhamento do au-
mento do número de gestores jovens nos equi-
pamentos;

Verificar a implementação do Observatório e 
da ocorrência de novos editais que incentivem 
a criação de redes;

Mensurar.
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• 

• 

•

Avaliação qualitativa das iniciativas de 
abertura de instância de governo;

Avaliar porcentagem da população que 
participa nesses espaços.

• 

•

•

CONTEXTO:

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

PARTICIPAÇÃO sOCIAl

AVALIAÇÃO E INDICADOREs 
DE sUCEssO:

Deficiência na participação da população 
nas instâncias deliberativas e de gestão de 
serviços, equipamentos e demandas públicas.

Há de ter vontade política (diretriz) do poder 
público para empoderar a população na gestão 
dos espaços públicos;

Mais organizações da sociedade civil atuando 
na conscientização da população sobre seus 
direitos;

Descentralização da tomada de decisão, com-
partilhando poder com a população direta-
mente envolvida.
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• 

•

•

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

TRANsPORTE PÚBlICO E MOBIlIDADE

• 

•

•

AVALIAÇÃO E INDICADOREs 
DE sUCEssO:

Integração física e tarifária entre os modais de 
transportes (trens, ônibus, bikes, barcas, metrô );

Ampliar o investimento na melhoria do sistema 
de trens;

Maior participação da sociedade no plane-
jamento do transporte público nas esferas es-
tadual e municipal.

Comparar investimentos em cada modal (trens, 
ônibus, barcas, metrô);

Indicadores de tempo e custo dos deslocamentos;

Existência de instâncias de participação da so-
ciedade e efetiva interferência desta nos pro-
cessos de decisão.
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EMPREGO E RENDA

• 

•

•

Fortalecimento de iniciativas empreendedoras 
através da AgeRio, SEBRAE, incubadoras, 
aceleradoras e FINEP;

Plano Metropolitano deve incentivar a descen-
tralização dos investimentos públicos e privados 
na RMRJ, potencializando as vocações regionais;

Investimento em formação e qualificação 
profissional, através de uma articulação inter-
setorial e intergovernamental, por meio do Sis-
tema S e SETRAB.

Número de iniciativas apoiadas, montante 
investido e desempenho dos atores;

Orçamento público territorializado, geração de 
emprego e renda territorial;

Número de cursos, matrículas, desempenho 
e avaliação do alinhamento dos cursos com 
demanda.

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

• 

•

•

AVALIAÇÃO E INDICADOREs 
DE sUCEssO:
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sANEAMENTO BásICO

INFRAEsTRUTURA E OBRAs

• 

•

•

•

• 

•

•

Presença de representantes da sociedade civil 
no conselho da empresa;

Validação periódica das metas de saneamento 
a cada ano, com vistas à universalização do 
acesso à água e ao tratamento do esgoto;

Monitoramento independente das metas de ex-
pansão da rede de coleta e tratamento a ser 
realizado pelas universidades.

• 

•

•

CONTEXTO:

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

AVALIAÇÃO E INDICADOREs 
DE sUCEssO:

Baixíssima % de coleta e tratamento de esgo-
tos na RMRJ;

Ausência de troncos coletores;

Poluição da Baía de Guanabara por esgoto;

Alto índice de contaminação por doenças de 
veiculação hídrica.

Maior transparência na gestão das empresas 
públicas e privadas de saneamento; 

Construção dos troncos coletores de esgoto;

Criação de metas e mecanismos de punição em 
caso de não cumprimento das metas pela Ce-
dae e empresas privadas de saneamento.

• 

•

CONTEXTO:

• 

•

•

Obras mal planejadas, mal realizadas, não con-
cluídas, super faturadas;

Falta de transparência.

Aumento do número de participantes no pro-
cesso de monitoramento;

Avaliação das obras de acordo com prazos e 
previsão de gastos;

Agentes devem ser julgados e condenados a 
devolver os recursos mal aplicados.

AVALIAÇÃO E INDICADOREs DE sUCEssO:
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• 
•
•

CONTEXTO:

sEGURANÇA PÚBlICA

Desigualdade social, econômica e geográfica;
Presença maciça de armas;
Despreparo policial.

Redução de armas letais e substituição por ar-
mas menos letais¹;

Ampliação das políticas sociais em territórios 
mais violentos;

Qualificação dos agentes de segurança pública; 

Plano de redução de homicídios na Baixada.

Controle do uso das munições;

Frequência dos policiais nos cursos propostos;

Aprovação do Plano de redução;

Frequência de participação da sociedade civil 
nos conselhos de segurança.

• 

•

•

•

• 

•

•

•

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

AVALIAÇÃO E INDICADOREs 
DE sUCEssO:

EDUCAÇÃO

• 

•
•

CONTEXTO:

A educação não é encarada em seu aspecto 
multifacetado;
Profissionais desvalorizados;
Escolas não tem preocupação com a sustentabilidade. 

Instâncias de governo devem implantar progra-
mas de desenvolvimento do magistério; 

Planejar um modelo básico para estrutura física 
das escolas;

Aproximar escola e comunidade com a criação de 
fórum comunitários com a implantação dos PPCs 
(Projetos Político Pedagógicos).

Desenvolvimento de metodologias de avaliação 
especial, de acordo com a realidade da RMRJ;

Avaliação qualitativa e quantitativa de desem-
penho dos professores;

Avaliação da qualidade do ambiente educacional;

Monitoramento de bem-estar e meio ambiente 
em educação;

Escola aberta com arenas de participação 
comunitária;

Educação como valor de transformação da 
comunidade. 

• 

•

•

•

•

•

• 

•

•

AÇÕEs E ATOREs 
RELEVANTEs:

AVALIAÇÃO E INDICADOREs DE sUCEssO:

¹ Um dos participantes se posicionou contra a retirada dos 
fuzis dos PM’s na Baixada Fluminense.
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MAPA METROPOlITANO COlABORATIVO
O Fórum Rio é um momento para articulação da sociedade civil, uma plataforma de encontro para ação 
conjunta. Nesta edição, em paralelo ao debate sobre o futuro do Rio, uma sala foi dedicada à construção 
de um mapa da participação metropolitano. Representantes das organizações apresentaram o trabalho 
de seus grupos e dividiram com os demais aquilo que seu coletivo precisava para maximizar seu impacto 
transformador e o que poderiam oferecer aos outros. Um post-it com o contato era colado em um grande 
mapa do Rio inteiro. Listamos abaixo, todas as organizações que marcaram presença nessa cartografia e 
disponibilizamos seus canais de comunicação na web:
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CIA. DO INVIsíVEL (sANTA CRUz)
https://www.facebook.com/Cia-do-
Invis%C3%ADvel-387250404648619/?fref=ts
http://www.ciadoinvisivel.blogspot.com.br/

CENTRO CULTURAL sER CIDADÃO 
(sANTA CRUz)
http://sercidadao.org.br/

ECOMUsEU DE sEPETIbA (sEPETIbA)
https://www.facebook.com/ 
ecomuseudesepetiba/?fref=ts

MOVIMENTO ORC (PAVUNA)
https://www.facebook.com/Movimento-ORC-
Pavuna-435516886600613/

FLIzO -  FEIRA LITERáRIA DA zONA OEsTE 
(zONA OEsTE)
https://www.facebook.com/flizorj

CAsA DE AyA (VILA KENNEDy)
https://www.facebook.com/casadeaya/

sARAU DO EsCRITóRIO (LAPA)
https://www.facebook.com/Saraudo
Escritorio/?fref=ts

IsER - INsTITUTO DE EsTUDOs DA 
RELIgIÃO (gLóRIA)
http://www.iser.org.br/site/

INsTITUTO MUNDO NOVO (ChATUbA)
http://www.ongmundonovo.org.br/ 

hONóRIO gURgEL COLETIVO (hONóRIO gURgEL)
https://www.facebook.com/honoriogurgelcoletivo/

CINE VAz LObO (VAz LObO)
https://www.facebook.com/
groups/185020158201104/?fref=ts

ITDP - INsTITUTO DE POLíTICAs DE 
TRANsPORTE E DEsENVOLVIMENTO (bOTAFOgO)
http://itdpbrasil.org.br/

ONg FAsE (bOTAFOgO)
http://fase.org.br/

AgêNCIA DE REDEs PARA A JUVENTUDE (LAPA)
https://www.facebook.com/AgenciadeRedesParaJu
ventude/?fref=ts
http://agenciarj.org/

CAsA FLUMINENsE (gLóRIA)
http://casafluminense.org.br/
https://www.facebook.com/
casafluminense/?fref=ts

APELT - AssOCIAÇÃO DE PEsCADOREs LIVREs 
DE TUbIACANgA (ILhA DO gOVERNADOR)
https://www.facebook.com/
APELTAssociacaodePescadoresdeTubiacanga/

CARONAê UFRJ (CIDADE UNIVERsITáRIA) 
https://www.facebook.com/caronaeufrj/?fref=ts

MOVIMENTO sOs EsTáDIO DE REMO 
http://www.remo2016.com.br/

RIOREAL bLOg 
www.riorealblog.com

COLETIVO TRAMA 
https://www.facebook.com/tramacoletivo?fref=ts

CINEqUANON CULTURAL (sANTA TEREsA)
http://www.cinequanoncultural.com/
https://www.facebook.com/CinequanonCultural/

PROJETO NêgA ROsA 
https://www.facebook.com/projetonegarosa/

INsTITUTO hOJU — REsgATE DE MEMóRIA 
AFRObRAsILEIRA DE FAVELAs (MANgUEIRA)
https://www.facebook.com/institutohoju/

sECRETARIA DE EsTADO E CULTURA 
http://www.cultura.rj.gov.br/

RIO DE JANEIRO
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lEsTE FlUMINENsE
AgENDA 21 (NITERóI)
http://agenda21niteroi.com.br/
https://www.facebook.com/www.agenda21niteroi.
com.br/

AssOCIAÇÃO DOs DIAbéTICOs E FAMILIAREs  
(TANgUá)
https://www.facebook.com/ADIFAT-
ASSOCIA%C3%87%C3%83O-DOS-
DIAB%C3%89TICOS-E-FAMILIARES-DE-
TANGU%C3%81-278393825512856/?fref=nf

REDE FUNK sOCIAL (sÃO gONÇALO)
https://www.facebook.com/rede.funk/

RáDIO sARAU
https://www.facebook.com/groups/2208769
41359814/
CANAL VIVA VOz COMUNICAÇÃO sOCIAL
https://www.facebook.com/somosvivavoz/timeline

gRUPO TURIsTAR

CORREDOR CULTURAL APITO DA 
hIsTóRIA ANTIgA 
Estrada de Ferro Teresópolis

gRUPO COMUNITáRIO ChOCObRIM
(DUqUE DE CAXIAs)

ObsERVATóRIO sOCIAL (DUqUE DE CAXIAs) 
http://observatoriodoprates.blogspot.com.br/ ( ?)

VIRTU PRODUÇÕEs CULTURAIs
(DUqUE DE CAXIAs)
http://virtuproducoes.blogspot.com.br/
MOVIMENTO ENRAIzADOs
(NOVA IgUAÇU)
http://www.enraizados.com.br/
https://www.facebook.com/
institutoenraizados/?fref=ts

PROJETO gERANDO FUTURO
(bELFORD ROXO)
http://www.pibbr.org.br/projeto-gerando-futuro.asp

MOVIMENTO PRó-sANEAMENTO E MEIO 
AMbIENTE (sÃO JOÃO DE MERITI) 
http://movimentoprosaneamento.blogspot.com.br/

MObILIzA JAPERI (JAPERI)
https://www.facebook.com/Mobiliza-Japeri-82
7508237342369/timeline?ref=page_internal

MDT - MOVIMENTO EM DEFEsA DOs TRENs
(JAPERI)
https://www.facebook.com/transferroMDT/?fref=ts

gUAPIMIRIM NOs TRILhOs — gUAPIMIRIM

BAIxADA FlUMINENsE
ANIsTIA INTERNACIONAL (gRUPO bAIXADA 
FLUMINENsE)
https://anistia.org.br/
https://www.facebook.com/anistiainternacionalbra
sil/?fref=ts
MOVIMENTO PROJETO CENTRAL (bAIXADA 
FLUMINENsE)
https://www.facebook.com/ProjetoCentral/

FóRUM gRITA bAIXADA (bAIXADA FLUMINENsE)
http://forumgritabaixada.org.br/
https://www.facebook.com/
forumgritabaixada/?fref=ts

IhgbI - INsTITUTO hIsTóRICO E 
gEOgRáFICO DA bAIXADA DE IRAJá
https://www.facebook.com/IHGBI-
431683443669577/?fref=ts

PONTO DE CULTURA LIRA DE OURO
(DUqUE DE CAXIAs)
http://pcliradeouro.blogspot.com.br/

gOMéIA gALPÃO CRIATIVO
(DUqUE DE CAXIAs)
http://gomeia.com.br/
https://www.facebook.com/gomeia/?fref=ts
 
POLO TECENDO UMA REDE DE LEITURA 
(DUqUE DE CAXIAs)
https://www.facebook.com/
tecendoumarededeleitura/
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CAlENDáRIO INTEGRADO
Na mesma sala do mapa, as organizações construíram um calendário integrado de ações, constituído dos 
eventos que pretendem realizar em 2016. 

CONFIRA As ATIVIDADEs LIsTADAs:
http://bit.ly/Calendario7ForumRio


