
 

Prezados Leitores: 

 

 Estamos encaminhando a edição do Boletim Informativo do IFJG  

 referente ao resumo dos últimos seis meses, das ações da Fundação  

 João Goulart e do Programa Líderes Cariocas. 

 

Nesta edição teremos: 

 

 Mensagem do Presidente da Fundação; 

 

 Capacitações realizadas pelo IFJG;  

 

 Atualidades do Programa Líderes Cariocas;  

 

 Reportagens sobre : 

  

 NUDGE  - Nobel de Economia 

 DATAMINING –  Garimpo de informações 

 A importância do HUMOR no  cotidiano 

 

 Líderes que fazem a diferença : Bárbara do Nascimento 

 Cuidando da Saúde – Tratamentos holísticos a serviço do bem estar  

 Espaço Social – Programação Cultural, artigos interessantes e dicas de lazer                               

 Miscelânea – Um espaço de Livre Expressão 

 

Precisamos da sua opinião para melhorar ainda mais o Boletim IFJG! 

Envie sugestões de matérias e novidades de interesse coletivo  

para o email:  liderescariocas@rio.rj.gov.br 

Boa leitura e até a próxima edição! 

 

Ah, um aviso: 

Já é Natal na Leader Magazine! 
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    Com a palavra o Sr. Presidente  

         Inconformados  Proativos  
 

 

Prezados, 
 

           Como sabem, quase toda minha  

carreira profissional foi no setor privado. 

Estes últimos 3,5 anos de setor público têm sido muito 

desafiantes mas também muito gratificantes. Um exemplo tem 

sido o novo processo seletivo para o Programa Líderes Cariocas 

que incluiu como uma etapa um curso de gestão para 400 

servidores candidatos. Estamos conduzindo a etapa final que 

inclui um grande número de bancas para selecionar os 100 

novos Líderes Cariocas. É emocionante identificar tantos 

talentos de grande potencial. 

 Não é novidade que estamos vivendo tempos muito 

difíceis. Como a maioria das pessoas, por vezes encontro 

obstáculos que me desanimam em um primeiro momento. Mas, 

ao encontrar pessoas que são exemplos de abnegação e de 

interesse inabalável de efetivamente SERVIR o cidadão, renovo 

minhas energias. Ultimamente descobri uma nova maneira de 

chama-los: inconformados proativos! Digo para meus amigos 

que, sem exagero, sinto-me cercado por verdadeiros heróis! E 

cito vários, vários exemplos. 

 Sinto-me honrado de trabalhar lado a lado com os 

inconformados proativos da Prefeitura da Cidade do Rio de 

Janeiro. 

 

 

José Moulin Netto 
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      NUDGE -  O “empurrão” do Nobel de Economia  

 Richard  Thaler,  autor do  best  seller  de impacto  global  

“Nudge – O empurrão para a coisa certa”, no auge dos seus 72 anos 

e ainda lecionando na Chicago Booth faturou o Nobel de Economia de 

2017, difundindo o conceito NUDGE.  

Thaler, que durante 40 anos esteve dedicado a investigar a arquitetura 

de mapas mentais e defende uma “lógica” na irracionalidade humana, 

após o anúncio do prêmio, comentou com muito bom humor: ”Não 

mudei a cabeça de ninguém ao longo de 40 anos.” Como estratégia de 

sucesso, se utilizou de mentes jovens, ”não formatadas” para expandir 

no mundo suas ideias . 

 Segundo Thaler, que ganhou o Nobel por ter contribuído 

para humanizar mais a economia, ”Para fazer uma boa economia, você 

deve ter em mente que as pessoas são humanas”.  

A partir de estudos empíricos, mostrou que o conceito NUDGE pode 

ter aplicação direta na melhoria da gestão pública. 

 De acordo com Thaler, o conceito NUDGE deve sempre ser 

usado visando o lado positivo e pautado para facilitar a vida das 

pessoas! Thaler afirma: “Se você quer que as pessoas façam algo, torne 

isso fácil. Remova obstáculos”.  

 No Rio de Janeiro, único exemplo em municípios no Brasil, 

o conceito de NUDGE foi trazido pelo nosso presidente José Moulin, 

como piloto da aplicação do conceito nos inadimplentes do IPTU em 

2015, obteve  retorno econômico de sucesso! Cartas simples, e reforço 

positivo “o bom cidadão paga os impostos”, fez  a arrecadação 

aumentar em 200% naquele ano.  

“E a um custo-benefício excelente”, diz Moulin.  

Hoje vários Líderes trabalham e difundem o  

Conceito NUDGE em suas secretarias e nos GTT’s. 

 

 

 

Fonte: 

http://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/10/o-que-o-nobel-de-

economia-ensina-prefeitura-do-rio-de-janeiro.html 



Os projetos Nudge são conduzidos pelos próprios servidores 

em Grupos Transversais de Trabalho, os conhecidos GTTs.  

Alguns já foram concluídos, outros estão estruturados e 

prontos para iniciar a pesquisa, os testes controlados e 

randomizados (RCTs): 

Nudge  para: Resultados: 
Reduzir os contribuintes que deixam 
dívidas com IPTU passarem do ano de 
vigência 

Uma carta ao fim do ano conseguiu 
arrecadar 200% a mais de IPTU em 
atraso do que a carta padrão. 

Reduzir o número de contribuintes que 
entram em dívida ativa de IPTU 

A melhor carta foi 60% mais efetiva 
que a carta padrão. 

Aumentar a adesão às inscrições no site 
 da Secretaria Municipal de Educação, na 
primeira etapa da matrícula a fim de 
reduzir as longas filas presenciais 

Usando emails, aumentou-se em 57%  
a matrícula online. 

Aplicações de Nudge para reduzir as 
reprovações por absenteísmo no 1º Ano do 
Ensino Fundamental 

Usando cartas, o projeto piloto teve 
resultados insuficientes.  Um novo 
projeto Nudge deverá ser 
retomado nesta área. 

Reduzir o índice de desistência de 
pacientes ao tratamento da Tuberculose, 
uma das principais causas de letalidade 
desta doença no Rio de Janeiro 

Projeto em andamento em parceria 
com o Banco Mundial. Estão sendo 
utilizados um Call Center e uma 
cartilha explicativa e motivadora. 

Aumentar a assiduidade de idosos em 
espaços públicos para a prática de 
atividades físicas 

Pesquisa (RCT) estruturada, mas ainda 
não iniciada. A ideia é abordar os 
formadores de opinião utilizando 
Whatsapp. 

Reduzir o bloqueio de cruzamentos por 
motoristas de veículos particulares e 
coletivos com uma solução não punitiva e 
de baixo custo 

Pesquisa (RCT) estruturada e 
sendo iniciada. Serão utilizados faixas, 
pinturas em perspectiva no asfalto e 
temporizadores junto aos semáforos. 

Aumentar adesão ao portal de prestação 
de serviços da Prefeitura, Carioca Digital, 
aumentando o acesso do cidadão a 
serviços da Prefeitura e diminuindo filas 

Pesquisa (RCT) estruturada, mas não 
iniciada. A ideia é utilizar cartas. 

Reduzir possíveis situações de risco a 
integridade física dos pedestres em torno 
do VLT – Veículo Leve sobre Trilhos 

Pesquisa (RCT) estruturada, mas ainda 
não iniciada. Serão utilizados sinais 
luminosos com mensagens. 
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 Em busca do OURO perdido na Internet: 

DATA  MINING 

  

Fundador e presidente do Instituto Loureiro de 

Desenvolvimento Humano, Marco Aurélio Loureiro esclarece 

que o Data Mining é um processo de gestão de informações 

que permite aos serviços públicos entenderem com clareza 

seus dados, extraindo informações úteis em meio ao 

emaranhado de dados digitais, que promovam ferramentas para 

tomadas de decisões.    Segundo Marco Aurélio:  

“É humanamente impossível analisar e entender todos os 

dados sem ferramentas mentais e tecnológicas. Sem o Data 

Mining, as análises correm sempre o risco de serem 

superficiais, parciais e mais custosas do que o necessário.” 

De acordo com a matemática Magda Lisboa, (ex líder carioca!) 

saber lidar com os dados garimpados é como ter um grande 

diamante nas mãos, os gestores podem ter mais clareza na hora 

de tomar decisões cotidianas e de médio e longo prazo. Mas 

alerta que a Tecnologia da Informação e Comunicação só 

poderá ser eficaz e ter eficiência se o gestor  tiver clareza do 

propósito das soluções e dos objetivos a serem alcançados .                      
Fonte: Revista TCM n° 68 - Set/17 

Para melhorar os serviços públicos por meio de sistemas 

inteligentes é que o sistema DATA MINING ou garimpo de 

dados está sendo utilizado pelos gestores para encontrar 

informações úteis ,no meio do universo de  pegadinhas, boatos e 

lixo derramado todos os  dias na Internet .  
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A importância do humor  nas relações interpessoais  

O humor é um estado de espírito, muitas vezes 

utilizado    a     favor    da    vida    e    das   relações.   

O humor funciona também para expressar o  que  

não    conseguiria   ser   dito    de    outra     forma.  

Pode  aparecer  em  uma  crítica  mais  delicada  ou  

no   modo  de   apontar   um   erro   em      alguém.  

O  humor torna  qualquer   comentário  mais  leve.  

Rir   de   si   mesmo   é   uma   das  qualidades mais   

raras,    mais    fundamental e que torna a vida mais  

passível  de ser vivida dentro de todas as dificuldades 

que        ocorrem        todo      o         tempo.  

 

FONTE:http://www.multirio.rj.gov.br/reportagens-artigos/9579-humor,-
individuo-e-sociedade -  Autora : Sônia Eva Tucherman 

Quem consegue rir de si está se tratando com mais tolerância e 

paciência. Muitas pessoas se ligam a outras porque essa outra conseguiu 

lhe provocar o riso. O raciocínio lógico ocorre da seguinte forma: quem 

ri das minhas piadas me acolhe; portanto, me valoriza e gosta de mim. 

Rir comigo é diferente de rir de mim. Rir comigo é acompanhar um 

momento agradável de satisfação e de grande prazer, que é essa 

possibilidade de rir junto. O riso é um elemento de união entre pessoas. 

Mas, se o bom humor une, o mau humor pode desunir. Como sabemos, é 

difícil conviver com alguém mal-humorado. Antigamente, se dizia até 

que o mal-humorado tinha problemas de fígado. A palavra humor 

significa “secreção” e remete aos “humores do corpo”. O mal-humorado 

é o que tem o espírito bilioso, que tem a bílis, que é amargo. Já o riso é 

construtivo e aparece com o instinto de vida. Os sentimentos negativos 

puxam para baixo; o riso puxa para cima, eleva o espírito, que, assim, 

ajuda o corpo a subir junto. Nós somos uma pessoa inteira, não existe 

corpo e mente. É como café com leite: é corpo e mente, é uma coisa só. 

Se você mexe em um elemento, você está mexendo no todo. 

 



 
Líderes que fazem a diferença:   

   Bárbara  do Nascimento 

IFJG:Qual a contribuição mais significativa do Programa Líderes 

Cariocas em sua  carreira  profissional? 

Bárbara: Visibilidade e reconhecimento profissional. 

Apesar de ter tido a oportunidade de assumir cargos de confiança como 

profissional de nível médio na IplanRio, a chancela do Programa Líderes 

Cariocas me possibilitou ser reconhecida pela Instituição como alguém 

preparado para assumir um cargo de gestão. Ser Líder Carioca foi um 

diferencial, um divisor de águas na minha carreira na PCRJ.  

 

IFJG: Qual a importância do Network  que o programa proporciona? 

Bárbara: A interação com servidores de outros órgãos da PCRJ expandiu 

meu universo profissional, proporcionando a aquisição de novos 

conhecimentos e permitindo a solução de problemas intersetoriais com 

mais agilidade e menos burocracia. 

 

IFJG: O que poderia ser melhorado no Programa dos Líderes Cariocas? 

Bárbara: Penso que poderiam ser proporcionados mais eventos para 

integração dos membros do grupo. Rodas de Conversa para troca de 

experiências, encontros informais, comemorações e atividades sociais. No 

que se refere à capacitação, mais investimento em atividades  de 

desenvolvimento pessoal. 

 

  

Após participar do programa dos Líderes 

Cariocas, a servidora de carreira Bárbara 

do Nascimento encara um desafio:  estar à 

frente da Gerência de Valorização e 

Capacitação do Servidor.   

Sempre com foco no desenvolvimento   de  

servidores, desde seu cargo na IPLAN, como Assessora Chefe de 

Desenvolvimento de Pessoas, Bárbara aposta nas relações interpessoais 

como principal pilar para o sucesso profissional. 
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 Aconteceu no IFJG: 

Parabenizamos os Líderes das turmas  04 e 05  que 

permaneceram  no Programa Líderes Cariocas. 

 
Oferta  de 5 cursos  

em Desenvolvimento Comportamental: 

 Liderança e Neurociência 

Treinamento em Resiliência 

Organização do Trabalho 

Auto Liderança 

Negociação e Administração de Conflitos 
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Fase final para o novo time! 

Em 22 de novembro será divulgado o resultado dos primeiros 

aprovados no novo processo seletivo para o PLC 

De 1200 candidatos iniciais,  

380 fizeram um curso básico  

em Gestão  Municipal . 

Após as avaliações  pertinentes ao curso foram selecionados   

os 100 primeiros para a fase das  Bancas. 

As Bancas foram formadas pelos líderes : Bruno Rainho , 

Pedro Arias, Andrea Siggia, Bárbara Nascimento e Maíra 

Oliveira,  além de contar  com a participação do Presidente  

da Fundação José Moulin , da Gerente do PLC Ana  Lescaut e 

representantes da Casa Civil. 

                  
Fruto da parceria com o Instituto República, 20 líderes  

cariocas e 05 convidados da SME participaram de agosto a 

outubro de 05  sessões de coaching, que tiveram  como 

temática focal o conhecimento pessoal. 

Todos  os participantes tiveram a oportunidade de gravar um 

vídeo, com depoimentos da efetividade do programa, que 

em breve estará disponível para todos. 

Auto Desenvolvimento - Coaching 



Felicidades para os aniversariantes  
do 2º semestre de 2017! 

Que a vida seja bastante  
colorida, mesmo pintando com 
tons de cinza....Que a alegria 
da festa permaneça, 
mesmo nos dias  

   sem sol. 
 

    
  

• Saúde  
• Prosperidade 
• Sabedoria 
• Alegria 
• Serenidade 
• Sagacidade 
• E tudo mais 

que desejar! 
 

E a cada balão  
estourado... 

um desejo realizado! 



O programa Aplauso está de volta com  

sorteios para peças de teatro, shows 

e musicais. Os servidores poderão fazer 

inscrição no portal da Subsecretaria de  

Serviços Compartilhados (SUBSC) para  

concorrer a ingressos. A Gerência de  

Valorização e Capacitação do Servidor 

informará  os espetáculos, sorteios e  a 

retirada dos ingressos. 

 

O portal Armazém de Dados  

do Instituto Pereira Passos 

passou por uma reformulação  

gráfica e de conteúdo. 

O novo portal data.rio  

Investiu no conceito de cidades 

cidadãs dando mais transparência  

aos dados e com plataformas 

interativas! 

. 

EXPOSIÇÃO O PRETO NO ESPAÇO 

Pedro Pessanha estudante de arte visuais 

procura "O preto no espaço", tanto como  

forma no papel, como quanto identidade no 

mundo: o que é característico e específico no 

ser negro hoje, e o que é contínuo e circular 

no ser negro sempre, em pesquisa visual. De 

quarta a domingo  

até 26 de novembro exposição 

permanente. Horário: 19h 

Classificação Etária: livre e indicativa para 

todas as idades 



Espaço Holístico : 

 Mente Sã , Corpo são, Trabalho em dia! 

Poucos funcionários  sabem  que no 8º 

andar do prédio Anexo da Prefeitura do Rio 

funciona um espaço alternativo, para 

amenizar as dores cotidianas do corpo e da 

alma dos servidores com Práticas 

Interativas e sessões de relaxamento. 

Com o objetivo de diminuir o estresse  

diário, a Gerência de Valorização e 

Capacitação do Servidor, em parceria com a 

SMS, oferece atendimento nas seguintes 

atividades:  massoterapia,  reflexologia, 

auriculoterapia, alongamento, ginástica 

oriental e outras técnicas de tradições 

chinesas e japonesas. 

 

O espaço fica no Bloco 2 - Ala A .      

Marcar consultas pelo telefone 

2976-3392.   

Além dos tratamentos 

ocupacionais, o espaço da 

Práticas Integrativas e 

complementares também 

dispõe de sala de relaxamento. 

Idealizada pelo terapeuta 

Luiz Carlos Silva Melo, integrante do Núcleo 

de práticas Integrativas e Complementares, a 

sala de relaxamento oferece quatro esteiras de 

massagem que atuam no corpo inteiro do 

paciente. 



MISCELÂNEA 

Um espaço feito por  vocês, para vocês! 

Nos próximos Boletins, queremos receber de vocês  sugestões  de 

artigos interessantes, divulgação de espaços e eventos, poesias, contos, 

e tudo mais que vocês acharem  pertinente ! 

Para esta edição , uma imagem que traduz a importância do encontro,  

da troca.  

E, como dizia Vinícius, “ apesar de serem tantos os desencontros...”! 

UBUNTU 


