
 

  

 

 

 
Réveillon de Copacabana recebe público recorde de 2,4 milhões de pessoas 

A mais tradicional festa de Ano Novo carioca foi destaque em diversos veículos da 

imprensa internacional. Na praia de Copacabana, o Réveillon, promovido pela Prefeitura 

do Rio por meio da Riotur, contou com público recorde de 2,4 milhões de pessoas. 

O tema da festa esse ano foi "Abraço", e teve uma longa queima de fogos em 

Copacabana, com 17 minutos de espetáculo pirotécnico. No céu, vinte e cinco toneladas 

de fogos multicoloridos foram disparadas de onze balsas. 

A festa de Réveillon contou os shows de Anitta, Frejat, Cidade Negra e Belo, além de 

apresentações de escolas de samba do Rio. De acordo com estimativas da Riotur, a 

cidade recebeu cerca de 910 mil de turistas no período do Réveillon, movimentando 

cerca de R$ 2,3 bilhões. Segundo levantamento realizado pela ABIH/RJ (Associação 

Brasileira da Indústria de Hotéis – seção RJ), a ocupação hoteleira foi de 97%, em 

média. 

 

 

 

 
Prefeitura do Rio faz balanço do primeiro ano de gestão  

No dia 22 de Janeiro, o Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e seu secretariado 

apresentaram o balanço do primeiro ano de gestão, na Cidade das Artes, zona oeste 

carioca. Além de mostrar o que foi realizado em 2017, foi feita uma projeção das 

principais ações previstas para ete ano nas áreas da saúde, educação, vigilância 

sanitária, ordem pública entre outros.  

Dentre os aspectos tratados, o Prefeito destacou as missões internacionais durante o ano 

de 2017, visando Parcerias Público-Privadas nas áreas de urbanismo e iluminação 

pública. 

“Na China nós tivemos contato com os Prefeitos das cidades de Hangzhou, Pequim e 

Xangai; e também com as grandes empresas construtoras e produtores de iluminação 

 

Confira o 

calendário de 

eventos 'Rio de 

Janeiro a Janeiro'  
 

O Reveillon de 

Copacabana marcou 

o inicio do programa 

'Rio de Janeiro a 

Janeiro', calendário 

anual com cerca de 

90 eventos 

estratégicos nas 

áreas de cultura, 

esporte, turismo e 

negócios. 

 

A iniciativa, que une 

a Prefeitura do Rio, 

Governo Federal, 

Riotur e empresários 

de renome, visa 

movimentar a cidade 

durante todo o ano 

com eventos que 

aumentem o fluxo de 

turistas, gerem renda 

para o Rio de 

Janeiro, além de 

expor o potencial 

turístico da cidade 

para o mundo. 

 

Até o fim de janeiro, 

a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) 

aprovou novos 

projetos para 2018. 

 

 

Confira a 

programação para os 

próximos meses: 

 

Março 

 

• Rei e Rainha do 

Mar 

• Mercado Veja Rio 

• The Drone Racing 

League 

• Rio Expofood 



pública, para atraí-los pra nossa PPP de mudança das nossas 430 mil luminárias, pois 

nós pagamos 20 milhões em contas de energia por mês e poderemos passar a pagar 10 

milhões, com uma iluminação muito melhor e menos poluente.” afirmou o Prefeito.“Uma 

empresa chinesa já doou para a cidade do Rio de Janeiro, 2 milhões de reais em 

luminárias LED que vão ser instaladas na nossa cidade: no Centro, Lapa e Copacana. E 

se comprometeram, no caso de ganharem a licitação que será lançada nos primeiros 

dias depois do Carnaval, a instalarem na nossa cidade do Rio de Janeiro uma fábrica de 
luminárias de LED.” completou. 

 
 

 
Rio de Janeiro assina Memorando de Cooperação com a cidade de Guiyang 

No dia 15 de fevereiro, foi celebrada na sede do 

Consulado Geral da China no Rio a assinatura do 

Memorando de Cooperação entre as Cidades do 

Rio e Guiyang. O documento foi assinado pelo 

Embaixador Antonio Mello, Coordenador de 

Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de 

Janeiro e a Chefe do Departamento de 

Publicidade e Integrante do Comitê Municipal de 

Guiyang, Sra. Lan Yitong.  

Este encontro ocorreu no contexto da visita 

oficial de representantes de Guiyang ao Rio com 

objetivo de participarem das celebrações do 

Festival da Primavera e da Semana Cultural 

Chinesa, eventos que foram sediados na Cidade das Artes. Além de estreitar os laços 

culturais e econômicos com o Rio, esta missão chinesa teve origem após a ida do 

Prefeito Crivella à China em novembro passado.  

Tendo em vista a relevância do tema de promoção turística entre o Rio e a China, o 

encontro também contou com a presença de Lúcio Macedo, Vice-Presidente da Riotur e 

Maurício Werner, Gerente de Atendimento ao Turista da Riotur. 
 

 

 

Novo software do Museu do Amanhã inclui campanhas da ONU Brasil  

 

O novo software do Museu do Amanhã passou a incluir projetos das Nações Unidas no 

Brasil que estimulam ações por um mundo melhor. As campanhas incluídas na 

plataforma são: #VidasNegras, ‘Somos Refugiados’ e #IBelong, do ACNUR; a campanha 

pela igualdade de direitos ‘Livres e Iguais’; a ‘50 for Freedom’ e o Fórum de Empresas e 

Direitos LGBT, da OIT; e ‘Eles por Elas’, Planeta 50-50 e Una-se, da ONU Mulheres. 

Inaugurada em dezembro de 2017, a IRIS+, nova assistente cognitiva do Museu do 

Amanhã, no Rio de Janeiro, é capaz de formular perguntas que levam o visitante a 

refletir sobre seu papel na sociedade. 

Desenvolvida em parceria com a IBM, a IRIS+ é uma adaptação do projeto de 

inteligência virtual da empresa, o Watson, ao ambiente do Museu. A plataforma não só 

responde dúvidas, mas conversa com o usuário para entender quais são suas maiores 

preocupações sobre as questões apresentadas na exposição. 

A partir das respostas obtidas, o sistema apresenta uma série de projetos e iniciativas 

que o visitante pode tomar para se engajar com as causas. 
 

 

  

 Prefeitura do Rio divulga agenda do Carnaval 2018 
 

No dia 11 de janeiro, o Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o presidente da 

Riotur, Marcelo Alves, apresentaram o Projeto Carnaval 2018, que englobou todos os 

• Internacional Beach 

Tennis 2018 

• Flutuante Attack 

• Oi Jogos Cariocas 

de Verão  

 

Abril 

 

• Rio Content Market 

• Alô Alô Rio 

• Brite 

• Festival Niemeyer 

• Mano a Mano 

• Pop Rio 

• Rio Boat Show 

• Rio Montreux Jazz 

Festival 

• Veste Rio 

• Comida Di Buteco 

• Flutuante Attack 

 
 

Pierre Verger 

assina fotografia 

da mostra 

“Dorminhocos”  

 

O antropólogo e 

fotógrafo francês 

Pierre Verger rodou o 

mundo com um olhar 

apurado e uma 

câmera nas mãos, 

sempre fugindo dos 

clichês e se 

interessando por 

temas pouco 

comuns. Na mostra 

“Dorminhocos”, em 

cartaz na CAIXA 

Cultural Rio de 

Janeiro de 20 de 

janeiro a 18 de 

março de 2018, a 

mostra reúne 145 

fotografias que 

retratam o modo 

como as pessoas 

descansavam em 

lugares públicos.  

São imagens 

produzidas entre as 

décadas de 1930 e 

1950, em vários 

países como 

Argentina, Peru, 

Congo, China, 

Polinésia Francesa, 

Guatemala e México. 

No Brasil, Verger 

fotografou os 



eventos promovidos e realizados pelo órgão, no Palácio da Cidade. Entre os eventos 

estão: blocos de rua, desfiles das agremiações no Sambódromo e na Estrada Intendente 

Magalhães, a programação da Arena Carnaval Rio, palcos e demais celebrações oficiais. 

Para esta edição do carnaval, a Riotur registrou uma captação recorde de investimento 

privado: R$ 38,5 milhões, com expectativa de arrecadação de R$ 3,5 bilhões; R$ 500 

milhões a mais que em 2017. A estimativa foi de 6 milhões de foliões na cidade e 1,5 

milhões de turistas, com 90% de ocupação hoteleira. 

“O Rio de Janeiro precisa que esses grandes eventos sejam um sucesso para que os 

empregos e a renda aconteça”, destacou Marcelo Alves. 

Os blocos crescem a cada ano e potencializam o Carnaval de Rua da Cidade do Rio de 

Janeiro, foram autorizados os desfiles de 473 blocos entre os meses de janeiro e 

fevereiro que ocuparam as zonas sul, norte, oeste e centro. 

 
 

 
 

 

SME amplia número de escolas bilíngues 

Subiu de 10 para 25 o número de escolas bilíngues da rede municipal de ensino em 

2018. O projeto promovido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) inclui também 

dois novos idiomas: francês e alemão. 

A oferta de um segundo idioma enriquece o universo de conhecimento do aluno, sem 

deixar de lado o português. Nas escolas bilíngues, os alunos têm 60% das aulas na 

língua oficial do Brasil e 40% na segunda língua. Em 2017 a rede contava com nove 

escolas bilíngues de inglês e uma com a oferta de espanhol. Nesse ano, são 12 de 

português-espanhol, nove de português-inglês, três de português- alemão e uma de 

português-francês.  

"Está bem estabelecido o valor pedagógico do bilinguismo. As experiências em curso são 

muito positivas. Por isso resolvemos ampliá-las", avalia o secretário municipal de 

Educação, César Benjamin.  

 

 
                       Prefeitura do Rio recebe equipamentos dos Jogos Olímpicos 

No dia 20 de fevereiro, o presidente da Technogym Brasil, Ruben Nieto, entregou 495 

aparelhos utilizados nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016 ao Prefeito do Rio de 

Janeiro, Marcelo Crivella, e à Subscretária do Legado Olímpico, Patricia Amorim. A 

cerimônia ocorreu na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca. 

Os aparelhos, que têm um valor estimado em R$9 milhões, farão parte da Technogym 

Wellness Center, que terá uma unidade na Arena Carioca 3, na Barra da Tijuca, e outra 

no Parque Radical, em Deodoro. 

"Esse centro é mais um marco do trabalho da Subsecretaria do Legado Olímpico. Esses 

aparelhos vão beneficiar várias gerações de atletas", afirmou o prefeito Marcelo Crivella. 

As academias estarão à disposição de atletas de alto rendimento, através de parcerias 

estratégicas, e também das federações de judô, boxe, ginástica artística, badminton, 

dorminhocos na 

Bahia, onde viveu 

por 50 anos, e 

também em 

Pernambuco e no 

Maranhão. Com 

curadoria de Raphael 

Fonseca, a visita tem 

entrada franca e 

marca o lançamento 

do catálogo da 

exposição, que será 

distribuído 

gratuitamente 

  

 

 
 

Programação 

especial de 

carnaval no 

Terreirão do 

Samba é sucesso 

de público  
 

Durante o Carnaval, 

o Terreirão do Samba 

recebeu cerca de 24 

mil pessoas entre os 

dias 09 e 14 de 

fevereiro, um 

sucesso de público. 

Somente no domingo 

de Carnaval, o 

público chegou 

próximo à lotação 

máxima de dez mil 

pessoas, e os portões 

tiveram que ser 

fechados.  

Anunciado pela 

Secretaria Municipal 

de Cultura no final de 

janeiro, a agenda de 

carnaval do Terreirão 

do Samba, contou 

com 42 shows e mais 

de 100 horas de 

folia. 

"A cidade precisa 

pulsar o samba de 

janeiro a janeiro, e 

nós encontramos 

parceiros para essa 

caminhada. O 

Terreirão está há 

quase seis meses 

com atividades, 

dando espaço para 

os artistas", afirmou 

a secretaria 

municipal de cultura, 



futsal, tênis de mesa e lutas, que já trabalham com a Subsecretaria do Legado Olímpico. 
 

  

  

 

  

Rio Open 2018: o maior torneio de tênis da América Latina no Rio 

 
 

No dia 19 de fevereiro, o Rio de Janeiro recebeu 

no Jockey Club Brasileiro, na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, o Rio Open 2018. Considerado o maior 

torneio de tênis da América do Sul, o evento faz 

parte do ATP World Tour, que reúne 13 torneios 

desse porte, sendo apenas três deles no piso de 

saibro – Rio, Barcelona e Hamburgo. O torneio, 

que distribuiu mais de R$ 5 milhões em prêmios, 

fez do Jockey Club um ponto de encontro de 

admiradores do esporte e de confraternização 

entre as famílias. 

Além dos jogos e treinos que acontecem nas nove quadras de saibro, sendo uma delas o 

estádio central do torneio, que tem capacidade para 6.200 pessoas, há uma área 

interativa, o Leblon Boulevard, com diversas atrações para o público, com stands, lojas e 

espaço gourmet. Segundo números da organização do evento, a edição de 2017 atraiu 

45 mil espectadores, contando este ano com um público 10% superior a 2017. 

A edição de 2018 contou com os maiores nomes do esporte da atualidade, como o atual 

campeão Dominic Thiem, o croata Marin Cilic, o francês Gael Monfils e o espanhol Pablo 

Carreño Busta. 

 

 

 

 

Rio participa de reunião do U20 em Paris 

 
 

A Prefeitura do Rio de Janeiro participou, por meio da Coordenadoria de Relações 

Nilcemar Nogueira. 

A volta das 

atividades no 

Terreirão é de 

responsabilidade da 

Secretaria Municipal 

de Cultura, que 

firmou uma Parceria 

Público-Privada com 

a agência A Vera, 

vencedora da 

licitação para 

organizar evento no 

local durante o 

carnaval. 
 

  

 TRIO Bienal reúne 

obras no Jardim 

Botânico e Cidade 

das Artes 
 

Entre os meses de 

dezembro e março, a 

TRIO Bienal - Bienal 

Tridimensional 

Internacional do Rio 

de Janeiro, em sua 

segunda edição, 

apresentou obras em 

variados suportes, 

porém sempre 

tridimensionais, 

sendo a única em seu 

perfil entre as bienais 

do mundo, e reuniu 

cerca de 50 artistas 

brasileiros e 

internacionais. 

Sob o título de 

"Vestir o mundo", a 

bienal discutiu 

processos de 

intermediação do 

futuro, levando em 

consideração os 

contextos sócio-

políticos e ambientais 

contemporâneos. 

A mostra foi dividida 

em três módulos 

relacionados a 

elementos da 

natureza: ar e água 

(com obras de nomes 

como Nelson Leirner, 

Alexandre Vogler, 

Tunga, a indiana 

radicada em Londres 

Rekha Sameer e a 

americana Amy 

Cannestra), que 



Internacionais,  do Fórum C40 Cities Climate Leadership Group – Urban 20 Initiative, 

First Sherpa Meeting, entre os dias 29 e 30 de janeiro na cidade de Paris. O evento teve 

como principal objetivo reunir 20 das maiores cidades do mundo para uma primeira 

reunião de trabalho sobre como as cidades pretendem enriquecer a agenda global de 

desenvolvimento, em particular com as nações que constituem a Cúpula do G20.  

As cidades pretendem elaborar um documento conciso com seus respectivos pleitos para 

serem apresentadas aos líderes dos países que compõem a G20 durante sua Cúpula 

anual, prevista para ocorrer em outubro deste ano na cidade de Buenos Aires, Argentina. 

Durante o encontro, o representante do Rio pode expôr um pouco das políticas de 

capacitação profissional através da inclusão digital em projetos e cursos desenvolvidos 

para a população carioca, tendo como exemplo às nove Naves do Conhecimento. 

 

 
 

 
 

Guarda Municipal atua com 790 agentes por dia no Carnaval do Sambódromo 

Na madrugada de 09 de fevereiro, começaram as interdições de trânsito da Avenida 

Presidente Vargas, no Centro, para garantir na concentração espaço para os carros 

alegóricos das escolas da Série A que desfilaram no Sambódromo. O planejamento 

operacional do Carnaval 2018 foi até a manhã de quarta-feira de cinzas, dia 14, sendo 

retomado na área da Marquês de Sapucaí no sábado, 17, dia do desfile das campeãs. O 

esquema de trânsito foi estabelecido pela CET-Rio e posto em prática com a GM-Rio 

atuando em pontos de eventos pré-carnavalescos que acontecem em todas as regiões da 

cidade. 

Foram 790 guardas municipais por dia na área do Sambódromo e também no carnaval 

de rua, 250 guardas na Intendente Magalhães (desfiles das escolas de samba das séries 

B e C), e 6.140 guardas em diversas ações de ordenamento urbano e de controle e 

fiscalização do trânsito nos blocos oficiais que desfilaram em todas as regiões da cidade. 

As ações foram isoladas e integradas com diversos órgãos da Prefeitura do Rio. 

 

  

 
 

Prefeitura do Rio anuncia a criação de Conselho de Apoio ao Investidor 

esteve em cartaz na 

Cidade das Artes; e 

terra, que reúne no 

Jardim Botânico do 

Rio, trabalhos de 

Antonio Bokel, Ivani 

Pedrosa, Pietrina 

Checcacci, entre 

outros artistas. 

 
 

Cidade das Artes 

recebe a Semana 

Cultural da China 

 

Entre os dias 15 a 25 

de fevereiro, a 

Cidade das Artes foi 

palco da segunda 

edição do Ano Novo 

Chinês (Ano do 

Cachorro) no Rio de 

Janeiro e da 

celebração da 

Semana da Cultura 

Chinesa. Um grupo 

formado por 20 

artistas de Guiyang, 

da província de 

Guizhou, no sudoeste 

da China, participou 

do evento com 

exibições especiais 

inéditas no Brasil. Foi 

apresentada, pela 

primeira vez no país, 

a tradicional "Dança 

Artística com 

Tambores de 

Madeiras", 

considerada um 

Patrimônio Cultural 

daquele 

país. Organizada pelo 

Consulado-Geral da 

República Popular da 

China no Rio de 

Janeiro e Associações 

Culturais chinesas no 

estado, com o apoio 

da Fundação Cidade 

das Artes e da 

Secretaria Municipal 

de Cultura. A edição 

de 2018 contou com 

34 barracas com 

gastronomia, 

artesanato, moda, 

massagem, 

acupuntura, artes 

marciais, estética, 



Estrangeiro 

 

A Prefeitura do Rio criou o Conselho de 

Apoio ao Investidor Estrangeiro, visando à 

coordenação de ações para fomento, 

atração, facilitação e acompanhamento de 

investimentos externos na cidade. A 

novidade foi anunciada, no dia 07 de 

fevereiro, em decreto do Prefeito Marcello 

Crivella no Diário Oficial.  

Coordenado pelo Gabinete do Prefeito, por 

intermédio da Coordenadoria de Relações 

Internacionais, o novo conselho será 

composto por representantes dessa 

coordenadoria e de outros quatro órgãos 

municipais: Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação (SMDEI); 

Subsecretarias de Planejamento e Gestão Governamental e de Projetos Estratégicos 

(ambas da Secretaria Municipal da Casa Civil); e a Empresa de Turismo do Município do 

Rio de Janeiro - Riotur.  

A Coordenadoria de Relações Internacionais também poderá convidar ad hoc (destinado 

a essa finalidade) entidades empresariais, câmaras de comércio, agências de promoção 

internacionais e representações consulares, entre outros.  

O decreto considera projetos e ações desenvolvidos pelas secretarias municipais e a 

necessidade do Município de captar recursos para investimentos em projetos em 

diversos setores como fator de desenvolvimento econômico e social.  

 

 

 
 

Prefeitura do Rio lança Plano Municipal de Economia Solidária 

No dia 26 de fevereiro, o Prefeito Marcelo Crivella juntamente com a Secretária de 

Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho, lançou o Plano Municipal de 

Economia Solidária, no Palácio da Cidade em Botafogo, zona sul do Rio. 

A Economia Solidária tem se constituído como uma moderna e eficiente opção de 

trabalho para cidadãos de várias cidades ao redor do mundo que, através dessa 

modalidade, conseguem enfrentar de maneira positiva os impactos e transformações 

causados pelas mudanças na economia global contemporânea. 

São exemplos as cooperativas de produtores, de pescadores e de artesãos; os 

prestadores de serviço e qualquer empreendimento que se organize solidariamente. A 

estimativa é de que, atualmente, cerca de 600 pessoas estejam inseridas formalmente 

nessa modalidade de trabalho no Rio, movimentando mais de R$ 2 milhões por ano. O 

plano lançado pela Prefeitura do Rio pretende estimular esse setor da economia e dar as 

diretrizes para seu crescimento.  

 

 
 

Dia mundial do Braille  

No dia 4 de janeiro, é celebrado o Dia Mundial do Braille, um sistema natural de leitura 

para pessoas com deficiência visual, criado no século XIX pelo francês Louis Braille. 

Pensando nessas pessoas com deficiência visual (cegos e baixa visão), a Subsecretaria 

da Pessoa com Deficiência (SUBPD) realiza, através do Núcleo de Tecnologia e Inovação 

(NTI), serviços de reabilitação em braille (orientação na escrita Braille) e reabilitação em 

Dosvox.  

O Dosvox é um leitor de tela do computador. Ele lê, não apenas o que está na tela, 

como também o que está sendo escrito pelo usuário. O sistema operacional Dosvox 

turismo, educação, 

bebidas e 

apresentações de 

artes marciais. 

 

 
 

  

Visitas recebidas 

pela Coordenadoria 

de Relações 

Internacionais 

 
 

-  08 de janeiro, 

visita do Ministro 

Shunichi Suzuki, 

responsável pelos 

Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos – 

Tóquio 2020 

 

- 15 de janeiro, visita 

de delegação chilena. 
 

- 17 de janeiro, visita 

da Cônsul Interina do 

México Sra. Lilian 

Paola. 
 

- 25 de janeiro, visita 

do Embaixador do 

Azerbaijão, Elkhan 

Polukhov. 

 

-25 de janeiro, visita 

de delegação da 

Índia - Conselho de 

Habitação de 

Charttisgarh. 
 

- 06 de fevereiro, 

visita da Cônsul dos 

EUA, Sra. Vanessa 

Rozier. 

 

- 15 de  fevereiro, 

visita de 

 representantes da 

cidade de Guiyang, 

China. 
 

-  26 de fevereiro, 

visita da Cônsul para 

Assuntos Econômicos 

de Israel no Rio, Sra. 

Taly Segal. 

  

 
 

Na Agenda 

• Março: 2020 



permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum (PC) para 

desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível alto de independência no 

estudo e no trabalho. 

Outros serviços prestados pela subsecretaria são: acessibilidade a aplicativos de 

smartphones e o Poet Compact, um scanner que reproduz em áudio o que foi escaneado. 

O Poet Compact permite a digitalização de documentos e livros, por exemplo, fazendo a 

reprodução em áudio logo a seguir. 

 

 
 

 

Rio participa do Encontro de Diretores e Coordenadores da rede de cidades 

UCCI 

  

A Prefeitura do Rio de Janeiro participou, por meio da Coordenadoria de Relações 

Internacionais, do XII Encuentro de Directores y Coordinadores de la UCCI e Jornadas 

sobre Cooperación Integral entre Ciudades Iberoamericanas: Diálogo de Actores, 

realizados nos dias 29 a 31 de janeiro, em Madri, Espanha. 

Durante o encontro, foram feitos os trabalhos preparatórios para a XVIII Assembleia 

Geral da UCCI, que será realizada em abril em San Jose, na Costa Rica. A seguir, foram 

discutidas as relações da UCCI com organizações internacionais, foi apresentada e 

debatida a estratégia de comunicação da rede e as principais ações que têm sido 

realizadas, a gestão dos recursos financeiros e a programação prevista para o ano de 

2018. As cidades incluíram novos eventos na programação, tendo o Rio ressaltado a 

realização do VeloCity em junho. 

No último dia foram realizadas as Jornadas sobre Cooperação Integral, com a 

apresentação dos projetos já realizados ou em curso, no âmbito do Programa de 

Cooperação Integral da UCCI, financiado pela Prefeitura de Madri. Foram apresentados 

os fundamentos do Programa, dentro da proposta do Foro Madri Solidário - que reúne a 

proposta de atuação internacional da Prefeitura de Madri, no que se refere a ações de 

cooperação - e os projetos da Cidade do México/San José, Assunção/Montevidéu e 

Bogotá/LaPaz/Quito. O Rio de Janeiro propôs um projeto na área de Segurança Cidadã, 

com o objetivo de conhecer outras experiências de Prevenção de Crimes através do 

Design Ambiental (PCAAA). 

 

 

 

 

 

 

Connected Cities - 

Cities Today, Milão, 

Itália. 

 

• Março: FIDI Annual 

Conference, Rio de 

Janeiro, Brasil. 

 

•Março: Fórum 

Econômico Mundial 

Latino-Americano - 

World Economic 

Forum on Latin 

America 2018 – WEF, 

São Paulo, Brasil. 

 

•05 a 07 de março: 

2018 Cities and 

Climate Change 

Science Conference 

co-sponsored by the 

Intergovernmental 

Panel on Climate 

Change (IPCC), 

Edmonton, Canadá. 

 

• 07 a 09 de março: 

Rio Content Market, 

Rio de Janeiro, Brasil. 

 

• 12 a 23 de março: 

Sixty-second session 

of the Commission on 

the Status of 

Women, Nova York, 

EUA. 

 

• 15 a 16 de março: 

Reunião do Comitê 

Setorial de Inclusão 

Social – UCCI, 

Buenos Aires, 

Argentina. 

 

• 18 a 23 de março: 

8th World Water 

Forum - Fórum 

Mundial da Água, 

Brasília, Brasil. 

 

•18-25 de março: 

WeGo Smart 

Sustainable Cities 

Training Program in 

Seoul I, Seul, Coréia 

do Sul. 

 

• 20 a 22 de março: 

Infrastructure 

Investor Global 

Summit 2018, 

Berlim, Alemanha. 



            Incubadora de Empresas da COPPE/UFRJ está entre as 20 melhores do 

mundo 

 

A UBI Global, instituição de pesquisa sueca especializada na análise de incubadoras e 

aceleradoras a nível mundial, divulgou o ranking da qual a Incubadora de Empresas da 

COPPE/UFRJ está entre as 20 melhores do mundo. A instituição competiu com mais de 

800 incubadoras em todo mundo na categoria “World Top Business Incubator – Managed 

by University”, que leva em consideração quesitos como postos de trabalho gerados 

pelas empresas residentes e graduadas, taxa de sobrevivência das empresas, 

faturamento, atração de investimento e número de graduados e incubados. A UBI tem 

como objetivo ajudar as incubadoras e aceleradoras ligadas a universidades a se 

tornarem mais eficientes e competitivas através de insights de dados, melhores práticas 

e serviços de rede. 

 

 

 

                                 Turistas aprovam segurança do Rio durante o carnaval 

O carnaval carioca tem atraído cada vez mais a atenção dos turistas, que sempre têm 

grandes expectativas sobre os dias de folia no Rio. Apesar dos casos de violência 

registrados durante o período, turistas nacionais e estrangeiros avaliaram como boa a 

segurança na cidade. Segundo pesquisa realizada pela Riotur e a ESPM-Rio no 

Sambódromo, nos dias 10,11 e 12 de fevereiro, 42% dos turistas estrangeiros e 34% 

dos turistas nacionais consideraram boa a segurança no Rio. Entre os estrangeiros, 17% 

a consideraram ótima, 29% regular, 6% ruim e 6% péssima. Já entre os turistas 

nacionais, 12% consideraram ótima a segurança, 19% regular, 19% ruim e 16% 

péssima. 

Ao todo, 536 pessoas foram entrevistadas, sendo 51% de moradores do Rio, 19% de 

turistas estrangeiros e 30% de turistas nacionais. De acordo com a análise, 95% dos 

turistas estrangeiros considerou que a visita correspondeu ou superou as expectativas e 

95,9% deles recomendariam a viagem. Já entre os turistas nacionais, 93,8% 

consideraram que a visita correspondeu ou superou as expectativas e 97,4% 

recomendariam a viagem. 

 

 
 

 
 

 

 

• 20 a 23 de março: 

EU Policy Forum on 

Development, 

Bruxelas, Bélgica. 

 

• 22 de março: 

Connected Smart 

Cities - Edição 

Regional – Nordeste, 

Salvador, Brasil. 

 

•26 a 29 de março: 

Smart Cities Connect 

Conference & Expo, 

Kansas, EUA. 

 

•27 a 29 de março: 

11th Global 

Infrastructure 

Leadership Forum - 

CG/LA, Montreal, 

Canadá.  

 

•31 de março: Hora 

do Planeta 2018, Rio 

de Janeiro, Brasil. 

 

•abril: IX Congresso 

Brasileiro de 

Farmacêuticos em 

Oncologia 2018, Rio 

de Janeiro, Brasil 

 

•04 a 07 de abril: 

48th Annual 

Conference of the 

Urban Affairs 

Association, Toronto, 

Canadá. 

 

•09 a 11 de abril: 

2nd Future Cities 

Show, Dubai, EAU. 

 

•09 a 11 de abril: 

8th Edition of Annual 

Investment Meeting - 

World's Leading FDI 

Platform, Dubai, EAU 

 
 



  

 

 
 

Links Úteis 

 

Bio - Prefeito Marcelo Crivella 

 

Visit.Rio  

 

CDURP 

 

Museu do Amanhã 

 

MAR 

 
 

  
 

  

 

Coordenadoria de Relações Internacionais 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

(21) 2976-9114 

www.prefeitura.rio/web/relacoesinternacionais 

inter.riodejaneiro@gmail.com 
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