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No Fórum Rio 2019 fomos até Santa Cruz, na casa da SerCidadão, 
debater caminhos e horizontes pela nossa metrópole do futuro. Apesar 
dos grandes desafios que o presente nos impõe, vivemos dois dias 
de muito afeto no processo de partilhar experiências e visões.

Continuaremos a depositar nossa esperança na colaboração 
entre diversos atores da sociedade civil que seguem enfrentando 
as desigualdades diariamente nos bairros e favelas da periferia 
metropolitana. Por isso, reunimos vozes e trajetórias que nos deram 
inspiração e esperança de que juntos podemos mudar o rumo da 
trajetória em curso.

Nosso encontro incentivou cooperação entre pessoas e organizações, 
fortaleceu redes e reconheceu a produção de cultura e conhecimento 
da periferia, sempre em busca de produzir articulações metropolitanas 
capazes de atuar no enfrentamento às desigualdades históricas 
e na proposição de caminhos para o desenvolvimento inclusivo e 
sustentável do Rio de Janeiro.

De olho em 2020, e em todos os desafios que ele nos reserva, 
seguiremos defendendo, coletivamente, que a nossa metrópole do 
futuro é popular, inclusiva e sustentável, antirracista, produtora de 
conhecimento e inovação, que respeita a diversidade religiosa, de 
gênero e de sexualidade, e é feita para pessoas.

O nosso mais profundo agradecimento pela presença afetuosa e 
trocas generosas! Até breve!

Construir
o futuro da
metrópole
é a tarefa do 
hoje.

CARTA FÓRUM RIO 2019



A edição do Fórum Rio 2019 foi dedicada
ao querido Écio Salles, com uma abertura em sua 
homenagem. Juntas e juntos celebramos o seu legado.
Viva a cultura produzida nas periferias, viva a Flup!



Da Baixada ao Leste,
recebemos 400 participantes, entre 
estudantes, moradores, professores, 
artistas, empreendedores, lideranças 
religiosas, representantes de 
movimentos sociais.

23 atividades simultâneas
nos 2 dias de evento: 5 oficinas e 16 painéis temáticos



Lançamento do livro Não Foi em Vão:
Mobilidade, desigualdade e segurança
nos trens metropolitanos

Baixe o seu livro aqui

https://naofoiemvao.casafluminense.org.br/


Lançamento do Painel Agenda Rio:
resultado final do monitoramento das
propostas da Agenda Rio ao longo de 2019

https://casafluminense.org.br/painel-agenda-rio-2030/


PEGA VISÃO
Um das novidades do Fórum Rio 2019

foi o momento do Pega Visão.

Morena Mariah, pesquisadora e criadora 
do projeto Fale Afrofuturo, e Carla Siccos, 
jornalista e criadora do jornal CDD Acontece, 
compartilharam reflexões sobre o futuro que 
queremos e provocaram o público sobre o 

mote desta edição.

CARLA
SICCOS

MORENA
MARIAHClique e assista o Pega Visão

https://youtu.be/fSjKTwkKSF8



Oficinas gratuitas com
• Yoga Marginal
• Data_labe
• PET Santa Cruz
• Instituto Permacultura Lab
• Cia Dois Banquinhos

OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS
OFICINAS



A programação do Fórum Rio 2019 se                       
dividiu em três trilhas de conhecimento
• 

Democracia e
Participação Social

Cultura Urbana
Política pública e

desenvolvimento sustentável



Mostra com exibição de oito curtas 
selecionados e uma premiação para 
o primeiro lugar.

“INFÂNCIA” foi o curta vencedor,

produzido pelo Baixadacine

• 



Exposição fotográfica colaborativa Jardim das Imagens 
da Metrópole, com 15 fotógrafos e a curadoria do 
Imagens do Povo / Observatório de Favelas 



Com curadoria da Peneira, o palco Vozes do Futuro 
reuniu 14 atrações artísticas. Foi também a estreia            
do Slam Metropolitano.



Feira Crespa com exposição
de 14 afroempreendores nos

dois dias de Fórum Rio 
 



Assista os
PAINÉIS



SOBRE
Conflitos e tensões existem no processo de expansão 
de novos olhares sobre a metrópole do Rio.

Como a fotografia pode reforçar preconceitos 
ou produzir imagens afetivas sobre as favelas e 
periferias do Rio? Quais são os novos caminhos para 
uma fotografia que cria outras histórias e contra 
narrativas sobre as favelas e periferias do Rio?

Convidados
Francisco Valdean | Imagens Do Povo
Thais Alvarenga | Favela em Foco                 
Isabela Souza | Observatório de Favelas

https://youtu.be/_FpKIFnxag0

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
O fomento à cultura através de leis de incentivo 
configura uma renúncia fiscal, ou seja, a 
administração pública repassa para as empresas o 
poder de escolha de parte do investimento público na 
área de cultura.

Como a iniciativa privada constrói sua política de 
investimento social privado de forma estratégica 
para o desenvolvimento econômico e social do                   
Rio de Janeiro?

Convidados
Kely Pinheiro | Sesc Rio – Duque de Caxias
Luciana Adão | Oi e Oi Futuro
Luciana Guilherme | Think Rio - ESPM
Ana Paula Gualberto | Resistência Cultural

https://youtu.be/2r6HR_1yUWg

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
O Sistema Nacional de Cultura é um processo de 
gestão e promoção das políticas públicas de cultura 
democráticas e permanentes, pactuadas entre os 
entes da Federação (União, Estados, DF e Municípios) 
e a sociedade.

Qual o papel do Estado na construção de políticas 
culturais? Quais são os caminhos para uma política 
cultural efetiva?

Convidados
Edu Nascimento | Jornalista
Elizabeth Manja | Movimento Territórios Diversos - 
Associação Cultural - Ponto de Cultura
Pâmela Mattos | Coletivo Orçamento & Cultura
Diego Bion | Produtor cultural

https://youtu.be/pCk9RpWHgrU

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
O Brasil experimenta de maneira geral um momento 
histórico liderado por forças sociais e políticas 
que sustentam um projeto liberal, conservador, 
autoritário e violento. Uma política perversa que tem 
se esforçado para esvaziar os espaços de participação 
social e fortalecimento da cidadania. 

É possível defender a democracia, a redução das 
desigualdades e estimular a participação nesse 
cenário?

Convidados
Pedro Kelson | Pacto pela Democracia
Ana C. Lourenço | Fundação Cidadania Inteligente 
Henrique Silveira | Casa Fluminense
Marcelle Persant | Movimento Acredito

https://youtu.be/nVbOS1NOJZs

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Frente a uma diversidade de ações violentas como 
apedrejamentos, linchamento, depredação de 
monumentos naturais, e ofensas à pessoas e terreiros 
de religiões de matriz africana, chega o momento de 
enfrentar a raiz do problema que é o racismo.

Devemos considerar a perseguição aos terreiros 
como terrorismo contra as religiões afrobrasileiras, 
bem como é classificado os ataque às sinagogas, 
mesquitas e igrejas? Qual é a responsabilidade das 
outras religiões na luta contra o racismo religioso?

Convidados
Humbono Rogério de Olissa | Instituto Onikoja
Pr. Marco Davi Oliveira | Nossa Igreja Brasileira
Julio Araújo | Ministério Público
Bruna Maria | Pastoral da Juventude

https://youtu.be/kT-KY-X2urg

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Com a ascensão da internet muito se fala sobre 
o papel da mídia no século XXI e a crescente 
importância dos meios de comunicação como 
instrumentos capazes de garantir a efetivação plena 
da democracia.

Como fortalecer uma cooperação entre a grande 
mídia e a mídia alternativa para a construção de 
narrativas mais plurais e representativas sobre os 
bairros e favelas da metrópole do Rio.

Convidados
Rene Silva | Voz das Comunidades
Gisela Pereira | TV Globo
Jefferson Barbosa | Voz da Baixada e PerifaConnection
Pablo Ramoz | Produtor e comunicador

https://youtu.be/qsjPR831E_g

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
A partir das discussões sobre os 450 anos de um 
dos primeiros bairros do município do Rio de 
Janeiro, surge o Santa Cruz 2030 com a proposta 
de desenvolver um programa de desenvolvimento 
sustentável e inclusivo para a Região Administrativa 
de Santa Cruz.

Quais são os principais desafios e oportunidades 
para cooperação entre sociedade civil e empresas no 
desenvolvimento territorial da Zona Oeste?

Convidados
Pablo Ramoz | Articulador do Santa Cruz 2030
Izabel Loureiro | Via Rio
Fabio Müller | CIEDS
Francisco Jorge | SerCidadão

https://youtu.be/7ObpkbWYk_c

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Uma democracia forte exige uma sociedade civil ativa, 
com capacidade de se organizar para exigir direitos e 
de promover formas de solidariedade comunitária. 

Como a filantropia de justiça social pode fortalecer 
organizações e movimentos de base comunitária? 
Quais são as estratégias que as lideranças sociais 
utilizam para comunicar sua causa e engajar novos 
parceiros e apoiadores?

Convidados
Yasmin Monteiro | Casa Fluminense
Flávia Torres | Instituto Rio
Ana Paula Bessa | British Council
Jorge Tavares | Ampara

https://youtu.be/Tex8CfgRx3c

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Uma democracia forte exige uma sociedade civil ativa, 
com capacidade de se organizar para exigir direitos e 
de promover formas de solidariedade comunitária. 

Como a filantropia de justiça social pode fortalecer 
organizações e movimentos de base comunitária? 
Quais são as estratégias que as lideranças sociais 
utilizam para comunicar sua causa e engajar novos 
parceiros e apoiadores?

Convidados
Claudia Gibeli | Fundo Socioambiental CASA
Saney Souza | Coletivo Popular de Mulheres da ZO
Dudu De Morro Agudo | Instituto Enraizados
Douglas Almeida | Casa Fluminense.

https://youtu.be/1DP8uHdl7Q4

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Vivemos tempos de ataques à educação e ao 
conhecimento científico, com riscos reais de 
sucateamento das universidades do país. Apesar de 
todo o retrocesso, milhares de jovens da periferia 
batalham para acessar o ensino superior.

Qual o papel dos pré-vestibulares comunitários para 
a juventude de periferia acessar o ensino superior? 
Qual é importância das bolsas de extensão para 
a permanência dos jovens na universidade e sua 
intervenção no território?

Convidados
Marcyllene Maria | Pré-vestibular Nós por Nós
Felipe Oliveira | Pré-Vestibular Ser Cidadão
Erica Menezes | PET Santa Cruz
Glória Moraes | Rede Pró-Rio

https://youtu.be/iE0uu0X9TgE

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
A Baía de Sepetiba não atrai os holofotes que a Baía 
de Guanabara possui, mas também sofre com a 
poluição e caminha a passos largos para o sacrifício 
da biodiversidade encontrada nela.

O que deve ser feito para a Baía de Sepetiba não ficar 
pior no futuro? Como sensibilizar o poder público para 
que o saneamento seja prioridade, para aumento da 
qualidade de vida, prevenção à saúde e preservação 
ambiental?

Convidados
Bianca Wild | Ecomuseu de Sepetiba / ABREMC
João Henrique | Tudonumacoisasó
Sergio Ricardo | Baía Viva
Mauro Pereira | Defensores do Planeta

https://youtu.be/3rrI1FbktLo

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Como dar rosto e voz para as centenas de pessoas que 
cotidianamente são mortas ou feridas nas estações de 
trens urbanos da Região Metropolitana do Rio?

 É a isso que se propõe o livro de Rafaela Albergaria, 
João Pedro Martins e Vitor Mihessen: mostrar que 
“Não foi em vão”, que não podemos banalizar mais 
essa violência.

Convidados

Autores do livro e convidados

https://youtu.be/SLnck8ym1Ik

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
O Plano Nacional de Educação tem metas de elevar a 
taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 
até 2024. No entanto, na metrópole do Rio de Janeiro, 
25.000 jovens de 15 a 17 anos estão fora do ensino 
médio.

Quais os principais desafios de ampliação do acesso 
ao ensino médio público com qualidade e para 
redução da evasão?

Convidados
André Lázaro | diretor de Políticas Públicas da 
Fundação Santillana
Leonardo Ribeiro | Ass. de Moradores de Antares 
Mariana Xavier | Santa Cruz Universitário
Veruska Delfino | Agência de Redes Para Juventude

https://youtu.be/ygekkV7Jebk

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
Existe um novo padrão de atuação das forças de 
segurança pública no Rio? Existe caminhos para 
superarmos a lógica do confronto na segurança 
pública? Como a Defensoria pode atuar na construção 
de um outro modelo de segurança? O que foi a Ação 
Civil Pública na Maré e como as cartas da crianças 
mudou a decisão da justiça?

Convidados
Silvia Ramos | Rede de Observatórios da Segurança
Marcelle Decothé | Fórum de Juventudes do RJ
Daniel Lozoya | Defensoria Pública
Lidiane Malanquini | Redes da Maré

https://youtu.be/scY6rSUpJ38

Clique e assista o painel aqui



SOBRE
As mudanças climáticas vêm se mostrando mais 
graves. Mudanças de temperatura, inundações e 
outros fenômenos semelhantes têm se tornado cada 
vez mais comum.

O que tem sido feito na tentativa de amenizar essa 
situação? No Rio de Janeiro, principalmente no verão, 
os temporais provocam enchentes e desabamentos. O 
que o poder público pode fazer para reduzir os danos?

Convidados
Moema Salgado | Instituto de Estudos da Religião - ISER
Pedro Ribeiro | C40 Cities
Pai Claudio D’Ogum | Casa do Perdão
Nayara Almeida | Fridays for future

https://youtu.be/z4RQL207Pr8

Clique e assista o painel aqui



Nos vemos em junho de 2020!

forumrio.org @CasaFluminense casafluminense.org.br

http://forumrio.org
http://casafluminense.org.br


REALIZAÇÃO

APOIO

PARCEIROS

PARCEIROS DE CONTEÚDO E MOBILIZAÇÃO


