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I.  APRESENTAÇÃO

Na esteira das discussões relacionadas à crise da segurança pública no Es-

tado do Rio de Janeiro e atendendo à demanda da Presidência da República, o Mi-

nistério do Desenvolvimento Social, a partir de junho de 2017, estabeleceu diálogos 

com as demais pastas da área social, no nível federal, e com os governos do Estado e 

do Município do Rio de Janeiro, buscando identificar ações sociais que, implemen-

tadas de forma coordenada, pudessem se somar às ações policiais e militares, com 

vistas a prevenir e enfrentar a violência.

Em decorrência desse trabalho, o governo federal publicou o Decreto nº 

9.197, de 14 de novembro de 2017, no Diário Oficial da União de 16 de novembro de 

2017, que instituiu o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio 

de Janeiro e os seus Municípios. 

O programa tem o objetivo de ampliar políticas e ações sociais já existentes 

de forma integrada e articulada, prioritariamente nas áreas que necessitam de 

mais atenção e de ação imediata do poder público, até 31 de dezembro de 2018. A 

finalidade é restituir aos moradores das regiões afetadas o amplo acesso aos bens 

e serviços públicos da área social, de maneira a resgatar a cidadania e os vínculos 

sociais, familiares e comunitários. 

Para tanto, o programa visa promover a ampliação das políticas sociais de: 

(i) proteção social básica e especial; (ii) atenção à saúde; (iii) oferta de atividades 

educacionais; (iv) formação e qualificação profissional; (v) atividades culturais, ar-

tísticas, esportivas e de lazer; (vi) proteção de direitos humanos; e (vii) garantia dos 

direitos das mulheres.

A operacionalização do programa foi iniciada em dezembro de 2017, com a dis-

ponibilização de recursos orçamentários suplementares da ordem de R$ 157 milhões, 

divididos entre alguns ministérios para contemplar as ações sociais que serão implemen-

tadas diretamente pelo governo federal e, outras, por meio da parceria com o Estado e os 

Municípios do Rio de Janeiro. 
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Nesse sentido, o Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações So-

ciais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios reúne neste relatório in-

formações sobre o primeiro trimestre de suas atividades, destacando as principais 

realizações dos ministérios envolvidos na etapa  inicial de implementação das ações 

sociais que compõem o programa.

Boa leitura.
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II.  IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 
       DO PROGRAMA
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS)

Na área da Assistência Social, o Ministério do Desenvolvimento Social rece-

beu do Município do Rio de Janeiro o plano de ação contendo as informações sobre 

os serviços, programas e projetos que serão desenvolvidos. 

O plano de ação da prefeitura carioca prevê a ampliação de políticas e 

ações sociais, principalmente, nas zonas Norte e Oeste do Município (Comple-

xos do Alemão, Chapadão, Lins, da Maré, Pedreira, Penha, Cidade de Deus e Vila 

Kennedy). A região concentra, aproximadamente, um contingente de mais de 

200 mil habitantes.

Atualmente, esses territórios são atendidos por oito Centros de Referên-

cia de Assistência Social (Cras) e seis Centros de Referência Especializada de As-

sistência Social (Creas).

Após aprovação do plano pelo Comitê-Executivo, a Secretaria Nacional de 

Assistência Social (SNAS) do MDS, por meio da Portaria nº 558, de 28 de dezembro 

de 2017, disponibilizou ao Município do Rio de Janeiro R$ 12 milhões para as ações 

socioassistenciais emergenciais.                 

O montante de R$ 12 milhões já foi transferido integralmente pelo Fundo Na-

cional de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência do Rio de Janeiro. Com 

isso, o Município poderá efetivar a contratação de 193 profissionais e custear equipes 

que trabalharão nos oito territórios prioritários elencados pela prefeitura. 

Além disso, a Secretaria Nacional de Assistência Social do MDS tem prestado 

apoio no assessoramento técnico ao Município do Rio de Janeiro nas atividades de pla-

nejamento e implementação das ações. O Departamento de Proteção Social Especial rea-

lizou agenda na cidade, nos dias 21 e 22 fevereiro de 2018, para apoiar o planejamento e a 

execução das ações emergenciais conforme previsto no plano de trabalho.   

O próximo passo definido pelo cronograma do plano será a realização de 

chamamento público, para escolher e firmar parceria com organização não gover-

namental. Essa será responsável por contratar e capacitar os profissionais que atu-

arão nos territórios selecionados. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad) do Ministério da 
Justiça, tendo em vista a necessidade premente do Estado do Rio de Janeiro e dos 
seus Municípios no aporte de recursos para ampliação de políticas e ações sociais, 
promoverá ações para possibilitar a contratação de vagas de acolhimento em co-
munidades terapêuticas destinadas a pessoas que fazem uso problemático de dro-
gas. A iniciativa é um componente importante no enfrentamento de situações de 
vulnerabilidade e risco social com demandas associadas ao uso de crack, álcool e 
outras drogas.

Para colocar em prática, a Senad fará a transferência de aproximadamente 
R$ 4,3 milhões, por meio de convênios com a Secretaria de Estado de Saúde e com o 
Município do Rio de Janeiro. Os recursos deverão ser utilizados por essas áreas em 
12 e 18 meses, respectivamente. 

De acordo com o planejamento apresentado pela Senad ao Comitê-Execu-
tivo, os recursos que serão disponibilizados deverão ser empregados pelo governo 
do Estado do Rio de Janeiro na contratação de 380 vagas para acolhimento, sendo 
20 vagas para mulheres e 360 para homens, em todo o Estado. Na esfera municipal, 
serão ofertadas 100 vagas para adultos usuários de substâncias psicoativas.    

Os serviços em comunidades terapêuticas a serem financiados se destinam 
ao atendimento de adultos usuários de substâncias psicoativas, encaminhados pela 
rede de serviços de saúde e assistência social da cidade do Rio de Janeiro.     

O Ministério da Justiça auxiliará também no acompanhamento da execu-
ção da política e promoverá, sempre que necessário, a articulação junto aos órgãos 
e entidades do Sistema de Justiça, do Estado e Município, incluindo forças de segu-
rança e demais órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, além 
de entidades privadas. O objetivo é mobilizar apoio em favor da implementação 
do serviço de atendimento em comunidades terapêuticas.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)             

  O Ministério da Educação participa do Programa Emergencial a partir 
de três iniciativas: o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), coordenado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; e, 
sob a coordenação da Secretaria de Educação Básica, o Programa Dinheiro Direto 
na Escola e a parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). 

Entre as iniciativas do Pronatec está a Bolsa-Formação, regulamentada pela 
Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015. O benefício se destina à ampliação e 
diversificação das oportunidades educacionais e da oferta gratuita de cursos técni-
cos de nível médio (cursos técnicos) e de cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional (cursos FIC) por meio da utilização das capacidades insta-
ladas em todas as redes de educação profissional do país.

Nesse sentido, dentro do escopo do Programa Emergencial de Ações Sociais 
para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, o MEC repassou à Fundação 
de Apoio à Escola Técnica (Faetec) - parceira ofertante dos cursos profissionalizan-
tes no Estado do Rio de Janeiro - R$ 12,9 milhões para viabilizar a Bolsa Formação. 
O valor será aplicado em dois projetos: o Qualificação Profissional Territorial para 
Inclusão Social no Mundo do Trabalho; e cursos de formação inicial e continuada 
com foco em diferentes eixos e áreas do conhecimento. 

Os projetos de qualificação profissional que serão oferecidos pela Faetec 
ofertarão 7.125 vagas, distribuídas em 47 cidades fluminenses, com aulas previstas 
para começarem no início do mês de maio deste ano. 

Com relação ao Programa Dinheiro Direto na Escola, serão investidos 
R$ 27.559.380,00 com o objetivo de estimular a permanência dos jovens nas esco-
las por meio de atividades complementares, especialmente aos finais de semana. 
Serão oferecidos serviços de acompanhamento pedagógico, aulas de artes, cultu-
ra, esporte e lazer. 

Os recursos foram divididos da seguinte forma: R$ 17.395.080,00 para o Es-
tado do Rio de Janeiro e R$ 10.245.000,00 para a capital, contemplando 785 escolas 
da rede pública, sendo 445 estaduais e 340 na capital carioca. Esses valores foram 
repassados às escolas entre o final de fevereiro e o início de março de 2018. A previ-
são de atendimento é de um total de 500 mil alunos. 

Vale destacar que os Municípios com escolas contempladas na rede estadual 
são: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, 
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Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Miguel Pereira, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Petrópolis, Piraí, Queimados, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, 
São João do Meriti, Saquarema, Seropédica, Tanguá e Teresópolis.       

O MEC atuará ainda em parceria com o Unicef para a realização de buscas ati-
vas voltadas à identificação de potenciais alunos da educação básica regular das redes 
municipal e estadual do Rio de Janeiro (capital e região metropolitana), que estão fora 
da escola para que eles sejam (re)matriculados e frequentem as aulas. Para esse traba-
lho, o ministério disponibilizou o total de, aproximadamente, R$ 2,5 milhões.     

O público-alvo dessa inciativa é de 138.573 jovens, com idade entre 4 e 17 
anos que estão fora da escola. Desse total, 84.781 são adolescentes de 15 a 17 anos, 
14.044 crianças e adolescentes, de 6 a 14 anos, e 39.748 crianças, de 4 e 5 anos.     
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MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) 

O Ministério da Defesa contribui para as ações emergenciais por meio do 
Programa Forças no Esporte (Profesp). Criado em 2003, essa iniciativa tem como 
objetivo dar acesso à prática e à cultura do esporte de forma integral para crianças, 
adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualida-
de de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. 

Atualmente, o Profesp está presente em todas as unidades da federação bra-
sileira, contando com a participação de 175 organizações militares da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, atendendo a aproximadamente 23 mil crianças e adoles-
centes em 93 Municípios. Desde sua criação, o Profesp já atendeu mais de 150 mil 
beneficiários em todo o Brasil. 

No contexto do Plano Emergencial, os levantamentos iniciais realizados 
mostraram que o Município do Rio de Janeiro tem 18 organizações militares que já 
desenvolvem o Profesp. Elas atendem, atualmente, a aproximadamente 2,5 mil be-
neficiários, havendo outras 40 organizações com potencial para aderir ao programa.

Serão priorizados locais onde há operações de Garantia da Lei e da Or-
dem (GLO) e que estão em consonância com a focalização proposta pelo Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municí-
pios, no sentido da atuação sistêmica e integrada do poder público em áreas de 
maior vulnerabilidade social, como: Complexos do Alemão, Chapadão, Lins, da 
Maré, Pedreira, Penha, Belford Roxo, Cidade de Deus, Duque de Caxias, Ilha do 
Governador, Nova Iguaçu, Vila Kennedy e São Gonçalo.

Estabeleceu-se o objetivo de ampliação do Profesp em todo o Estado do 
Rio de Janeiro, com a fixação da meta de se atender mais de dez mil crianças até 
o final de 2018. 

Com vistas a atingir esse objetivo, serão necessários aportes de recursos 
da ordem de R$ 41,5 milhões, que serão utilizados na aquisição de material espor-
tivo e uniforme, contratação de professores e monitores, melhoria de instalações 
e fornecimento de alimentação a todos os novos beneficiários durante 15 meses, 
considerando-se a frequência de três dias por semana, inclusive nos períodos de 
férias escolares.

Nesse sentido, para o início das ações destinadas à ampliação do Profesp 
no Rio de Janeiro, em dezembro de 2017, o Ministério do Desenvolvimento Social, 
o Ministério do Esporte e a Secretaria Nacional da Juventude descentralizaram 
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recursos em favor do Ministério da Defesa totalizando R$ 10,6 milhões, suficien-
tes para contemplar mais 2.560 beneficiários no programa, por 15 meses.  

O Ministério da Defesa promoveu, entre os dias 21 e 28 de março, a abertura 
das atividades do Profesp-RJ em 2018, com o ingresso de dois mil novos alunos.   

Neste ano, serão ofertados aos alunos cursos de informática e aulas de na-
vegação à vela e a remo. Para aqueles que mais se destacarem nas práticas esporti-
vas, o ministério irá promover testes de detecção de talentos. 

Releva destacar a doação feita pelo Banco do Brasil ao Ministério da Defesa 
para utilização nas atividades do Profesp-RJ de 30 CPUs para a Marinha e 220 com-
putadores completos direcionados da seguinte forma: 80 para a Marinha, 60 para o 
Exército e 80 para a Força Aérea Brasileira. 
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MINISTÉRIO DO ESPORTE (ME)

A proposta de ações apresentada ao Comitê-Executivo pelo Ministério do 
Esporte para compor o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do 
Rio de Janeiro e os seus Municípios está fundamentada em três iniciativas: o Pro-
jeto Piloto Esporte e Cidadania para Todos; o Projeto Piloto de Práticas Corporais 
de Lazer, Lutas e Artes Marciais (Virando o Jogo); e o Programa Luta pela Cida-
dania.

O Projeto Piloto Esporte e Cidadania para Todos é uma ação já desenvolvi-
da pelo Ministério do Esporte por meio da parceria firmada com a Universidade 
Federal Fluminense (UFF). A finalidade é democratizar o acesso ao esporte para 
crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária de 6 a 21 anos, expostas à situação 
de vulnerabilidade social e/ou que cumprem medidas socioeducativas. Com essa 
iniciativa, objetiva–se a ampliação do quantitativo de núcleos existentes no Rio 
de Janeiro, de 56 para 156 (100 novos núcleos), beneficiando dez mil crianças e 
adolescentes. 

Para a ação, já foram tomadas as seguintes iniciativas: descentralização in-
tegral dos recursos suplementares no montante de R$ 19,7 milhões para a UFF; pro-
videnciadas as declarações de cessões de espaços para a implantação dos novos 100 
núcleos; conclusão da licitação e contratação da Organização Social que irá gerir os 
recursos humanos; publicação do edital de contratação dos recursos humanos; e o 
andamento da execução das matrículas.  Estima-se para o mês de abril o início das 
atividades do projeto junto aos beneficiados. 

Por seu turno, o Projeto Virando o Jogo tem como objetivo oferecer ati-
vidades de práticas corporais, tais como: ginásticas, danças, lutas, jogos, ativida-
des de lazer, entre outras, em áreas de vulnerabilidade social. A proposta prevê 
a criação de 60 núcleos, com potencial de atendimento a 18 mil beneficiados em 
situação de risco social ou vulnerabilidade social, vislumbrando o esporte como 
ferramenta de inclusão e auxílio no desenvolvimento, contribuindo para a to-
lerância e o respeito entre as pessoas. A ação conta com recursos da ordem de 
R$ 16,2 milhões, que também já foram integralmente repassados à UFF, que é a 
entidade executora.

Por fim, o Luta Pela Cidadania é um programa que visa democratizar o aces-
so de crianças, adolescentes, jovens e adultos às modalidades de lutas e artes marciais 
em uma perspectiva formativa e inclusiva. O projeto busca disseminar os princípios 
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e valores que fundamentam essas atividades, incentivando assim a formação para 
a cidadania e o lazer. A proposta apresentada estabelece a criação de 32 núcleos, 
visando alcançar 6,4 mil beneficiados. Para tanto, foi formalizado um convênio 
entre o Ministério do Esporte – responsável pelo aporte de R$ 6.902.571,00 - e a 
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro – que tem a responsabilidade de efetivar a 
contrapartida financeira no valor de R$ 73.141,57.
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III.  OUTRAS AÇÕES 
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Nesta seção serão mencionadas outras iniciativas que não contaram com 
aportes orçamentários suplementares, mas direcionaram, dentro da programação 
ordinária dos órgãos envolvidos, recursos para a implementação de ações no Esta-
do e no Município do Rio de Janeiro ao longo de 2017 importantes para o enfrenta-
mento da crise, conforme descrito a seguir. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Em 2017, o ministério repassou ao Estado do Rio de Janeiro mais de 
R$ 4,3 bilhões, assim divididos: R$ 89,7 milhões para ações de assistência far-
macêutica; R$ 1 bilhão em atenção básica; R$ 1,1 milhão em gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS); R$ 52,5 milhões em investimentos; R$ 3 bilhões em ini-
ciativas de médica e alta complexidade de ambulatorial e hospitalar; e R$ 151,8 
milhões em vigilância em saúde. 

No mesmo período, mas para a cidade do Rio de Janeiro, foram destinados 
recursos da ordem de mais de R$ 2 bilhões, distribuídos da seguinte forma: R$ 71,8 
milhões em assistência farmacêutica; R$ 367,9 milhões em atenção básica; R$ 250 
mil em gestão do SUS; R$ 19,5 milhões em investimentos; R$ 1,5 bilhão em iniciati-
vas de médica e alta complexidade de ambulatorial e hospitalar; e R$ 98,6 milhões 
em vigilância em saúde.

Além desses recursos repassados regularmente para o custeio das ações e 
serviços de saúde, para ampliar a capacidade assistencial instalada no SUS, houve 
credenciamento de novas equipes e serviços de atenção básica no estado do Rio 
de janeiro: 4.421 agentes comunitários de saúde; 812 equipes de Saúde da Família; 
81 equipes de Saúde Bucal; 80 núcleos de Apoio à Saúde da Família; e sete equipes 
de Consultório na Rua. Para o custeio dessas ações estima-se um valor total de R$ 
170.955.297,00/ano, se todos forem implantados. 

Ainda, para ampliar os recursos de custeio para o SUS no Estado do Rio 
de Janeiro, em 2017 foram habilitados e qualificados serviços de atenção em 
média e alta complexidade, resultando na ampliação dos repasses federais em 
R$ 78.255.811,82/ano. E, em ações pontuais, foram repassados para ampliação da 
oferta assistencial R$ 65.946.224,60 em parcela única aos Municípios e o Estado.

Além dos recursos de custeio, mais de 21 milhões foram investidos para 
aquisição de ambulâncias do Samu 192 (sete veículos); consultórios odontológicos 
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(156 equipamentos); unidade odontológica móvel (1 veículo); vans (41 veículos); e 
ambulâncias (95 veículos) de transporte sanitário.

Outros recursos de investimento para obras, aquisição de equipamentos e 
materiais permanentes viabilizaram a aprovação de 51 propostas empenhadas para 
todo o Estado, num valor total de R$ 59.142.638,00.

Também foram firmadas parcerias para qualificar e melhorar a gestão das 
ações e iniciativas do mistério no Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) estão oferecendo 
mais de 900 vagas de capacitação em “Formação em Educação Popular em Saúde 
para Trabalhadores das Equipes Multiprofissionais de Saúde e Lideranças Comu-
nitárias”. A iniciativa conta com recursos de R$ 1,5 milhão para o estado do Rio 
de Janeiro. 

A outra parceria tem como objetivo promover a Qualificação da Gestão Des-
centralizada do SUS. Para essa ação, foram reservados R$ 3,6 milhões. As ativida-
des estão sendo focadas nos comitês de equidade em saúde. 

Por fim, ainda em 2017, a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde destinou ao Fundo Estadual de Saúde R$ 150 mil que serão utilizados no Pro-
grama para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS)

Em dezembro de 2017, por meio da Secretaria Nacional de Assistência So-
cial (SNAS), do MDS, foram firmados convênios e contratos de repasse com 19 Mu-
nicípios, que totalizaram R$ 6,45 milhões, conforme detalhamento constante do 
quadro abaixo:

UF MUNICÍPIO QTD OBJETO GND VALOR

RJ AREAL 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ BARRA DO PIRAÍ 2 AQUISIÇÃO DE BENS 4 200.000,00

RJ BELFORD ROXO 1 CONSTRUÇÃO DE CENTRO POP 4 550.000,00

RJ DUQUE DE CAXIAS 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 350.000,00

RJ DUQUE DE CAXIAS 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 350.000,00

RJ DUQUE DE CAXIAS 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 350.000,00

RJ DUQUE DE CAXIAS 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 450.000,00

RJ DUQUE DE CAXIAS 1 REFORMA DE UNIDADE  
DE ACOLHIMENTO 3 450.000,00

RJ DUQUE DE CAXIAS 1 REFORMA DE CENTRO POP 3 250.000,00

RJ ENGENHEIRO  
PAULO DE FRONTIN 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ GUAPIMIRIM 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ ITAOCARA 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ ITATIAIA 1 FUNDO A FUNDO 3 200.000,00

RJ MAGÉ 1 CONCLUSÃO DE UNIDADE  
DE ACOLHIMENTO 4 900.000,00

RJ PARACAMBI 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ PARAÍBA DO SUL 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 350.000,00

RJ PATY DO ALFERES 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 350.000,00

RJ PORCIÚNCULA 1 CONSTRUÇÃO DE CRAS 4 350.000,00

RJ PORTO REAL 1 REFORMA DE CRAS 3 250.000,00

RJ QUATIS 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ RIO CLARO 1 FUNDO A FUNDO 3 200.000,00

RJ SAPUCAIA 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ TRÊS RIOS 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

RJ VOLTA REDONDA 1 AQUISIÇÃO DE BENS 4 100.000,00

TOTAL GERAL 25 VALOR 6.450.000,00
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IV.  ANEXOS 
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A. LEGISLAÇÃO 

Decreto Nº 9.197, de 14 de novembro de 2017 
Institui o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de 
Janeiro e os seus Municípios.

Portaria Nº 486, de 24 de novembro 2017
Designa servidores para compor o Comitê-Executivo do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus 
Municípios. 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=1&data=16/11/2017&totalArquivos=140 
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2017&jornal=529&pagina=31&totalArquivos=56 
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B. ATAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

ATA DA 1ª REUNIÃO
COMITÊ-EXECUTIVO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AÇÕES SOCIAIS PARA  

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS SEUS MUNICÍPIOS

Ata da 1ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 
Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. No dia 30 de novembro de 2017, às 
10 horas de Brasília, realizou-se a primeira Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, na sala de 
reuniões do Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, 
bloco A, 8º andar, conforme pontos de pauta constantes no Anexo nº 01. Justificaram previamente 
as suas ausências à reunião os representantes, titular e suplente, do Ministério da Defesa, do 
Ministério da Educação e do Ministério da Cultura, que enviaram seus representantes ao evento, 
a saber, o Sr. Sérgio Vinícius Marques do Val Cortes, do Ministério da Defesa; as Sras. Daniela 
Ribeiro e Alecsandra Brasil, ambas do Ministério da Educação; e o Sr. Egerton Neto, do 
Ministério da Cultura. O Coordenador do Comitê-Executivo, representante titular do Ministério 
do Desenvolvimento Social, Sr. José Henrique Medeiros Pires, abriu a reunião saudando e 
agradecendo a presença das pessoas, conforme lista constante no Anexo nº 02. Em seguida o Sr. 
José Henrique Medeiros Pires esclareceu que estava prevista a abertura da reunião pelo 
Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, que teve a necessidade 
de viajar para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, naquela mesma manhã. Ato contínuo, o Sr. 
José Henrique Medeiros Pires passou a palavra ao Representante Suplente do Ministério do 
Desenvolvimento Social, Sr. André Barcellos, para que, entrando no ponto 2 da pauta, realizasse 
um breve histórico acerca da construção do Plano Emergencial de Ações Sociais para o Estado 
do Rio de Janeiro e os seus Municípios. O Sr. André Barcellos lembrou, então, que o Excelentíssimo 
Senhor Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, havia sido designado pela Presidência 
da República, na qualidade de coordenador, para a elaboração de um Plano de Ações Sociais 
para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios que se somassem às ações que seriam 
desenvolvidas no campo da segurança pública. Aduziu o Sr. André Barcellos que, a partir do 
mês de maio de 2017, foram conduzidas pelo Gabinete do Ministro reuniões envolvendo vários 
ministros da área social e seus representantes, além de vários secretários de pastas da área 
social do Estado e do Município do Rio de Janeiro e seus representantes, com vistas à elaboração 
de um diagnóstico e à proposição de um plano de ações voltadas para o objetivo da recuperação 
e fortalecimento de políticas públicas e equipamentos sociais em comunidades vulneráveis 
prioritárias, com vistas à retomada da cidadania pela população residente naquelas localidades. 
Ressaltou ainda o Sr. André Barcellos o trabalho realizado pela Secretaria-Executiva do 
Ministério do Desenvolvimento Social, que assumiu as conversas com a Subchefia de Articulação 
e Monitoramento (SAM) da Casa Civil da Presidência da República e com o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a fim de viabilizar a implementação do plano de ações 
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proposto, o que culminou na publicação do Decreto nº 9.197, de 14 de novembro de 2017, 
publicado no Diário Oficial da União de 16 de novembro de 2017, instituindo o Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. Ato contínuo, 
o Sr. José Henrique Medeiros Pires passou ao item 3 da pauta que tratava das questões 
relacionadas ao orçamento do Programa Emergencial em 2017. A propósito, ressaltou que, após 
meses de realização de muitas reuniões para a construção do Plano Emergencial, o atual 
momento é de concretizá-lo por meio da execução orçamentária. O Sr. José Henrique Medeiros 
Pires passou então, novamente, a palavra ao Sr. André Barcellos que lembrou o disposto no 
artigo art. 9º-A do Decreto nº 8.961, de 16 de janeiro de 2017, segundo o qual os órgãos e as 
unidades orçamentárias do Poder Executivo Federal constantes dos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União somente poderão empenhar dotações orçamentárias até 8 de 
dezembro de 2017. Nesse sentido, tendo em vista a proximidade do termo final para o empenho 
de dotações orçamentárias e considerando que até então essas dotações orçamentárias ainda 
não estavam disponíveis para os ministérios que têm ações a serem implementadas no contexto 
do Plano Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, o 
Sr. André Barcellos ressaltou a importância de se discutir a partir de quando as referidas 
dotações estariam disponíveis; e quais os eventuais riscos e restrições à execução orçamentária 
dessas dotações e as possíveis alternativas. A palavra foi então franqueada ao representante 
titular do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Sr. Clayton Montes, segundo 
o qual havia a expectativa de, até o dia 5 de dezembro de 2017, serem publicadas as portarias 
daquele ministério, de suplementação de créditos orçamentários e de descontingenciamento 
orçamentário, tornando possível, assim, a realização dos empenhos de dotações pelos demais 
ministérios no prazo previsto. Isso posto, o representante titular do Ministério do Esporte, Sr. 
Leandro Fróes, solicitou a palavra para manifestar a sua preocupação em face do prazo exíguo 
que terão para a realização da tarefa de empenhar dotações orçamentárias, não obstante ter 
assinalado que todo o esforço necessário será aportado por aquele órgão nesse sentido. Na 
mesma toada seguiram-se as falas da representante titular do Ministério da Justiça e Segurança 
Pública, Sra. Fernanda Targino; do Sr. Sérgio Vinícius Marques do Val Cortes, do Ministério da 
Defesa; e da Sra. Daniela Ribeiro, do Ministério da Educação. Em vista dessas ponderações, e de 
modo que restasse claro para todos os presentes, o Sr. André Barcellos indagou acerca do 
aproveitamento em 2018 de dotações orçamentárias eventualmente não empenhadas em 2017, 
no contexto do Plano Emergencial de Ações Sociais, ao que respondeu o Sr. Clayton Montes não 
ser isso possível, tendo em vista não se tratarem de créditos extraordinários. Antes de se passar 
ao último item da pauta, a saber, o item 4, o Sr. Henrique Pires passou a palavra ao Sr. Leandro 
Fróes, que na oportunidade distribuiu cópias do Ofício nº 56/2017 – GABIN/SNELIS/ME, de 30 
de novembro de 2017, aos representantes de cada um dos ministérios componentes do Comitê-
Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus 
Municípios. A propósito, o Sr. Leandro Fróes explicou que o referido documento, constante no 
Anexo nº 03, tinha o condão de submeter à aprovação do Comitê-Executivo a proposta de 
trabalho do Ministério do Esporte para o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado 
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do Rio de Janeiro e os seus Municípios, destacando as principais ações a serem implementadas; 
o público-alvo; e as metas a serem atingidas. Destacou-se ainda no referido documento que o 
Ministério do Esporte havia solicitado suplementação orçamentária e, simultaneamente, 
ampliação no limite para movimentação e empenho, para a realização das ações voltadas ao 
Estado do Rio de Janeiro. Em face da inexistência de Regimento Interno que normatize a forma 
como se processarão o encaminhamento de documentos, a análise dos mesmos e as deliberações 
do Comitê-Executivo, o Sr. José Henrique Medeiros Pires, após indagar o colegiado se havia 
alguma consideração a ser feita sobre o documento em questão, sem que tenham havido 
manifestações, informou ao Sr. Leandro Fróes que o ofício em comento estava sendo acolhido 
pelo Comitê-Executivo. Por fim, encaminhando-se para o último item da pauta, o Sr. José 
Henrique Medeiros Pires submeteu ao colegiado proposta de calendário para a realização das 
reuniões ordinárias mensais até o final de 2018, constante no Anexo nº 04, já ficando agendado 
o próximo encontro para o dia 7 de dezembro de 2017. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José 
Henrique Medeiros Pires reiterou os agradecimentos pela presença e contribuições de todas/os 
e deu por encerrada a reunião. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO
COMITÊ-EXECUTIVO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AÇÕES SOCIAIS 

PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS SEUS MUNICÍPIOS 

Ata da 2ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 
Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. No dia 07 de dezembro de 2017, às 
10 horas de Brasília, realizou-se a segunda Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, na sala de 
reuniões do Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, 
bloco A, 8º andar, conforme pontos de pauta constantes no Anexo nº 01. O Sr. Clayton Montes, 
representante titular do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, justificou sua 
ausência à reunião por motivo de férias. O coordenador do Comitê-Executivo, representante 
titular do Ministério do Desenvolvimento Social, Sr. José Henrique Medeiros Pires, abriu a 
reunião saudando e agradecendo a presença das pessoas, conforme listas constantes do Anexo 
nº 02 e Anexo nº 03 . Em seguida, o Sr. José Henrique Medeiros Pires registrou a satisfação de 
contar com a presença do Excelentíssimo Sr. Ministro Osmar Terra, a quem, ato contínuo, 
passou a palavra. Ao cumprimentar os presentes ao encontro, o Sr. Ministro ressaltou a 
importante tarefa do Comitê-Executivo, cujo trabalho não se aplica tão somente ao Rio de 
Janeiro, tendo em vista que pode servir de modelo para a redução da violência e da criminalidade 
no Brasil inteiro. Aduziu o Sr. Ministro que as ações da área social se somam aos esforços de 
segurança, policial e militar, empregados no Rio de Janeiro, considerando que não adianta 
ocupar militarmente as áreas mais vulneráveis sem a implementação de melhorias sociais. 
Nesse sentido, a tarefa é difícil, complexa, pois a área social é múltipla e depende das ações e 
estruturas dos Municípios, do Estado e da articulação interna dos órgãos federais que integram 
o colegiado. É uma operação que não é simples e precisa da máxima boa vontade de todos para 
acontecer. Informou o Sr. Ministro que na área da segurança pública as coisas estão avançando, 
tendo mencionado a prisão, no dia anterior, do líder do tráfico de drogas na favela da Rocinha, 
fruto de uma operação de inteligência federal que, na etapa final, contou também com a atuação 
da polícia do Rio de Janeiro. Mas esse esforço de nada adiantará se não houver uma forte atuação 
na área social. A propósito, lembrou o Sr. Ministro de um filme chamado Cruz de Ferro, alusivo 
à II Guerra Mundial, cuja última frase diz que “se não mudarmos o modelo, de onde esses 
vieram, muitos outros virão”. Diante do exposto, o Sr. Ministro frisou que o desafio é grande, e 
se torna ainda mais complexo em razão do pouco tempo para a busca de uma solução e da pouca 
disponibilidade de recursos, entre outros fatores. A propósito, o Sr. Ministro mencionou que a 
previsão orçamentária para as ações do Plano Emergencial era muito maior do que o orçamento 
efetivamente disponibilizado, havendo, portanto, a necessidade da compreensão de algumas 
áreas do governo para a importância desse trabalho. Não obstante, o Sr. Ministro disse também 
ter aprendido que em política não adianta esperar a situação ideal para se fazer as coisas, porque 
isso nunca vai acontecer. Então, com os recursos disponíveis vão sendo criados fatos que 
fortalecerão a proposta de trabalho para a obtenção de mais recursos, sendo necessário, para 
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tanto, mostrarmos resultados rapidamente, assim como está sendo feito na área de segurança, 
policial e militar. Segundo o Sr. Ministro, um grande desafio é inserir 50 mil jovens das favelas 
em atividades no contraturno escolar fora da favela, em organizações militares, centros 
olímpicos, clubes de futebol, etc.. Sob esse prisma, o Sr. Ministro destacou a articulação do 
Ministério do Desenvolvimento Social com o Ministério do Esporte e com o Ministério da 
Defesa, no contexto do Programa Forças no Esporte, por meio do qual se realiza um trabalho 
maravilhoso nas organizações militares, que criam um clima favorável ao trabalho com os 
jovens, trabalhando a questão da disciplina e dos valores, em espaços bem controlados, sem 
interferência do crime organizado, além de proporcionar a prática esportiva, que estimula os 
jovens a serem campeões, considerando que as pessoas podem mudar de perspectiva a partir da 
esperança e não do que está acontecendo no momento. Esses espaços de trabalho com os jovens 
serão também lugares para se aprender informática e noções básicas de programação de 
computadores, o que pode servir de base para a conquista de um emprego. Segundo o Sr. 
Ministro esse programa, que atualmente reúne pouco mais de 2.300 jovens na Cidade do Rio de 
Janeiro, deve ser ampliado, envolvendo outras instituições e espaços além dos utilizados pelas 
organizações militares. O Sr. Ministro esclareceu também que há 20 milhões de jovens em 
famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. No Rio de Janeiro, em zonas críticas, estima-
se que são cerca de 50 mil jovens que são “nem-nem”, ou seja, a maioria deles nem trabalha e 
nem estuda. Então, o desafio não é pequeno e não há muito tempo para se iniciar o trabalho. Há 
a necessidade de se saber quem são esses jovens, onde eles estão, como trazê-los para dentro dos 
quartéis no contraturno escolar, como se chegar nas suas famílias. Para tanto, as redes de 
assistência social podem ajudar muito, mas outras instituições hão de ser envolvidas nesse 
esforço, como as igrejas. Complementando, o Sr. Ministro disse ter sido informado que os 
agentes comunitários de saúde têm mais penetração que os agentes de assistência social e, por 
isso, devem também ser envolvidos para ajudarem a identificar e selecionar os jovens. É 
necessário, portanto, o estabelecimento de um “passo a passo” para se chegar nesses jovens e se 
iniciar a ampliação do programa. Concluindo a sua fala, o Sr. Ministro desejou boa sorte aos 
membros do Comitê Executivo, registrando que buscará ampliar o orçamento para ajudar ainda 
mais a implementação do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro. Com a 
palavra, o Sr. José Henrique Medeiros Pires deu prosseguimento à reunião, submetendo à 
aprovação a ata da 1ª reunião do Comitê Executivo, constante do Anexo nº 04, que fora 
previamente encaminhada aos seus membros. Os representantes do Ministério do Esporte 
solicitaram uma retificação redacional para, ao final, constar a frase “o ofício em comento 
estava sendo acolhido e aprovado pelo Comitê-Executivo”, o que foi realizado. Não havendo 
nenhuma outra observação, a ata foi aprovada. A palavra foi passada em seguida ao representante 
suplente do Ministério do Desenvolvimento Social, Sr. André Barcellos, para que conduzisse as 
discussões acerca do outro item da pauta de assuntos. Ato contínuo, o Sr. André Barcellos, ao 
dar as boas-vindas aos demais membros do colegiado, informou que o encontro tinha por 
objetivo principal dar seguimento às discussões da reunião anterior quanto ao orçamento das 
ações do Programa Emergencial. Ressaltou que a data de 8 de dezembro de 2017 era o prazo 
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máximo, estipulado em decreto, para empenho de despesas da administração pública federal, e 
que os órgãos componentes do colegiado estavam aguardando a edição de portarias do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, conforme informação do Sr. Clayton Montes, 
representante titular daquele Ministério, na primeira reunião do colegiado.  Essas portarias 
seriam ou de suplementação de crédito ou de descontigenciamento orçamentário. O Sr. André 
Barcellos, repassando informação fornecida pelo Sr. Clayton Montes, informou aos presentes 
que, no dia 6 de dezembro de 2017, fora publicada no DOU a Portaria nº 417, que abriu crédito 
suplementar em vários órgãos, inclusive para atendimento às demandas de operação no Rio de 
Janeiro, mas os limites orçamentários para a movimentação ainda não estavam definidos, o que 
aconteceria somente após o fechamento do SIAFI, ao que se seguiria uma avaliação do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, acerca das “sobras” de limites dos demais órgãos 
para redistribuição aos ministérios que tinham demandas a serem implementadas ainda em 
2017. Feita essa contextualização, o Sr. André Barcellos passou a palavra à Srª Sandra Sato, 
diretora de Programas da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério do 
Desenvolvimento Social, que ponderou sobre a necessidade de uma gestão do colegiado junto ao 
Ministério do Planejamento para que fosse feita o mais rápido possível a liberação dos limites 
orçamentários, pois parte expressiva dos recursos orçamentários destinados ao Programa 
Emergencial seriam executados via Termo de Execução Descentralizada (TED). Significa dizer 
que se demorasse muito para que os limites orçamentários fossem concedidos, haveria atraso 
na tramitação dos TED, tendo em vista as formalidades que devem observar, e, via de 
consequência, os órgãos que receberiam os recursos estariam pressionados a empenhá-los em 
prazo demasiadamente exíguo. A palavra foi então passada ao Vice-Almirante (FN) Paulo 
Martino Zuccaro, representante titular do Ministério da Defesa, que manifestou a sua 
preocupação com relação ao assunto abordado pela Sra. Sandra Sato, considerando que o prazo 
de 8 de dezembro de 2017 não tinha como ser atendido, tendo em vista que os recursos 
orçamentários para as ações do Ministério da Defesa no Programa Emergencial de Ações Sociais 
do Rio de Janeiro seriam oriundos de TED de três órgãos, a saber, Ministério do Esporte, 
Ministério do Desenvolvimento Social e Secretaria Nacional de Juventude. Destacou o Sr. 
Zuccaro que esses recursos ainda seriam distribuídos por 15 a 20 organizações militares 
participantes, das três forças armadas, que estão na ponta de linha. Os recursos chegariam a 
essas organizações até 31 de dezembro de 2017 para que fizessem o empenho. Nesse sentido, 
pediu a compreensão de todos acerca dessas limitações, e que se levasse esses entendimentos ao 
conhecimento do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A palavra foi então 
franqueada ao representante titular do Ministério do Esporte, o Sr. Leandro Fróes, que informou 
acerca das providências relacionadas ao Ofício nº 56/2017 – GABIN/SNELIS/ME, de 30 de 
novembro de 2017 - acolhido e aprovado pelo Comitê Executivo na primeira reunião - as quais já 
haviam sido tomadas no sentido de já estar pronto o TED com a Universidade Federal Fluminense 
(UFF). Nesse sentido, solicitou que o Comitê Executivo agisse com firmeza na obtenção da 
liberação dos limites orçamentários. Não obstante, informou que o empenho em favor da UFF 
seria realizado no prazo determinado, mas utilizando todo o limite orçamentário disponível até 
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então no Ministério do Esporte. A propósito, o Sr. Leandro Fróes alertou que o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão não estava desobrigado quanto à recomposição do 
limite orçamentário do Ministério do Esporte, pois, caso contrário, criar-se-ia um problema 
sem precedentes, tendo em vista que todas as secretarias do Ministério do Esporte cederam seus 
limites para possibilitar a ação no Rio de Janeiro. Feitas essas considerações, o Sr. Leandro 
Fróes  informou ter distribuído aos demais membros do colegiado, naquela ocasião, cópia do 
Ofício nº 58/2017 – GABIN/SNELIS/ME, de 6 de dezembro de 2017, constante do Anexo nº 05, 
que representava uma complementação ao ofício apresentado na primeira reunião, 
submetendo-o à aprovação do Comitê Executivo. O documento em apreço se referia ao Programa 
Luta pela Cidadania, envolvendo investimentos de R$ 7 milhões, por meio de convênio a ser 
celebrado com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Conforme consta do citado ofício, o 
programa “destina-se a democratizar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos às 
modalidades de lutas e artes marciais em uma perspectiva formativa e inclusiva, que objetiva a 
disseminação dos princípios e valores que fundamentam estas atividades, buscando assim a 
formação para a cidadania e para o lazer”. Em face da inexistência de Regimento Interno que 
normatize a forma como se processarão o encaminhamento de documentos, a análise dos 
mesmos e as deliberações do Comitê-Executivo, o Sr. Henrique Pires, após indagar o colegiado 
se havia alguma consideração a ser feita sobre o documento em questão, sem que tenham havido 
manifestações, informou ao Sr. Leandro Fróes que o ofício em comento estava sendo acolhido e 
aprovado pelo Comitê-Executivo. Considerando as ponderações feitas pela Srª Sandra Sato, 
pelo Sr. Zuccaro e pelo Sr. Leandro Fróes, o coordenador do Comitê-Executivo, Sr. Henrique 
Pires informou que naquele mesmo dia seria produzido e encaminhado à Casa Civil da 
Presidência da República um ofício, constante do Anexo nº 06, informando a preocupação do 
Comitê-Executivo quanto ao prazo para empenho e quanto aos limites de empenho dos órgãos 
que integram o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os 
seus Municípios. Dando seguimento à reunião, o Sr. Henrique Pires saudou a presença da 
Secretária Nacional de Assistência Social, a Srª Maria do Carmo Brandt, a quem passou a 
palavra. A Srª Maria do Carmo Brandt informou que naquela oportunidade estava submetendo 
à apreciação e aprovação do colegiado o Plano de Trabalho elaborado pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social do Rio de Janeiro, constante do Anexo nº 07, cujas cópias foram distribuídas 
aos demais membros, no qual é prevista a estratégia de ampliação da cobertura de atendimento 
e da mobilidade das equipes nos atendimentos nas áreas prioritárias do Rio de Janeiro, com 
investimentos no valor de R$ 12 milhões. Informou-se ao colegiado que a Secretaria Nacional de 
Assistência Social (SNAS), do Ministério do Desenvolvimento Social, realizou a análise da 
adequação técnica das ações relativas à assistência social, com nota técnica que diz que as ações 
estão compatíveis com a política de assistência social. Ao retomar a palavra, o Sr. José Henrique 
Medeiros Pires indagou o colegiado se havia alguma consideração a ser feita sobre o documento 
em questão, sem que tenham havido manifestações, em razão do que considerou-se o documento 
acolhido e aprovado pelo Comitê-Executivo. Em seguida o Sr. José Henrique Medeiros Pires 
passou novamente a palavra ao Sr. Zuccaro para proceder a uma apresentação do Programa 
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Forças no Esporte - Profesp, constante do Anexo nº 08. Informou o Sr. Zuccaro que a apresentação 
representa uma prévia do Plano de Trabalho do Profesp que será submetido à aprovação do 
Comitê-Executivo na próxima reunião. Nesse sentido, o Sr. Zuccaro discorreu sobre o referido 
programa, que funciona há 14 anos e nasceu de uma parceria entre o Ministério da Defesa e o do 
Esporte nos idos de 2003. Consolidou-se nesses anos e hoje atende aproximadamente 23 mil 
crianças no Brasil inteiro. Segundo o Sr. Zuccaro, o objetivo da apresentação era mostrar o 
planejamento das ações de ampliação do programa no Rio de Janeiro, tendo sido estabelecida 
uma meta inicial de ampliação de 2.360 beneficiários para 25 mil na cidade do Rio de Janeiro no 
resto de 2017 e durante 2018, mas que dificilmente seria alcançada. Um estudo feito pela 
coordenação do programa concluiu que é possível acrescentar novas 10 mil crianças ao Profesp, 
o que já seria um número excepcional, não muito fácil de ser alcançado. O Sr. Zuccaro endossou 
as palavras do Sr. Ministro Osmar Terra quanto a importância desse trabalho para a redução da 
violência, considerando que prevenir é mais eficiente do que deixar o problema se instalar para 
combatê-lo, e, nesse sentido, o esporte pode propiciar uma nova realidade para populações 
menos favorecidas. Por fim, o Sr. Zuccaro informou que receberam para o Profesp do Rio de 
Janeiro 240 computadores usados, em bom estado, doados pelo Banco do Brasil, que serão 
distribuídos entre as unidades participantes do Profesp com vistas à introdução de aulas de 
informática adicionalmente às atividades esportivas. Ao solicitar a palavra, o Sr. André Barcellos 
explicou que essa doação resultou das gestões realizadas pelo Sr. Vitor Faccioni, diretor do 
Departamento de Inclusão Produtiva, da Secretaria de Inclusão Social e Produtiva, do Ministério 
do Desenvolvimento Social.  Feitas essas considerações, o Sr. José Henrique Medeiros Pires 
submeteu ao colegiado proposta de expedição de um documento de cumprimento ao Banco do 
Brasil pelo apoio efetivo às ações que estão sendo empreendidas no Programa Emergencial de 
Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, de modo a servir de estímulo 
à continuidade dessa prática, que poderá irradiar para outros órgãos como a Caixa Econômica 
Federal. No ensejo, o Sr. Zuccaro registrou que a Secretaria da Receita Federal é um dos grandes 
contribuintes para o Profesp, por meio da doação de muito material apreendido nas fronteiras, 
portos e aeroportos. Sempre que há algum artigo apropriado à utilização pelas crianças, a 
Secretaria da Receita Federal realiza a doação e a coordenação do Profesp realiza a distribuição 
pelas unidades militares participantes. A palavra foi então passada à Srª Alecsandra Brasil, 
Assessora da Secretaria-Executiva do Ministério da Educação, que justificou as ausências dos 
representantes daquele ministério junto ao Comitê-Executivo, o Sr. Felipe Sigollo e o Sr. Rossieli 
da Silva, que naquele momento  se encontravam na reunião do Conselho Nacional de Educação 
para a votação da Base Nacional Curricular. Também fez uso da palavra pelo Ministério da 
Educação a Srª Fernanda Massaro, diretora de Articulação e Expansão da Rede da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica (Setec). Informou a Srª Fernanda Massaro que, relativamente 
às ações pontualmente acordadas junto à Setec, as notícias eram boas, e que naquela mesma 
data o empenho dos recursos seria realizado em favor da Fundação de Apoio à Escola Técnica – 
Faetec, que será a ofertante no Rio de Janeiro de um quantitativo superior a 8 mil vagas de 
cursos de qualificação e formação profissional. O plano de trabalho aprovado terá com foco 
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laboratórios criativos, oficinas no formato maker, robótica e games. Todos os estudantes, 
monitores e profissionais qualificados para o Bolsa Formação, tradicionalmente conhecido 
como Pronatec, receberão auxílio de R$ 2 por hora. Exemplificando: se ele fez um curso de 200 
horas, terá acesso a R$ 400 reais ao término do curso, como incentivo à participação. Esse 
auxílio representa tanto transporte quanto alimentação, para acesso à realização do curso. 
Haverá ainda a oferta de 40 cursos diferentes, de formação inicial e continuada, representados 
nos eixos tecnológico, saúde, ambiente, controle e processo industrial, desenvolvimento 
educacional, gestão e negócio, informação e comunicação, infraestrutura, produção alimentícia, 
produção cultural, design, segurança, turismo, hospitalidade e lazer. Em seguida, a Srª Daniela 
Ribeiro, Assessora da Secretaria de Educação Básica (SEB), do Ministério da Educação, fez uso 
da palavra para pontuar sobre as ações da SEB. Informou que parte dos recursos disponibilizados, 
no valor de mais de R$ 2,4 milhões, seriam destinados a um Termo de Cooperação com o Unicef, 
o qual já se encontrava em fase avançada, tendo sido utilizado o limite orçamentário já disponível 
para o Ministério da Educação para a efetivação dessa ação. Relativamente à ação Programa 
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), a expectativa era de atendimento a mil escolas e cerca de 400 
mil alunos, dependendo da adesão. A lista de escolas que seriam contempladas já havia sido 
fornecida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, e a da Secretaria Estadual 
seria recebida em breve. O próximo passo seria acompanhar a aprovação da resolução que daria 
suporte a essas ações pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao que se 
seguiriam as providências para a realização do empenho até 31 de dezembro de 2017. O Sr. André 
Barcellos, fazendo o uso da palavra, comprometeu-se a circular entre os membros do Comitê-
Executivo as Notas Técnicas do Ministério da Educação, constantes do Anexo nº 09 e do Anexo 
nº 10, que tratam das citadas ações, e representam os respectivos Planos de Trabalho, da SEB e 
da Setec, e foram encaminhadas ao Ministério do Desenvolvimento Social ainda na fase de 
construção do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus 
Municípios, não tendo havido alteração no planejamento. Concluindo a sua fala, o Sr. André 
Barcellos agradeceu o empenho, disponibilidade e espírito de colaboração de todos os 
representantes dos órgãos que integram o Comitê-Executivo, além dos colegas das diversas 
áreas do Ministério do Desenvolvimento Social. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Henrique 
Medeiros Pires reiterou os agradecimentos pela presença e contribuições, desejando a todas/os 
um bom final de ano e boas festas, e deu por encerrada a reunião.
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ATA DA 3ª REUNIÃO
COMITÊ-EXECUTIVO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AÇÕES SOCIAIS 

PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS SEUS MUNICÍPIOS 

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 
Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. No dia 8 de fevereiro de 2018, às 10 
horas de Brasília, realizou-se a terceira Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, na sala de 
reuniões do Gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios, 
bloco A, 8º andar, conforme pontos de pauta constantes no Anexo nº 01. O coordenador do 
Comitê-Executivo, representante titular do Ministério do Desenvolvimento Social, Sr. José 
Henrique Pires, abriu a reunião saudando e agradecendo a presença das pessoas, conforme 
listas constantes do Anexo nº 02 e Anexo nº 03. Em seguida o Sr. José Henrique Pires transmitiu 
a saudação do Exmo. Sr. Ministro Osmar Terra, cuja presença ao encontro não foi possível em 
razão de se encontrar, naquela data, em viagem ao Rio Grande do Sul e à Santa Catarina, para 
tratar do desenvolvimento de ações sociais naqueles estados. Ato contínuo, submeteu à 
aprovação a Ata da 2ª Reunião do Comitê Executivo, que havia sido encaminhada previamente 
aos membros do colegiado. Indagou, então, se havia alguma observação ou reparo a ser feito ao 
documento, tendo a Sra. Fernanda Marsaro solicitado uma retificação na grafia do seu nome, 
no que foi prontamente atendida, resultando no documento constante do Anexo nº 04. Não 
havendo mais nenhuma observação, a ata foi aprovada por unanimidade. Passando ao item 
seguinte da pauta, o Sr. José Henrique Pires registrou a satisfação de contar com a presença à 
reunião do Secretário-Adjunto da Secretaria de Inclusão Produtiva – Sisp, do Ministério do 
Desenvolvimento Social, o senhor Rodrigo Zerbone. Ressaltou que a chegada do Sr. Rodrigo 
Zerbone representou uma grande aquisição para o Ministério do Desenvolvimento Social, ao 
tempo em que mencionou a sua destacada atuação como conselheiro da Agência Nacional de 
Telecomunicações – Anatel, notadamente no trabalho de normatização da TV Digital no Brasil. 
A palavra foi então franqueada ao Sr. Rodrigo Zerbone para que compartilhasse com o colegiado 
a experiência do plano Progredir. O Sr. Rodrigo Zerbone discorreu então sobre o assunto, 
conforme apresentação constante do Anexo nº 05, ao tempo em que informou se tratar de um 
programa interministerial coordenado pelo MDS e que tem um papel relevante para o Estado 
do Rio de Janeiro, no contexto das ações emergenciais na área social. Aduziu que o plano 
Progredir foi instituído pelo Decreto 9.160, de 26 de setembro de 2017, com o objetivo de ampliar 
a inserção e permanência no mundo do trabalho. As ações do programa são coordenadas pelo 
MDS, Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Ministério 
da Educação e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em parceria com 
o Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco do Brasil, para acesso ao 
crédito e inclusão bancária. O plano Progredir visa estruturar ações de inclusão produtiva do 
público do Cadastro Único do Governo Federal, que reúne informações de 27 milhões de 
famílias, e que nesse universo o público prioritário é formado por 14 milhões de famílias 
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beneficiárias do programa Bolsa Família. O programa está estruturado em 3 eixos - a 
intermediação de mão de obra, a qualificação profissional e o empreendedorismo - definidos a 
partir do diagnóstico de baixa qualificação, dificuldade de acesso e manutenção do público-alvo 
do programa no mercado de trabalho; da dependência de programas de transferência de renda; 
e da necessidade de organizar ações do governo, abrangendo os níveis federal, estadual e 
municipal. No Rio de Janeiro, a partir do direcionamento dado pelo Exmo. Ministro Osmar 
Terra, foram realizadas reuniões com parceiros locais, envolvendo 16 entidades diferentes 
representativas de vários setores, com vistas à geração e preenchimento de 2 mil  vagas de 
trabalho em curto período de tempo. No que se refere à qualificação profissional, em parceria 
com o Ministério da Educação, serão ofertadas oito mil vagas do Pronatec no Rio de Janeiro. Por 
fim, o Sr. Rodrigo Zerbone informou que, a partir dessa visão geral, os interlocutores presentes 
à reunião poderiam verificar as possibilidades de agregarem e participarem do Programa 
Progredir, ainda que os seus respectivos órgãos não estivessem no rol que compõe o grupo gestor 
básico. Solicitando a palavra, o representante titular do Ministério da Defesa, o Sr. Paulo 
Martino Zuccaro, registrou a possibilidade de parceria com o Programa Forças no Esporte 
(Profesp), tendo em vista que o Programa atende crianças e jovens em situação de vulnerabilidade 
até que atinjam a maioridade. Nesse sentido, o Programa Progredir poderia incluir nos seus 
bancos de dados os jovens que se desligam do Profesp, com vistas à inserção dos mesmos no 
mercado de trabalho. O Sr. Rodrigo Zerbone acolheu a sugestão sinalizando o interesse na 
realização de uma reunião específica entre as coordenações dos referidos programas, com vistas 
a dar continuidade ao assunto. O Sr. José Henrique Pires solicitou em seguida que o representante 
suplente do MDS, o Sr. André Barcellos, conduzisse as discussões relacionadas aos demais itens 
da pauta de assuntos. Ato contínuo, o Sr. André Barcellos, passou ao item 3 da pauta, informando 
a necessidade de realização de um balanço dos resultados decorrentes do esforço empreendido 
no final de 2017 relativamente à disponibilização e aplicação de recursos para a operacionalização 
das ações do Plano Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro e os seus Municípios, o 
que envolveu a suplementação de créditos orçamentários, a disponibilização de limites 
orçamentários e o empenho de recursos. A esse respeito informou que nas primeiras semanas 
de 2018 foram reunidas informações para possibilitar uma avaliação preliminar quanto ao 
alcance dos objetivos postos para o Programa Emergencial ao final de 2017. Aduziu então, ao 
apresentar a tabela constante do Anexo nº 06, que foram disponibilizados recursos orçamentários 
da ordem de R$ 157 milhões, distribuídos entre o Ministério do Desenvolvimento Social, 
Ministério da Educação, Ministério do Esporte, Ministério da Justiça, Ministério da Defesa e 
Secretaria Nacional de Juventude, dos quais foram empenhados aproximadamente R$ 112,8 
milhões. Seguiram-se então comentários acerca dos números apresentados, ficando decidido 
que eventuais retificações e complementações seriam informadas pelos respectivos órgãos, 
inclusive para subsidiar a elaboração do primeiro relatório de atividades do Comitê-Executivo, 
conforme previsto no decreto que instituiu o Programa Emergencial. Ainda dentro do item 3 da 
pauta, a palavra foi concedida à Sra. Mariana Bertol, representante titular do Ministério da 
Saúde. Ressaltou a Sra. Mariana que, embora o Ministério da Saúde não tenha sido contemplado 
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com recursos adicionais ao orçamento para o Programa Emergencial, o histórico do Rio de 
Janeiro já vinha sendo tratado como prioridade por aquela pasta. Nesse sentido, a Sra. Mariana 
Bertol discorreu sobre os investimentos realizados na área da saúde no Rio de Janeiro, 
discriminados no documento constante do Anexo nº 07, representando um balanço de liberações 
orçamentárias que o Ministério da Saúde fez para o Rio de Janeiro ao longo de 2017. Ato contínuo, 
o Sr. José Henrique Pires passou mais uma vez a palavra ao Sr. André Barcellos para apresentar 
o último item da pauta. Nesse sentido, o Sr. André Barcellos informou ao colegiado tratar-se de 
uma proposta de estrutura para guiar a elaboração do primeiro relatório de atividades do 
Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e 
os seus Municípios, abrangendo o primeiro trimestre de implementação do programa, conforme 
Anexo nº 08. O documento apresentado detalha os itens que constarão do relatório de atividades, 
cujo conteúdo principal buscará demonstrar a aplicação dos recursos orçamentários 
suplementares disponibilizados para o Programa Emergencial em 2017, em cada um dos órgãos 
envolvidos, destacando, também, as principais iniciativas dos órgãos que não foram 
contemplados com créditos adicionais mas transferiram recursos para o Rio de Janeiro – RJ ao 
longo de 2017, contribuindo, assim, para a implementação do conjunto de ações sociais tendentes 
à mitigação das vulnerabilidades sociais e prevenção da violência. Isso posto, o Sr. André 
Barcellos solicitou que cada um dos órgãos componentes do Comitê-Executivo encaminhasse 
informações ao MDS para subsidiar a confecção do relatório de atividades, destacando os dados 
relativos à execução orçamentária e financeira, aos resultados alcançados e aos próximos passos 
que serão adotados no âmbito de cada pasta, relativamente à implementação do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. Por 
derradeiro, o Sr. André Barcellos enfatizou que o relatório em questão diz respeito à primeira 
fase de implementação de ações, sendo necessária, todavia, a discussão da estratégia e das ações 
que serão desenvolvidas no período subsequente, para permitir uma avaliação quanto aos 
recursos necessários e suficientes à continuidade do Programa Emergencial. Concluindo a sua 
fala, o Sr. André Barcellos agradeceu o empenho, disponibilidade e espírito de colaboração de 
todos os representantes dos órgãos que integram o Comitê-Executivo, além dos colegas das 
diversas áreas do Ministério do Desenvolvimento Social. Nada mais havendo a tratar, o Sr. 
Henrique Pires reiterou os agradecimentos pela presença e contribuições e deu por encerrada a 
reunião.
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C. NOTÍCIAS PUBLICADAS

Correio Braziliense
Governo lança programa de R$ 157 milhões para ações sociais no RJ

Jornal Valor Econômico 
Governo cria Programa Emergencial de ações para o Rio de Janeiro

Portal MDS 
Governo federal lança programa de combate à violência no Rio de Janeiro

Osmar Terra apresenta ações sociais para prefeitos da região Sul 
Fluminense

Osmar Terra participa do lançamento do programa de combate à  
violência no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro: governo federal vai investir R$ 157 milhões no  
combate à violência

Osmar Terra discute as ações sociais do Programa Emergencial do  
Rio de Janeiro

Forças no Esporte é oportunidade de uma vida melhor para jovens  
das comunidades do Rio de Janeiro

Governo federal constrói parcerias para garantir vagas de emprego  
a jovens de áreas em conflito no Rio de Janeiro

Forças no Esporte é oportunidade de vida melhor para jovens no  
Rio de Janeiro

Forças no Esporte garante desenvolvimento e alimentação saudável  
para jovens do Rio de Janeiro

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/11/13/interna-brasil,640764/governo-lanca-programa-de-r-157-milhoes-para-acoes-sociais-no-rj.shtml  
http://www.valor.com.br/politica/5195297/governo-cria-programa-emergencial-de-acoes-para-o-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/novembro/governo-federal-lanca-programa-de-combate-a-violencia-no-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/novembro/osmar-terra-apresenta-acoes-sociais-para-prefeitos-da-regiao-sul-fluminense  
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/novembro/osmar-terra-apresenta-acoes-sociais-para-prefeitos-da-regiao-sul-fluminense  
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/novembro/osmar-terra-participa-do-lancamento-do-programa-de-combate-a-violencia-no-rio-de-janeiro
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/novembro/osmar-terra-participa-do-lancamento-do-programa-de-combate-a-violencia-no-rio-de-janeiro
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/novembro/rio-de-janeiro-governo-federal-vai-investir-r-157-milhoes-no-combate-a-violencia 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/novembro/rio-de-janeiro-governo-federal-vai-investir-r-157-milhoes-no-combate-a-violencia 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/dezembro/osmar-terra-discute-as-acoes-sociais-do-programa-emergencial-do-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/dezembro/osmar-terra-discute-as-acoes-sociais-do-programa-emergencial-do-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/dezembro/forcas-no-esporte-e-oportunidade-de-uma-vida-melhor-para-jovens-das-comunidades-do-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2017/dezembro/forcas-no-esporte-e-oportunidade-de-uma-vida-melhor-para-jovens-das-comunidades-do-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2018/janeiro/governo-federal-constroi-parcerias-para-garantir-vagas-de-emprego-a-jovens-de-areas-em-conflito-no-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/radio-1/2018/janeiro/governo-federal-constroi-parcerias-para-garantir-vagas-de-emprego-a-jovens-de-areas-em-conflito-no-rio-de-janeiro 
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/dezembro/forcas-no-esporte-e-oportunidade-de-vida-melhor-para-jovens-no-rio-de-janeiro
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/dezembro/forcas-no-esporte-e-oportunidade-de-vida-melhor-para-jovens-no-rio-de-janeiro
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/dezembro/forcas-no-esporte-garante-desenvolvimento-e-alimentacao-saudavel-para-jovens-do-rio-de-janeiro
http://mds.gov.br/area-de-imprensa/noticias/2017/dezembro/forcas-no-esporte-garante-desenvolvimento-e-alimentacao-saudavel-para-jovens-do-rio-de-janeiro
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O Globo
Temer anuncia pacote de ações sociais de R$ 157 milhões para  
atender 50 mil jovens

MEC libera R$ 27,6 milhões para educação no Rio

G1 
RJ e governo federal firmam acordo de R$ 27,6 milhões para  
escolas da rede pública

 
Secretaria Nacional de Juventude

SNJ garante ampliação do Programa Forças no Esporte no Rio de Janeiro

Marinha do Brasil 
Presidente Michel Temer amplia ações sociais para crianças e  
jovens do Rio de Janeiro no CEFAN

Agência Brasil
Governo lança programa de R$ 157 milhões para ações sociais  
no Rio de Janeiro

https://oglobo.globo.com/rio/temer-anuncia-pacote-de-acoes-sociais-de-157-milhoes-para-atender-50-mil-jovens-22062888 
https://oglobo.globo.com/rio/temer-anuncia-pacote-de-acoes-sociais-de-157-milhoes-para-atender-50-mil-jovens-22062888 
https://oglobo.globo.com/rio/mec-libera-276-milhoes-para-educacao-do-rio-22237964
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-e-governo-federal-firmam-acordo-de-r-276-milhoes-para-escolas-da-rede-publica.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rj-e-governo-federal-firmam-acordo-de-r-276-milhoes-para-escolas-da-rede-publica.ghtml
http://juventude.gov.br/juventude/noticias/snj-garante-ampliacao-do-programa-forcas-no-esporte-no-rio-de-janeiro
https://www.marinha.mil.br/noticias/presidente-michel-temer-amplia-acoes-sociais-para-criancas-e-jovens-do-rio-de-janeiro-no 
https://www.marinha.mil.br/noticias/presidente-michel-temer-amplia-acoes-sociais-para-criancas-e-jovens-do-rio-de-janeiro-no 
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/governo-lanca-programa-de-r-157-milhoes-para-acoes-sociais-no-rio-de-janeiro
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-11/governo-lanca-programa-de-r-157-milhoes-para-acoes-sociais-no-rio-de-janeiro
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D. LISTA DE EVENTOS

1. Lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de 

Janeiro e os seus Municípios

Data: 13 de novembro de 2017

Local: Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan)

Av. Brasil, 10590 - Penha, Rio de Janeiro - RJ, 21012-350

2. Publicação no DOU de 16 de novembro de 2017, do Decreto nº 9.197, de 14 de no-

vembro de 2017

Institui o Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de 

Janeiro e os seus Municípios.

3. Publicação no DOU de 27 de novembro de 2017, da Portaria nº 486, de 24 de no-

vembro de 2017

Designa os componentes do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de 

Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. 

4. Realização da 1ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergen-

cial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios

Data: 30 de novembro de 2017 

Local: Esplanada dos Ministérios, bloco A, 8º andar, sala de reuniões do 

gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social.

5. Realização da 2ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emer-

gencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios

Data: 7 de dezembro de 2017 

Local: Esplanada dos Ministérios, bloco A, 8º andar, sala de reuniões do 

gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social.
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6. Realização da 3ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa 

Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios

Data: 8 de fevereiro de 2018 

Local: Esplanada dos Ministérios, bloco A, 8º andar, sala de reuniões do 

gabinete do Ministro do Desenvolvimento Social.
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E. FOTOS

Cerimônia de Lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o  
Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios (13/11/2017)

Foto: Marcos Corrêa/PR

Foto: Marcos Corrêa/PRFoto: Marcos Corrêa/PR
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1ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 

Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios (30/11/2017)

Foto: Rafael Zart

2ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 

Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios (07/12/2017)

Foto: Rafael Zart
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3ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 

Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios (08/02/2018)
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