
� Outros programas federais na cidade (Rio de Janeiro) 
 

� Bolsa Família: 228.259famílias atendidas pelo programa em 2016, 
com pagamento de um total de R$ 385,97 milhões. 
 
� Busca Ativa: 66.561famílias foram localizadas pela Busca Ativa e 
incluídas no Cadastro Único até janeiro de 2016, passando a receber o 
Bolsa Família no município. 
 

� Minha Casa Minha Vida: Foram entregues 47.248moradias, do total 
de 83.843contratadaspelo programa até maio de 2016, somando R$ 
9,3bilhões em investimentos. 

 
� Saúde Não Tem Preço: Mais de1,6 milhão pessoas que sofrem 
de hipertensão, diabetes e asma foram beneficiadas com medicamentos 
gratuitos até fevereiro de 2016, na rede conveniadana cidade. 
 
� Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Em 2015, 
mais de 882 mil alunos de 1.955 escolas da cidade participaram do 
programa, que recebeu R$ 125,97 milhões do governo federal. O PNAE 
garante recursos do Governo Federal para a oferta de merenda escolar 
gratuita e ações de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas, 
contribuindo para o adequado desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças. 
 

� Pronatec: Ao todo, 194.042alunos se matricularam em cursos 
técnicos ou de qualificação profissional na cidade até março de 2016, 
sendo 123.160 em cursos de qualificação profissional e 70.882 em 
cursos de ensino técnico. 

 
� Educação Superior: 64.038 alunos foram beneficiados pelo 

Programa Universidade para Todos – Prouni; 76.050foram atendidos 
pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES até março de 2016. O 
SISU - Sistema de Seleção Unificada também registrou 
795.657inscrições na capital fluminense até fevereiro de 2016. Além 
disso, foram concedidas 6.623 bolsas do programa Ciência sem 
Fronteirasaté 2015. 
 

 

Investimentos no Estado – RJ  

Esporte 

 

Centro Olímpico de Treinamento (COT) - R$ 1,7 bilhão 

Parque Olímpico de Deodoro: reformas em instalações já existentes – legadas 
dos Jogos Pan-Americanos e dos Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007, 
como o Centro Nacional de Tiro Esportivo, Centro Nacional de Hipismo, Centro 
de Pentatlo Moderno e Centro de Hóquei sobre Grama – e a construção de 



novos locais esportivos: Arena Deodoro, Estádio de Canoagem Slalom e 
Centro Olímpico de BMX. 
 
Parque Olímpico da Barra: construção de instalações esportivas que serão 
permanentes, como o Centro Olímpico de Tênis, o Velódromo Olímpico e as 
Arenas Cariocas 1, 2 e 3 (nestas, os recursos são destinados à climatização). A 
Arena do Handebol, que está sendo erguida com recursos do ME (R$ 140,1 
milhões), terá sua estrutura desmontada para a construção de quatro escolas 
públicas após os Jogos. 
 

Locais de treinamento durante os Jogos - R$ 207,5 milhões 

O Ministério do Esporte está investindo cerca de R$ 146,1 milhões em 
construção, reformas e adaptações esportivas em unidades militares para que 
sirvam de locais de treinamento à delegação brasileira e às delegações 
estrangeiras durante os Jogos. São elas: Centro de Capacitação Física do 
Exército (CCFEx), Escola Naval, Universidade da Força Aérea (Unifa), Centro 
de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan) e Clube da Aeronáutica 
(Caer). 
A pasta também está investindo R$ 61,3 milhões na Escola de Educação Física 
e Desportos da UFRJ, que servirá de local de treinamento para delegações 
estrangeiras.  
 

Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem – UFRJ - R$ 269,5 milhões 

As novas instalações do LBCD receberam investimentos de R$ 151,3 milhões 
(R$ 112,7 milhões do Ministério do Esporte e R$ 38,5 milhões do Ministério da 
Educação), somando obras e projetos. Já para a compra de novos 
equipamentos, materiais, insumos, mobiliário e operação foram destinados R$ 
74,6 milhões (sendo R$ 60 milhões do Esporte e R$ 14,6 milhões do MEC). 
Boa parte, após os Jogos, será destinada a universidades federais e outras 
instituições públicas. Há, ainda, um aporte de R$ 43,6 milhões (R$ 28,6 
milhões do ME e R$ 15 milhões do MEC) exclusivo para a operação olímpica.  
 

Centros de Iniciação ao Esporte(CIE) - Serão 13 CIEs no estado, num 
investimento total do Ministério de R$ 45,7 milhões. As unidades serão 
construídas nas cidades de Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, 
Itaboraí, Maricá, Petrópolis, São Gonçalo, Belford Roxo, Mesquita, Nova 
Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e Barra Mansa. Os CIEs das cidades 
de Petrópolis e São Gonçalo já estão em construção.  
 

Pista de Atletismo - As pistas de atletismo do estado que receberam 
investimentos do Ministério do Esporte estão no Parque Olímpico de Deodoro, 
no Centro de Educação Física Almirante Barroso, na Escola de Educação 
Física do Exército e na Universidade da Força Aérea.  
 



Equipamentos 

Basquete – O Flamengo, no Rio de Janeiro, e o Macaé, em Macaé, foram 
contemplados com piso flutuante, tabelas, contador e placar eletrônico. A 
equipagem é resultado de convênio do Ministério com a Liga Nacional de 
Basquete (LNB) no valor total de R$ 5,3 milhões que possibilitou a equipagem 
de clubes que participam do Novo Basquete Brasil (NBB) e da Liga de 
Desenvolvimento (LDB) em nove estados. 
 
Judô – A Federação de Judô do Estado, no Rio de Janeiro, recebeu placas de 
tatames e Kits de placares, equipamentos do sistema de videomonitoramento 
(vídeo replay). Equipagem é resultado de convênio do Ministério do Esporte 
com a Confederação Brasileira de Judô no valor total de R$ 3,8 milhões, que 
atendeu todos os estados do país e o Distrito Federal.  
 
Tiro com Arco – A Federação de Tiro com Arco do Estado do Rio de Janeiro, 
no Rio de Janeiro, e o Centro de Treinamento de Maricá, em Maricá, 
receberam arcos para escola e de competição, mira para escola e para 
competição, flechas, descanso e suporte para flechas, entre outros. Ação é 
resultado de convênio com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco no 
valor total de R$ 1,1 milhão, que atendeu diversos estados e o Distrito Federal.  
 
Maratonas Aquáticas – A Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro, no 
Rio de Janeiro, recebeu pórtico de chegada inflável, boias náuticas, GPS, 
rádios para a prova d'água, cronômetros com impressoras, termômetro digital 
infravermelho e câmeras filmadoras. A ação é resultado de convênio firmado 
com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos no valor total de R$ 1,1 
milhão, para equipar diversos estados. 
 
Ginástica: A Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de 
Janeiro, foi contemplada com equipamentos de ginástica de trampolim e 
artística. A equipagem é resultado de parceria com a Confederação Brasileira 
de Ginástica no valor total de R$ 7,3 milhões, que atendeu diversos estados e o 
Distrito Federal.  
 
Lutas Associadas – A Federação de Luta Olímpica e Associadas do Estado do 
Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, recebeu tapetes oficiais, bonecos, bolsas 
búlgaras e ossos. A equipagem é resultado de convênio com a Confederação 
Brasileira de Lutas Associadas no valor global de R$ 2,8 milhões, que atendeu 
diversos estados e o Distrito Federal.  
 
Esgrima – Ministério do Esporte firmou convênio com a Confederação 
Brasileira de Esgrima (CBE) no valor de R$ 1,2 milhão para compra de 
equipamentos como pista de alumínio, cronômetros e balanças digitais. Todos 



os equipamentos estão no centro de treinamento da Confederação, no Rio de 
Janeiro. 
 

Bolsa Atleta - 840 atletas nascidos no estado, de modalidades 
olímpicas/paralímpicas, são patrocinados, com investimento de R$ 11,6 
milhões no ano. 94 atletas de modalidades não-olímpicas/não-paralímpicas 
recebem patrocínio no calor de R$ 1,9 milhão no ano.  
 

Bolsa Pódio - Ao todo, 41 atletas nascidos no estado são patrocinados. O 
valor ultrapassa R$ 5,1 milhões ao ano. Alguns exemplos:Henrique da Silva 
Avancini – ciclismo;Caio Campos Souza – ginástica artística;Flávia Lopes 
Saraiva - ginástica artística.  
 

� Outros programas federais no Estado 
 

� Bolsa Família: 849.412 famílias atendidas, com pagamento total de R$ 
1,5 bilhão em 2015. 
 

� Minha Casa Minha Vida: 113.931 unidades entregues até maio 
passado, de 226.242 contratadas, em um total de R$ 22,9 bilhões em 
investimentos.  
 

� Saúde Não Tem Preço: Mais de 3,3 milhões de pessoas que sofrem 
de hipertensão, diabetes ou asma foram beneficiados com medicamentos 
gratuitos desde 2011 até fevereiro de 2016, na rede conveniada. São 2.369 
unidades do “Aqui tem Farmácia Popular” em 91 municípios do estado. 
 

� Mais Médicos: 732 médicos em 75 municípios do estado, com mais de 
2,5 milhões de pessoas potencialmente atendidas. 

 

� Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: Em 2015, 2,5 
milhões de alunos de 6.884 escolas do Rio de Janeiro participaram do 
programa, que recebeu R$ 237 milhões do governo federal. O PNAE garante 
recursos do Governo Federal para a oferta de merenda escolar gratuita e 
ações de educação alimentar e nutricional nas escolas públicas, contribuindo 
para o adequado desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 
 
� Caminho na escola: 464 ônibus novos foram adquiridos para o 
estado, sendo 352 para a área rural e 112 com acessibilidade. Além disso, 
foram adquiridas 604 bicicletas. O Governo Federal ajuda, com esse 
programa, a renovar e ampliar a frota de veículos de transporte escolar para 
garantir a locomoção dos estudantes com segurança, especialmente nas 
zonas rurais. 
 



� Pronatec: 485.763 alunos matriculados até março último, sendo 322.869 
em qualificação profissional e 162.894 em ensino técnico.  
 

� Educação Superior: 9.578 bolsas concedidas no âmbito do 
Programa Ciência sem Fronteiras até dezembro de 2015, em 24 
municípios;117.186 beneficiados pelo Programa Universidade para Todos 

(ProUni) e 164.449 alunos atendidos pelo Fundo de Financiamento 

Estudantil  (Fies) até março de 2016.  
 

� Segurança 

Novos investimentos em equipamentos, treinamento e capacitação das 
forças de segurança do estado do Rio de Janeiro, visando os Jogos Rio 
2016, totalizam aproximadamente R$350milhões de reais. 
 

Sistemas de segurança 

A modernização dos sistemas de segurança no Rio de Janeiro para a Copa, 
com um investimento de 108,6 milhões, já é um dos legados do Mundial. Os 
novos equipamentos permitem a ação das forças de segurança com uma 
integração maior dos profissionais das forças policiais e armadas - e também 
dos seus sistemas de tecnologia de informação. 
 

Treinamento 

O Ministério da Justiça já investiu R$ 20,2 milhões para treinar cerca de 10 
mil policiais federais, rodoviários federais, militares e civis, em 481 cursos, 
totalizando 25.322 horas de aula. Além de levarem os conhecimentos 
adquiridos para a atividade policial, tais servidores também atuam como 
multiplicadores em suas unidades. Só no Rio de Janeiro foram 38 cursos, 
com um total de 1.592 horas para 975 profissionais. 
 

Equipamentos 

O Rio de Janeiro recebeu delegacia e comando móvel, armamento e 
munição menos letal e equipamento de proteção individual (EPI) e balística 
(EPB), além de um desencarcerador, que é um equipamento utilizado pelo 
Corpo de Bombeiros de vários estados.Os helicópteros da polícia foram 
equipados com imageadores. O Rio tem também uma plataforma de 
observação elevada e recebeu um Centro de Comando e Controle, com um 
painel formado por diversos monitores, no qual são centralizadas imagens e 
informações. Isso permitirá a tomada de decisões rápidas pelas equipes 
para dar resposta a emergências.  
 

Enfrentamento ao Crack: Pelo Programa Crack, é Possível Vencer, foram 
entregues 21 bases móveis, 42 motocicletas “TRAIL” ON/OFF ROAD, 42 
veículos automotores do tipo sedan, 100 câmeras de videomonitoramento, 



700 pistolas de condutividade elétrica e 3150 espargidores de pimenta. 1050 
policiais foram capacitados. Investimentos totalizaram R$ 30,6 milhões. 
 

� Turismo 

Sinalização turística: O Ministério do Turismo está investindo R$14,5 
milhões para a implantação do novo e moderno sistema de sinalização 
turística na cidade do Rio de Janeiro. A obra foi priorizada por atender o 
evento “Olimpíadas Rio2016” e irá facilitar a locomoção do visitante e 
melhorar a experiência turística na cidade-sede dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos 2016. No total, 500 placas serão instaladas.  
 

Recuperação do Cristo Redentor: O MTur investiu R$1,4 milhão para a 
recuperação do maior atrativo turístico da cidade, o Cristo Redentor. 
 

� Cultura 

- Lei Rouanet: 497 projetos de captação efetivados, totalizando (R$) 
272.080.764,66 em recursos. 
- PAC Cidades Históricas – obras em andamento (R$) 

Rio de Janeiro 
Restauração do Palácio Gustavo 
Capanema - Centro Lúcio Costa – 
Fachadas 

21.187.348,33  

Rio de Janeiro 
Restauração da Biblioteca Nacional 
- (Instalações Elétricas) 

4.164.392,30  

 

(Fonte: Governo Federal) 

 

 


