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Municipalista,
Em sua terceira edição, o Prêmio MuniCiência – Municípios Inovadores,
que integra o Projeto UniverCidades,
desenvolvido pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com o
apoio financeiro da União Europeia
no Brasil, mostra que, apesar de
qualquer cenário desafiador, é possível encontrar exemplos de práticas
municipalistas bem-sucedidas em todas as regiões do país.

Carta do Presidente

As dez experiências finalistas deste ciclo do Prêmio (20192020) refletem a jornada de Municípios brasileiros na busca por soluções, de toda ordem, para melhorar a qualidade
de vida dos munícipes. Com o apoio de centros de educação e pesquisa, da iniciativa privada, de outros Municípios
e da população, muitos deles inovaram e iniciaram uma
trajetória de transformação e, por isso, a importância de
reconhecer e disseminar essas boas práticas.
Neste guia de reaplicação, o Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura! mostra como o Município de Juína/MT ampliou e estimulou o acesso à cultura, ressignificando o espaço da biblioteca municipal como um centro
multicultural. Assim como outras iniciativas desta Coleção, a prática reforça a ideia de que sempre há como fazer
mais e melhor.
Nas próximas páginas desse guia, integrante da Coleção
UniverCidades, esperamos que prefeitas e prefeitos de
todo o país possam se sentir inspirados para também colocar em prática as suas ideias inovadoras.
Uma ótima leitura e uma excelente gestão.
Glademir Aroldi - Presidente da CNM

A parceria entre a União Europeia e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) contabiliza cinco projetos em
temas como políticas municipais para a segurança das
mulheres, a luta contra as drogas, o reforço da governança, a inovação e a sustentabilidade. São ações que trazem
ganhos para os Municípios brasileiros, com o desenvolvimento de programas inovadores. Experiências relevantes
podem servir de modelos para estratégias de enfrentamento aos desafios que se apresentam aos administradores municipais em diversas áreas como as mudanças
climáticas.
Os Municípios são particularmente vulneráveis ao impacto das variações do clima e das catástrofes naturais. O
reforço da dimensão urbana das políticas públicas deve
ser um esforço conjunto envolvendo múltiplos atores.
Neste sentido, é muito oportuna a estratégia do projeto

Carta da União Europeia

UniverCidades de promover novos arranjos institucionais
de aproximação de centros de ensino, universidades, organizações da sociedade civil e de autoridades locais para
atender as demandas municipais.
Tornar os Municípios mais inovadores, a fim de fomentar
economias locais sustentáveis e criar empregos são igualmente objetivos de nossa cooperação com o Brasil. Neste
contexto, as diferentes realidades urbanas abrem oportunidades para encontrar soluções inovadoras e competitivas para os problemas sociais e ambientais.
Diante dos desafios enfrentados pelos gestores municipais, a União Europeia não hesitou em apoiar a iniciativa
da CNM de construir uma rede de gestão do conhecimento, baseada em uma plataforma de ações e de experiências inovadoras de administração municipal, centradas no
desenvolvimento equitativo e inclusivo. Nossas parcerias
visam somar esforços com os Municípios brasileiros, compartilhando boas práticas em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da melhoria das condições
de vida da população brasileira.
Parabéns aos Prefeitos, Prefeitas e suas equipes, que
participaram desta edição do Prêmio MuniCiência e terão
suas experiências inovadoras em gestão municipal sistematizadas em guias de reaplicação como este.
Boa leitura!
Ignacio Ybáñez - Embaixador da União Europeia no Brasil
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O Prêmio
MuniCiência
inovação
na gestão
municipal

Uma gestão municipal inovadora
também pode ser interpretada como
aquela em que os recursos disponíveis
para melhor atender às demandas de
uma sociedade sejam potencializados. Nesse sentido, olhar para as boas
práticas reaplicáveis em vez de “partir
do zero” é um caminho natural, que
incentiva esforços e reformas e, sobretudo, oferece perspectivas para o
desenvolvimento.
Quando se destaca uma prática reaplicável no contexto da gestão pública, também é necessária cautela,
em especial na descrição daquilo que
muitos chamam de “melhor prática”.
Grosso modo, quando uma iniciativa é
destacada como “melhor”, ela se opõe
em grau de excelência a muitas outras
boas ideias, em nível nacional ou internacional. Isso implicaria dizer que
existe uma forma única e melhor de se
fazer as coisas, quando existem, sabemos, diversas formas de se implementar iniciativas inovadoras.
O fato é que existem muitas experiências municipais inovadoras dignas
de reconhecimento, e é do interesse
de todos os Municípios que elas sejam

compartilhadas e reaplicadas. Esse
é o objetivo do Prêmio MuniCiência –
Municípios Inovadores – desenvolvido
pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio financeiro da
União Europeia no Brasil.

Confira mais sobre os projetos no
endereço
http://municiencia.cnm.org.br/

2015
Na fase-piloto, realizada em 2015, a CNM identificou, avaliou e selecionou cinco experiências, uma de cada região
do país. Em seguida, foi lançado um edital público para a
seleção de iniciativas inovadoras, que recebeu outras 57
experiências. Destas, foram classificadas dez, que somadas às cinco da fase-piloto chegaram a 15, as quais foram
submetidas a um processo de votação nacional via internet. No final de 2015, em Brasília/DF, as cinco práticas mais
votadas foram apresentadas no Seminário de Iniciativas
Inovadoras na Gestão Municipal.
Essas iniciativas foram transformadas em guias de reaplicação como este e estão disponíveis no site da CNM.

2016
Em seu segundo ciclo, e com o apoio financeiro da União
Europeia no Brasil, a iniciativa se transformou em Prêmio
MuniCiência, com duas edições previstas: em 2017/2018 e
2019/2020.
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2017
A partir de um regulamento que formalizou as regras e procedimentos, estabeleceu as condições de igualdade para
a participação dos interessados e deu transparência ao
processo, a CNM tornou público um edital e recebeu 252
iniciativas que foram analisadas por uma equipe técnica da
Confederação, com critérios territoriais e considerando o
porte do Município. Ao todo, 30 iniciativas foram escolhidas
para a segunda etapa, quando os Municípios com iniciativas pré-selecionadas enviaram à CNM as evidências sobre
as práticas para análise dos avaliadores. Destas, 15 foram
classificadas como finalistas e submetidas a uma votação
nacional.

2018
As cinco mais votadas foram anunciadas em 23 de maio de
2018, durante a XXI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Além do reconhecimento, essas iniciativas foram sistematizadas em guias de reaplicação, como este, e os(as)
gestores(as) participaram de uma visita técnica a Portugal
para troca de experiências com Municípios portugueses.

2019
Um novo edital público resultou na homologação de 235
iniciativas. Destas, 30 foram pré-finalistas e convidadas a
apresentar evidências e, depois, dez foram selecionadas
para a elaboração dos Guias de Reaplicação. A fim de garantir a diversidade e equidade entre os Municípios e para
abranger todo o território nacional, foram utilizados novos
critérios, como o porte dos Municípios. A seleção teve como
base a escolha de três Municípios pequenos (até 49.999 habitantes), dois médios (de 50 mil até 299.999 habitantes) e
um Município de grande porte (acima de 300 mil habitantes) ou consórcio intermunicipal. Como resultado, das dez
finalistas, duas são provenientes de cada região do Brasil.
Além da sistematização das iniciativas, as dez selecionadas seguiram para votação on-line, que define as cinco que
participarão de seminário internacional para troca de experiências.
Nas palavras do prefeito de Juína, Altir Antônio Peruzzo:

“A troca de experiências entre os
Municípios, promovida pelo Prêmio MuniCiência, é fundamental
para que os gestores tomem conhecimento de iniciativas de sucesso e aprendam com as experiências dos colegas.”
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Finalistas do
Prêmio MuniCiência
Edição 2019-2020
Segue, em ordem alfabética, a lista dos dez finalistas e
suas iniciativas inovadoras que provocaram impacto positivo na gestão municipal e suas conexões com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
2030, da Organização das Nações Unidas.

CACOAL/RO

Renascer das Águas – Mina de Produção
Fome zero e
agricultura
sustentável

Educação de
qualidade

Água potável e
saneamento

Consumo e
produção
responsáveis

CONDE/PB

Vida
terrestre

EPA - Escritório Público de Assistência Técnica
Erradicação da
pobreza

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Igualdade de
Gênero

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Água potável e
saneamento

Parcerias e
meios de
implementação

Redução das
Desigualdades

Parcerias e
meios de
implementação

CONSÓRCIO QUIRIRI/SC

Região Turística Destinos do Quiriri – A valorização do
regional a partir do Município
Fome zero e
agricultura
sustentável

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Vida
terrestre

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

GOIÁS/GO

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) –
Brasilete Ramos Caiado
Erradicação da
pobreza

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Fome zero e
agricultura
sustentável

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

JUÍNA/MT

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Saúde e
Bem-Estar

Consumo e
produção
responsáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Redução das
Desigualdades

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação
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MONTEIRO LOBATO/SP

Monteiro Lobato - Cidade Inteligente, Humana e
Encantada – CIHE 2030
Água potável e
saneamento

Energia limpa
e acessível

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Indústria,
Inovação e
Infraestrutura

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Parcerias e
meios de
implementação

PEDRA BRANCA DO AMAPARI/AP

Projeto Saúde Nota 10
Erradicação da
pobreza

Redução das
Desigualdades

Saúde e
Bem-Estar

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Educação de
qualidade

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Igualdade de
Gênero

Parcerias e
meios de
implementação

SÃO LOURENÇO DA MATA/PE

Programa Controlador Mirim
Educação de
qualidade

Redução das
Desigualdades

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação

VENÂNCIO AIRES/RS

IPTU Mais
Educação de
qualidade

Ação Contra a
Mudança Global
do Clima

Água potável e
saneamento

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Cidades e
Comunidades
Sustentáveis

Consumo e
produção
responsáveis

Parcerias e
meios de
implementação

VITÓRIA/ES

Multar não dará mais ganho a fiscais. Cooperar, sim!
Educação de
qualidade

Trabalho decente
e crescimento
econômico

Consumo e
produção
responsáveis

Paz, justiça e
instituições
eficazes

Parcerias e
meios de
implementação
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A importância de difundir
as práticas e a quem se
destina este guia
A partir da identificação, da análise e do reconhecimento dessas iniciativas, a CNM espera disponibilizar aos
Municípios – por meio de guias como este – um leque de
alternativas adaptáveis e acessíveis, compartilhar informações e fomentar a implementação de boas práticas na
gestão municipal.
Desse modo, a CNM colabora de forma efetiva para
que a inovação na gestão municipal possa ser vista
como ciência, ou seja, um conhecimento adquirido por
meio do estudo e da prática, e não como uma casualidade cujo bom resultado decorra simplesmente de
sorte. Desta forma, a Confederação organiza informações para uso de gestores(as) municipais e toda sua
equipe. Esses dados têm um caráter específico: não
são teóricos, pois se originam das práticas identificadas nos próprios Municípios.
O desenvolvimento das boas práticas municipais também
pode e deve envolver outros setores da sociedade, inclusive a academia. O conhecimento produzido nas universidades enriquece a reflexão sobre melhorias na gestão
pública e oferece instrumentos para que as ações possam
ser executadas.

Confira o vídeo que ilustra esse guia
no endereço da nova plataforma do
UniverCidades

O guia pretende fornecer subsídios
para inspirar a gestão na reaplicação
– não a simples replicação – do projeto, uma vez que se considera cada
Município como uma realidade única,
especial, com características socioeconômicas e culturais ímpares. Em
resumo, não se pode comparar um
Município com outro na base do conceito falso de que “é tudo a mesma coisa”. Por isso, prefere-se o termo reaplicar ao termo replicar.
Os três entes da Federação – municipal, estadual e federal
–, de modo geral, utilizam os mesmos conceitos na elaboração das peças do sistema orçamentário. Isto significa dizer
que se identifica uma lógica na definição dos objetivos, programas, ações, projetos, atividades e operações especiais.
Neste guia essa referência não será utilizada. A iniciativa
inovadora será um programa ou um projeto conforme determinação do órgão municipal responsável pela proposta.
Nas páginas finais, o guia apresenta um índice remissivo,
para que os leitores possam ir diretamente aos assuntos
que lhe despertem maior interesse ou que exijam uma segunda consulta.

Acesse o Projeto de
Lei em aprovação
na seção Anexos
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O Município de
Juína/MT

Localizada a 548,9 quilômetros de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, Juína tem extensão territorial de
aproximadamente 26.189km² - dos quais 60% pertencem
à reservas indígenas.

Rio Juruena, Juína/MT,
2019
Foto: CNM/UniverCidades

Em 1979 Juína foi decretada distrito e, em 1982, Município, sendo Orlando Pereira o primeiro a ocupar o cargo de
prefeito. A palavra indígena juina significa rio do gavião e
os primeiros povos a habitarem a região foram os cintalarga, rikbaktsa e enawenê-nawê.

Planejada, a cidade nasceu com um programa de colonização gerido pela então Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Mato Grosso e no âmbito de um programa
federal de ocupação produtiva da Amazônia brasileira. O
desenvolvimento do interior do Brasil estava associado à
migração de agricultores de diversos estados para áreas
ainda pouco povoadas, como o noroeste do país. À época,
Mato Grosso foi o destino de muitas famílias oriundas do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
O Município carinhosamente apelidado de a Rainha da Floresta, é polo industrial da região noroeste do estado. Após
passar por diversas transformações, o setor de serviços
surgiu como principal atividade econômica. A agropecuária
também ocupa uma posição relevante.
Atualmente a pecuária conta com numeroso rebanho bovino: é o 4º maior do estado, com mais de 700 mil cabeças de
gado. A produção do leite também é expressiva, com média
de 709 mil litros de leite por mês.
Na década de 70 foram descobertas na localidade grandes
jazidas diamantíferas e a garimpagem, além de movimentar o comércio de pedras por longos anos, possibilitou a
descoberta de fósseis de animais pré-históricos.
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São adjacentes a Juína os Municípios
de Brasnorte, Castanheira, Juruena,
Cotriguaçu, Colniza, Aripuanã e Rondolândia. O clima de Juína tem duas
estações bem definidas – período das
chuvas e da seca.

Praça da Bíblia, Juína/MT
Foto: Prefeitura de Juína

Segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)1, Juína
possui Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) de 0,716, ocupando a
24ª posição entre os Municípios de
Mato Grosso. A medida, estabelecida
pela Organização das Nações Unidas
(ONU), avalia a qualidade de vida e o
desenvolvimento econômico – quanto
mais próximo de 1, mais perto de uma
condição de desenvolvimento total.

1

Fonte: IBGE

Praça da Bíblia, Juína/MT
Foto: Prefeitura de Juína
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Dados do Município
Juína/MT

zz POPULAÇÃO ESTIMADA: 40.997 habitantes.
zz DISTÂNCIA DA CAPITAL: 548,9 km.
zz ÁREA: 26.189,915 km2.
zz DENSIDADE DEMOGRÁFICA: 1,6 hab/km2.
zz CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 5105150.
zz COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
Latitude: -11,4228495
Longitude: -58,7571929
zz ALTITUDE: 210 metros
zz GENTÍLICO*: Juinense.
zz DATA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO: 09 de maio de 1982.
zz DATA DE COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO: 09 de maio.
zz PADROEIRA DA CIDADE: Sagrado Coração de Jesus.
zz CLIMA: Tropical com duas estações bem definidas: úmida e seca.
zz ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: Serviços, administração pública,
agropecuária e indústria.
zz ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM): 0,716
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zz ALGUNS PONTOS TURÍSTICOS:
»» Distrito de Fontanillas
Com pouco mais de 300 habitantes, o Distrito de Fontanillas é um dos principais atrativos turísticos de Juína. Repleto de belezas naturais, atrai o público de toda
região interessado no contato com a mata preservada.
»» Rio Juruena
O Rio Juruena está entre os mais importantes de Mato
Grosso. Com 1240 km de extensão é cercado pela
Floresta Amazônica. Pequenas ilhas se formam ao
longo do percurso e os banhistas aproveitam para se
refrescar e passar o dia.
»» Lagoa da Garça
A Lagoa da Garça é um dos endereços mais frequentados pela população de Juína. No local as pessoas aproveitam para fazer caminhada e contemplar a natureza.
»» Praça da Bíblia
A Praça da Bíblia passou por um processo de revitalização em 2019. Conta com quadra e equipamentos
para prática esportiva, parque infantil, estacionamento e espaço para alimentação.

zz FESTAS QUE SE DESTACAM:
»» Juína Folia
O festejo mais popular do país, o Carnaval, recebe o nome
de Juína Folia na cidade mato-grossense. Em 2019, as
comemorações seguiram o tema “Salvador, Bahia: Terra da
Magia”. A programação incluiu o concurso de blocos carnavalescos e do tradicional Rei Momo.
»» Festa de aniversário do Município
Shows musicais, entre outras apresentações artísticas,
fazem parte da programação de aniversário de Juína,
celebrado em 9 de maio. Além das atrações culturais, a
prefeitura também realiza a entrega de obras públicas.
»» Sarau das artes e da culinária típica
Realizado pelo Departamento de Cultura, por meio da Biblioteca Municipal Prof.ª Maria Santana, o Sarau promove
apresentações, exposições e oficinas culturais. Barracas
de comidas típicas e palco aberto para quem quiser se
manifestar artisticamente, completam as atividades.
zz IMPRENSA LOCAL:
Estão presentes no Município três emissoras de TV: a TV
Cidade Verde, TV Mundial – Record e a TV Nazaré. Emissoras de rádio: Band FM, Metropolitana FM, Rádio Maria de
Nazaré e Rádio Melodia. Os principais sites de notícias,
divulgação e cobertura de eventos são: Juína News, Juína
em Foco, Site Band FM Juína, Site Metro FM Juína, Portal
JNMT, Portal JNA Notícias e Folha do Vale.
Fonte: sites do município, da CNM e outras fontes diversas.
(*) Gentílico ou pátrio é o adjetivo que designa uma pessoa de acordo com o local de
seu nascimento ou residência.
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Hino de Juína/MT1
(Autor: Alexsandro Cordeiro)

Na floresta ela nasceu
Com sublime esplendor
E raiando sua luz
Já mostrando seu fulgor

Oh! Juína, sempre bela,
Com seu solo encantador!
Nós saudamos esta terra,
Grande lar de amor!

Foi crescendo, prosperando
Todos juntos sem temor
Com trabalho sempiterno
Com constância e valor.

Quando a história começou
O pioneiro a desbravou,
O imigrante apoiou
Labutando com fervor

Oh! Juína, sempre bela,
Com seu solo encantador!
Nós saudamos esta terra,
Grande lar de amor!

Com o indígena na floresta
Um só povo se tornou,
Tua prole tem história
E futuro promissor

Noroeste em Mato Grosso,
És rainha da floresta
Suas matas colossais
E diamantes magistrais

Oh! Juína, sempre bela,
Com seu solo encantador!
Nós saudamos esta terra,
Grande lar de amor!

Os seus rios caudalosos
O sustento sempre traz,
Vossos campos verdejantes
Trazem vida e muita paz.
1
Até novembro de 2020, o hino oficial de Juína estava em aprovação na Câmara de
Vereadores do Município, após vencer o edital 01/2020.

Goiás, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Organograma da iniciativa
Gabinete do
Prefeito

Secretaria de Educação e Cultura

Departamento
de Educação

Outras secretarias

Departamento de
Cultura

Casa da Cultura
(Biblioteca Municipal)

Departamento de
Educação Especial

Programa Arte, Cultura e Leitura: uma
bela mistura!
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Antes de começar
Este é um espaço de interação entre a prática aqui apresentada e a possível reaplicação em seu Município. Responda
às perguntas abaixo e anote quantas vezes você respondeu
“sim”. Cada “sim” representa, hipoteticamente falando, 10%
de possibilidade para uma tomada de decisão bem-sucedida, em seu Município, voltada para a implementação de
iniciativas e/ou políticas públicas no setor cultural.
1. Você entende que a área de cultura deve ser considerada como prioritária ou de alta importância na gestão
pública?
2. A inserção de projetos artísticos e culturais no planejamento de trabalho parece uma medida desejável e
possível para sua gestão?
3. Você acredita que o acesso à cultura e às artes promove ganhos importantes aos munícipes?
4. Você tem um mapeamento dos equipamentos culturais
do seu Município? Sabe em que condições de preservação eles se encontram? Tem conhecimento se (e em
qual nível) esses equipamentos são utilizados pela
população?

5. Na sua opinião, é viável realizar um trabalho intersetorial em prol do desenvolvimento cultural e artístico do
seu Município?
6. Você entende que, além das atividades obrigatórias
para a educação, é importante desenvolver um leque
de atividades culturais e artísticas que complementem
os conhecimentos gerados nas escolas?
7. Você possui um mapeamento dos artistas e produtores culturais do seu Município?
8. Você tem conhecimento dos desejos da população
do seu Município em termos de atividades culturais e
artísticas? Acha que é viável coletar esses dados?
9. Existe, no âmbito das secretarias e órgãos municipais,
abertura para um trabalho colaborativo e multidisciplinar que possibilite a realização de eventos culturais?
10. Você acredita que eventos e atividades culturais
podem ser considerados como importantes fontes de
renda para o Município?
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Programa Arte,
Cultura e Leitura:
uma bela mistura!
JUÍNA/MT

INSPIRAÇÃO
“O desenvolvimento cultural
da população é essencial para
a valorização das riquezas
do país”. Prefeito de Juína, Altir
Antonio Peruzzo
Fontes: Portal JNMT,
Agência Brasil e Circuito Mato Grosso

A principal fonte de inspiração para
os responsáveis pela iniciativa de
Juína foi o modelo de bibliotecas
parque implementado pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de
Janeiro. A ideia que rege o conceito
é aquela segundo a qual as bibliotecas devem ser não somente um local
de leitura e pesquisa, mas também
um verdadeiro centro de convivên-

cia, com atividades culturais para
diferentes públicos, que despertem
o sentimento de pertencimento na
comunidade.
Desenvolvidas com sucesso na Colômbia, Chile e França, as bibliotecas parque são centros culturais
que reúnem diferentes tipos de linguagens artísticas – como literatura, audiovisual e teatro. E seu caráter comunitário é um dos aspectos
mais importantes.
Uma característica importante atribuída ao sucesso do programa Arte,
Cultura e Leitura: uma bela mistura!
é o fato de os idealizadores terem
recebido apoio da liderança da gestão municipal, que desde o início do
mandato estabeleceu o setor cultural como uma prioridade.
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ARCABOUÇO JURÍDICO E REGULAMENTAÇÕES
ESPECÍFICAS

Em termos de instrumentos institucionais, o foco é a construção das legislações de suporte ao trabalho do setor
cultural do Município. Em Juína, foram priorizadas cinco
áreas de desenvolvimento:
zz Gestão pública e democrática da cultura;
zz Artes cênicas, teatro, dança e música;
zz Patrimônio, memória e cultura tradicional;
zz Economia criativa e solidária;
zz Livro, leitura e bibliotecas.

As seguintes leis foram promulgadas:
zz Lei municipal nº 1.821/2018, que instituiu e regulamentou o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e
Bibliotecas do Município de Juína;
zz Lei municipal nº 1.853/2019, que instituiu e regulamentou o Plano Municipal de Cultura do Município de Juína.

Assim como os demais programas da área de Cultura do
Município, o projeto Arte, Leitura e Cultura: uma bela mistura! possui o chamado “CPF da Cultura”: Conselho, Plano
e Fundo próprios.
O Município instituiu, ainda, o Conselho Geral da Cultura,
colegiado composto pelos presidentes de cada conselho
de programa estratégico. Somados todos esses conselhos, que são formados por membros da comunidade,
cerca de 180 pessoas discutem as ações culturais. Os cinco presidentes dos conselhos de programas estratégicos
discutem e aprovam as decisões da Secretaria.

CONTEXTO DO MUNICÍPIO QUANDO A INICIATIVA FOI
IMPLEMENTADA

Ao assumir o mandato, a gestão encontrou a Biblioteca
Municipal de Juína em estado de deterioração. O espaço
estava sujo, as instalações – como prateleiras, mesas e
estrutura elétrica – eram inadequadas para as necessidades de uma biblioteca. A manutenção geral do local era
insuficiente, não havia investimento para a preservação e
atualização do acervo e o número de frequentadores e de
empréstimo de livros era baixo.
O pó e a sujeira se acumulavam nos livros, o que representava risco de saúde para quem manuseasse os exemplares.
Beirando o abandono, a biblioteca havia, na prática, desaparecido do mapa cultural do Município, e eram poucas as
pessoas que ainda frequentavam o local. Para dar conta do
trabalho de revitalização, a gestão municipal contou com o
apoio do Sistema Estadual de Bibliotecas do Mato Grosso.
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Além de identificar o grave problema no equipamento
cultural do Município, a então administração também
percebeu que teria de criar alternativas de combate a
problemas relacionados à falta de protagonismo dos jovens na sociedade. Essa parcela da população também
sofria com violência doméstica, preconceitos diversos
em meio à carência de atividades culturais e de lazer.

Biblioteca, Juína/MT, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

Ao analisar as políticas municipais de Cultura, os novos
gestores identificaram que o Município havia criado, em
2012, o Sistema Municipal de Cultura (SMC)2. No entanto, a
criação do SMC não resultou em ações efetivas das gestões seguintes e, assim, as políticas não estavam regulamentadas e implantadas.

O primeiro passo, portanto, foi entrar em contato com o
então Ministério da Cultura (MinC) e solicitar novo cronograma de implantação do SMC. Dessa forma, foi possível
organizar a estrutura municipal, fazendo uso das possibilidades promovidas pela estruturação do SMC.
Também foi feito um trabalho para identificar e monitorar editais públicos de incentivo à cultura e manifestações artísticas. Os resultados deste trabalho foram encorajadores.

“O espaço físico da biblioteca deve
ser atrativo, isso é fundamental.
Limpeza e conservação dos livros
são pontos de partida para qualquer iniciativa de estimulo à leitura”, afirma Patrícia Pereira, coordenadora municipal de fomento à leitura.

2 Para mais informações sobre Sistema Municipal de Cultura,
consulte a cartilha da área técnica de Cultura da CNM Institucionalização da gestão pública de cultura: como estruturar um
sistema municipal de cultura? no QR-CODE ao lado

Fonte: CNM

43

PROGRAMA ARTE, CULTURA E LEITURA:
UMA BELA MISTURA!

BENEFICIÁRIOS

Até 2018, Juína era um Município carente de políticas públicas culturais. Os próprios munícipes relatam que desconheciam a existência de equipamentos como a Biblioteca Municipal, que em um período de quatro anos registrou
apenas 600 visitantes.

Contações de histórias, Juína/MT, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

A cena muda a partir da implementação do Programa Arte,
Cultura e Leitura: uma bela mistura!, que revitalizou a Biblioteca e a transformou em palco de diversas atividades
artísticas. Após a reforma, o registro saltou para 4.100
pessoas em 6 meses.

Com um acervo estimado em 16.600 títulos, a Biblioteca
se tornou um dos grandes atrativos de Juína. “Antes era
um espaço fechado e sem graça. As pessoas nem sabiam
que ela existia. Hoje é uma marca de Juína”, aponta a estudante Aline de Jesus.
Ela descobriu na Biblioteca uma outra paixão, o teatro, que
passou a integrar a programação do espaço. “Adoro dar
uma escapulida e ir para o palco. Me imagino numa grande
apresentação”, brinca.
A estudante Fernanda Eberhardt, de 16 anos, destaca que
a revitalização do endereço trouxe uma transformação
importante para as os munícipes. “Ver as pessoas discutindo sobre arte é muito lindo e isso acontece por que
agora temos o acesso”. Ela também destaca o seu encantamento pela leitura. “Cada livro é uma vida, com lugares, situações e personagens diferentes. E isso é incrível”.
Além de desfrutar das atividades que ocorrem nos espaços internos, os munícipes também têm a oportunidade
de acompanhar uma programação externa e itinerante da
biblioteca, que inclui contações de histórias, pintura facial e jogos educativos.
Algumas edições dessas atividades reuniram cerca de 5
mil pessoas, variando em virtude de tamanho e contexto
dos eventos (Carnaval, aniversário da cidade, festas religiosas, entre outros).
O total de beneficiários com as atividades da comunidade escolar somaram 12 mil estudantes e professores em

45

PROGRAMA ARTE, CULTURA E LEITURA:
UMA BELA MISTURA!
um ano. A inclusão de campanhas sociais nos eventos resultou em aproximadamente 800 participantes ativos. Os
responsáveis pela iniciativa estimam que 15 mil pessoas
também tiveram contato com essas ações.
O envolvimento dos jovens merece ser destacado. Eles passaram a frequentar o ambiente, se sentem confortáveis alí,
têm uma sala específica para se reunirem e participam ativamente como voluntários na organização dos eventos. O
Conselho Municipal de Juventude é fruto dessa aproximação
e engajamento com as atividades culturais da biblioteca.
Na constituição original do projeto o objetivo era atingir
três grupos de beneficiados:
zz Crianças, jovens e adultos – contemplados no espaço
físico da biblioteca e nas ações da biblioteca itinerante montada em todos os eventos públicos promovidos
pelo Município.
zz Comunidade acadêmica e escolar – por meio de realização de oficinas artísticas em escolas, revitalização
das bibliotecas escolares, agendamento de visitas à
Biblioteca Municipal. Na biblioteca itinerante, as instituições educacionais marcam presença com a apresentação de projetos e programas de ensino, juntamente
com os alunos envolvidos.
zz Grupos de minorias e movimentos sociais – por meio
das rodas de conversas promovidas na biblioteca e
campanhas sociais que ela agrega em seu conceito;
com a abertura do espaço da biblioteca para diferentes grupos sociais realizarem suas reuniões.

PARCEIROS

Os parceiros da iniciativa são, na prática, patrocinadores
do projeto.
A visibilidade das ações da biblioteca perante a população
é utilizada como plataforma para a divulgação das marcas
de empresas locais. Essa iniciativa é uma das principais
formas de obter apoio efetivo.
O principal investidor é a instituição financeira Sicredi, mas
o programa já recebeu, até o momento (2020), o apoio com
contrapartida de marketing para sete empresas.
Além de patrocinadores, o projeto de Juína também conta
com parceria da instituição de ensino superior AJES – Faculdades do Vale do Juruena, que promove estágios de seus
alunos por meio da biblioteca municipal e seus eventos.
Esse tipo de parceria enriquece ações educativas pontuais
e até mesmo o atendimento ao público.
A iniciativa de Juína foi contemplada, em 2017 e 2018, pelo
Programa Conecta Bibliotecas, da ONG Recode do Rio de
Janeiro, patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates.
Com isso, conseguiu capacitação para o desenvolvimento
de práticas inovadoras para bibliotecas e mobilização de
juventude.
É importante salientar o alinhamento do programa de Juína com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU),
possibilitando a participação em editais nacionais e internacionais de fomento a boas práticas de gestão pública.
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ETAPAS IMPRESCINDÍVEIS

1a) Gestores precisam ter olhar sensível para área cultural
Segundo o prefeito Altir Antonio Peruzzo: “é preciso ter
responsabilidade com o bem-estar da população. Prefeitos
são gestores de todos os aspectos, não apenas dos recursos financeiros”.
Essa declaração do prefeito de Juína ilustra uma característica essencial para o sucesso da iniciativa: ela deve ser
tratada com sensibilidade pela gestão municipal.
2a) Monte uma equipe com profissionais da área
É preciso um time que conte com especialistas nas dinâmicas de trabalho da gestão cultural. A mão de obra capacitada não deve ser uma exclusividade de pastas como da
saúde e educação.
Neste aspecto, a gestão de Juína buscou profissionais com
experiência no setor cultural, abrangendo atividades e habilidades como:
zz inscrição de projetos em editais para captação de
recursos;
zz legislação da área;
zz produção de eventos;
zz prestação de contas;
zz marketing cultural;
zz integração pedagógica, entre outras tarefas que movem as engrenagens do setor.

Para fortalecer o trabalho e dar autonomia ao técnicos, a
gestão criou no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, o Departamento Municipal de Cultura.
3a) Busque recursos dentro do Município
Além de uma equipe afinada é fundamental criar condições orçamentárias para execução dos projetos. Juína é
destaque por que a gestão conseguiu vincular o financiamento de ações por meio de legislações específicas.
A lei municipal nº 1.821/2018, que instituiu o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (PMLLLB),
estabelece o uso de recursos da seguinte forma:
“Para a execução do PMLLLB deverá ser utilizado, no mínimo, 1% do valor excedente dos 25% previstos na legislação vigente para a Educação, consignados na Lei
Orçamentária Anual – LOA, considerado para o cálculo o
exercício financeiro finalizado, imediatamente, anterior
ao período de elaboração do Projeto de Lei do orçamento anual, assim com até 5% (cinco por cento) do Fundo
Municipal de Cultura”.
Esse é um ponto de especial relevância para todos os
gestores que estejam em busca de viabilizar projetos,
não apenas culturais. Aprovar legislações com vinculação orçamentária é crucial para tirar os planos do papel.
4a) No âmbito cultural é importante diversificar as
ações
Duas características são marcantes no programa desen-
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volvido pela prefeitura de Juína: a multiplicidade de atividades culturais realizadas no espaço da biblioteca e a
itinerância da biblioteca – sua presença em locais externos ao seu espaço físico, com destaque para as festas e
eventos municipais, como aniversário da cidade, Carnaval, feriados e demais datas temáticas.
O modelo de bibliotecas parque, que inspirou os gestores de Juína, é centrado na oferta – no mesmo local – de
múltiplas opções culturais aos moradores. A biblioteca,
assim, passa a abrigar manifestações artísticas diversas,
adaptando seus espaços para que a população possa
conviver e desfrutar das atividades como ler um livro,
fazer aulas de canto, assistir a um filme ou encenar uma
peça de teatro.
Como mais uma ação de expansão cultural, vale mencionar que à época da visita técnica da CNM ao Município
começava a sair do papel a BibliOCA. O projeto envolve
a construção de uma biblioteca em formato de oca para
acesso da comunidade indígna Rikbatsa, localizada no
distrito de Fontanilhas. De acordo com a administração,
a ideia é reunir acervo sobre os indígenas, oferecer acesso à internet e espaço para exposição de artesanato.

A EXPERIÊNCIA: PASSO A PASSO

A descrição detalhada da experiência de Juína é importante para estabelecer um diálogo – e delinear possibilidades de intercâmbio – com gestores de todo o país que
estejam em busca de iniciar ou mesmo incrementar políticas públicas culturais em seus Municípios.
Conhecer os caminhos percorridos por quem implementou um modelo bem avaliado é uma forma de atuar com
mais assertividade, priorizar ações importantes e entender quais mecanismos podem ser usados.
Identificada a ausência de iniciativas do poder público
municipal dedicadas ao incentivo sistemático à leitura,
a gestão que assumiu em 2017 conferiu autonomia aos
técnicos de cultura ao criar o Departamento Municipal de
Cultura, que funciona no âmbito da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
Outro passo muito relevante para a implementação da
iniciativa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura! foi ouvir a comunidade, que contou com especial adesão dos
jovens. Em 2017, após a análise sobre os instrumentos
disponíveis para a atuação cultural do Município, além da
identificação dos problemas de conservação e estrutura
da biblioteca, a gestão decidiu fazer rodas de conversa
para ouvir a população.
Esses encontros serviram como pesquisa de opinião para
definir as prioridades da Secretaria e fizeram com que a
população se sentisse parte importante do processo, o
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que aumentou o engajamento e senso de pertencimento,
especialmente entre os jovens.

Casa de Cultura,
Juína/MT, 2019
Foto: CNM/UniverCidades

As demandas criativas da população foram transformadas no projeto que revitalizou e expandiu as ações da biblioteca. Um dos pontos verificados nas conversas com os
munícipes foi o pedido para que os eventos públicos do
Município contassem com opções culturais e educativas.
Foi da população, portanto, que surgiu a ideia da biblioteca itinerante, uma das principais e mais bem sucedidas
ações do projeto. Um evento como o Carnaval, por exemplo, pode contar com a presença da biblioteca móvel, com
uma seleção de livros sobre festas populares, e contação
de histórias sobre folclore e personagens tradicionais.

“As demandas da população e
as pesquisas facilitaram muito
os nossos planos para a Cultura.
A gestão participativa é sempre
o caminho mais assertivo para
o desenvolvimento com bons
resultados”, comenta Adriano Souza, diretor municipal de cultura de
Juína.

O resultado, conforme a experiência de Juína tem mostrado, é o aumento da participação de famílias nos eventos públicos, principalmente aqueles que, anteriormente,
eram mais frequentados por adultos. Na prática, a presença das ações da biblioteca em festas municipais fez tanto
sucesso que os moradores passaram a exigir as atrações
educativas em todas as oportunidades.
A biblioteca, assim, assumiu posição de liderança como
ponto de cultura e difusão do conhecimento no Município. Ao ser incentivada à leitura em um ambiente convidativo e integrado à agenda cultural da cidade, a população passou a ter acesso facilitado a práticas culturais
e foi convidada ao diálogo sobre pautas sociais.
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“A gestão pública pode ser perecível, mas os impactos positivos e
sólidos do programa permanecerão: a garantia do direito à cultura, a liberdade de expressão e o
acesso à informação. A população
juinense criou uma relação afetiva
e simbólica com a biblioteca física e a biblioteca itinerante”, comemora o prefeito de Juína, Altir Antonio
Peruzzo.

Ao estudar as políticas públicas de Cultura do Município,
a gestão se deparou com a ausência de legislações e de
vinculação orçamentária específica para o financiamento
do fomento à leitura. Partiu-se, portanto, para o trabalho de criar as legislações necessárias para a sustentação
dessas iniciativas.
Com a identificação de que o Município não havia implantado o Sistema Municipal de Cultura (SMC), os gestores
pleitearam novos prazos junto ao Ministério da Cultura, o
que possibilitou a organização da estrutura pública.
Esse foi o trabalho que deu origem à aprovação pela Câmara Municipal, em 2018, (portanto um ano após o início
da gestão) da lei municipal nº 1.821/2018, que instituiu o
Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas
(PMLLLB), essencial para viabilizar e perenizar o Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!.

O PMLLLB3 estabeleceu “o objetivo de assegurar, democratizar o acesso à leitura e ao livro, à toda população e
garantir mecanismos de fomento e capacitação profissional”. O Plano tem, como princípios fundamentais, “promover ações de democratização do livro, leitura, literatura e
do acesso a bibliotecas e pontos de leitura”. Além disso
propõe a vinculação orçamentária, para efetivar as políticas públicas.
“Contar com apoio da Câmara de Vereadores é mandatório para que o trabalho de criar legislações específicas
seja bem-sucedido. É fundamental gerar diálogo entre os
legisladores e atores envolvidos, como líderes religiosos,
empresários, educadores e artistas”, afirma o prefeito de
Juína, Altir Antonio Peruzzo. “O sucesso de projetos culturais depende dessa sensibilização ampla da sociedade”,
completa.
Com a criação da legislação correndo em paralelo, os gestores buscaram editais com o intuito de movimentar o setor cultural da cidade. Por meio das rodas de conversa,
incentivaram a organização da população em coletivos
culturais e a participação nas concorrências públicas. O
resultado foi positivo: quatro projetos locais foram contemplados.
Desde sua concepção, a iniciativa Arte, Cultura e Leitura:
uma bela mistura! teve na biblioteca o ponto de convergência não só de demandas culturais do Município, mas

3

Confira a íntegra do Plano na seção de anexos.
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também de necessidades apontadas por outros
setores da administração, como assistência social,
educação e até saúde. A Cultura atua, portanto,
como apoio no trabalho de assistência a jovens
em situação de rua, vítimas de violência doméstica, depressão, entre outros problemas que foram
identificados nas rodas de conversa.
A biblioteca já passou por dois processos de revitalização – um em 2017, que promoveu condições
básicas de uso do espaço. O outro foi em 2018 para
o atendimento às demandas de ampliação do local
e encontros permanentes relacionados à inclusão
social, respeito às diversidades, oficinas culturais e
apresentações artísticas.
Ainda no contexto da apresentação dos passos mais
importantes para a efetivação da iniciativa, deve-se atentar para a etapa de captação de recursos
e apoios. A Justiça do Trabalho, por exemplo, conseguiu destinar para o programa parte dos valores
arrecadados com multas no Município. Os idealizadores também tiveram apoio para formação técnica
do Sistema Estadual de Bibliotecas de Mato Grosso
e o envolvimento da comunidade local.
Além da vinculação orçamentária conseguida por
meio de legislação específica – algo que, sabe-se,
pode levar tempo –, os gestores culturais do Município dedicaram atenção especial aos patrocínios
da iniciativa privada.

O trabalho de marketing cultural foi fundamental nesta
etapa – empresários e comerciantes locais foram sensibilizados para a importância de vincular suas marcas a
iniciativas positivas e que contam com grande adesão da
população. Esse complemento orçamentário, explicam os
gestores de Juína, não pode ser tratado como “caridade”.
As iniciativas da biblioteca são apresentadas aos empresários e comerciantes locais como plataforma de visibilidade para seus anúncios.
Se os primeiros contratos de patrocínio com a iniciativa
privada foram difíceis, posteriormente, o sucesso atraiu
muito interesse de anunciantes para os eventos, além de
apoiadores permanentes.

“Com a grande adesão da população, pudemos profissionalizar a
busca por investimentos privados.
Criamos cotas de patrocínio, abrimos chamamento público4 com os
critérios de seleção das empresas
que poderiam anunciar. Estabelecemos rotinas profissionais de
captação”, explica Silvia Machado,
diretora municipal de cultura de Juína.

4
Documento na íntegra do chamamento público na seção
Anexos.
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Metas, custos, prazos e
números da iniciativa
A concepção de uma iniciativa cultural deve partir de um
objetivo muito bem definido, o que vai potencializar as
ações de implementação do projeto. O Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura! foi concebido como um programa
de gestão para incentivo à leitura e fortalecimento da Biblioteca Municipal Prof.ª Maria Santana.
A experiência de Juína mostra que perseguir objetivos claros e tangíveis é muito importante para o sucesso da iniciativa. Foi determinado que o público-alvo de beneficiados
seria caracterizado pelo perfil amplo e diversificado: crianças, jovens e adultos; comunidade acadêmica e escolar; e
grupos de minorias e movimentos sociais.
Em relação aos custos, é fundamental ter em vista a importância de criar legislação com vinculação orçamentária
para a iniciativa. É um trabalho que pode não ser muito
rápido, pois envolve articulação com os legisladores do
Município, mas garante a continuidade das ações além da
administração presente.
A equipe de Juína conseguiu, para o Plano Municipal do
Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, ao qual a iniciativa
Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura! está vinculada, a
destinação de 1% do valor excedente dos 25% para a Educação. Essa conquista, no entanto, só foi possível em 2018,

ou seja, um ano após o início dos trabalhos. Assim, deve-se
considerar que em 2017 os gestores da Cultura trabalharam com uma disponibilidade orçamentária anual de R$
600.000, incluindo a folha salarial.
A iniciativa de Juína conta com patrocínio principal da instituição financeira Sicredi, que em 2019 investiu R$ 30.000
nas ações da biblioteca. Eventos ao longo do ano podem
contar com cotas menores de investimento da iniciativa
privada, possibilitando a participação de pequenas e médias empresas. A orientação principal é tratar os patrocínios como investimentos, explicando aos empresários do
Município a importância da exposição de suas marcas.
O programa já recebeu, até o momento, o apoio com contrapartida de marketing para sete empresas, totalizando o
equivalente financeiro de R$ 125.659.
Com a iniciativa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!,
recebeu, da Recode, o Prêmio Nacional de 2º melhor prática de Biblioteca em 2019 e melhor prática de consulta popular em 2017. O programa foi reconhecido pelo Tribunal de
Contas do Estado (TCE) como melhor prática de gestão. O
reconhecimento é importante para a participação em futuros editais e concorrências diversas relacionadas a projetos culturais.
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Lições aprendidas
DESCUBRA O SEU PONTO DE PARTIDA

Trazer a população para perto das ações culturais desde
a concepção do projeto é fundamental para o sucesso
das atividades. As pessoas precisam estar representadas nas decisões da gestão pública, e isso é ainda mais
importante na Cultura, setor que prospera com o engajamento ativo da comunidade.
Dificuldades orçamentárias são uma realidade em grande parte dos Municípios brasileiros, e saber criar mecanismos para uma gestão eficiente é praticamente
obrigatório para o sucesso de uma administração. Essa
habilidade vale para todos os campos de atuação do
Executivo Municipal.

CRIE MECANISMOS DE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

O Plano Municipal de Cultura, aprovado em 2019 na lei municipal 1.853/2019, estabeleceu formas de monitoramento,
avaliação e prazos: a primeira revisão após quatro anos da
promulgação, depois a cada biênio, com participação da
sociedade civil organizada.
Esse instrumento foi importante para a gestão de Juína
monitorar o cumprimento de objetivos culturais, bem como
os prazos do trabalho. O documento estabelece todos os
objetivos das ações do Município no âmbito cultural.

INCLUA AS METAS NO SEU PLANO DE GOVERNO,
ARTICULANDO-AS COM SEU ORÇAMENTO

A criação da lei municipal nº 1.821/2018, que instituiu o
Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas
(PMLLLB), permitiu ao Município de Juína a vinculação orçamentária para que o Programa tivesse recursos próprios.
Neste sentido, o artigo 7º estabelece um dos principais
avanços da gestão para a implementação e continuidade
das ações de fomento à leitura:

“Para a execução do PMLLLB deverá ser utilizado, no mínimo, 1%
do valor excedente dos 25% previstos na legislação vigente para
a Educação, consignados na Lei
Orçamentária Anual – LOA, considerado para o cálculo o exercício
financeiro finalizado, imediatamente, anterior ao período de elaboração do Projeto de Lei do orçamento anual, assim com até 5%
do Fundo Municipal de Cultura”.
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ARMAZENE INFORMAÇÕES

O armazenamento de dados sobre o projeto e seus desdobramentos é de suma importância para avaliação e monitoramento das atividades. De acordo com informações
enviadas pelo Município, durante os eventos da biblioteca
de Juína a gestão contabiliza a participação de munícipes
por meio da distribuição de pulseiras de identificação. Até
mesmo a oferta de algodão-doce gratuito serve como um
indicador.

COMUNICAÇÃO COM A POPULAÇÃO

Ouvir as demandas da comunidade e transformar o conteúdo coletado em práticas do setor cultural é um dos
grandes trunfos da iniciativa de Juína. Conforme relatado
ao longo deste guia, a conversa com a população antes
do início dos trabalhos foi fundamental para estabelecer
objetivos alinhados aos anseios daqueles a quem a iniciativa se dirige.
Neste aspecto, a orientação é para ir a campo buscar a
opinião das pessoas na fase de elaboração do projeto. Em
se tratando de ações culturais, o engajamento da comunidade local é especialmente relevante.
Com a iniciativa já em andamento, vale manter uma comunicação ativa em redes sociais, aplicativos de mensagens
e no site da prefeitura, além de incentivar a imprensa local a realizar a cobertura jornalística das ações. O fortalecimento da comunicação é fundamental.

Em Juína, o Departamento Municipal de Cultura frequentemente divulga as ações da Cultura e da Biblioteca Municipal, incluindo as atividades desenvolvidas pelo Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!
Diante do exposto a ação terá maior possibilidade de dar
certo se:
1. Envolver o maior número de atores da comunidade:
o poder público – prefeitura, legislativo e judiciário
-, líderes locais, movimentos sociais, universidades,
associações de bairro e a imprensa;
2. Buscar ativamente a comunidade e ouvir suas demandas, não só no momento de criação do projeto, mas
também ao longo da implementação, para verificar a
opinião das pessoas e identificar possíveis pontos de
melhoria, inclusive para deixar o ambiente mais acolhedor e acessível para todos os públicos;
3. Houver um trabalho para a institucionalização das
políticas públicas culturais, estabelecendo metas,
períodos de revisão e, principalmente, vinculação
orçamentária;
4. Sensibilizar os vereadores da Câmara Municipal para a
importância das ações culturais, tendo em vista seus
desdobramentos positivos em questões sociais, para
que sejam aprovadas as legislações da área;
5. Houver definições de propósitos. É fundamental estabelecer um objetivo: por exemplo, aumentar a frequência à biblioteca como forma de incentivar a leitura;
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6. Contar com profissionais experientes na área de gestão e produção cultural, que tenham familiaridade com
editais de fomento e a legislação do setor;
7. Monitorar oportunidades de fomento oriundas de Organizações Não-Governamentais (ONGs), tanto brasileiras quanto internacionais;
8. Houver um bom trabalho para atrair investimentos da
iniciativa privada, que não deve entender o apoio às
ações culturais do Município como “caridade”, mas sim
como investimento;
9. Os resultados forem monitorados em todas as etapas
e servirem para embasar as decisões da gestão ao
longo do trabalho;
10. Todos os envolvidos na iniciativa fizerem uso da
criatividade para superar obstáculos orçamentários,
logísticos e de mão de obra.

“Os gestores públicos que lidam
com políticas de promoção à
cultura devem fazer uso da criatividade para driblar os desafios.
Essa é uma necessidade”, alerta
Adriano Souza, diretor municipal de
cultura.

Fique ligado
Todas as ações curiosas e divertidas sempre acontecem
com a presença dos jovens, e são várias. A Sala da Juventude, preparada após a revitalização da biblioteca, conta
com uma réplica de um esqueleto humano que virou um
verdadeiro personagem. De tempo em tempo, ele recebe
acessórios.
O local também se tornou cenário para a gravação de vídeos em canais do YouTube, que tratam de diversos temas de
interesse como maquiagem e videogames.
Durante o processo de pesquisa de opinião, foi sugerida
a construção de uma piscina no espaço externo da biblioteca!
Quando a biblioteca ainda não funcionava aos finais de semana, duas crianças entraram no local. O alarme disparou
e a polícia, no local, constatou a tentativa do uso de dois
computadores. Os meninos, que atualmente são usuários
assíduos da biblioteca, confessaram para outras crianças
que invadiram o espaço para jogar videogames nos computadores. Depois desse episódio, a biblioteca passou a abrir
aos finais de semana.
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ANEXOS

Anexo 1
Lei municipal nº 1.821/2018, que instituiu e regulamentou o Plano Municipal do Livro,
Leitura, Literatura e Bibliotecas do Município de Juína.
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Anexo 2
Lei municipal nº 1.853/2019, que instituiu e regulamentou o Plano Municipal de Cultura do
Município de Juína.
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