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O PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA CIDADE
DO RIO DE JANEIRO
A Prefeitura do Rio de Janeiro vem construindo o Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS), que estabelece metas e objetivos para
2030 e a visão para o Rio em 2050. O Plano está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Organização das
Nações Unidas (ONU), e possui 5 eixos transversais: Cooperação e paz, Igualdade e equidade, Longevidade e bem-estar, Mudanças
climáticas e resiliência e Governança.
Nesse processo, a participação das pessoas e a escuta das comunidades têm sido centrais. A Prefeitura, através da plataforma online
http://participa.rio/, lançou ondas de participação e, entre os meses de outubro e novembro de 2019, realizou um processo participativo
junto às comunidades escolares para colher contribuições ao Plano.
Ao todo, foram 9 encontros presenciais em diferentes regiões da cidade que tiveram como público prioritário pais e responsáveis representantes dos Conselhos Escola Comunidade (CEC) da Secretaria Municipal de Educação. Os encontros buscaram fortalecer a cultura de
participação social da população, consolidando as escolas como polos e, ao mesmo tempo, engajar a comunidade escolar no processo
de construção do PDS.
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OS ENCONTROS
PARTICIPATIVOS

Os encontros participativos contaram com dois momentos para o mapeamento de:
(i) ações que contribuem para o desenvolvimento sustentável que já existem nos bairros e são
realizadas pelas pessoas, organizações e poder público;
(ii) ações que ainda precisam ser feitas por cada pessoa, pelas organizações locais, pelo
poder público e por todo mundo junto em 4 eixos do Plano, “Cooperação e paz”, “Igualdade e
equidade”, “Longevidade e bem-estar” e “Mudanças climáticas”.

ACÕES QUE JÁ EXISTEM NOS BAIRROS

ACÕES QUE AINDA PRECISAM SER FEITAS

876 AÇÕES

1598 AÇÕES

161 AÇÕES INDIVIDUAIS

229
TODOS JUNTOS

327
AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)

245
ORGANIZAÇÕES
LOCAIS

797
PODER PÚBLICO

715 AÇÕES COLETIVAS

371
IGUALDADE
E EQUIDADE

590
COOPERAÇÃO
E PAZ

368
LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

269
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Todas as propostas foram analisadas pela Prefeitura e houve um esforço de consolidação e sistematização, juntando propostas similares, excluindo aquelas que não eram sugestões ou de competência do poder público. A partir disso, a Prefeitura organizou todas as ações em 278 propostas representativas do total de sugestões.
Até o momento, foram incorporadas ao PDS 48 AÇÕES como principais destaques do processo participativo com as comunidades escolares. As demais ações ainda estão em análise pela equipe técnica.
Todo esse processo participativo presencial foi realizado pelo Escritório de Planejamento da Casa Civil, da Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados da Secretaria Municipal
da Casa Civil e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro, o ONU Habitat e a C40.
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O QUE VAI CONSTAR
NESSE DOCUMENTO
Este documento de devolutiva tem o objetivo de apresentar a sistematização e consolidação das contribuições recebidas nos nove encontros participativos.
O documento se destina àqueles que contribuíram de forma direta e à população em geral.
NAS PRÓXIMAS PÁGINAS, É POSSÍVEL ENCONTRAR:
• Devolutiva da Cidade - Eixos do PDS: compilado das 48 ações que foram incorporadas pelo PDS, distribuídas por eixo temático transversal e ator responsável;
• Panorama de cada encontro participativo, contendo:
O que já existe nos bairros: apresenta o quantitativo das ações de desenvolvimento sustentável que foram apontadas pela população como já existentes em
cada bairro, distribuídas entre ações que são realizadas de forma individual e coletiva (por organizações, associações ou pelo Poder Público). Além disso, na
sessão “Você sabia que..” ressalta-se algumas ações realizadas por organizações locais;
O que precisa ser feito e o que já foi incorporado pelo PDS: apresenta o quantitativo das propostas sugeridas pela população em cada encontro participativo,
quantitativos das propostas por grupo temático e pelos diferentes atores responsáveis (Poder Público, eu, organizações, todos juntos). Nesta sessão, ainda,
consta as propostas que serão incorporadas pelo PDS e que decorrem diretamente de sugestões recebidas durante o respectivo encontro.

A visão geral e por bairro do impacto das contribuições do processo participativo com as comunidades escolares no PDS é essencial para garantir maior transparência
e possibilita o acompanhamento e exercício do controle social sobre a implementação do plano.
Confira todas as ações mapeadas nos encontros aqui.
Confira todas as ações sugeridas nos encontros e sua referência nas ações incorporadas do Plano aqui.
BOA LEITURA!
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DEVOLUTIVA DA CIDADE
EIXOS DO PDS
O Plano de Desenvolvimento Sustentável da cidade do Rio de Janeiro está estruturado em grandes temas transversais que norteiam as
metas e objetivos para 2030 e a visão para o Rio em 2050. Assim, tanto as ações propostas pela população (O que ainda precisa ser feito),
quanto o que foi incorporado pelo PDS estão divididas em 4 dos 5 eixos temáticos a seguir apresentados:

Cooperação e paz:
ações que visam uma cidade
mais solidária, sem violência,
inclusiva e justa.

Igualdade e equidade:
ações que possibilitem condições a
todos e todas de se desenvolverem
com equidade e respeito.

Longevidade
e bem-estar: para que a
cidade envelheça bem com
qualidade e bem-estar.

Mudanças climáticas
e resiliência: preparada para
enfrentar e minimizar os efeitos
das mudanças climáticas.

ABAIXO, será apresentado um panorama geral das 48 AÇÕES já incorporadas pelo Plano segmentado por tema
transversal e por ator responsável pela sua realização (Eu, Organizações locais, Todos juntos e Poder Público).
As demais ações estão em análise pela Prefeitura.
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IGUALDADE E EQUIDADE
EU

Incentivar a leitura e oportunizar o consumo a cultura (museus, eventos culturais etc.).

ORGANIZAÇÕES

Criar cooperativas de capacitação profissional para jovens e pessoas em situações vulneráveis.

TODOS JUNTOS

Ajudar em projetos para tirar jovens das ruas e do tráfico, e apoio para famílias com entes nessas situações (governo, ONGs, empresários etc.).
• Ampliar a quantidade de escolas e creches em horário integral.
• Melhorar a infraestrutura das escolas proporcionando acessibilidade, conforto e qualidade.
• Criar mais parceria entre saúde, educação e assistência social.
• Aumentar o investimento em ações para o Ensino de PcD.
• Disponibilizar internet gratuita e abrir espaços públicos para uso da tecnologia para pessoas sem recursos financeiros. Oferecer internet gratuita nas praças,
além de locais de acesso para uso da população em espaços livres, organizado e seguro.

PODER PÚBLICO

• Ofertar cursos técnicos e profissionalizantes para jovens visando entrada no mercado de trabalho.
• Oportunizar espaços de educação, cultura e lazer para que os jovens possam se afastar do crime e das drogas.
• Criar programa para oportunidade de estudo e trabalho para PcD , LGBT e ex detentos.
• Promover espaços de cultura, lazer, esporte para crianças e jovens.
• Incentivar e investir nos pequenos comércios, produtores e criadores locais como forma de melhoria da economia, mais empregos e desenvolvimento dos bairros.
• Melhorar o canal de escuta população, conhecendo suas necessidades e colocando em prática suas propostas com maior transparência.
COOPERAÇÃO E PAZ

EU

• Fiscalizar e reclamar junto ao Poder Público.
• Respeitar a Lei de trânsito, respeitar o ciclista, a sinalização, consumo de álcool ao dirigir. Quando for pedestre e ciclista também respeitar a lei.

ORGANIZAÇÕES

Fomentar a cultura da paz, ocupando os espaços públicos com lazer, arte e cultura na rua.

TODOS JUNTOS

Zelar pelo patrimônio Público (bem de todos).

PODER PÚBLICO

Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência, investigação e tecnologia.
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LONGEVIDADE E BEM ESTAR
• Fazer a sua calçada nivelada com a dos vizinhos. Tentar manter a calçada mais intacta possível sem fazer mais buracos sem carros ou qualquer coisa
que impeça a passagem.
EU

• Contribuir com a prevenção da dengue, cuidar do lixo, ter hábitos saudáveis de alimentação, cuidar da saúde mental e vacinar os filhos.
• Zelar, respeitar e preservar o patrimônio público e nossos espaços públicos de lazer.

ORGANIZAÇÕES

Aumentar o investimento de empresas em projetos culturais, desportivos e lazer para a população idosa.

TODOS JUNTOS

Realizar mais ações de mutirão de arborização nas comunidades e escolas. Criar hortas e jardins nas escolas, levando nossas crianças a ter contato com a natureza.
• Implantar hortas comunitárias.
• Revitalizar parques e praças com limpeza, manutenção, iluminação, mais árvores, brinquedos, ações para idosos e espaços para brincadeiras infantis.
• Dar prioridade aos idosos e deficientes nas políticas públicas, permitindo acesso aos serviços, melhorando a mobilidade e apoio para o grupo.
• Melhorar as ruas, calçadas e praças. Precisam de mais iluminação, sinalização, acessibilidade e segurança.
• Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
• Melhorar a fiscalização para impedir o crescimento desordenado das construções e lojas.

PODER PÚBLICO

• Investir em moradia digna, programas habitacionais do governo, construções legais e seguras.
• Ampliar e realizar a integração tarifária para todos os modais (ônibus, trem, metrô, barco etc.) e ampliação de gratuidades.
• Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família, ofertando menor tempo de espera, mais exames,
mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.
• Investir em atendimento de PcD, com a disponibilidade de mais profissionais, medicamentos e programas específicos.
• Aumentar os programas de saúde de planejamento familiar.
• Construir/ampliar as ciclovias e melhorar as existentes.
• Melhorar a infraestrutura de trânsito.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS
EU

Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar para a reciclagem. Se preocupar com o consumo
excessivo e com o reaproveitamento de materiais.

ORGANIZAÇÕES

Criar associações que recolham lixo orgânico e realize a compostagem para uso de adubo de hortas comunitárias.

TODOS JUNTOS

Diminuir consumo / consumir de forma consciente, valorizando a vida por meio de ações sustentáveis.
• Melhorar programas de descarte e reciclagem, bem como instalar mais ecopontos, lixeiras inclusive de materiais eletrônicos e lixo tóxico, coleta de resíduo
de obras e retorno de coletores de lixo em pontos estratégicos.

PODER PÚBLICO

• Aumentar a fiscalização de construções irregulares, principalmente em áreas íngremes e de encostas.
• Apoiar e dar suporte a infraestrutura urbana das moradias nas comunidades para evitar acidentes em dias de chuvas.
• Manter os valões, rios e afluentes para redução das inundações e doenças, com limpeza e recolhimento de lixo e mato.

Apesar de ser um eixo transversal do PDS, Governança não foi abordada nos encontros participativos. No entanto, durante a análise das sugestões, algumas
ações foram incorporadas neste eixo.
GOVERNANÇA
• Ampliar os recursos para Educação e Saúde, garantindo mais qualidade, melhor estrutura e valorização dos profissionais.
PODER PÚBLICO

• Melhorar a administração de recursos, redução do desperdício e redução da burocracia.
• Criar políticas públicas mais sérias, transparentes e comprometida com a necessidade do povo. Redução de corrupção.
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1a e 11a CRE

CENTRO E ILHA
DO GOVERNADOR
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 53 AÇÕES
feitas nos territórios.

0

10

Você sabia que…
a ONG RECICLAÇÃO na Comunidade Prazeres desenvolve
projeto de reciclagem e faz divulgação por meio de panfletos?

9 INDIVIDUAIS

a Creche Aldeia dos Curumins faz rodas de palestras contra
vários tipos de violência com os pais?

44 COLETIVAS

a Associação Prover realiza atividades de arte e música para
crianças e adolescentes?

20

30
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40
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O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 91 PROPOSTAS

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO

20 IGUALDADE
E EQUIDADE

18 COOPERAÇÃO
E PAZ

EU
Contribuir com a prevenção da dengue, cuidar do lixo, ter hábitos saudáveis de alimentação, cuidar da saúde
mental e vacinar os filhos.
Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar
para a reciclagem. Se preocupar com o consumo excessivo e com o reaproveitamento de materiais.

30 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

23 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

PODER PÚBLICO
Mais investimento em ações para o Ensino de PcD.
Mais recursos para Educação e Saúde, garantindo mais qualidade, melhor estrutura e valorização dos profissionais.

19 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
18 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças.
Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência, investigação e tecnologia.
Revitalização de parques e praças com limpeza, manutenção, iluminação, mais árvores, brinquedos, ações para
idosos e espaços para brincadeiras infantis.
Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família, ofertando
menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.
Construção/ampliação de ciclovias e melhoria das existentes.

14 TODOS JUNTOS
40 PODER PÚBLICO
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2a CRE

ZONA SUL E TIJUCA
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 65 AÇÕES
ações feitas nos territórios.

10 INDIVIDUAIS
55 COLETIVAS

12

Você sabia que…
o Projeto Favela Brass oferece aulas de música para crianças?
a Associação Cultural Chinesa do Rio de Janeiro irá reformar
uma praça pública, chamada de Parque Chinês, aumentando
a segurança do espaço público?
há um projeto Adote um Aluno em Vila Isabel e outros bairros
que oferece aulas particulares para ensino fundamental
e Médio gratuito em praças públicas?
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O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 97 PROPOSTAS

27 IGUALDADE
E EQUIDADE

25 COOPERAÇÃO
E PAZ

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ NCORPORANDO

EU
Incentivar a leitura e oportunizar o consumo a cultura (museus, eventos culturais etc.).
Fazer a sua calçada nivelada com a dos vizinhos. Tentar manter a calçada mais intacta possível sem fazer
mais buracos sem carros ou qualquer coisa que impeça a passagem.

ORGANIZAÇÕES
Fomentar a cultura da paz, ocupando os espaços públicos com lazer, arte e cultura na rua.

TODOS JUNTOS
28 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

17 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

24 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
16 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Zelar pelo patrimônio Público (bem de todos).

PODER PÚBLICO
Mais investimento em ações para o Ensino de PcD.
Melhoria de canal de escuta população, conhecendo suas necessidades e colocando em prática suas propostas
com maior transparência.
Implantação de hortas comunitárias.
Integração tarifária para todos os modais (ônibus, trem, metrô, barco etc.) e ampliação de gratuidades.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família, ofertando
menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.
Construção/ampliação de ciclovias e melhoria das existentes.

15 TODOS JUNTOS
42 PODER PÚBLICO

Melhorar programas de descarte e reciclagem, bem como instalar mais ecopontos, lixeiras inclusive de materiais
eletrônicos e lixo tóxico, coleta de resíduo de obras e retorno de coletores de lixo em pontos estratégicos.
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3a CRE

MÉIER E INHAÚMA
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 100 AÇÕES
feitas nos territórios.

15 INDIVIDUAIS
85 COLETIVAS

14

Você sabia que…
o projeto Plantando o Amanhã, do Shopping Nova América,
oferece cursos de esporte gratuitos?
a Oca dos Curumins promove atividades de Educação, Cultura,
Lazer aos moradores do Complexo do Alemão?
o Centro Integrado de Ensino Profissionalizante Vinicius de
Moraes promove coleta de tampinhas, garrafas pet, latinhas,
óleo e jornal?
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O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 159 PROPOSTAS

37 IGUALDADE
E EQUIDADE

61 COOPERAÇÃO
E PAZ

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO
EU
Contribuir com a prevenção da dengue, cuidar do lixo, ter hábitos saudáveis de alimentação, cuidar da saúde
mental e vacinar os filhos.
Zelar, respeitar e preservar o patrimônio público e nossos espaços públicos de lazer.
Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar
para a reciclagem. Se preocupar com o consumo excessivo e com o reaproveitamento de materiais.
TODOS JUNTOS
Mutirão de arborização nas comunidades e escolas. Criar hortas e jardins nas escolas, levando nossas crianças
a ter contato com a natureza.

33 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

28 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

PODER PÚBLICO
Ampliar a quantidade de escolas e creches em horário integral.

39 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
26 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Parceria entre saúde, educação e assistência social.
Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência, investigação e tecnologia.
Políticas públicas mais sérias, transparentes e comprometida com a necessidade do povo. Redução de corrupção.
Melhorar as ruas, calçadas e praças. Precisam de mais iluminação, sinalização, acessibilidade e segurança.
Revitalização de parques e praças com limpeza, manutenção, iluminação, mais árvores, brinquedos, ações
para idosos e espaços para brincadeiras infantis.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família, ofertando
menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.

24 TODOS JUNTOS
70 PODER PÚBLICO

Aumento de fiscalização de construções irregulares, principalmente em áreas íngremes e de encostas.

15

QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

4a CRE

RAMOS E PENHA
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 125 AÇÕES
feitas nos territórios.

24 INDIVIDUAIS
101 COLETIVAS

16

Você sabia que…
a Arena Dicró, espaço cultural da Prefeitura, oferece cursos
de ballet, capoeira, dança entre outros?
a Redes da Maré produz conhecimento e faz projetos em
diferentes áreas na Maré?
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O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 209 PROPOSTAS
79 COOPERAÇÃO
E PAZ

48 IGUALDADE
E EQUIDADE

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO
EU
Respeitar a Lei de trânsito, respeitar o ciclista, a sinalização, consumo de álcool ao dirigir. Quando for pedestre
e ciclista também respeitar a lei.
Zelar, respeitar e preservar o patrimônio público e nossos espaços públicos de lazer.
Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar
para a reciclagem. Se preocupar com o consumo excessivo e com o reaproveitamento de materiais.
TODOS JUNTOS
Mutirão de arborização nas comunidades e escolas. Criar hortas e jardins nas escolas, levando nossas crianças
a ter contato com a natureza.

48 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

34 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Diminuir consumo / consumir de forma consciente, valorizando a vida por meio de ações sustentáveis.
PODER PÚBLICO

50 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
24 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Ampliar a quantidade de escolas e creches em horário integral.
Melhoria de infraestrutura das escolas proporcionando acessibilidade, conforto e qualidade.
Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência,
investigação e tecnologia.
Revitalização de parques e praças com limpeza, manutenção, iluminação, mais árvores, brinquedos, ações
para idosos e espaços para brincadeiras infantis.
Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família, ofertando menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.

36 TODOS JUNTOS
99 PODER PÚBLICO

Apoio e suporte na infraestrutura urbana das moradias nas comunidades para evitar acidentes em dias de chuvas.
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

5a e 6a CRE

MADUREIRA
E PAVUNA
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 82 AÇÕES
feitas nos territórios.

15 INDIVIDUAIS
67 COLETIVAS

18

Você sabia que…
a ONG Favela do Mundo oferece cursos grátis de capacitação
profissional para jovens e adultos e aulas de teatro, música e
dança no contraturno escolar?
a Espaço de Desenvolvimento Infantil Professora Kristina Romolo
Kiffer faz, em parceria, artesanatos com materiais recicláveis?
a Casa da Mulher Carioca, em Madureira, oferece atendimentos
e cursos gratuitos (casadamulhertiadoca@gmail.com)?

QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 159 PROPOSTAS

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO

26 IGUALDADE
E EQUIDADE

60 COOPERAÇÃO
E PAZ

EU
Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar
para a reciclagem. Se preocupar com o consumo excessivo e com o reaproveitamento de materiais.
ORGANIZAÇÕES
Criar cooperativas de capacitação profissional para jovens e pessoas em situações vulneráveis.
PODER PÚBLICO
46 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

27 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

Melhoria de infraestrutura das escolas proporcionando acessibilidade, conforto e qualidade.
Incentivar e investir nos pequenos comércios, produtores e criadores locais como forma de melhoria
da economia, mais empregos e desenvolvimento dos bairros.

41 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
33 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Melhoria de canal de escuta população, conhecendo suas necessidades e colocando em prática suas
propostas com maior transparência.
Melhorar as ruas, calçadas e praças. Precisam de mais iluminação, sinalização, acessibilidade e segurança.
Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
Melhorar a fiscalização para impedir o crescimento desordenado das construções e lojas.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família,
ofertando menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.
Construção/ampliação de ciclovias e melhoria das existentes.

18 TODOS JUNTOS
67 PODER PÚBLICO
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

7a CRE

JACAREPAGUÁ E
BARRA DA TIJUCA
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 114 AÇÕES
feitas nos territórios.

Você sabia que…
a Fiocruz Mata Atlântica realiza oficinas de reciclagem,
compostagem e confecção de telas mosquiteiras?

20 INDIVIDUAIS

o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis faz horta comunitária para
adolescentes e artesanato com materiais recicláveis?

94 COLETIVAS

a Obra Social Dona Meca faz reabilitação de crianças com
deficiência?

20

QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 129 PROPOSTAS
51 COOPERAÇÃO
E PAZ

29 IGUALDADE
E EQUIDADE

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO
EU
Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar
para a reciclagem. Se preocupar com o consumo excessivo e com o reaproveitamento de materiais.
ORGANIZAÇÕES
Criar cooperativas de capacitação profissional para jovens e pessoas em situações vulneráveis.
TODOS JUNTOS
Ajudar em projetos para tirar jovens das ruas e do tráfico, e apoio para famílias com entes nessas situações
(governo, ONGs, empresários etc.).

21 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

28 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

Zelar pelo patrimônio Público (bem de todos).
PODER PÚBLICO

26 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
21 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Oferta de cursos técnicos e profissionalizantes para jovens visando entrada no mercado de trabalho.
Melhoria de canal de escuta população, conhecendo suas necessidades e colocando em prática suas
propostas com maior transparência.
Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência,
investigação e tecnologia.
Melhor administração de recursos, redução do desperdício e redução da burocracia.
Melhorar as ruas, calçadas e praças. Precisam de mais iluminação, sinalização, acessibilidade e segurança.
Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
Aumento de fiscalização de construções irregulares, principalmente em áreas íngremes e de encostas.

23 TODOS JUNTOS
59 PODER PÚBLICO

Manutenção dos valões, rios e afluentes para redução das inundações e doenças, com limpeza e recolhimento
de lixo e mato.
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

8a CRE

BANGU
E REALENGO
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 93 AÇÕES
feitas nos territórios.

Você sabia que…
a Areninha Carioca Hermeto Pascoal (Bangu) oferece aulas
de ballet, instrumentos musicais e esportes?

14 INDIVIDUAIS

o Instituto Casa Viva oferece diversas atividades para a
população, desde a primeira infância até a terceira idade?

79 COLETIVAS

o Ônibus da Liberdade oferece transporte escolar gratuito
a alunos de bairros com acesso limitado?

22

QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 228 PROPOSTAS
86 COOPERAÇÃO
E PAZ

45 IGUALDADE
E EQUIDADE

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO
EU
Fiscalizar e reclamar junto ao Poder Público.
Contribuir com a prevenção da dengue, cuidar do lixo, ter hábitos saudáveis de alimentação, cuidar da saúde
mental e vacinar os filhos.
Fazer a sua calçada nivelada com a dos vizinhos. Tentar manter a calçada mais intacta possível sem fazer
mais buracos sem carros ou qualquer coisa que impeça a passagem.
ORGANIZAÇÕES
Criar cooperativas de capacitação profissional para jovens e pessoas em situações vulneráveis.

61 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

36 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

PODER PÚBLICO
Ampliar a quantidade de escolas e creches em horário integral.

42 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
30 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

Promover espaços de cultura, lazer, esporte para crianças e jovens.
Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência,
investigação e tecnologia.
Dar prioridade aos idosos e deficientes nas políticas públicas, permitindo acesso aos serviços, melhorando
a mobilidade e apoio para o grupo.
Investimento em moradia digna, programas habitacionais do governo, construções legais e seguras.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família, ofertando menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.
Melhorar programas de descarte e reciclagem, bem como instalar mais ecopontos, lixeiras inclusive de materiais eletrônicos e lixo tóxico, coleta de resíduo de obras e retorno de coletores de lixo em pontos estratégicos.

33 TODOS JUNTOS
123 PODER PÚBLICO

Manutenção dos valões, rios e afluentes para redução das inundações e doenças, com limpeza e recolhimento
de lixo e mato.
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

9a CRE

CAMPO GRANDE
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 107 AÇÕES
feitas nos territórios.

27 INDIVIDUAIS
80 COLETIVAS

24

Você sabia que…
o Instituto Permacultura Lab atua em parceria com escolas
para sensibilizar sobre plantio, agroflorestas e revitalização de
alimentos?
o CEC Orminda Rodrigues possui um grupo de pais e
responsáveis que ajuda famílias em vulnerabilidade social,
crianças com problemas de saúde e na manutenção da
escola?

QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 277 PROPOSTAS

70 IGUALDADE
E EQUIDADE

119 COOPERAÇÃO
E PAZ

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO
EU
Contribuir com a prevenção da dengue, cuidar do lixo, ter hábitos saudáveis de alimentação, cuidar da saúde
mental e vacinar os filhos.
ORGANIZAÇÕES
Investimento de empresas em projetos culturais, desportivos e lazer para a população idosa.
Associações que recolham lixo orgânico e realize a compostagem para uso de adubo de hortas comunitárias.
TODOS JUNTOS
Zelar pelo patrimônio Público (bem de todos).

61 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

27 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

59 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
40 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

PODER PÚBLICO
Disponibilizar internet gratuita e abrir espaços públicos para uso da tecnologia para pessoas sem recursos
financeiros. Oferecer internet gratuita nas praças, além de locais de acesso para uso da população em espaços
livres, organizado e seguro.
Criar programa para oportunidade de estudo e trabalho para PcD , LGBT e ex detentos.
Promover espaços de cultura, lazer, esporte para crianças e jovens.
Incentivar e investir nos pequenos comércios, produtores e criadores locais como forma de melhoria
da economia, mais empregos e desenvolvimento dos bairros.
Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência,
investigação e tecnologia.
Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família,
ofertando menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.

27 TODOS JUNTOS
151 PODER PÚBLICO

Manutenção dos valões, rios e afluentes para redução das inundações e doenças, com limpeza e recolhimento
de lixo e mato.
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

10a CRE

SANTA CRUZ
E GUARATIBA
O que já existe nos bairros
Pessoas, organizações e o poder público já fazem ações para o desenvolvimento sustentável.
No encontro, o grupo mapeou 137 AÇÕES
feitas nos territórios.

27 INDIVIDUAIS
110 COLETIVAS

26

Você sabia que…
o Projeto Rodando com Tampinhas auxilia na sustentabilidade
ao arrecadar tampinhas e trocar por cadeiras de rodas?
o Ecomuseo Sepetiba promove eventos culturais e ambientais?
a Escola Municipal Monteiro Lobato, em Guaratiba, tem um
projeto que se chama Beleza Negra de inclusão e autoestima
da comunidade negra?

QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

O QUE AINDA PRECISA SER FEITO
NO ENCONTRO, O GRUPO SUGERIU 249 PROPOSTAS
91 COOPERAÇÃO
E PAZ

69 IGUALDADE
E EQUIDADE

O QUE O PDS
JÁ ESTÁ INCORPORANDO
EU
Não colocar lixo locais inadequados ou fora dos dias e horários de coleta. Fazer a separação e colaborar
para a reciclagem. Se preocupar com o consumo excessivo e com o reaproveitamento de materiais.
ORGANIZAÇÕES
Associações que recolham lixo orgânico e realize a compostagem para uso de adubo de hortas comunitárias.
TODOS JUNTOS
Zelar pelo patrimônio Público (bem de todos).

44 LONGEVIDADE
E BEM-ESTAR

45 MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

27 AÇÕES INDIVIDUAIS (EU)
37 ORGANIZAÇÕES LOCAIS

PODER PÚBLICO
Oportunizar espaços de educação, cultura e lazer para que os jovens possam se afastar do crime e das drogas.
Melhorar a segurança nas ruas, escolas e praças. Uso de estratégias de segurança com uso de inteligência,
investigação e tecnologia.
Revitalização de parques e praças com limpeza, manutenção, iluminação, mais árvores, brinquedos, ações
para idosos e espaços para brincadeiras infantis.
Melhorar as ruas, calçadas e praças. Precisam de mais iluminação, sinalização, acessibilidade e segurança.
Investir no transporte público, acessível, limpo, conservado, com conforto, ar condicionado e preço justo.
Aumentar investimento e melhoria do sistema de saúde, principalmente do programa clínica de família,
ofertando menor tempo de espera, mais exames, mais remédios, mais profissionais e de diferentes áreas.
Investimento para atendimento de PcD, com a disponibilidade de mais profissionais, medicamentos
e programas específicos.

39 TODOS JUNTOS
146 PODER PÚBLICO

Melhorar programas de descarte e reciclagem, bem como instalar mais ecopontos, lixeiras inclusive de materiais
eletrônicos e lixo tóxico, coleta de resíduo de obras e retorno de coletores de lixo em pontos.estratégicos.
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

A Prefeitura do Rio de Janeiro e seus parceiros no Plano de Desenvolvimento
Sustentável gostariam de agradecer a todas e todos que contribuíram para
a construção de um Rio de Janeiro mais sustentável.
QUER CONTINUAR PARTICIPANDO?
ACESSE PARTICIPA.RIO E INTERAJA COM AS ONDAS DE PARTICIPAÇÃO!
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QUAL É O RIO DE JANEIRO QUE QUEREMOS?

DEVOLUTIVA DO PROCESSO PARTICIPATIVO JUNTO ÀS COMUNIDADES ESCOLARES

ESCRITÓRIO DE
PLANEJAMENTO - EPL
CONTATOS:
PARTICIPA.RIO
PLANEJAMENTO.RIO
ESCRITORIODEPLANEJAMENTO.PCRJ@GMAIL.COM
TEL: (21) 2976-1946
RUA AFONSO CAVALCANTI, 455. 13º ANDAR. SALA 1367
RIO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE
PLANEJAMENTO.RIO

PARCERIAS:

