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 Matéria 1: Apresentação dos TCCs da Turma 5 do Curso de Gestores do COPPEAD 

No dia 04 de fevereiro de 2015, aconteceu na Sala de Situação 2 da Secretaria 

Municipal da Casa Civil, a apresentação dos Trabalhos de Término de Curso dos 

gestores da Turma 5 do COPPEAD. A referida turma, iniciada em agosto de 2014, era 

formada por Líderes Cariocas e Ocupantes de Cargos Estratégicos de diferentes órgãos 

da PCRJ. Foram apresentados oito Projetos Finais, cujos clientes foram o IPP, a CET-

RIO, a SME, a SECONSERVA, a SMS, a COMLURB e a CVL. A Banca de Avaliação foi 

composta pelo Presidente do Instituto Fundação João Goulart, professores do 

COPPEAD, membros da Casa Civil e Titulares dos Órgãos clientes. 

Todos os projetos apresentados foram aprovados e, de acordo com o 

Presidente José Moulin, o nível foi alto e as apresentações de excelente qualidade. Por 

conta disso, muitos dos projetos apresentados nesta ocasião estão sendo aproveitados 

em alguns GTTs que terão início ainda neste semestre ou no próximo. 

 

 Matéria 2: Workshop Executivo de Líder pra Líder – SMTR 

No dia 10 de março de 2015, aconteceu, no Auditório da Cidade das Artes, o 

Workshop Executivo de Líder para Líder da Secretaria Municipal de Transportes. O 

WELL, como o evento fora carinhosamente apelidado, foi organizado pela equipe do 

GTT WELL (formada pelos Líderes Cariocas Bárbara do Nascimento, Bruno Rainho e 

Eduardo Furtado) e pelos Líderes Cariocas da SMTR (Eloir Faria, Lauro Silvestre, 

Marcelo Estillac e Simone Costa), contando com a participação também dos Líderes 

Cariocas da CET-RIO (Alberto Zeraik, Cátia Poyares, Rafaela Romero e Renato Freire). 

O evento foi aberto pelo Sr. José Moulin, Presidente do Instituto Fundação 

João Goulart, que apresentou um panorama geral das últimas ações do Programa 

Líderes Cariocas. O Sr. Rafael Picciani, Secretário Municipal de Transportes, participou 

de todo o evento, apresentando a secretaria e suas principais ações na Cidade do Rio 

de Janeiro. Os Líderes Cariocas da SMTR e da CET-RIO apresentaram, de forma 

resumida, suas principais funções e áreas de atuação e, por fim, lançaram um desafio 

para que todos os presentes pudessem discutir e apresentar propostas. 

Ao término do Coffee Break, os Líderes Cariocas foram divididos em grupos 

para melhor discutirem o desafio proposto e cada grupo elegeu um representante 

para subir ao palco e apresentar as suas ideias a respeito do tema em questão. O Sr. 

Secretário Municipal de Transportes comentou as ideias apresentadas sobre o 

“Desafio para os Líderes Cariocas: Desenvolver índice de qualidade de operação para o 

sistema BRT” e disponibilizou o e-mail cd.smtr@gmail.com para o envio dos índices e 

propostas após o evento. 

Por fim, a SMTR ofereceu uma visita guiada ao Centro de Operações do BRT, 

localizado no terminal Alvorada, na Barra da Tijuca. A visita foi bastante interessante e 

os Líderes Cariocas puderam tirar dúvidas e conhecer um pouco melhor as operações 

do BRT, incluindo informações sobre as linhas que ainda não estão em operação. 

A equipe do GTT WELL está analisando o feedback recebido por todos os 

participantes deste evento e organizará o próximo Workshop Executivo de Líder para 

Líder em breve. Aguardem... 
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 Matéria 3: Portaria regulamentadora dos GTTs 

Foi publicada, no Diário Oficial do Município de 18 de março de 2015, a 

Portaria FJG nº 36, de 17 de março de 2015, que Cria o Projeto Especial denominado 

Grupo Transversal de Trabalho – GTT, dentro da agenda de atividades obrigatórias do 

Programa dos Líderes Cariocas e regulamenta o seu funcionamento. Recomendamos a 

todos que leiam com atenção e que, em caso de dúvidas, entrem em contato com o 

Instituto Fundação João Goulart. 

Enquanto isso, não deixe de participar de um GTT. Procure se informar sobre o 

andamento dos que já estão abertos e proponha novos temas para a abertura de 

novos Grupos Transversais de Trabalho. 

 

 Matéria 4: Curso “Liderança COM Pessoas” – Fundação Dom Cabral 

No último dia 27 de março, terminou o Curso “Liderança COM Pessoas”, na 

Fundação Dom Cabral, destinado a todos os Líderes Cariocas. Nesta última turma, o 

Instituto Fundação João Goulart teve a possibilidade de oferecer aos Pontos Focais 

algumas vagas. O resultado foi muito proveitoso e as avaliações dos participantes 

foram muito positivas. Alinhado à competência da FJG, procuramos oferecer 

capacitações cada vez melhores e que atendam às expectativas de todos. 

 

 Matéria 5: Curso de Gestão de Projetos – Palestrante: Carlos Henrique Santos da Silva 

No último dia 07 de abril, teve início a primeira Turma do Curso de 

Fundamentos em Gerenciamento de Projetos, ministrado pelo Líder Carioca Carlos 

Henrique Santos Silva, especialista no assunto. O Curso, com carga horária de 16 

horas, já foi assistido por Líderes Cariocas e Pontos Focais inscritos nas Turmas 1 (07 e 

09 de abril) e 2 (15 e 17 de abril). Por conta do feedback recebido dos participantes 

destas turmas, o Instituto Fundação João Goulart já realizou algumas melhorias e 

providenciou também a alteração do local, passando para a sala de Treinamento nº 3 

da SMA, localizada no 9º andar do prédio anexo, ala A. 

Não deixe também de preencher a avaliação ao final, pois a sua opinião é a 

grande responsável pelas melhorias continuamente promovidas nas capacitações, a 

fim de agregar valor à sua formação e à sua função na Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. Lembre-se da importância do comprometimento de todos os participantes 

com a carga horária total do curso, a fim de que os objetivos do mesmo possam ser 

atingidos. 

O material do Curso encontra-se disponível em meio físico e eletrônico para 

todos os participantes. Em caso de dúvida, basta entrar e contato com o Instituto 

Fundação João Goulart. 

Aproveitamos a oportunidade para convidar Líderes Cariocas que sejam 

especialistas em outras áreas e que estejam dispostos a contribuir com o seu talento 

para a capacitação de todo o grupo. De acordo com o Presidente do Instituto 

Fundação João Goulart, há bastante interesse por parte da Instituição em cursos de 

comunicação pessoal, mídia training, resolução de conflitos e feedback. Ficaremos 

aguardando o contato de vocês! 

 

 Matéria 6: Palestra com Prof. Marins 

Conforme informado no último Boletim FJG, os Líderes Cariocas da Turma 5 do 

COPPEAD e os demais que não puderam assistir à Palestra do Professor Marins em 15 



de dezembro de 2014, terão uma nova possibilidade através da exibição do vídeo do 

evento inteiramente gravado e produzido pela equipe da Multirio. Os Pontos Focais 

também serão convidados para esta exibição, que acontecerá na Sala 1 do subsolo do 

CASS. A data e o horário da exibição poderão ser escolhidos por todos os que 

desejarem assistir. As opções oferecidas serão: 

- dia 29 de abril (4ª feira): 10h ou 14h30min 

- dia 21 de maio (5ª feira): 10h ou 14h30min 

A escolha deverá ser feita pelo e-mail liderescariocas@rio.rj.gov.br, até o dia 

24 de abril, e serão respeitadas a capacidade da sala e a ordem de inscrição para o 

evento, conforme mensagem eletrônica enviada em 17 de abril. 

 

 Matéria 7: Movimentações de Líderes Cariocas 

O Instituto Fundação João Goulart gostaria de informar que, em breve, haverá 

uma matéria no Portal do Servidor a respeito de Líderes Cariocas que ocupam posições 

de destaque na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a partir das 

próximas edições, o Boletim FJG dará publicidade às promoções de Líderes Cariocas e, 

por conta disso, todos podem ficar à vontade para comunicar à FJG suas 

movimentações. 

Fica também o lembrete de que, de acordo com o Decreto 36842, de 01 de 

março de 2013, todas as movimentações de Líderes Cariocas precisam da ciência da 

Secretaria Municipal da Casa Civil, sob o risco das mesmas tornarem-se sem efeito. 

 

 Chamadas Finais: 

Fique atento a todas as possibilidades de capacitação e treinamento oferecidas 

constantemente pelo Instituto Fundação João Goulart.  

Mantenha seus endereços eletrônicos sempre atualizados para não ficar de 

fora de nenhuma oportunidade. 

O Curso de Avaliação Econômica de Projetos Sociais, uma parceria do IPP com 

a Fundação Itaú Social teve início em 04 de março e conta com a participação de nove 

Líderes Cariocas. O curso terminará em 06 de maio, com a apresentação das 

Avaliações Econômicas que estão sendo desenvolvidas em grupo para oito Projetos. 

Teve início em 02 de março, a segunda turma do Programa de Gerenciamento 

de Projetos, oferecido pela Fundação Dom Cabral. Há oito Líderes Cariocas nesta 

turma, tendo sido selecionados pelos Escritórios de Projetos e Metas da Secretaria 

Municipal da Casa Civil. 

O Líder Carioca Lelio Polessa Maçaira foi selecionado pela UCCI (União de 

Cidades Capitais Ibero-Americanas) para o Programa de Pós-graduação Ibero 

Americano em Governos e Políticas Públicas Locais na Universidade de Castilla – La 

Mancha, juntamente com representantes de Lima, Panamá, Quito e Cidade do México. 

Ainda estão válidas as inscrições para os Cursos de Curta Duração da ENA, na 

França. Aqueles que desejarem obter maiores informações devem solicitar através do 

e-mail liderescariocas@rio.rj.gov.br. 

Caso queira conversar com o Presidente do Instituto Fundação João Goulart, 

você pode agendar com antecedência um encontro individual nas manhãs de sexta-

feira através do e-mail liderescariocas@rio.rj.gov.br. 
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