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1. RESGATE DO RIO: A MISSÃO

1. Não há sequer um só cidadão residente do Estado do Rio de Janeiro 
que não concorde que o Rio precisa melhorar e muito. Se esse 
cidadão é jovem, além de sentir alguma insegurança, percebe, 
principalmente, que o futuro “é uma pedreira” pela carência de 
oportunidades de formação profissional e colocação num trabalho 
promissor. Se o cidadão fluminense é adulto, chefe de família, lhe bate 
a angústia de correr atrás do pão-de-cada-dia para sua família num 
ambiente que lhe é mais hostil do que amigável: é difícil para quem 
se desloca para o trabalho, para quem busca um emprego, para quem 
corre para manter o seu posto de trabalho. E se o cidadão é uma 
pessoa mais idosa, sofre mais ainda por causa da aflição da falta de 
uma assistência médica adequada, daquela sensação de desproteção 
na rua, de uma solidão permanente e até da falta do que comer 
na próxima refeição. E se fizermos parte de um grupo social mais 
vulnerável, aí mesmo que a percepção de abandono é maior. O Mapa 
da Pobreza não coloca o Rio em bom destaque. Somos, como Estado, 
o 9º colocado no ranking de menor pobreza. Na geração de empregos, 
vimos a situação histórica do Rio se deteriorar ano a ano, embora 
tenhamos números para comemorar uma 2ª posição na recuperação 
pós-pandemia. Constatar as mazelas que vêm de longe na história do 
nosso Estado, fruto de uma sequência de administrações fracassadas, 
nos ajuda a enxergar com realismo e pé-no-chão as chances de um 
futuro melhor. Mas, tampouco, nossa história nos condena a só repetir 
o passado. A pergunta que importa para a equipe de Claudio Castro é 
prática e corajosa: AFINAL, O RIO TEM JEITO?

2. O Rio tem jeito. O resgate de um futuro melhor, aliás muito melhor, 
não depende só de recursos ou assistência que venham de fora, nem 
de um tempo muito largo, num duro e penoso caminho de busca 
do progresso. A boa notícia, escondida debaixo de tantas mazelas, é 
que o Rio tem jeito! Sim, o Rio, tem jeito, principalmente, pela melhor 
mistura de gente disposta a não desistir nunca, gente bonita e gente 
destemida, capaz de reiteradas “viradas” em momentos muito difíceis 
nos seus quase 500 anos de história. Mas não é só por isso. Se o Estado 
do Rio de Janeiro, com seus 17,5 milhões de habitantes e com seus 43,8 
mil km2, fosse um país independente, como o Chile, Equador ou Israel, 
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estaríamos falando de uma nação de porte médio no cenário mundial, 
com um PIB de quase 1 trilhão de reais, riquíssima em recursos 
energéticos, colocada na nona posição no mundo como país produtor 
de petróleo e gás. Não nos falta gente preparada, nem braços fortes, 
mentes abertas, organização política e vontade coletiva para promover, 
em todo o território do Rio, e para todos os fluminenses - sem deixar 
ninguém pra trás - o maior resgate econômico, social e moral de todos 
os tempos na história de uma sociedade conflagrada. O resgate do 
Rio Estado, do Rio Cidade e do Rio Metropolitano, com suas imensas 
possibilidades, é a missão maior do Governo CLAUDIO CASTRO 2023-
26 (GCC 23-26). Esse resgate já começou. E ficará claro, nas próximas 
linhas, porque nossa missão já está em andamento.

3. O Rio já pôs o pé na estrada da sua própria retomada. A primeira 
grande providência foi não deixar passar a oportunidade da legislação 
federal para assinar o REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL (RFF 2022) 
que recoloca nos trilhos as finanças do Estado, nos impõe uma sadia 
dieta fiscal, mas não nos limita em nada a capacidade de gastar no que 
mais importará na vida diária de milhões de cidadãos, o novo programa 
de investimentos do Estado, chamado de PACTO RJ, da ordem de 14 
bilhões de reais, mexendo com toda a economia fluminense, de alto 
a baixo, em todas os setores e regiões do ERJ. O GCC não esperou 
a recondução do Governador para deflagrar esse que já é o maior 
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS no Estado desde a gestão Carlos 
Lacerda, na saudosa Guanabara. A arrojada planilha de investimentos 
de Claudio Castro só se viabilizou pela visão estratégica de se resolver 
de vez a situação patrimonial da principal empresa estadual, a CEDAE. 

4. O êxito absoluto da estratégia financeira do Governo Claudio Castro, 
com o incondicional apoio da Assembleia Legislativa e suporte do TJ-
RJ, resultou em estrondoso sucesso prático, não só por trazer recursos 
empresariais fortes para fazer, com dinheiro novo, o que antes se fazia 
(água e saneamento) com sacrifício de impostos como, principalmente, 
por viabilizar bilhões de reais para o PACTO RJ mediante o pagamento 
das outorgas no leilão. Com isso, nosso Estado já virou, em 2022, 
um enorme canteiro de obras, deflagrando obras de infraestrutura 
significativas em simplesmente TODOS os 92 municípios fluminenses. 
Nosso otimismo encontra fundamento em obras efetivas, que estão 
modernizando a antiquada estrutura viária do Estado, indo até o 
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mais remoto trecho vicinal rural, viabilizando novas centralidades 
metropolitanas ao rasgar poderosas artérias de escoamento sobre 
trilhos (o METROLEVE Baixada – Arco) e a LINHA 3 (São Gonçalo – 
Praça Araribóia), ao promover drenagens, desassoreamentos de rios 
e contenções de encostas e, não bastasse tanto, ao viabilizar o salto 
tecnológico na educação estadual, o avanço formidável do estado da 
arte na rede hospitalar, a reviravolta na segurança pública pelo foco 
na presença ostensiva e na investigação produtiva e, sobretudo, um 
DIÁLOGO PRA VALER com todas as forças produtivas do Estado. 

5. O objetivo central do GCC 23-26 é gerar no Estado a maior onda 
de OPORTUNIDADES DE EMPREGO vivida nos últimos 50 anos. 
EMPREGOS COM SEGURANÇA é - e seguirá sendo – uma verdadeira 
obsessão da nossa equipe de governo. Mas quem, afinal, gera 
empregos? Não é, em última análise, o governo, pois este vive de 
recursos transferidos da sociedade. São as forças empresariais do 
Estado, os empreendedores de qualquer porte e área de interesse, os 
indivíduos criativos, os cientistas e professores, os artistas e desportistas, 
os realizadores em qualquer campo, são estes os fabricantes do milagre 
da multiplicação do pão-nosso-de-cada-dia que vai para a mesa de 
todos os fluminenses. O GCC tem diálogo permanente e incessante 
com as FORÇAS EMPREENDEDORAS do Estado do Rio de Janeiro. 
Será através de cada empreendedor fluminense, inclusive os que vêm 
de fora do Estado (muito bem-vindos!) que o GCC 23-26 projeta poder 
contabilizar, até o final do próximo mandato, a abertura líquida, 
entre 2023 e 2026, de mais UM MILHÃO DE POSTOS DE TRABALHO, 
a maioria sendo de empregos com carteira assinada e salários 
valorizados. Mas essa meta será frustrada se o GCC não puder contar 
com o concurso diário de empreendedores engajados, sobretudo 
em estabelecimentos e iniciativas de pequeno e médio portes. Apoio 
técnico, fomento e financiamento, redução de tributos e simplificação 
radical de licenças e de burocracias é o lema na administração liderada 
por Claudio Castro. Isso já se traduz em mais SEGURANÇA para criar, 
produzir e crescer. Segurança jurídica e tributária. Segurança pessoal e 
patrimonial. Segurança ambiental e energética. Segurança financeira. 
Assim está e estará organizada a maneira Claudio Castro de fazer as 
coisas acontecerem, sempre o mais rápido possível e do modo mais 
correto.
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2. “SIGO”: O LEMA A SER SEGUIDO

1. Qualquer governo sério e ético começa por ter compromisso com 
o planejamento de suas METAS E AÇÕES. As METAS servem para 
apontar para o OBJETIVO FINAL (= EMPREGOS COM SEGURANÇA). E 
as AÇÕES são as iniciativas que nos farão chegar às metas pactuadas 
com a sociedade fluminense. O GCC 23-26 é organizado em torno de 
METAS E AÇÕES compondo uma MATRIZ de iniciativas que a própria 
sociedade e seus representantes políticos poderão cobrar do governo 
ao longo do mandato. 

2. A MATRIZ DE METAS E AÇÕES (MMA) é a Bíblia do governo. E essa 
Bíblia contém uma mensagem-resumo, um mantra condensado nas 
letras S.I.G.O. O significado delas resume em quatro palavras o que 
pretendemos realizar:

S. SEGURANÇA

 I. INVESTIMENTOS

G. GESTÃO

O. OPORTUNIDADES

3. Sem SEGURANÇA não há que cogitar de governo, muito menos de 
um futuro digno. A Segurança é um direito humano fundamental, 
promovido como lema do futuro planetário pela Organização das 
Nações Unidas – ONU. Não é só uma demanda do momento, de uma 
cidade como o Rio Metropolitano, que sofre a sensação de insegurança 
e é vítima diária da violência urbana. Muito mais. A demanda é por 
Segurança em sentido amplo: a pessoal, patrimonial, ambiental e 
jurídica, sanitária e econômica. Também, de modo relevante para boa 
parte da população, a Segurança alimentar. Se não atacada, ao mesmo 
tempo, em todas as suas frentes, a Segurança do Cidadão resultará 
capenga e precária. Daí o imenso desafio de se entregar Segurança em 
sua vertente confiável e ampla. 
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4. A Segurança é um desafio que só se cumprirá mediante extenso e 
intenso programa de INVESTIMENTOS. Esta é a segunda palavra-
compromisso do SIGO. Sem Investimentos, em frentes diversas e muito 
a fundo no território do Estado do Rio de Janeiro, a meta de Segurança 
não se cumprirá de modo adequado às demandas da população. 
Segurança e Investimentos caminharão lado a lado no GCC 23-26. São 
objetivos irmãos, de mãos dadas.

5. Qual o pressuposto do planejamento efetivo em qualquer situação? 
É a boa GESTÃO, comprometida com EFICIÊNCIA e ÉTICA. Sem 
gestão não há solução. Não é por outro motivo que as empresas do 
mundo inteiro investem tanta energia e recursos na sigla, em inglês, 
ESG (Environmental, Social, Governance). O governo do Estado do 
Rio de Janeiro não pode ter um nível de compromisso ESG inferior 
ao das empresas e empreendedores que abriga em seu território. 
O exemplo vem de cima, das autoridades maiores. O GCC 23-26 
incorpora os códigos de conduta do ESG e pretende fazer mais: a 
GESTÃO fluminense quer ser espelho e referência para a Federação 
brasileira. O governador Claudio Castro, na sequência da aprovação 
da disciplina fiscal do novo RRF estadual e das regras de operação do 
FUNDO SOBERANO dos recursos do petróleo fluminense sancionado 
pela ALERJ, apresentará o projeto de LEI DE EFICIÊNCIA NA GESTÃO 
DO ESTADO (LEGE-RJ), iniciativa pioneira no mundo da Administração 
Pública, uma lei de princípios práticos para uma Gestão eficiente em 
todos os campos de atuação do Estado, aquela em que o cidadão 
e o contribuinte são o foco permanente das entregas que o gestor 
promete fazer.

6. Como se gera 1 milhão de novos postos de trabalho em quatro 
anos de mandato? Não é com conversa. É com Segurança, com 
Investimentos e com Gestão. Não há outra fórmula. Este é o 
compromisso do GCC, cuja resultante necessária será a extraordinária 
ampliação de OPORTUNIDADES em todos os setores, regiões e 
dimensões do Estado do Rio de Janeiro. A palavra Oportunidades 
engloba mais do que a meta heroica de geração de um milhão de 
novos empregos. A Oportunidade nasce na alma de cada cidadão 
fluminense; é um impulso que brota em cada cidadão motivado e 
encorajado a enfrentar seu o dia-a-dia. Este é o significado último 
do conceito de GOVERNO PRESENTE. Um governo que se põe, 
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invisivelmente, ao lado de cada habitante desse Estado, que se 
faz presente em pequenos detalhes do dia, cuja atuação flui sem 
sobressaltos para o cidadão aplicado em seu labor. Esta é a fonte 
de OPORTUNIDADES de que estamos tratando. São Oportunidades 
na geração de um emprego a mais, de mais um percurso casa-
trabalho rápido e seguro, de uma árvore plantada a mais na nossa 
Mata Atlântica, de mais um evento social, artístico ou esportivo 
transcorrido a mais sem qualquer intercorrência, é uma vida a mais 
salva na emergência do hospital, é um prêmio a mais angariado por 
jovem destacado por sua excelência escolar ou por mais um cientista 
consagrado por sua invenção ou descoberta no Rio de Janeiro, uma 
start-up a mais na constelação de iniciativas empreendedoras dentro 
do território do Estado. Essas são as Oportunidades que passarão de 
Sonho a se tornarem Realidade no horizonte do próximo mandato 
estadual.
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PACTO pelo 
Rio de Janeiro
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O governo GCC 23-26 lançou em setembro de 2011 o Pacto RJ, pacote de 
medidas que objetivam destravar a economia fluminense nos próximos 
três anos para garantir posterior desenvolvimento sustentável do Estado 
do Rio de Janeiro. O plano prevê investimentos de R$ 17 bilhões, que 
serão aplicados em mais de 50 projetos em todos os 92 municípios do 
estado, nas áreas de infraestrutura; desenvolvimento social e econômico; 
saúde, educação, segurança, meio ambiente e cultura e lazer. A 
perspectiva é gerar 150 mil novos postos de trabalho.

O governador destacou na época que “São investimentos que gerem 
investimentos, negócios que gerem negócios. O que a gente está 
preparando aqui é o Rio para crescer. A verdadeira recuperação fiscal não 
é corte. É o nosso Estado evoluir como Estado, arrecadar mais, gerar mais 
negócio, gerar mais emprego. É trazermos mais empresas para cá...para 
uma retomada da relevância do Rio no cenário nacional”.

Entre as ações do Pacto RJ previstas estão: 

 ▶ criação de uma linha de metrô em superfície com 23 quilômetros, que 
cortará a Baixada Fluminense 

 ▶ construção de trecho interligando a Via Light à Avenida Brasil, na 
Pavuna, 

 ▶ volta do teleférico do Complexo Alemão 

 ▶ conclusão do Museu da Imagem e do Som (MIS) 

 ▶ inauguração de 26 Restaurantes do Povo

 ▶ implementação de um BRS (sistema de integração por meio de 
ônibus) de 13,5 quilômetros em São Gonçalo 

 ▶ revitalização de 882 quilômetros de vias pelo estado 

 ▶ construção de, pelo menos, cinco mil unidades habitacionais

 ▶ implantação de nova unidade do Rio Imagem, na Baixada, e 

 ▶ reforma de 50 Cieps, tornando as escolas ambientes mais tecnológicos 
e em horário integral
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A inclusão de itens do programa Rio Canteiro de Obras no pacote de 
ações Pacto RJ é uma importante vitória da indústria fluminense, que 
será alavancada com esse programa pelos próximos 35 anos. A economia 
fluminense deve receber investimentos de R$ 332,9 bilhões nos próximos 
três anos, de acordo com levantamento feito pela Federação das 
Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). A economia fluminense deve receber 
investimentos de R$ 332,9 bilhões nos próximos três anos, de acordo 
com levantamento inédito feito pela Federação das Indústrias do Rio de 
Janeiro (Firjan). 

Desse total, o setor de óleo e gás deve responder por 91% dos recursos 
previstos para projetos no Estado do Rio entre 2022 e 2024. A Petrobras 
divulgou que prevê investir US$ 13 bilhões em negócios na Bacia de 
Campos entre os anos de 2021 e 2025. Os investimentos serão, sobretudo, 
para a revitalização de campos de petróleo. Empresas que adquiriram 
campos na região que eram operados pela Petrobras têm promovido 
uma dinamização do setor de óleo e gás e perspectivas de incremento 
nas economias locais, reforçando o interesse de empresas estrangeiras no 
empreendimento.

Pelo menos seis novas empresas passaram a atuar na região, com 
perspectivas de alavancar a produção. O aumento da produção deve 
gerar maior retorno para a sociedade por meio de tributos, royalties, 
participações especiais, empregos e dividendos.

Segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan), quatro das empresas que compraram ativos na região já 
apresentaram planos de desenvolvimento que somam R$ 13,2 bilhões.

Com previsão de R$ 17,96 bilhões em investimentos nos três próximos 
anos, o Pacto RJ está sendo possível graças ao êxito da concessão da 
Cedae, cujo valor da outorga oxigenou o caixa do governo estadual. 

A concessão da Cedae gerou dois grandes benefícios de uma vez. 
Além dos investimentos que os concessionários farão em saneamento 
básico, os recursos obtidos pelo Estado do Rio serão usados em outras 
importantes frentes, como segmentos de infraestrutura e indústria de 
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transformação. A Firjan avalia que, em paralelo ao setor de petróleo 
e gás, o Pacto RJ promoveu, a inclusão dos pleitos da indústria de 
transformação com um programa robusto de ações em infraestrutura, 
saúde, educação, segurança e outras áreas.  

Em junho, foi anunciado um elenco de ações para a melhoria de nossa 
infraestrutura, como por exemplo, as melhorias operacionais nas rodovias 
estaduais RJ-140, RJ-130, RJ-198 e RJ-210, entre outras.

Com o intuito de dar transparência ao uso dos recursos, o GCC 23-26 
criou um comitê para acompanhar a implementação dos projetos, 
que contará com a participação da sociedade civil e lançou o Portal 
Transparência do Pacto RJ, em que é possível conferir o andamento de 
cada um dos projetos que integram o pacote de obras. A população pode 
ter acesso a todas as etapas (estudo, projeto, licitação, obras e conclusão), 
o valor empenhado e a data prevista de conclusão.

O Pacto RJ representa a maior esperança das populações Carioca 
e fluminense para reverter as consequências negativas da Fusão da 
Guanabara com o antigo Estado do Rio, a fuga das indústrias para 
outros estados que esvaziou o setor a perca do protagonismo no cenário 
nacional.
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PROGRAMA 
DE GOVERNO
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1) Economia e Finanças Públicas

2) Educação e Jovens

3) Saúde

4) Segurança Pública

5)  Infraestrutura, Habitação, Mobilidade 
Urbana e Enfrentamento à Pobreza

6)  Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

7)  Apoio à Mulher, ao Idoso e à Pessoa com 
Deficiência

8) Meio Ambiente
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ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Crescimento de 4,1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado do Rio 
de Janeiro em 2021, de acordo com dados da Firjan;

 ▶ O Estado teve superávit de US$ 9,2 bilhões na balança comercial, de 
janeiro a setembro de 2021, tanto as exportações (US$ 23,7 bilhões) 
quanto as importações (US$ 14,5 bilhões) registraram crescimento de 
35% e 6%, respectivamente, em comparação ao mesmo período no 
ano anterior;

 ▶ Em 2021 foram abertas 72.894 empresas em território fluminense, um 
recorde histórico nos 214 anos da Junta Comercial do Estado do Rio 
de Janeiro (JUCERJA).  Em 2022, no período de janeiro a maio, foram 
abertos 28.495 novos negócios no Estado;

 ▶ No período de abril de 2021 a março de 2022, o Estado registrou o 
total de 187.755 de novos empregos gerados (número três vezes maior 
que os 12 meses anteriores, que tiveram saldo negativo de – 76.561), 
ocupando o terceiro lugar no Ranking Nacional de Postos Formais (em 
razão de ter gerado 218,2% de postos de empregos a mais que o saldo 
do ano de 2020, segundo o Novo Caged).

 ▶ Com o leilão da CEDAE, o Estado pôde perceber a geração de 26 mil 
postos de empregos diretos e indiretos;

 ▶ Organização das Contas Públicas do Estado, que permitiu a 
antecipação do pagamento da folha de pessoal, do 10° para o 3°dia 
útil do mês; bem como a ampliação das datas de pagamentos a 
fornecedores e prestadores de serviços do Estado (de três vezes por 
mês para duas vezes por semana);

 ▶ Redução de 53% no Estoque de Restos a Pagar (Pagamentos 
Pendentes);

 ▶ Expressivo aumento no Resultado Primário, que passou de R$2 bilhões 
em 2018, para R$10,8 bilhões em 2021;

 ▶ Recomposição Salarial dos Servidores Públicos do Estado, no 
percentual de 13,05%, possível em razão de o Governo ter alcançado 
déficit zero no orçamento em 2022;
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 ▶ Emissão de parecer favorável pelo TCE às contas do Governo de 2021, 
fato que não acontecia desde 2015;

 ▶ Aprovação do Plano de Recuperação Fiscal do ERJ pela União e efetivo 
ingresso do Estado no Regime de Recuperação Fiscal, em 30 de junho 
de 2022; 

 ▶ Publicação mensal dos repasses efetuados aos municípios no portal 
do Tesouro, referente a IPVA; ICMS; CIDE; FUNDEB; Royalties; IPI; entre 
outros (antes não existia esse nível de transparência dado aos Repasses 
no Portal do Tesouro);

 ▶ Termo de Ajustamento de Conduta Tributária (TACT) da Petrobras: 
deu-se solução às contingências tributárias desta importante empresa 
fluminense, com desembolso de R$1,8 bilhão pela companhia aos 
cofres do ERJ;

 ▶ Repasses financeiros regulares do Tesouro Estadual à Educação 
(SEEDUC e SECTI) e Saúde (FES) conforme a receita realizada

 ▶ Leilão e Outorgas da CEDAE, que geraram benefício econômico de 
mais de R$25 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro;

Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Perseguir um ajuste fiscal com sustentação de longo prazo, o que 
significa dar efetividade a visão conceitual prevista no Plano de 
Recuperação Fiscal que visa qualificar o necessário controle de gastos 
ao não negligenciar a recuperação decisiva pelo lado das receitas 
tributárias;

 ▶ Integração entre as agendas de ajuste fiscal e desenvolvimento 
econômico. Articulação interinstitucional com área de planejamento 
para servir de uma agenda estratégica orientadora do desenvolvimento. 
Especificamente, garantir o planejamento indutor de seu efeito 
multiplicador sobre diversas cadeias produtivas;

 ▶ Garantia de abertura de espaço fiscal para o investimento público, 
consolidando a recuperação já iniciada no último ano. Nesse sentido, 
garantir tratamento orçamentário distinto das rubricas de despesas 
correntes na fase de definição, e pactuar mecanismos que impeçam de 
suas ações serem sacrificadas na fase de execução orçamentária;
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 ▶ Debate federativo sobre possíveis compensações e revisão da partilha 
de receitas, bem como sobre articulação com governo federal para 
coordenação centralizada de grandes frentes de investimentos em 
infraestrutura;

 ▶ Revisão da política de incentivos, passando a ser baseada em metas e 
política de resultados para uma temporalidade estratégica definida;

 ▶ Consolidação do Sistema de Ativos Logísticos do ERJ, para a destinação 
dos investimentos produtivos prioritários nas respectivas retroáreas 
portuárias e aeroportuárias, visando o padrão de competitividade 
mundial. Importância de ações incluindo melhorias nos acessos 
aos portos (dragagens, ramais ferroviários, retroáreas), ampliações 
de rodovias, construção e melhoria de aeroportos e implantação de 
Estações Aduaneiras de Interior (EADIs), e Zonas de Processamento de 
Exportações;
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EDUCAÇÃO E JOVENS

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Investimento no valor de R$620.000.000,00 milhões para a construção 
e reforma de 150 colégios, inserindo-se neste total: R$15.000.000,00 
milhões para execução de projetos de prevenção contra incêndio e 
pânico nas escolas, R$10.000.000,00 milhões para adequação do 
sistema elétrico, R$10.000.000,00 milhões para cobertura e adaptação 
de quadras poliesportivas, R$30.000.000,00 milhões para reformas de 
telhados e R$60.000.000,00 milhões para o sistema de climatização;

 ▶ Revitalização de 50 CIEPS que serão transformados nas novas E-Tecs 
(Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades), em benefício de 26 
mil estudantes;

 ▶ Destinação de R$1,12 bilhão em ações de valorização do magistério, 
com retomada de progressões, promoções e reposições de vacâncias 
dos quadros de servidores efetivos;

 ▶ Implementação do Novo Ensino Médio para alunos da 1ª série, nas 
1.200 escolas da Rede Estadual, com aulas lúdicas e projeto de vida;

 ▶ Capacitação de 1.300 professores e coordenadores sobre cultural digital 
e no uso de ferramentas de apoio pedagógico – livros e chromebooks – 
que serão entregues nas unidades escolares;

 ▶ Instituição do Programa de Reforço Escolar, com a implantação de 
Suporte de Aprendizagem Paralela (SAPs), no segundo semestre de 
2021, para as disciplinas de Português e Matemática;

 ▶ Investidos R$386 milhões para expansão tecnológica da Rede Estadual 
de Ensino (aquisição de computadores, livros paradidáticos de 
tecnologia, projeto Letramento Matemático e kits preparatórios para o 
Enem);

 ▶ Criação do Projeto “Vem Que Tem Enem”, com aulas preparatórias 
exibidas na TV aberta, de segunda a sexta-feira das semanas que 
antecederam o Enem, nas áreas de conhecimento de Linguagens; 
Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além 
da redação dissertativa-argumentativa;

 ▶ Contratação de 9 mil mães e 1.500 assistentes sociais, através do 
Projeto MAES – Mulheres Apoiando a Educação, com vistas a execução 
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do programa de busca ativa de estudantes, que luta contra a evasão 
escolar (já alcançado o retorno de 65% de estudantes, após início das 
ações);

 ▶ Fim do contingenciamento dos orçamentos das Universidades 
Estaduais e ampliação do ensino para novas localidades do Estado, 
como Vaz Lobo, Campo Grande e Cabo Frio;

 ▶ Repasse de R$300 milhões para programas municipais de melhoria 
dos índices de reprovação, evasão e distorção idade-série;

 ▶ FAETEC: 70 mil vagas ofertadas, distribuídas por 122 unidades.

 ▶ Criação e Manutenção dos Projetos ECO – Escola Criativa de 
Oportunidades, EDUCATECH, Escolas LIBRAS, Escolas Interculturais 
(12 unidades), Escolas Cívico-Militares e Laboratório de Estudos 
Socioeducativos – DEGASE.

Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Promover a Valorização do Servidor da Educação, com investimento 
em Tecnologia e Modernização do Ensino

 ▶ Ampliação e investimento ao Programa Novo Ensino Médio, 
permitindo e estimulando o Protagonismo Juvenil

 ▶ Promover Ensino Técnico e Profissional, pensado na preparação do 
jovem para o mercado de trabalho

 ▶ Modernização da Infraestrutura Escolar, com implantação de Escolas 
Interculturais: Integração Global

 ▶ Gestão Educacional Eficiente, com promoção de Saúde, Inclusão e 
Bem-Estar

 ▶ Expansão da UNIVERSEEDUC, que objetiva ampliar o Ensino 
Universitário Estadual para municípios diversos, como Volta Redonda e 
São Gonçalo;
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SAÚDE

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Investimento no valor de R$620.000.000,00 milhões para a construção 
e reforma de 150 colégios, inserindo-se neste total: R$15.000.000,00 
milhões para execução de projetos de prevenção contra incêndio e 
pânico nas escolas, R$10.000.000,00 milhões para adequação do 
sistema elétrico, R$10.000.000,00 milhões para cobertura e adaptação 
de quadras poliesportivas, R$30.000.000,00 milhões para reformas de 
telhados e R$60.000.000,00 milhões para o sistema de climatização;

 ▶ Revitalização de 50 CIEPS que serão transformados nas novas E-Tecs 
(Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades), em benefício de 26 
mil estudantes;

 ▶ Destinação de R$1,12 bilhão em ações de valorização do magistério, 
com retomada de progressões, promoções e reposições de vacâncias 
dos quadros de servidores efetivos;

 ▶ Implementação do Novo Ensino Médio para alunos da 1ª série, nas 
1.200 escolas da Rede Estadual, com aulas lúdicas e projeto de vida;

 ▶ Capacitação de 1.300 professores e coordenadores sobre cultural digital 
e no uso de ferramentas de apoio pedagógico – livros e chromebooks – 
que serão entregues nas unidades escolares;

 ▶ Instituição do Programa de Reforço Escolar, com a implantação de 
Suporte de Aprendizagem Paralela (SAPs), no segundo semestre de 
2021, para as disciplinas de Português e Matemática;

 ▶ Investidos R$386 milhões para expansão tecnológica da Rede Estadual 
de Ensino (aquisição de computadores, livros paradidáticos de 
tecnologia, projeto Letramento Matemático e kits preparatórios para o 
Enem);

 ▶ Criação do Projeto “Vem Que Tem Enem”, com aulas preparatórias 
exibidas na TV aberta, de segunda a sexta-feira das semanas que 
antecederam o Enem, nas áreas de conhecimento de Linguagens; 
Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; além 
da redação dissertativa-argumentativa;

 ▶ Contratação de 9 mil mães e 1.500 assistentes sociais, através do 
Projeto MAES – Mulheres Apoiando a Educação, com vistas a execução 
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Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Destinação de mais de R$2,2 bilhões aos 92 Municípios do Estado, para 
suporte em custeio de unidades e centros de assistência especializada 
em oncologia, terapia renal substitutiva, vigilância da população 
exposta à agrotóxico, doenças crônicas não transmissíveis, calamidade 
pública, média e alta complexidade, núcleo de vigilância em saúde e 
serviço de verificação de óbito;

 ▶ Investimento de mais de R$702 milhões para a Construção, 
Manutenção e Ampliação de 46 unidades de Saúde da Rede SUS 
instaladas no Estado;

 ▶ Atuação intensificada ao Combate à Pandemia de COVID-19, com 
aporte financeiro à criação e manutenção de milhares de leitos em 
diversos Municípios do Estado;

 ▶ Aplicação e Distribuição em massa de Vacinas contra a COVID-19, no 
total estimado de 42,4 milhões de doses;

 ▶ Abertura e Manutenção de diversos Hospitais da Rede Pública de 
Saúde, com desenvolvimento expressivo da Rede de Urgência e 
Emergência – RUE do Estado, em especial a construção do Hospital do 
Câncer de Nova Friburgo, que teve o investimento de R$ 50,4 milhões, 
para a instalação de 58 leitos, sendo 10 de terapia intensiva e 48 de 
enfermaria, consultórios médicos, laboratórios e estacionamento;

 ▶ Reforma das UPAS: a Secretaria de Saúde do Estado iniciou a reforma 
de 24 unidades de Pronto Atendimento – UPAS, investindo cerca de R$ 
41 milhões, para melhoria das condições de atendimento da sociedade;

 ▶ Entre janeiro de 2021 e março de 2022 foram contabilizados 313.648 
atendimentos de saúde em Hospitais da Rede Estadual e 1.783.27em 
Unidades de Pronto Atendimento geridas pelo Estado;

 ▶ PROGRAMA LAÇOS: repasse anual de R$ 150 milhões para custeio 
e investimento em maternidades municipais cadastradas (dos 70 
municípios que têm maternidade municipal, 53 já aderiram ao 
programa);

 ▶ Ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 
descentralizado, com previsão de instalação de 40 bases avançadas e 
entrega de mais de 30 motolâncias, que ficarão em lugares específicos.
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Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Tornar o Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS) um 
complexo de excelência, consolidando o ERJ como um paradigma 
para outros estados, possibilitando o aumento da competitividade 
das empresas da área de saúde, dos produtores públicos e privados 
existentes no território fluminense, bem como o atendimento com 
maior qualidade às demandas por saúde da população fluminense;

 ▶ Apoio aos Municípios no Atendimento em Saúde, principalmente 
voltado à integração do Sistema Único de Saúde – SUS e dos Sistemas 
de Informação em Saúde, em todo o Estado do Rio de Janeiro

 ▶ Consolidação do Hospital de Cardiologia da Baixada, do Hospital 
Oncológico da Baixada, do Hospital Oncológico de Nova Friburgo, do 
Hospital de Resende, do Hospital do Torax e da Maternidade de São 
Gonçalo

 ▶ Implantação e Consolidação do RioImagem Baixada, para garantia 
da realização de exames de imagem por toda a comunidade daquela 
Região, ampliando a oferta de serviços de Diagnósticos por Imagem

 ▶ Qualificação da Rede de Urgência e Emergência, promovendo reforma 
nos Hospitais Estaduais, em especial: Hospital Estadual Azevedo Lima 
(HEAL), Hospital Estadual Getúlio Vargas (HEGV) e Hospital Estadual 
Roberto Chabo (HERC)

 ▶ Promoção do Diagnóstico precoce e Tratamento do Câncer e 
Ampliação da Atenção aos Pacientes com Tuberculose

 ▶ Promoção de Diretrizes da Maternidade Segura no SUS, com 
ampliação do Laços – Maternidade Segura (75 unidades)

 ▶ Instituição da Gestão de Custos em Saúde, objetivando melhor 
aplicação das despesas públicas, para prestação de serviços de saúde 
com efetividade e qualidade`
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SEGURANÇA PÚBLICA

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Força-Tarefa de Combate à Milícia: que resultou na prisão de 
aproximadamente 1.200 milicianos, gerando um prejuízo estimado em 
R$ 2,5 bilhões às organizações criminosas;

 ▶ Investimentos na faixa de R$700.000.000,00 milhões às forças de 
Segurança do Estado: onde podemos, especificamente, citar compras 
de equipamentos de alta tecnologia (a exemplo dos instrumentos de 
Menor Potencial Ofensivo - MPO, das câmeras operacionais portáteis 
e do equipamento Cellebrite Premium, que recupera mensagens 
apagadas de celular), a Inauguração da Agência Central de Inteligência 
e do Gabinete de Comando de Operações Policiais, com vistas à 
elucidação de crimes e à gestão estratégica de ações voltadas ao 
combate da criminalidade no Estado, sobretudo quando referente às 
organizações criminosas; 

 ▶ Manutenção e Expansão da Operação Segurança Presente: Atualmente 
possui cobertura de 42 localidades distintas, espalhadas em 21 
Municípios do Estado;

 ▶ Criação do Programa Bairro Presente: instalação de 35 módulos, em 
29 bairros do Estado, destinados à atuação preventiva de controle 
da Segurança Pública, através de investimentos em ações sociais à 
comunidade;

 ▶ Implantação do Programa Cidade Integrada, Programa Patrulha Maria 
da Penha – Guardiões da Vida, Programa Escolar de Proteção à Criança 
e ao Adolescente e do Programa de Proteção à Liberdade Religiosa

 ▶ Consolidação de bons resultados dos órgãos de 
Segurança Pública, quais sejam, a redução de 10,67% no 
indicador de Letalidade Violenta, 12,06% no Roubo de Carga, 10,42% no 
Roubo de Rua e 3,05% no Roubo de Veículos=

 ▶ Realização de Concursos Públicos para aumento no efetivo de agentes 
de Segurança Pública, no percentual de 94% para a Secretaria de 
Estado e Polícia Militar (de 350 para 680 policiais militares); 32% para a 
Secretaria de Estado de Polícia Civil (de 1.066 para 1.405 policiais civis); 
e 83% em policiamento diário, (de 750 para 1.370 policiais diários), 
com respectivo aumento das bases operacionais, em 43% do existente, 
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saindo do número de 23 para 33 bases em pleno funcionamento.

 ▶ Notória melhora na atuação da Segurança do Trânsito, percebido, 
assim, aumento em 115% na abordagem de veículos (de 4 000 para 
8653); 85% na arrecadação de multas de trânsito (de R$3.800 milhões 
para 7 milhões) e 55% no atual número de equipes de abordagem 
(de 15 para 21), bem como queda em 34% dos acidentes de trânsito, 
com redução de 20 milhões de reais em gastos com saúde pública 
destinada às vítimas de acidentes de trânsito;

 ▶ Programa de Segurança mais bem avaliado do Estado do Rio de 
Janeiro 

Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Ampliação do número de bases e qualificação da Operação Segurança 
Presente, com o objetivo de aumentar em 43% o número de bases 
operacionais da Operação Segurança Presente (OSP), através da 
implantação de 15 novas bases. 

 ▶ Expandir a abordagem de proximidade para Municípios de Regiões 
Turísticas e Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro 

 ▶ Ampliação do número de bases e qualificação da Operação Lei Seca

 ▶ Melhoria das condições das instalações das Unidades Policiais Militares 
e disponibilização de materiais para a PMERJ, com construção de novo 
Complexo de Treinamento

 ▶ Recomposição do efetivo no quadro de Saúde da PMERJ
 ▶ Promover maior transparência e segurança jurídica na atuação policial, com vistas a 

garantir a redução da letalidade das operações das forças de segurança

 ▶ Aproximação entre a Corporação e a Sociedade Civil, com ampliação 
do Programa Cidade Integrada e Programa Bairro Presente

 ▶ Aprimorar a qualidade do atendimento da Polícia Civil, com a 
consolidação da transformação digital na Secretaria de Polícia Civil, 
visando a criação de ferramenta estatística para a identificação e 
antecipação de eventos criminais
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 ▶ Construção de Armazém de dados da segurança pública do Estado do 
Rio de Janeiro, com enfoque na transparência das estatísticas criminais 
de segurança pública

 ▶ Desenvolvimento de atividade da Geointeligência, através da 
atualização e recomposição da estrutura tecnológica do Estado
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INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO, 
MOBILIDADE URBANA E ENFRENTAMENTO 
À POBREZA

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Criação do PACTO/RJ: maior pacote de investimentos para a retomada 
social e econômica do Estado, com destinação de 17 milhões de reais 
para financiamento de mais de 50 projetos do Estado;

 ▶ Projeto Casa da Gente: construção de 10 mil unidades habitacionais 
por ano, durante cinco anos, com investimento de R$ 6,5 bilhões, 
voltado ao atendimento de 24 localidades da Região Metropolitana e 
da Baixada Fluminense;

 ▶ Criação do Programa Supera RJ, que já atendeu mais de 311 mil 
pessoas em situação de vulnerabilidade, com oferecimento de auxílio 
emergencial, injetando quase 340 milhões na economia de todos os 92 
municípios do Estado; 

 ▶ Criação do Hotel Acolhedor: dois hotéis (Centro e Catete) destinados ao 
acolhimento de moradores de rua, com capacidade de cerca de 300 
leitos, que atualmente registra taxa de ocupação diária de 100%; 

 ▶ Retomada do Restaurante do Povo: oferecimento de refeições a preços 
populares (almoço a R$1 e café da manhã/lanche da tarde por R$ 0,50), 
com distribuição de 16.200 refeições por dia, em nove unidades em 
funcionamento;

 ▶ Criação do Programa RJ Alimenta: oferta estimada de 7.625 refeições 
gratuitas por dia, em cinco polos espalhados pelo Estado, com 
investimento total no valor de R$ 6.736.149,00;

 ▶ Cerca de 15 mil pessoas foram beneficiadas com o Programa 
Recomeçar, que trata de auxílio para famílias que sofreram grandes 
perdas em calamidades públicas em 14 Municípios do Estado, no 
valor de R$ 3 mil, chegando o investimento total à totalidade de 
R$60.000.000;

 ▶ Benefício do Aluguel Social concedido a 6.545 famílias, em 21 
Municípios do Estado;
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 ▶ Mutirão Comunidade Sustentável: 40 núcleos de mutirantes para 
promover a conservação das comunidades assistidas, bem como, o 
desenvolvimento sustentável com geração de renda;

 ▶ Criação e execução do Programa de Arquitetura Acessível “Na Régua”, 
que pretende a reforma de 150 imóveis localizados na comunidade do 
Jacarezinho (muitos não possuem banheiro);

 ▶ Ampliação do Programas: Somando Forças (87 Projetos em 37 
Municípios); Asfalto Presente (133 pavimentações em 55 Municípios); 
Governo Presente (142 Projetos em 46 Municípios) e Assentamentos 
Rurais (27);

 ▶ Reforma de praças degradadas nas comunidades assistidas;

 ▶ Revitalização do Teleférico do Alemão e da Comunidade da Mangueira

Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Favorecer a integração e a competitividade do estado no cenário 
nacional, através de análise da rede logística do Estado do Rio de 
Janeiro, e sua área de influência, com propostas hierarquizadas de 
ações e projetos

 ▶ Implantação do Metroleve da Baixada Fluminense, parte do Programa 
de Redesenvolvimento Urbano Integrado, para ampliar a mobilidade 
urbana da região, promover a qualificação urbana e o desenvolvimento 
socioeconômico da Baixada Fluminense;

 ▶ Investir em melhoria de acesso aos Portos do Estado do Rio de 
Janeiro, que são considerados âncoras logísticas, pelo próprio PELC/
RJ 2045, indutoras do desenvolvimento econômico, pois permitem 
maior geração de negócios, empregos, renda e impostos para o Rio de 
Janeiro

 ▶ Ampliar o investimento em manutenção de estradas do Estado do Rio 
de Janeiro, para melhoria das condições de negócios de transporte de 
cargas no país, gerando emprego e renda para a população

 ▶ Implantação da EF-118 (conexão ferroviária Rio-Vitória), da ZPE no Porto 
do Açu, do Aeroporto Indústria no Galeão e de Centros Logísticos de 
consolidação e desconsolidação de cargas
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 ▶ Projeção e Ampliação do Programa de Governo Presente e Programa 
Casa da Gente, objetivando melhor interação da sociedade e a 
Redução de Risco de Desastres 

 ▶ Construção de 120 unidades habitacionais para o reassentamento de 
famílias da comunidade Lazareto em Nova Friburgo e Reforma de 19 
casas na Comunidade Quilombola de Preto Forro em Cabo Frio

 ▶ Construção da Via Light e Ampliação da TransBaixada, para melhorar a 
circulação no Estado

 ▶ Apoio a Municípios ou Consórcios de Municípios, com soluções de 
estruturação de projetos de Concessão e Parceria Público-Privada, 
referentes a temáticas de competência municipal e concorrentes, 
nos moldes do bem-sucedido projeto de Concessão dos Serviços 
Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. A ideia 
é estabelecer conexões com Municípios do Estado para, numa política 
macro, estruturar Planos de Ações para tratamento e manutenção dos 
serviços referentes a: Resíduos Sólidos; Iluminação Pública; Educação 
Primária; Unidades Básicas de Saúde; Conectividade; Cidades 
Inteligentes; Geração Distribuída; Eficiência Energética; Mobilidade 
Urbana; Apoio ao Idoso; Ativos Ambientais
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CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Investimento de mais de R$ 250 milhões na Cultura Fluminense em 
2021, para garantir a retomada cultural pós-pandemia de COVID-19;

 ▶ Patrocínio de 94 projetos, de diferentes segmentos, pela Lei de 
Incentivo à Cultura (LIC), com investimento de cerca de R$ 140 milhões, 
valor que supera 2020 em mais de 73%;

 ▶ Lançamentos de cinco editais do Projeto Pacto Cultural RJ: destinado 
à premiação de mais de quatro mil projetos, em todas as regiões do 
Estado, com investimento de R$58 milhões aos artistas, produtores e 
fazedores de cultura;

 ▶ Programa O Rio Continua Lindo. E Perto! Ações promovidas em 
diversos outros Estados, com estande de apresentação de pontos de 
todo o Estado, em imagem 360º, para atração de visitantes;

 ▶ Criação do projeto Turismo Presente, que prevê obras de infraestrutura 
logística no estado, na ordem de R$100 milhões, autorizados no Plano 
Anual de Contratações, sendo mais de R$60 milhões para sinalização 
turística em todo o estado;

 ▶ Projeto Artesanato Fluminense, em parceria com a UERJ: suporte a 
mais de 21 mil artesãos beneficiados (4,5 mil carteiras renovadas), com 
investimentos na faixa de R$15 milhões, destinados ao fomento local, 
empreendedorismo e marketing;

 ▶ Construção de seis complexos audiovisuais, através do Projeto Cinema 
na Cidade, nos Municípios de Cordeiro, Miracema, São Fidélis, São 
Pedro da Aldeia, Bom Jardim e Mendes, no valor total de R$ 26 
milhões, objetivando promover benefício a mais de 100 mil habitantes, 
que não contam com esta experiência em sua cidade;

 ▶ Lançamento da Escola da Cultura, que objetiva estimular e fomentar 
a qualificação de agentes públicos e privados nas áreas vitais de 
funcionamento do Sistema Estadual de Cultura. Desde a inauguração, 
em 2021, o projeto já realizou cerca de 40 mil atendimentos;

 ▶ Concessão de 344 Bolsas Atleta. Investimento de R$ 450 mil por mês;
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 ▶ Investimento de R$ 19,1 milhões para a criação do “RJ em Movimento”, 
com instalação de 500 núcleos esportivos nas regiões da Costa Verde, 
Metropolitana e Região dos Lagos. O programa envolve mais de 50 mil 
pessoas participantes e mais de 1,5 milhão de atendimentos;

 ▶ Criação de núcleos do Esporte Presente: aulas de ginástica funcional 
e zumba para todos os públicos das comunidades abarcadas pelo 
Programa, com cerca de mil alunos já inscritos.

Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Nova Identidade - Recuperação da Infraestrutura Esportiva Pública 
Estadual, promovendo, sobretudo, a interiorização das Ações da 
Secretaria de Esporte e Lazer, resgatando os Espaços Públicos 
Esportivos para a população do ERJ 

 ▶ Criar políticas públicas de conscientização da população para promover 
a luta contra o Racismo no Futebol e outros Esportes

 ▶ Retomada dos Grandes Eventos Esportivos no Estado do Rio de 
Janeiro, a partir do lançamento do Museu do Esporte do RJ

 ▶ Promover Assistência e Apoio aos Atletas do ERJ e Ampliação do 
número de Projetos e Eventos Esportivos incentivados 

 ▶ Universalização da Cultura em todo estado, garantindo oportunidade 
para o artista fluminense, principalmente voltada a sua formação

 ▶ Divulgação e Ampliação do Calendário Cultural RJ, durante o ano 
inteiro, permitindo, inclusive a interiorização do Turismo, através da 
ampliação do Programa Turismo Presente
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APOIO À MULHER, AO IDOSO E À PESSOA 
COM DEFICÊNCIA

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Execução do Programa Desenvolve Mulher, com oferecimento de 
cursos de capacitação profissional para 1.400 mulheres chefes de 
família, cujo objetivo é geração de renda própria, garantida a percepção 
de auxílio por todas as alunas, durante a realização do curso, para 
estímulo à permanência;

 ▶ Abertura de Centros de Atendimento à Mulher: 10 Centros Integrados 
de Atendimentos à Mulher (CIAMs) e Centros Especializados de 
Atendimento à Mulher (CEAMs) acolheram, até julho de 2022, 8.137 
mulheres vítimas de violência doméstica;

 ▶ Patrulha Maria da Penha: – Guardiões da Vida: 45 equipes 
especializadas, com 180 PMs, realizaram 115.709 atendimentos a 
mulheres em situação de violência doméstica. De agosto de 2019 até 
julho, foram efetuadas 436 prisões, 5.543 ações sociais e 1.241 palestras;

 ▶ Criação e Manutenção do Programa Empoderadas: atua na prevenção 
e enfrentamento à violência contra mulheres, conscientizando-a 
quanto às situações de risco, bem como sair delas, com ensino 
aprofundado em relação aos direitos da Mulher e às leis de proteção; 

 ▶ Atuação contínua do Projeto Renasce Mulher, que possui o intuito de 
auxiliar mulheres que perderam a documentação de identificação, 
por motivo de abuso ou violência, no processo de retirada da segunda 
via de certidão de nascimento, casamento e RG, com isenção do 
pagamento das taxas de serviço para tanto.

 ▶ Fortalecimento do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM, 
com apoio e investimento direto por parte da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da Secretaria de Estado 
de Educação, Secretaria de Estado de Saúde e Secretaria de Estado de 
Trabalho e Renda;
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 ▶ Execução e Ampliação do Programa Desenvolve Mulher, junto ao 
Projeto Cidade Integrada: inscrição de 1.400 alunas nas comunidades 
do Jacarezinho e Muzema em cursos focados no empreendedorismo 
para geração de renda própria. Conta com oferecimento de bolsa 
auxílio para garantir a conclusão efetiva do curso e a não evasão das 
estudantes. O Programa será desenvolvido em diversas comunidades 
do Rio de Janeiro, sendo o Cantagalo o próximo alvo;

 ▶ Criação do Programa Mulher Mais Segura, cujo objetivo é integrar e 
ampliar os serviços públicos existentes destinados às mulheres em 
situação de violência, por meio da articulação dos atendimentos 
especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial 
e da promoção da autonomia financeira;

 ▶ Disponibilização gratuita de absorventes higiênicos para atender mais 
de 300 mil alunas, com investimento total no valor de R$ 19,5 milhões.

 ▶ Inauguração de 67 polos do Projeto Envelhecimento Ativo, distribuídos 
nas regiões da Baixada Fluminense, Região dos Lagos, Região do 
Médio Paraíba, Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul da Cidade do Rio de 
Janeiro, Região Serrana, Região Centro Sul e Região Norte Fluminense, 
com atendimento de 30 mil idosos, em projetos que envolvem 1.300 
profissionais;

 ▶ Manutenção e investimento para os 185 polos do Projeto Ativa Idade, 
que estão a pleno funcionamento na Baixada Fluminense, Região dos 
Lagos, Zona Norte e Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro, Região 
Serrana e Região Sul Fluminense;

 ▶ Implantação de 25 núcleos esportivos vocacionados para Pessoas Com 
Deficiência;
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Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Promover atendimento Especializado às Mulheres, ampliando os 
Centros Integrados de Atendimentos à Mulher (CIAMs) e os Centros 
Especializados de Atendimento à Mulher (CEAMs)

 ▶ Aprimoramento da REDE, pelos 92 municípios do ERJ, para melhor 
atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero

 ▶ Pacto Estadual de Enfretamento à Violência contra a Mulher, pensando 
no combate à violência contra a mulher de maneira não só repressiva, 
mas preventiva, com fomento do esporte e da defesa pessoal feminina, 
promoção de políticas públicas de reflexão e conscientização da 
sociedade e investimento no desenvolvimento da autonomia financeira 
de mulheres que tenham sofrido violência doméstica

 ▶ Implantação do Observatório do Feminicídio

 ▶ Criação da Casa de Defesa Pró-Vida, para apoio direto às mães 
adolescentes, desde a gestação até o parto, visando maior proteção à 
vida e integridade de mães e recém-nascidos

 ▶ Promoção do Projeto Cuidando-se para Cuidar Melhor, com Políticas 
Públicas voltadas para a educação, saúde e bem-estar da população

 ▶ Ampliação dos Polos do Projeto Ativa Idade e do Projeto 
Envelhecimento Ativo
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MEIO AMBIENTE

Avanços promovidos pelo atual Governo Claudio Castro
 ▶ Criação do Programa Limpa Rio: Programa de limpeza e 
desassoreamento de rios, córregos e canais para melhoria do 
escoamento da água. É um programa que atua de forma preventiva 
para evitar o transbordamento desses corpos hídricos que ocasionam 
enchentes em períodos de chuvas fortes. Desde 2020 o programa já 
passou contemplou todas as regiões do Estado, com intervenções em 
mais de 300 corpos hídricos;

 ▶ Construção de 25 estações de tratamento de esgoto, através do 
Programa Sanear Guandu, com destinação de R$ 55.761.919,35, para 
realização de obras em 11 cidades, que beneficiarão 43.679 pessoas;

 ▶ Criação do Programa Florestas do Amanhã: será realizado o plantio 
de 2,5 milhões de mudas de espécies endêmicas em 29 unidades de 
conservação e em outras áreas prioritárias espalhadas pelo território 
fluminense, abrangendo uma área total de 5 mil hectares; 

 ▶ Assunção de Compromissos para a mitigação e adaptação das 
mudanças climáticas: assumidos durante a COP26, pretende o Estado 
aumentar em 10% a cobertura da Mata Atlântica até 2050, para 
contribuir na mitigação das mudanças climáticas;

 ▶ Execução de despoluição das bacias da baía da Guanabara, do Rio 
Guandu e do Complexo Lagunar de Jacrepaguá, com investimento de 
cerca de R$6 bilhões;

 ▶ Universalização da distribuição de água, bem como a coleta e 
tratamento de esgoto, no âmbito de 47 Municípios do Estado, para 
benefício de cerca de 13 milhões de pessoas;

 ▶ Projeto Verão sem Geosmina: investimento de mais de R$4,3 milhões 
para a instalação de oito boias de ultrassom que emitem ondas de 
baixa potência e mantêm as algas abaixo da superfície, longe da luz 
solar, impedindo sua proliferação;

 ▶ Criação da Rio2030: convite à sociedade para ação e união de esforços 
em torno dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pelos 
próximos oito anos.
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Metas para o próximo Governo (2023-2026)
 ▶ Contribuir para o processo de crescimento sustentável do Estado, 
com alcances socioeconômicos (melhoria nas operações empresariais, 
benefícios para operadores e usuários, aumento de arrecadação 
tributária e de possibilidades de obtenção de financiamentos para 
novos investimentos) e ambientais (identificação de investimentos que 
minimizem os impactos negativos sobre o meio-ambiente)

 ▶ Estimular a negociação de ativos sustentáveis (créditos de 
carbono, Economia circular e biodiversidade) com a Bolsa Rio de 
Sustentabilidade, através da Nasdaq/Geap, tornando o Estado um hub 
mundial

 ▶ Atração dos fundos de investimentos em empresas sustentáveis, o que 
transformará os paradigmas econômicos do Estado e do país, com 
capacidade de dobrar o PIB;

 ▶ Sustentabilidade da Economia do Mar e a biotecnologia associada a 
valorização de sua biodiversidade, bem como promover clusters de 
serviços marítimos ao longo do litoral (incluindo aqueles para atender a 
base offshore)

 ▶ Promover o adensamento do encadeamento produtivo do setor 
de gás natural, reduzindo as perdas com renjeção e queima. Em 
particular, articulação com instituições públicas e privadas, de 
modo que os projetos de rede de gasodutos sejam realizados em 
território fluminense, bem como incentivar diversos ramos da cadeia 
petroquímica como de fabricação de plásticos e fertilizantes;

 ▶ Implantação do Novo sistema Guandu, com vistas a continuar o projeto 
e compromisso do Governo com a universalização da distribuição 
de água e do saneamento básico, garantido condições dignas de 
habitação à população do Rio de Janeiro.

Cláudio Castro
Candidato à reeleição ao Governo do Estado
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Ao longo da campanha, este 
Plano de Governo receberá 
novas contribuições de 
especialistas e autoridades 
reconhecidas em cada área.
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