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 Matéria 1: Grupos Transversais de Trabalho 

Conforme informado no Boletim FJG Nº 2, 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. Diante disso, o Instituto Fundação João Goulart vem divulgando 

através de e-mail os GTTs que estão sendo iniciados e que ainda possuem vagas para 

novos integrantes. Atualmente, contamos com 06 GTTs concluídos e 25 ativos e em 

andamento. 

Recomendamos a todos que ainda não estejam participando de nenhum GTT 

que procurem demandas em seus órgãos que possam se transformar em Projetos de 

Curta duração a serem desenvolvidos em Grupos Transversais de Trabalho. 

Nesse último mês, o Instituto Fundação João Goulart recebeu cinco demandas 

do Secretário Municipal de Administração, uma da Secretária Municipal de Urbanismo 

e uma do Presidente da COMLURB. Os grupos estão sendo formados e maiores 

informações poderão ser obtidas diretamente com a equipe do Instituto Fundação 

João Goulart. 

 

 Matéria 2: “Líderes Avançando” – Portal do Servidor 

No dia 04 de maio de 2015, o Portal do Servidor publicou a matéria “Líderes 

avançando”, na qual a Líder Carioca Elen Barreto apresenta um pouco a respeito de 

sua trajetória na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e do Curso promovido pelo 

Programa de Líderes Cariocas do Instituto Fundação João Goulart na Universidade de 

Columbia. 

Não deixe de ler e conhecer um pouco da experiência vivida pelos Líderes 

Cariocas em Nova York. O link para acesso à matéria é: 

http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/busca/-

/journal_content/56_INSTANCE_ThU2/2610797/5330977?p_p_auth=mTbzIV0h 

 

 Matéria 3: Workshop “Gestão de Desempenho” – Fundação Dom Cabral 

Nos dias 20, 21 e 22 de maio de 2015, aconteceu, na Fundação Dom Cabral, o 

Workshop Gestão de Desempenho, ministrado pelo Professor Jorge Roldão e 

direcionado aos Líderes Cariocas, Pontos Focais, AGPMs, tutores e outros membros 

dos Escritórios de Gerenciamento de Projetos e de Monitoramento de Metas e 

Resultados da Secretaria Municipal da Casa Civil. 

Como é de conhecimento de todos, o Líder Carioca precisa assumir metas 

individuais ambiciosas e de grande impacto para a Prefeitura. Do processo de 

elaboração e análise das metas individuais participam, além dos próprios autores das 

metas, os Pontos Focais, os AGPMs e os tutores responsáveis pelos diferentes órgãos 

da PCRJ.  

O Workshop foi desenvolvido justamente para auxiliar a todos na elaboração 

de metas de qualidade e alinhadas com as premissas definidas pela CVL, que foram 

publicadas no Diário Oficial de 26 de maio de 2015, na Resolução CVL Nº 30, de 22 de 
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maio de 2015, que pode ser visualizada através do link a seguir:   

http://doweb.rio.rj.gov.br/visualizar_pdf.php?edi_id=2773&page=1&download=ok 

 

 Matéria 4: Palestra do Professor Marins 

No último dia 25 de maio, aconteceram as duas últimas exibições do vídeo da 

Palestra do Professor Marins, gravado e editado pela equipe da Multirio no auditório 

do subsolo do CASS, em 15 de dezembro de 2014. A iniciativa da Equipe do Instituto 

Fundação João Goulart de convidar os Pontos Focais para assistirem ao vídeo, 

juntamente com os Líderes Cariocas que não puderam comparecer na ocasião da 

realização da palestra, foi um sucesso. 

 

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

No último dia 02 de junho, foi ministrada a última aula para a última turma do 

Curso de Fundamentos em Gerenciamento de Projetos. O Líder Carioca Carlos 

Henrique Santos da Silva deu um verdadeiro show e merece todos os elogios pelo 

trabalho exemplar que apresentou a diversos Líderes Cariocas, Pontos Focais e 

convidados, divididos em seis turmas desde o dia 07 de abril de 2015. 

O Curso com carga horária de 16 horas foi avaliado de forma bastante positiva 

pelos participantes, o que nos anima a continuar investindo em talentos dos próprios 

Líderes Cariocas em outros cursos. Por isso, reiteramos nosso convite aos 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. 

Aproveitamos para agradecer de um modo bastante especial aos Pontos Focais 

da SMA, Adelaide Oliveira e da EOM, Libera Martins, por todo o carinho com que nos 

receberam e pela gentileza na cessão dos espaços que foram utilizados para as aulas 

ao longo dessas seis turmas. 

Agradecemos também ao Líder Carioca Carlos Henrique Santos da Silva e sua 

equipe, composta por Patrícia Rainho, Leila Tavares e Warly Barbosa, que foram 

incansáveis na busca pela excelência do curso e nos ajudando a resolver todos os 

imprevistos em prol do sucesso da capacitação oferecida. 

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

todos os participantes. Há alguns certificados com a equipe do Instituto Fundação João 

Goulart e, caso você não tenha pegado o seu, basta entrar em contato conosco. 

 

 Matéria 6: Autorização de imagem e para divulgação de contatos 

O Instituto Fundação João Goulart distribuiu, nos dias do Workshop na 

Fundação Dom Cabral, dois tipos de Autorização para que os Líderes Cariocas 

pudessem preencher, caso concordassem. 

A autorização de imagem visa à permissão para que o Instituto Fundação João 

Goulart publique fotos dos eventos dos quais os Líderes Cariocas participam, a título 

de divulgação do Programa através das capacitações e eventos que promove. 

A autorização para divulgação de contatos consiste em uma permissão por 

parte do Líder Carioca para que o Instituto Fundação João Goulart divulgue os contatos 

de e-mail e telefone de todos os Líderes Cariocas, em área restrita de seu site e através 

do e-mail liderescariocas@rio.rj.gov.br, para outros Líderes Cariocas e/ou Titulares de 

Órgãos da PCRJ. 
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Caso você tenha interesse em autorizar a divulgação de sua imagem e/ou de 

seus contatos e não tenha preenchido nenhuma das duas autorizações, favor entrar 

em contato com o Instituto Fundação João Goulart o mais breve possível. 

Lembramos que aquele Líder Carioca que não autorizar, não terá sua imagem e 

contatos divulgados pelo Instituto Fundação João Goulart. 

 

 Matéria 7: Movimentações de Líderes Cariocas 

Com base na matéria publicada no último Boletim do Instituto Fundação João 

Goulart, daremos publicidade em todas as edições às promoções de Líderes Cariocas. 

Nessa edição, vamos parabenizar os Líderes Cariocas promovidos neste primeiro 

semestre de 2015, em ordem alfabética: 

 

- Airton Melgaço Lima (SMAC); 

- Alessandra Elias Monteiro (SMAC); 

- André Fraga do Nascimento (SMU); 

- André Luiz Marques (CVL); 

- Cynthia Maria Candida Vallim (SME); 

- Gisele Almeida de Pinho Brito (SMF); 

- Laerte Moreira de Souza Junior (SMAC); 

- Luis Gabriel Denadai Ambrosio (SMU); 

- Maria Helena dos Santos Prazeres Costa (SME); 

- Paulo Eduardo Vasconcelos da Silva (RIO SAÚDE); 

- Valéria Regina Asmar Lucero (RIO SAÚDE); 

- Victor Ferreira de Castro (RIOURBE). 

 

Prestem bastante atenção, pois, 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 terminou em 06 de maio e contou com a apresentação das 

Avaliações Econômicas desenvolvidas pelos diferentes grupos para onze Projetos. 

As aulas da Turma 1 do Curso de Gerenciamento de Projetos, ministrado pela 

Fundação Dom Cabral, terminaram no último dia 01 de junho de 2015. Agora, estão 

faltando apenas as apresentações dos Projetos Finais, que acontecerão na segunda 

quinzena de junho. 

Já foi escolhido o próximo Órgão a se apresentar no Workshop Executivo de 

Líder para Líder (WELL), será a Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO. Em 

breve, divulgaremos a data e o local do evento. 

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. 
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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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