
 
Prefeitura do Rio inicia operações do programa RIO+SEGURO 

No dia 03 de dezembro, a Prefeitura do Rio deu início às operações do 

programa RIO+SEGURO. Equipes da Guarda Municipal, forças de 
segurança estaduais e de outros órgãos municipais começaram atuação 

integrada nos bairros de Copacabana e Leme, na Zona Sul do Rio.  

O programa visa atuar na prevenção à desordem urbana e pequenos 
delitos. As áreas que fazem parte do projeto contam com o aumento de 

280 homens da Guarda Municipal e da Polícia Militar ao efetivo. Esses 
agentes terão o suporte de dois micro-ônibus como bases operacionais, 

10 carros e 33 motocicletas, além de câmeras de monitoramento e 
cães de guarda.  

A iniciativa prevê uma maior participação da GM, aliada a policiais 
militares contratados por meio de convênio com o Proeis (Programa 

Estadual de Integração na Segurança), que será custeado com recursos 
próprios da SEOP e, a partir de março de 2018, com incremento do 

Fundo Especial de Ordem Pública (FEOP). 
Segundo o Prefeito Marcelo Crivella esses bairros foram escolhidos para 

o projeto-piloto por serem a porta de entrada na cidade para os 
turistas, e que o programa Rio+Seguro irá se estender futuramente por 

toda a cidade. 

 
    Prefeitura assina acordo com a empresa russa Olympic City  

 

 
4ª edição do Rio 

Travel Market 
 reúne indústria 

do turismo 
 

O Rio  sediou no 
dia, 16 de 

novembro, o 
evento Rio Travel 

Market, onde 
diversos estandes 

foram montados 
para divulgar 

atividades 
turísticas em 

desenvolvimento 

na cidade. 
Contando com a 

presença do 
diretor do Rio 

Convention & 
Visitors Bureau, 

Michael Nagy, o 
atual 

superintendente da 
BHG Hotéis, Paulo 

Michel, e Maurício 
Werner, da Riotur, 

a reunião abordou 
o desejo coletivo 

de crescimento e 

ascensão do Rio 
por meio do 

calendário de 
eventos e suas 

ramificações. Os 
representantes 

apresentaram 
serviços 

diversificados e 
interessantes tanto 

para o turista, 
como para o 

carioca. 
 

 

 

Centésimo 

aniversário da 



 
No dia 28 de novembro, o Prefeito Marcelo Crivella assinou uma carta 

de intenção ao lado do presidente da empresa russa Olympic City 
Group, Aleksei Semenyachenko, em que se dispôs a desenvolver, sem 

custos para o município, uma pré-proposta de projeto de Parceria 
Público-Privada para construir uma “cidade suspensa” sobre a linha 

férrea entre a Central do Brasil e a estação da Leopoldina, onde serão 
instalados diversos empreendimentos comerciais e residenciais. A obra 

está estimada em R$ 8 bilhões, que deverão ser captados junto à 
iniciativa privada. 

Em cerimônia realizada no Palácio da Cidade, no bairro de Botafogo, 
representantes da Prefeitura e da empresa russa, que o prefeito 

conheceu em maio, durante viagem a Moscou, explicaram que o 
Olympic City Group irá realizar um estudo extenso para a elaboração de 

um plano de ocupação da área e analisar, por exemplo, que mudanças 
seriam necessárias na legislação urbanística. As obras devem começar 

até o início de 2019.  

O Prefeito do Rio destacou que o projeto faz parte do início de um plano 
para a realização do projeto Rio Sem Muros, cuja ideia consiste em 

tornar subterrânea a linha férrea entre o Méier e Santa Cruz. 
 

 

Prefeito recebe carta de empresa chinesa que vai doar lâmpadas 
de LED para o Rio 

O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella, recebeu no dia 13 de 

dezembro, uma carta de intenção 
da empresa chinesa Foshan 

Ningyu se comprometendo a doar 
lâmpadas de LED, com câmeras 

de monitoramento e Wi-Fi 
acoplados, para serem instaladas 

em dois trechos de Copacabana: 
nas Avenidas Atlântica e Princesa 

Isabel.  
A empresa Foshan Ningyu também manifestou seu interesse em 

participar da licitação que será aberta para o projeto de Parceria 

Público Privada (PPP), que prevê a substituição dos 450 mil pontos de 
luz da cidade por lâmpadas de LED. Segundo o conceito de smart city, 

os atuais postes seriam substituídos pelos modelos “inteligentes”. Além 
de atualizar o sistema, a medida vai gerar economia para os cofres da 

cidade, com uma expectativa de redução de 57% no gasto com 
eletricidade, segundo estudo realizado pelo Banco Mundial. 

O acordo já é resultado da viagem que o prefeito fez à China, no mês 
de novembro. O trabalho deve estar finalizado em três meses, e o 

chinês Zhu Huichong, representante da Foshan Ningyu, anunciou ainda 
que o grupo pretende investir R$ 200 milhões para instalar uma fábrica 

de lâmpadas de LED no Rio. 

Finlândia é 
comemorado no 

Cristo Redentor  
 

Dezenas de 
monumentos 

históricos em todo 
o mundo foram 

iluminados em 
comemoração ao 

100° Dia da 
Independência da 

Finlândia. Um dos 
shows mais 

impressionantes 
foi no Rio de 

Janeiro,onde a 

estátua do Cristo 
Redentor foi 

banhada por luzes 
azul e branca, para 

assemelhar-se à 
bandeira nacional 

finlandesa.  
 

 
 

 
COI e ONU 

Mulheres 
renovam a 

parceria para 

capacitar 
mulheres e 

meninas através 
do esporte  

 
 

O COI e ONU 
Mulheres 

assinaram, no dia 
17 de novembro, o 

segundo 
memorando de 

entendimento para 
os próximos cinco 

anos de programa 

que visa capacitar 
meninas e jovens 

mulheres através 
do esporte, o 



 
 

Programa da Prefeitura do Rio é destaque no Bloomberg Cities  
 

O programa Primeira Infância Carioca (PIC), da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, foi destaque em publicação do Bloomberg Cities, pelo Mayors 

Challenge, desafio anual promovido pela Bloomberg Philantropies, com 
foco nos avanços do setor público e inovações nas cidades ao redor do 

mundo. 
De acordo com a publicação, o Primeira Infância Carioca desempenha 

uma função essencial na assistência social a crianças menores de seis 
anos, pois passou a conectar todos os setores da administração 

municipal que têm políticas dedicadas a essa parcela da população. 
"O programa é focado não só no desenvolvimento infantil, mas também 

na família como um todo. Planejamos reduzir a taxa de mortalidade 
infantil para 9,5 por mil residentes nos próximos dois anos", detalha 

Ana Carla Prado, gerente de integração governamental na Secretaria 

Municipal da Casa Civil. 
 

  
 

  
 Rio promove Intercãmbio Econômico e Comercial entre China e 

Brasil 
 

No dia 21 de novembro, o prefeito Crivella recebeu, no Palácio da 
Cidade, em Botafogo, uma delegação com cerca de 30 empresários 

chineses e representantes de entidades comerciais e industriais de 
Macau e Shenzhen. O encontro contou com a participação do cônsul 

geral da China no Rio de Janeiro, Li Yang, e diversos representantes de 
instituições e empresas com sede na cidade do Rio de Janeiro.  

O prefeito salientou a importância de promover as relações econômico-

comerciais, tecnológicas e culturais entre os dois países e reafirmou o 
objetivo de unir o Rio à iniciativa do presidente da China, Xi Jinping, de 

retomar a Rota da Seda.  
A líder do grupo de empresários chineses, do Instituto de Promoção do 

Comércio e Investimentos de Macau, Gloria Batalha Ung, explicou o 
razão da viagem ao Rio.  

"Fizemos essa viagem com o objetivo de nos inteirar melhor sobre o 
ambiente de investimento no Brasil e realizar intercâmbio com 

organismos públicos e empresas para conhecer e explorar as 
oportunidades de cooperação" afirmou Ung.  

O encontro foi organizado pelo Instituto de Promoção do Comércio e do 
Investimento de Macau (IPIM) e o Fórum para a Cooperação Econômica 

e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), 
em parceria com a Coordenadoria de Relações Internacionais da 

Prefeitura do Rio. 

 

projeto foi 
realizado em áreas 

pobres do Rio 
como um projeto 

de legado olímpico 
dos Jogos Rio 2016 

e continuará sob 
este quadro de 

parceria no Brasil e 
potencialmente em 

países adicionais. 
 

  
 

  
1ª Expomídia 

Internacional no 

Rio 
 

O Sindicato 
nacional das 

Empresas de 
Radiocomunicaçõe

s – SINDER/SP e a 
Associação de 

Imprensa do 
Estado do Rio de 

Janeiro – AIERJ, 
promoveu a 1ª 

Expomídia 
Internacional, dia 

12 de dezembro, 

no Centro de 
Convenções 

SulAmérica, na 
cidade do Rio de 

Janeiro. 
O evento teve 

como objetivo criar 
uma agenda com a 

participação de 
jornalistas e 

comunicadores em 
geral, que na 

qualidade de 
formadores de 

opinião possuem 

um papel 
importantíssimo na 

sociedade civil 
organizada 



 
 
 

 
  Secretária de Cultura participa de 42a. reunião de ministros do 

Mercosul cultural 

A secretária municipal de Cultura, Nilcemar Nogueira, deu as boas 
vindas aos participantes da 42a. reunião do Mercosul Cultural - o 

encontro de ministros do Mercosul. Esta foi a última de 16 reuniões 
temáticas que ocorreram ao longo do segundo semestre de 2017. 

Em nome do Prefeito Marcelo Crivella, a secretária recebeu os ministros 

da Cultura do Equador, Paraguai, Peru, Argentina e Uruguai. Nilcemar 
destacou a visão da secretaria quanto às políticas culturais 

implementadas no ano de 2017 na cidade do Rio de Janeiro. 
"Uma preocupação da nossa gestão é pensar a cultura não só como 

entretenimento, mas como vetor de desenvolvimento humano. Vemos 
a cultura como uma possibilidade de melhoria das condições de vida 

dos detentores dos saberes e bens simbólicos. Que possamos conhecer 
mais as formas de expressão cultural em todos os países do Mercosul 

que se assemelham a nós na forma brava como resistem". 
Durante a reunião foram apresentados os resultados das reuniões 

personalizadas (Patrimônio, Artes, Diversidade e Economia Criativa). 
Foi lançada ainda uma plataforma de residências artísticas no Mercosul, 

uma revista sobre diversidade cultural e um manual de produções 
audiovisuais acessíveis. 

internacional. Na 
ocasião, foram 

debatidas 
inovações, 

tendências, 
legislações e uma 

série de temas 
ligados ao 

segmento e de 
suma relevância 

na atualidade.  
Foram 10 países 

representados, 60 
palestrantes e 90 

estandes com a 
exposição de 

produtos e 

serviços. Com 
profissionais e 

empresas 
nacionais e 

internacionais 
(Argentina, 

Paraguai, Chile, 
Uruguai, Bolívia, 

Colômbia, 
Equador, Peru, 

Nova Zelândia, 
México, China, 

EUA, Itália e 
Rússia); foi feita 

transmissão ao 

vivo pela TV AIERJ 
e Rádio AIERJ, 

ambas web. O 
evento contou com 

intérpretes de 
chinês, inglês, 

espanhol, libras e 
informações em 

Braile. 

 

 
1ª edição da 

Feira Cidade PcD 
chega ao Rio 

  

O superintendente 
dos Direitos da 

Pessoa com 



 

 
 

Vice-prefeito recebe delegação chinesa para discutir projetos de 
transporte 

O Vice-Prefeito e Secretário Municipal de Transportes, Fernando Mac 
Dowell, recebeu nesta semana investidores chineses da província de 

Shandong, interessados em conhecer as realizações e projetos da área 
de transportes, além de buscar possíveis parcerias entre o Rio e a 

província. 
Mac Dowell apresentou o sistema de transportes municipal e estudos 

para melhorias, falou sobre a importância do desenvolvimento do Porto 
e suas consequências positivas para a cidade e a expansão do metrô. 

  
 

Rio adere a iniciativa Urban20 

O chefe de governo da cidade de Buenos Aires, Horacio Rodríguez 
Larreta e Anne Hidalgo, Prefeita de Paris e atual presidente do Grupo 

de Liderança Climática das Cidades C40, lançaram o Urban 20 (U20). A 
iniciativa reunirá os prefeitos das principais cidades do mundo em 

Buenos Aires para enriquecer a agenda dos debates do G20 em uma 
perspectiva urbana. 

Mais de 30 cidades dos países membros do G20 foram convidadas a se 
juntar ao U20, como parte do grupo “Cidades Globais”. Os prefeitos 

irão se encontrar na cidade de Buenos Aires em outubro de 2018, para 

discutir os problemas urbanos atuais. As cidades de Paris, Chicago, Los 
Angeles, São Paulo, Sidney, Milão, Madri, Tóquio, Seul, Jacarta e Rio de 

Janeiro, entre outros, já confirmaram sua participação. Além disso, 
outros centros urbanos importantes do mundo foram convidados a 

participar como observadores. 

 
 

Guarda Municipal do Rio participa de feira de segurança nos EUA 

Deficiência, Mauro 
Alves 

(Superintendência 
ligada à Secretaria 

Municipal de 
Cidadania e 

Direitos 
Humanos), 

participou da 
abertura da Feira 

PCD Cidade Rio de 
Janeiro 2017, no 

dia 01 de 
dezembro, na 

Arena Carioca, 
Parque 

Olímpico/Barra, 

evento que se 
encerrou no dia 03 

de dezembro, data 
em que se 

comemorou o Dia 
Internacional das 

Pessoas com 
Deficiência. 

Segundo Mauro 
Alves “foi 

altamente positiva 
a participação, 

tendo em vista que 
a feira tratou de 

inclusão, 

tecnologias 
assistivas, 

acessibilidade e 
mobilidade, temas 

e desafios que 
precisamos 

enfrentar na 
garantia dos 

direitos da pessoa 
com deficiência”, 

explicou o 
superintendente. 

 
 

 

  
Visitas recebidas 

pela 
Coordenadoria 



Os resultados do encontro 
promovido pela IACP (Associação 

Internacional de Chefes de 
Polícia) nos Estados Unidos, em 

outubro deste ano, foram 
divulgados, dia 12 de dezembro, 

na sétima reunião do Gabinete de 
Gestão Integrada Municipal, no 

Centro de Operações Rio (COR).  
O prefeito do Rio, que presidiu a 

reunião, destacou a importância 
da presença da Guarda Municipal no evento para observar câmeras, 

equipamentos não letais, vigilância e técnicas modernas para trazer 
para o Rio.  

"As grandes novidades que foram dadas lá são as câmeras nas ruas. 
Essa é a maneira de você ter uma polícia multiplicada com tecnologia 

ao invés de pessoas, porque o custo é menor. Muitas das lâmpadas de 

rua têm câmeras e centros, como esse aqui (COR), que vigiam todos os 
crimes que são cometidos", explicou. 

Representantes da Segurança Pública do Rio e da Guarda Municipal 
participaram da conferência, que representou uma troca de 

experiências sobre equipamentos, tecnologia e políticas públicas de 
segurança. A prefeitura do Rio pretende trazer o encontro, que ocorre 

há um século nos Estados Unidos, para a cidade.  
 

 
 

Prefeitura do Rio promove ação de prevenção ao HIV 

A Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual (CEDS RIO), em 
parceria com a AIDS Healthcare Foundation (AHF), uma organização 

social sem fins lucrativos representada no Brasil pelo Impulse Group e 
o grupo Pela Vidda, promoveram diversas ações para alertar sobre a 

doença no Dia Mundial de Luta Contra ao HIV/AIDS, no dia 01 de 
dezembro.  

Foram disponibilizados testes rápido para detecção do vírus HIV – um 
exame oral realizado com fluidos da saliva, na Praça Marechal Floriano, 

na Cinelândia.  

Os voluntários das ONGs e os servidores da CEDS Rio realizaram a 
distribuição de kits contendo material informativo de prevenção das 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), preservativos (masculino e 
feminino), além de gel lubrificante. 

A CEDS Rio, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 
desenvolveu durante todo o ano ações de prevenção em eventos 

públicos, pontos de prostituição, e com a população em situação de 
rua. No Carnaval, por exemplo, foram distribuídos mais de 1,2 milhão 

de camisinhas e 236 mil unidades de gel lubrificante.  
  

 
 

de Relações 
Internacionais 

 
 

- 01 de novembro, 
visita da delegação 

do Parlamento 
Europeu. 

 
- 10 de novembro, 

visita da delegação 
de Colônia, 

Alemanha. 
 

- 21 de novembro, 
visita da delegação 

do IPIM. 

 
- 11 de dezembro, 

visita da delegação 
do Comitê de 

Xangai da CPPCC. 
 

-14 de dezembro, 
visita da delegação 

de Dubai, EAU. 
 

- 15 de dezembro, 
visita da delegação 

de Shenyang, 
China. 

 

  
  

 
Na Agenda 

• 17 a 21 de 
janeiro: 38° Feira 

Internacional de 
Turismo FITUR 

2018, Madrid, 
Espanha. 

 
• 24 a 25 de 

janeiro: 
INDIASOFT 

2018,Bangalore, 

Índia. 
 

• 11 a 13 de 



Vice-prefeito Fernando Mac Dowell recebe representantes do 
Parlamento Europeu 

 
Foto: SMTR 

O Vice-prefeito e secretário Municipal de Transportes, Fernando Mac 
Dowell, recebeu, no dia 01 de novembro, no Palácio da Cidade, 

representantes do Parlamento Europeu. Membros das delegações de 
países como Portugal, França e Itália estiveram presentes no encontro. 

A delegação do Parlamento Europeu veio ao Brasil em razão das 
negociações do acordo de cooperação entre a União Europeia e o 

Mercosul. A visita ao Rio teve como objetivo identificar interesses e 
áreas potenciais para cooperação com o Município, além de discutir as 

vantagens que um acordo entre os dois blocos pode trazer ao Rio. 
Durante a reunião, Mac Dowell apresentou também planos de 

mobilidade para a cidade do Rio, como o sistema de semafórico 
inteligente, além do projeto para melhorias do Porto do Rio de Janeiro. 

 
 

 

Workshop marca segunda fase do acordo de cooperação Rio-

Paris 

Workshop com o tema "Revitalização dos espaços públicos", marcou a 
segunda fase do acordo de cooperação Rio-Paris, no dia 14 de 

janeiro: Urban ARC 
- IIHS Annual 

Research 
Conference, 

Bengaluru, Índia. 
 

• 24 a 26 de 
janeiro: US 

Conference of 
Mayors Winter 

Meeting, 
Washington DC, 

EUA. 
 

• 26 a 27 de 
janeiro: Mayors 

Innovation Project, 

Washington DC, 
EUA. 

 
• 29 a 30 de 

janeiro: XII 
Encuentro de 

Directores de 
Relaciones 

Internacionales, 
Coordinadores/as 

de la UCCI, Madri, 
Espanha. 

 
• 29 a 30 de 

janeiro: Urban 20 

(U20) Serpa 
Meeting, Paris, 

França. 
 

• 01 a 02 de 
fevereiro: African 

Centre for Cities 
International 

Urban Conference, 
9° Fórum Urbano 

Mundial - WUF9, 
Cidade do Cabo, 

África do Sul. 
 

• 07 a 13 de 

fevereiro: 9° 
Fórum Urbano 

Mundial - WUF9, 
Kuala Lumpur, 



dezembro, no Rio. O presidente do Instituto Rio Patrimônio da 
Humanidade (IRPH), Augusto Ivan de Freitas, abriu o evento com breve 

introdução sobre a cooperação francesa de urbanismo no Rio. 
Em preparação para o workshop um grupo de trabalho liderado pela 

Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio, 
Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH), e Subsecretaria de 

Urbanismo, com apoio das Superintendências do Centro e Zona Sul, 
assim como o escritório de planejamento da SEOP, Instituto Pereira 

Passos (IPP) e a CET-Rio, organizaram durante os meses de outubro e 
novembro uma série de informações sobre cada espaço público (as 

áreas do Saara, Estácio e Largo do Machado). 
Na primeira metade do workshop, o Atelier Parisien d'Urbanisme 

(APUR) apresentou a metodologia de revitalização das sete praças 
realizada em Paris, e na segunda metade, a Subsecretaria de 

Urbanismo apresentou o compilado das informações reunidas para a 
praça do Estácio, em seguida apresentou a área do Saara e por último 

o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade apresentou o Largo do 

Machado. 
O acordo de cooperação Rio-Paris assinado em 2016 é válido até 2018 

com orçamento total de 85 mil euros. Agora os parisienses farão um 
relatório, com a síntese do que foi discutido, que será entregue ao Rio 

no mês de janeiro de 2018. 
 

 

Projetos de investimento no Rio são discutidos no Seminário 
Dubai-Brasil 

No dia 14 de dezembro, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella participou da 

abertura do Seminário Dubai-Brazil Opportunities, a Gateway to Brazil, 
promovido pela Coordenadoria de Relações Internacionais  da 

Prefeitura do Rio, que reuniu empresários de diversos ramos, como 
construção civil, agricultura e turismo, no Museu de Arte do Rio (MAR), 

na Praça Mauá. 
O seminário teve como objetivo o intercâmbio da  Agência de 

Desenvolvimento e Investimento de Dubai com empresários locais para 
discutir as oportunidades de investimentos em ambos os países, além 

de aproximar programas, inciativas e empresas. O evento é em 
resposta a viagem do Prefeito a Dubai em outubro dete ano. Em seu 

discurso, o Prefeito destacou os esforços da Prefeitura do Rio para 
reinventar a cidade e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 

cariocas. 
Na oportunidade, apresentou projetos que se abrem para investimentos 

na cidade do Rio como: o ‘’Cidade sem Muros” que visa reduzir as 

desigualdades através da criação de parques e áreas verdes onde 
atualmente existem estações de trem; o “Porto 21 – distrito criativo”, 

na região revitalizada do Porto do Rio, com uma área de 1,7 milhão de 
metros quadrados, voltado para o desenvolvimento de atividades no 

setor de inovação e indústria criativa, entre outros. 
O  CEO da Agência de Desenvolvimento e Investimento de Dubai 

(Dubai FDI), Fahad Al Gergawi, aproveitou para mostrar as atrações 

Malásia. 
 

• 26 a 28 de 
fevereiro: P3C 

Public-Private 
Partnerships 

Conference & Expo 
| USA, Estados 

Unidos. 
 

• 28 de fevereiro a 
02 de março: 

Urban Future 
Global Conference, 

Vienna, Áustria. 
 

• 28 de fevereiro: 

Smart City Expo 
Curitiba - 

“Innovation as a 
Motor for Economic 

Development”, 
Curitiba, Brasil. 

 



que Dubai oferece para fortalecer a relação bilateral. Participaram 
também do evento o ministro da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviço, Marcos Pereira; o diretor de inovação da FINEP, Victor 
Odorcyk, o diretor executivo de Apoio e Promoção de Investimentos 

(Dubai FDI), Khalid Alboom; e o presidente da empresa Rhythm UAE, 
Jamal Said. 

 

 
  

 ONU e Rio assinam acordo de cooperação no âmbito do 
Programa 'Vamos Nessa" 

No dia 01 de dezembro, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 

Crimes (UNODC) e a Subsecretaria de Esportes e Lazer da cidade do 
Rio de Janeiro assinaram durante evento na capital fluminense, um 

memorando de entendimento, para formalizar a cooperação no âmbito 
do programa “Vamos Nessa”, iniciativa global do escritório da ONU que 

utiliza a prática esportiva como meio para prevenir a violência e a 
criminalidade entre jovens. 

A assinatura marcou o encerramento de uma missão de intercâmbio de 
experiências ocorrida esta semana no Rio com a participação de 

profissionais de Educação Física, gestores esportivos e especialistas de 
países como África do Sul, Bangladesh, Bélgica, Colômbia, Índia, 

Quirguistão, Palestina, Peru, República Dominicana e Uganda. Foram 

organizados workshops e visitas a Vilas Olímpicas e projetos esportivos 
no Rio. 

Durante o evento, o subscretário da SUBEL ressaltou a importância do 
acordo que atende jovens em situação de vulnerabilidade. “O tráfico de 

drogas é extremamente danoso para as crianças e adolescentes. No Rio 



de Janeiro, já temos informações de que o tráfico está recrutando 
jovens com menos de dez anos”, declarou. 

 
 

Prefeito do Rio assina carta de intenção em Xangai   

O Prefeito Marcelo Crivella, se encontrou no dia 11 de novembro, com o 
prefeito Ying Yong, em Xangai, e assinou uma carta de intenção sobre 

cooperação e intercâmbio entre as duas cidades, visando aprofundar as 
releções nas áreas de finanças, comércio, tecnologia e inovação, 

cultura, turismo, entre outros. 
Sabendo que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e Xangai é 

o centro econômico da China, o Prefeito ressaltou a importância dessa 
parceria para o desenvolvimento da cidade carioca.  

"O Rio de Janeiro respondeu positivamente à Iniciativa 'One Belt, One 
Road' chinesa e planeja acelerar a infraestrutura urbana e a construção 

portuária. As empresas de Xangai são bem-vindas para participar da 
cooperação. Com a assinatura da carta de intenção para cooperação e 

intercâmbio entre o Rio de Janeiro e Xangai, acredito que será 
alcançada mais cooperação nas áreas de economia e comércio, 

construção urbana e cultura " declarou o Prefeito. 
O prefeito Young, disse que Xangai irá encorajar as empresas locais a 

participar da construção do Rio, com o objetivo de acelerar uma série 

de medidas como infraestrutura urbana. 
 

 

 
 

 
ONU realiza treinamento de segurança para funcionários e 

parceiros no Rio 

O Departamento de Salvaguarda e Segurança das Nações Unidas 



(UNDSS) no Brasil realizou entre os dias 05 e 07 de dezembro um 
treinamento no Rio de Janeiro para 50 funcionários da ONU, 

representantes de organizações não governamentais parceiras e outras 
entidades governamentais. 

O objetivo do programa “Safe and Secure Approaches in Field 
Environments (SSAFE)” é garantir a segurança dos funcionários do 

Sistema ONU e capacitá-los a enfrentar situações de risco em suas 
atividades. 

Em sua décima edição, o treinamento teve a participação de 
representantes de agências, fundos e programas da ONU, bem como de 

parceiros e entidades relacionadas, como Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Cruz Vermelha Brasileira, militares do Centro Conjunto de 

Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), além de empresas e gestores de 
segurança. 
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