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 Matéria 1: Grupos Transversais de Trabalho 

Mais dois Grupos Transversais de Trabalho foram encerrados neste último 

mês: Eficiência Energética e Nudge. Há, nesse momento, 13 GTTs em andamento e 18 

que estão se preparando para iniciar. Entretanto, mesmo com todas essas 

possibilidades, ainda há um grande número de Líderes Cariocas que não estão 

participando de nenhum Grupo Transversal de Trabalho. Conforme informado nos 

Boletins FJG Nº 2, Nº 3 e Nº 4, 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. Por conta desta Portaria, todo Líder Carioca precisa participar de pelo 

menos um GTT por ano. 

Caso queira saber um pouco mais sobre os GTTs finalizados, em andamento ou 

a iniciar, consulte o site da Fundação João Goulart através do link abaixo ou entre em 

contato conosco. 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5463146/4146051/PlanilhaGTTsSite09

_set_15.pdf 

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. 

Informações e orientações poderão ser obtidas diretamente com a Equipe do 

Instituto Fundação João Goulart. 

 

 Matéria 2: “WELL IPLANRIO” 

No último dia 07 de agosto, foi realizado o Workshop Executivo de Líder para 

Líder da Empresa Municipal de Informática – IPLANRIO. O evento foi realizado no 

Centro de Convenções Sulamérica, de 9h às 13h, e contou com a presença, além dos 

Líderes Cariocas e de toda a Equipe da IPLANRIO, do Presidente da IPLANRIO, Sr. Victor 

Zajdhaft, do Secretário Municipal de Administração, Sr. Marcelo Queiroz e do 

Presidente do Instituto Fundação João Goulart, Sr. José Moulin Netto. 

Os Líderes Cariocas presentes puderam visitar a exposição do Museu de 

Informática da IPLANRIO ao longo do Coffee Break e discutiram a respeito da questão 

lançada: “Que ações você propõe que a IplanRio possa implementar para aumentar o 

nível de satisfação dos usuários, gestores de sistemas e serviços e demais servidores 

com poder de decisão da Prefeitura, com os serviços prestados por esta empresa?” 

Todos os detalhes das apresentações e as fotos do evento podem ser 

conferidos através do blog do WELL, cujo endereço é: 

 http://welliplanrio.blogspot.com.br. 

O evento também teve a cobertura do Portal Servidor e vocês podem conferir 

a matéria através do link abaixo: 

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

/journal_content/56_INSTANCE_ThU2/2610797/5521944?p_p_auth=iE23Tafh 

Agradecemos, mais uma vez, aos Líderes Cariocas e demais membros da 

Equipe da IPLANRIO e também aos integrantes do GTT WELL, Bárbara Nascimento, 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5463146/4146051/PlanilhaGTTsSite09_set_15.pdf
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5463146/4146051/PlanilhaGTTsSite09_set_15.pdf
http://welliplanrio.blogspot.com.br/
http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/busca/-/journal_content/56_INSTANCE_ThU2/2610797/5521944?p_p_auth=iE23Tafh
http://www.rio.rj.gov.br/web/portaldoservidor/busca/-/journal_content/56_INSTANCE_ThU2/2610797/5521944?p_p_auth=iE23Tafh


Bruno Rainho Mendonça e Eduardo Corrêa Lima Furtado, pelo brilhante evento 

realizado. 

Aguardaremos para que, assim como os dois últimos WELLs realizados (CGM e 

SMTR), este Workshop Executivo de Líder para Líder e a discussão nele realizada 

gerem um desafio a ser desenvolvido por um Grupo Transversal de Trabalho (GTT). 

 

 Matéria 3: Mais Líderes Cariocas na ENA 

Teremos mais 3 Líderes Cariocas participando de um Curso de Curta Duração 

da ENA. Serão os Líderes Aline Romeu Xavier (IRPH), Manoela Cabral Fernandes 

Guerrante Gomes (SMU) e Wanderson Barreto Corrêa (SMU), que participarão do 

Curso "Local Gorvernment" em Paris, no período de 28 de setembro a 09 de outubro. 

Os Líderes Cariocas em questão receberam bolsas da Embaixada da França e 

serão os únicos representantes do Brasil neste curso. 

Contaremos suas experiências no próximo Boletim FJG, quando retornarem do 

Curso. 

 

 Matéria 4: Programa de Pós-graduação Ibero-americano em Governos e Políticas 

Públicas Locais na Universidade de Castilla La Mancha - Espanha 

O Líder Carioca Lelio Polessa Maçaira, da Secretaria Municipal de Urbanismo,  

foi selecionado, em abril deste ano, pelo Instituto Fundação João Goulart e pela União 

das Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI) a participar do 1º Curso de Pós-

Graduação em Governos e Políticas Públicas Locais da Universidade de Castilla La 

Mancha, na Espanha. O curso teve duração de três semanas, do dia 6 ao dia 24 de 

julho de 2015. 

O curso teve como objetivo a formação especializada em políticas públicas 

locais e descentralização. Abordou, ao longo das três semanas, em aulas de 9h às 19h, 

aspectos normativos, serviços públicos, modernização de procedimentos 

administrativos, parcerias público privada e investimento municipal, a partir de uma 

visão comparada das realidades Ibero-americana e Espanhola. 

O curso foi organizado em quatro módulos: Governos Locais, Políticas Públicas 

Locais, Plano Estratégico Local e Apresentação Individual dos alunos. De acordo com 

Lelio Polessa, único representante brasileiro a participar da Pós-Graduação, o curso foi 

mesmo desenvolvido para Gestores Públicos Municipais. 

Como fato marcante do curso, além da ampliação de sua capacidade de 

desenvolvimento profissional em Políticas Públicas Locais, a partir do contato com a 

gestão de diferentes cidades ibero-americanas, Lelio Polessa destacou a troca de 

experiências entre os alunos, representantes de diferentes países. Cita ainda como 

destaque a delegação do Chile, que contou com seis vereadores e o Presidente da 

Associação dos Municípios do Chile. 

 

 Matéria 5: Mestrado da Universidade de Columbia 

Há cinco servidores municipais participando do Mestrado da Universidade de 

Columbia desde o mês de janeiro deste ano. Dentre eles, quatro são Líderes Cariocas e 

o outro é o Presidente da Empresa Municipal de Informática, IPLANRIO, Sr. Victor 

Zajdhaft, que deixou de ser Líder Carioca justamente por ter assumido a presidência da 

empresa. 



Conversamos com estes Líderes Cariocas que, recentemente, estiveram em 

Nova York, realizando um módulo do Mestrado, e eles nos contaram um pouco do que 

aconteceu por lá. Fique ligado na próxima edição do Boletim FJG para conferir todos os 

detalhes dessa conversa. (Conversa com Rafaela Romero, Pedro Arias, Alberto Zeraik e 

Luiz Eduardo Ricon. – só vai acontecer na 5ª feira, dia 10/09 – matéria vai ficar para o 

Boletim Nº 6) 

 

 Matéria 6: Conferência “Technology & Innovations in the Public Service” - Columbia 

Os Líderes Cariocas Rafaela Dias Romero e Pedro Arias Martins representaram 

a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o Programa de Líderes Cariocas 

recentemente na Conferência “Technology & Innovations in the Public Service” – 

Columbia. Pedro Arias falou sobre o uso de Big Data para melhorar a vida das pessoas, 

com o Projeto Alerta Dengue, e Rafaela Romero apresentou um trabalho sobre 

Sustentabilidade na PCRJ. 

Gostaríamos de parabenizar publicamente esses dois Líderes Cariocas por seu 

destaque em Columbia. 

Para aqueles que desejarem assistir as apresentações, segue o link com o 

vídeo: 

http://www.sipagovtech2015.org/livestream.html 

É só clicar em "Watch again" e depois ir clicando na seta da direita até achar o 

vídeo do painel "PUBLIC INNOVATION IN BRAZIL: Students Presentations". Há uma 

introdução do Prof. Lukauskas sobre o painel e em seguida vem a apresentação do 

Líder Carioca Pedro Arias e depois a da Rafaela Romero, ambas com 10 minutos de 

duração. 

 

 Matéria 7: Movimentações de Líderes Cariocas 

Continuando a matéria publicada no Boletim Nº 3 do Instituto Fundação João 

Goulart, vamos dar publicidade a mais alguns Líderes Cariocas promovidos no ano de 

2015. Nesta edição, vamos parabenizar os Líderes Cariocas abaixo listados em ordem 

alfabética: 

- Ana Paula de Moraes Domingues Dantas (SME); 
- André Brugni de Aguiar (SMF); 
- Anna Karolina Setubal Gomes Kleine Ribeiro (SME); 
- Bruno Rainho Mendonça (SME); 
- Eduardo Viana Almas (RIO SAÚDE); 
- Fernando Alves de Oliveira Pinto (COMLURB); 
- Gabriel Carreira (COMLURB); 
- Kele Dias da Silva (Rio ÁGUAS); 
- Kelly Dias Rocha Carreira (SMS); 
- Luiz Eduardo Ricon de Freitas (MULTIRIO); 
- Mário Celso da Gama Lima Junior (SMS); 
- Paulo Gustavo Moraes Mangueira (COMLURB); 
- Paulo Luiz da Fonseca (RIO ÁGUAS); 
- Rodrigo Arnaut Schwartz (RIO SAÚDE); 
- Vânia Carmo do Nascimento (Fundação Cidade das Artes). 
 

http://www.sipagovtech2015.org/livestream.html


Gostaríamos de alertar que podem ficar sem efeito as movimentações de 
Líderes Cariocas que forem publicadas sem a Ciência da Secretaria Municipal da Casa 
Civil e do Instituto Fundação João Goulart, de acordo com o Decreto 36842, de 01 de 
março de 2013. 

 

 Chamadas Finais: 

Fique atento a todas as possibilidades de capacitação e treinamento oferecidas 

constantemente pelo Instituto Fundação João Goulart.  

Mantenha seus endereços eletrônicos e telefones para contato sempre 

atualizados para não ficar de fora de nenhuma oportunidade. 

Nos próximos boletins, continuaremos dando publicidade às promoções de 

Líderes Cariocas. Nessa edição, aproveitamos para solicitar a todos para que não 

deixem de informar ao Instituto Fundação João Goulart a respeito de qualquer 

movimentação, seja ela interna ou externa ao seu Órgão. Há formulários específicos 

para a realização desta informação que podem ser solicitados diretamente à Equipe do 

Instituto Fundação João Goulart. 

O Presidente do Instituto Fundação João Goulart está agendando uma 

Conversa com cada Líder Carioca individualmente a respeito do desenvolvimento 

profissional de cada um. Os primeiros Órgãos a terem seus Líderes convidados a 

participar destas conversas foram a SMU e a SMS. Aguardem, pois todos os Líderes 

Cariocas serão chamados. 

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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