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Dentre as experiências apresentadas, está o programa de
aquisição de alimentos (PAA), que é implementado desde 2013
no município com a compra de alimentos oriundos da agricultura
familiar e posterior doação às redes e unidades
socioassistenciais. Milhares de famílias em iminente risco social
são atendidas com doação de cestas de comida. Há também o
Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que estabelece normas
gerais que devem ser cumpridas em todo o território municipal
quanto à inspeção industrial e sanitária de produtos de origem
animal e vegetal comestíveis e não comestíveis. Com a iniciativa,
os estabelecimentos cresceram e ganharam mercado, geraram
mais emprego e renda, além de dinamizar a  economia e
fomentar o desenvolvimento do município.

Santarém é um município brasileiro do estado do Pará. Em 2020, sua população foi estimada em 348.480 habitantes pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Foi selecionado no primeiro processo seletivo do Projeto InovaJuntos.

Como objetivo de desenvolvimento do município está a implementação e o fortalecimento da Agricultura Familiar. Para
Santarém, este fortalecimento promove o desenvolvimento econômico do município, visto que o recurso permanece no
território.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação
Santarém 
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Dentre alguns interesses de resolução de problemas internos apresentados no
âmbito do Projeto, o Município destaca o problema das áreas urbanas com
ocupação irregular, o interesse na integração de tecnologias entre os sistemas
das secretarias municipais, a desburocratização de parte do desenvolvimento
industrial de Juazeiro, dentre outros.

No âmbito das experiências, destaca as diversas ações desenvolvidas para o
desenvolvimento econômico e inovação, como a aprovação da Primeira Lei de
Inovação e Plano Diretor de Cidades Inteligentes do Brasil. Essas ações
passaram a fazer parte desta agenda de desenvolvimento econômico e de
inovação a nível nacional e internacional do Município. 

Juazeiro do Norte está localizado no estado do Ceará. O Município nasceu com a vocação para a fé e o trabalho e é um dos
destinos religiosos mais procurados do Brasil devido à figura do Padre Cícero - responsável pela emancipação e
independência da cidade. O Município conta com mais de 275 mil habitantes e se destaca por ser um polo de negócios que
permite o desenvolvimento econômico. Sendo um dos maiores municípios por suas variadas atividades econômicas, também
atrai visitantes por experiências que envolvem a cultura, religiosidade e história.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Juazeiro do Norte
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Aiuaba é um município com mais de 17 mil habitantes e está localizado no estado do Ceará, região nordeste do país. No
Município, é possível identificar o fomento de ações voltadas ao desenvolvimento econômico e inovação. 
 
Em 2018, por exemplo, o Município construiu seu Plano Plurianual –PPA com a participação popular e tornou este
instrumento uma ferramenta essencial para o alcance das ações e objetivos do plano de governo. A participação popular foi
uma estratégia para consolidar o planejamento e contribuiu para focar nos pontos fortes e fracos, permitindo, assim, a busca
de soluções conjuntas/participativas para a melhoria dos serviços oferecidos.

Dentre alguns interesses, o Município pretende ampliar o
Programa de Universalização da Água e da internet e também
fomentar e instituir a agricultura familiar. Ao Projeto
InovaJuntos,  apresentou sua prática de universalização da
água: o programa Água Viva. 

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Aiuaba
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Crato é um município do estado do Ceará, região nordeste do país. Possui população estimada de 133.031 (2020), e área de
1.138.150 km².

Com o InovaJuntos, vem demonstrando interesse em virtualizar e modernizar os processos internos da prefeitura, diminuindo
a quantidade do uso de papel. Também pretende construir um sistema on-line de informações sobre o Município, para atrair
visitantes e fomentar o turismo local, impulsionando, assim, a economia. O Município visualiza nesta linha de atuação uma
forma de alavancar o desenvolvimento econômico, social e humano aos seus munícipes, buscando casos de sucesso dentre
os selecionados para implementação e melhorias no processo de gestão pública.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Crato

Desde 2017, o Município vem investindo fortemente no
desenvolvimento de tecnologia, na capacitação e investimento  no 
 quadro  de  pessoal,  tendo  como  missão a prestação  dos 
 serviços  públicos  de  qualidade,  de  forma  eficiente,  sustentável 
 e humanizada. Além disso, vem implementando o Sistema
Integrado de Monitoramento das Ações e Projetos Prioritários
(SISMAPP), uma ferramenta eletrônica de acompanhamento de
atividades e resultados que possibilita o aperfeiçoamento do setor de
Planejamento da Prefeitura Municipal do Crato e para o
desenvolvimento da Tecnologia da Informação.
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Dentre as experiências do Município, destacam-se as ações de
fortalecimento e qualificação para as pessoas que trabalham com
crochê. Para tanto, foi firmada uma parceria público-privada de
qualificação para o empreendedorismo e melhoria da qualidade dos
produtos desenvolvidos. Ganham destaque também as ações na
área de turismo, como o geoparque, em parceria com a UNESCO e
outros municípios vizinhos, voltadas para o turismo ecológico.

Carnaúba dos Dantas está localizado no estado do Rio Grande do Norte, na região nordeste do país. O município possui
uma população estimada de 8.239 habitantes.

Ao se candidatar ao Projeto, o Município busca apoio de soluções que atuem em prol do Planejamento Econômico, pois as
ações para o desenvolvimento econômico têm sido preteridas por grande parte dos gestores, com ações muitas vezes não
focadas na realidade local do município. Além disso, outro objetivo de atuação com o projeto é nortear as propostas para o
desenvolvimento econômico baseadas nos ODS para fortalecer a parceria para o desenvolvimento sustentável entre todos os
setores, mobilizar, promover o intercâmbio de capacidade técnica, tecnológica e de recursos financeiros.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação
Carnaúba dos Dantas
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Mediante a troca de conhecimentos com o InovaJuntos, destaca
alguns desafios que pretende solucionar como: ações relativas ao
planejamento urbano, a necessidade de fomentar a gestão e a
cidadania no Município, a qualificação ambiental, a arrecadação
tributária, a formalização da estrutura do Sistema Único de Saúde
(SUS), a ampliação do acesso à água potável e o aumento do
impacto da produção agrícola. Dentro dessas atividades, a missão
é realizar um planejamento que promova o desenvolvimento de
soluções em cada problemática existente.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Marcionílio Souza

Marcionílio Souza é um município localizado no estado da Bahia. No âmbito do Projeto, as ações realizadas têm
sido um incentivo  para a busca de soluções nas políticas públicas. O Município pretende construir redes e ampliar
conexões entre os parceiros do Projeto de modo que possa trazer resultados em diversas áreas da gestão pública
municipal.
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Dentre as experiências apresentadas está o Orçamento Base Zero como
metodologia para a elaboração do orçamento municipal, o qual é
realizado de forma descentralizada e é base para a tomada de decisão
em relação ao dispêndio dos recursos orçamentários. A iniciativa tem o
objetivo implícito de gerar nos colaboradores e na comunidade a cultura
da economia e  administração  de  recursos  financeiros,  sejam  eles 
 públicos  ou  privados. Além disso, apresentou a instalação e utilização
de 15 mini usinas de energia fotovoltaica em cima de prédios públicos
para abastecimento de energia do Município, causando grande redução
de custos. 

É um município brasileiro localizado na região oeste do estado de São Paulo e conta com aproximadamente 15.000
habitantes. 

O município de Tarumã apresentou interesse em soluções de temas que envolvam a destinação adequada dos resíduos,
principalmente das empresas de açúcar e álcool e a implementação da agricultura 4.0, que visa digitalizar os processos de
produção. Destacou, ainda, o problema dos incêndios criminosos nas plantações.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Tarumã
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No âmbito do Projeto, o Município apresenta o Núcleo de Ações
Estratégicas (NAE). Foi criado em 2017 e é formado por uma equipe
que assessora diretamente a gestão municipal nos aspectos técnicos
e de política interna e externa. O NAE é vinculado ao Gabinete do
Prefeito e tem como objetivo ajudar no gerenciamento de toda a
base do governo, promover o aperfeiçoamento da gestão municipal
em todas as suas facetas, o fomento de políticas públicas, o
acompanhamento da sua execução e sua avaliação,e a produção de
ferramentas para nortear o chefe do executivo nas suas tomadas de
decisão.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Cordeirópolis 

Cordeirópolis é um município localizado no estado de São Paulo. O município se estende 137,6 km² e conta com
cerca de 24.356 habitantes de acordo com o último censo.

Dentre os seus objetivos, está a maior disponibilidade de recursos financeiros, a garantia de conclusão e efetividade
nas políticas públicas e programas de governo municipal, a capacidade de investimento em curto espaço de tempo,
os programas de governo que levariam anos para serem realizados com recursos próprios e que podem ser
realizados em quatro anos de governo, a grande capacidade de articulação com a câmara municipal, o governo
estadual e federal, garantindo apoio para efetivação dos programas de governo.
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Dentre as experiências apresentadas está a regulamentação
da Lei Geral da Microempresa, apoiando a desburocratização,
simplificação e racionalização de políticas públicas de apoio ao
empreendedorismo. O município também criou por lei o
Programa Fábrica de Empregos, que consiste em oferecer
galpões para a instalação de empresas que gerem empregos.
Também criou a Incubadora de Empresas na Área de
Alimentos, para apoiar a vocação gastronômica da cidade,
especialmente produção de queijos, doces e bolachas, dentre
outras. Além disso, por três edições consecutivas, o município
recebeu o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor (2011/12;
2013/14; 2015/16).

Santo Antônio da Alegria é uma cidade do estado de São Paulo, com extensão territorial de 310,3 km² e 6.929 habitantes de
acordo com o último censo. 

Com o projeto, a cooperação e a troca de conhecimentos, o município tem interesse em trabalhar no desenvolvimento do
turismo regional. 

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Santo Antônio da Alegria
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O Município busca solucionar questões como a concretização do plano de
estabelecer um polo cervejeiro na cidade - com pousadas, atração de turistas, a
resolução do problema da falta de infraestrutura de turismo e também os
problemas de enchentes. A imigração portuguesa foi bastante marcante no
Município e, atualmente, há também o grande interesse em retomar o contato
com parceiros portugueses para fomentar o turismo local a partir da cultura
açoriana.

O Município está em pleno desenvolvimento e já tem grandes ações e projetos
em execução. No InovaJuntos, Viana destaca sua experiência de
desenvolvimento econômico e social e retrata que atualmente seu grande
compromisso é a geração de emprego e renda para a população. A cidade, por
ser considerada a capital da logística, vem acolhendo empresários, empresas e
também buscando gerar oportunidades. 

O Município está localizado no estado do Espírito Santo, região sudeste do país e abriga cerca de 80 mil habitantes. Suas
características locais favorecem a vinda de empreendimentos imobiliários e comerciais. É referência, também, no número
de formalizações individuais com acesso ao Microcrédito, contando hoje com mais de 6.000 MEI’s (Microempreendedores
Individuais) e acesso ao MicroCrédito (empréstimos financeiros) em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação
Viana 
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Rio Verde é um município brasileiro do interior do Estado de Goiás, região Centro-Oeste do país, com população estimada em
241.518 habitantes. É um polo regional, com economia baseada no agronegócio e produção de alimentos..

O município tem interesse na busca de soluções para capacitação profissional da população e consequente alcance de
emprego e obtenção de renda, na superação do desafio de continuar atraindo e incentivando investimentos por meio de
ações inovadoras, possibilitando a geração de empregos. Além disso, eles esperam conseguir apoio em ações para envolver
os servidores, a iniciativa privada, entidades de classe e a comunidade e buscar referências e intercâmbio com outros
municípios.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Rio Verde

Como experiências municipais, o Município apresentou a Sala do
Empreendedor, como forma de auxílio ao micro e pequeno
empreendedor, para formalização, capacitação e obtenção de
crédito; a construção modular, como alternativa para criar novas
vagas, temporárias ou permanentes na educação infantil; o
programa Produtores de Água, para preservação de nascentes de
água potável, responsáveis pelo abastecimento da cidade; o
programa de mobilidade urbana, responsável pela redução de
acidentes de graves e total de acidentes de trânsito; PRODEN-RV
– programa de atração de investimentos, baseado em incentivos
para instalação de empresas de médio e grande portes.
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No âmbito das experiências, apresenta a prática na área do turismo,
mantendo as tradições culturais através de grupos folclóricos, manifestações
festivas e preservando o patrimônio histórico local. O município dispõe de
diversidade de fauna e flora que possibilita o ecoturismo, agroturismo e o
turismo de aventura. Outro destaque, é Centro de Inovação do Planalto Norte,
um hub para alavancar o desenvolvimento sustentável através do
empreendedorismo, inovação tecnológica e social. Além disso, compartilha o
case da Unidade de Processamento de Resíduos do município, novidade em
termos de gerenciamento dos resíduos sólidos na região.

São Bento do Sul é um município com cerca de 85 mil habitantes e está localizado no estado de Santa Catarina, região sul. O
município também integra o Consórcio Intermunicipal Quiriri, que tem como objetivo a qualidade de vida do ser humano,
respeitando a natureza para o desenvolvimento da sociedade.

O Município tem o interesse de buscar apoio ao desenvolvimento de políticas públicas que impulsionem a competitividade e a
sustentabilidade aos empreendimentos sociais e tecnológicos. As vocações identificadas no território e as trocas de
experiências serão importantes para fomentar a inovação nas políticas públicas, já que é a base da nova política a ser
impulsionada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Município. A partir disso, pretendem construir um plano de
trabalho que possa integrar as potencialidades do território ao desenvolvimento econômico baseado na ciência, tecnologia e
inovação. 

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação
São Bento do Sul
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No InovaJuntos, o Município apresenta o PEMI 2040 - Planejamento Estratégico do
Município de Itajaí, que é uma iniciativa inovadora e que tem por objetivo a
organização gerencial para o planejamento eficiente e eficaz das ações
governamentais para os próximos  20  anos,  trabalhando  em  sintonia  com  a 
 Agenda  2030 e  seus  17  ODS, e baseado no tripé Cidade Inteligente, Sustentável
e com Justiça Social. O Município também vem apresentando outras ferramentas
tecnológicas, como o Conecta.í que dispõe de notícias, empregos, permite a
solicitação de obras, possui uma ouvidoria, testa os sintomas de coronavírus,
localiza e permite denunciar os focos de mosquito da dengue.

Itajaí é um município brasileiro localizado no estado de Santa Catarina, na Região Sul do Brasil. Conta com
aproximadamente 223.112 habitantes e é referência nacional em desenvolvimento econômico, destacando-se ainda no
ranking dos melhores lugares para se fazer negócios do país. Sendo uma cidade estuarina e costeira, desde o início de sua
história, há 260 anos, tem forte identidade e ligação com as águas e a navegação. Na foz do rio Itajaí-Açu está o Porto de
Itajaí, um dos mais importantes em território brasileiro.

Dentre seus potenciais para o InovaJuntos, está a busca de soluções para questões relativas ao planejamento estratégico,
urbano e sustentável, além do desenvolvimento de tecnologias de gestão pública pautadas no interesse e na participação
social. Por ter grande importância estratégica, Itajaí requer a continuidade de uma gestão pública que viabilize seu
progresso de forma inteligente, sustentável e com justiça social.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação
Itajaí
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No âmbito do Projeto, relata o interesse em fomentar a inovação e
solucionar problemas relativos à busca de melhorias na infraestrutura
do seu porto e a  otimização do complexo industrial do município para
melhorar a arrecadação do estado.  Também apresentou sua
experiência ao Projeto, e, dentre as iniciativas, relata sua estrutura
portuária, que têm grande abrangência internacional e relações
econômicas com o Canadá, China, Japão, Espanha, Itália, Portugal, 
 Alemanha, o Mercosul, dentre outros. Além disso, a experiência
apresentada também conta como o Município investe na qualidade
de vida da população e está aberto para investimentos que
compartilham o desejo de estabelecerem parcerias para que todos
possam prosperar.

Rio Grande é um município localizado no sul do estado do Rio Grande do Sul. O Município possui um órgão específico para a  
promoção  de  desenvolvimento  econômico  e  inovação que  é  a Secretaria Municípal de Desenvolvimento, Inovação e
Turismo –SMDIT. Este órgão é responsável pela gestão,  planejamento,  proposição,  articulação,  coordenação,  integração, 
 execução e  avaliação  das  políticas  municipais  voltadas  ao  crescimento  econômico,  pelas  áreas de  desenvolvimento 
 da  indústria,  do  comércio,  da  prestação  de  serviços,  do emprego, da renda, da ciência e tecnologia do Município.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Rio Grande
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Dentre as experiências compartilhadas está o Programa Campo
Magro 2030, que visa fornecer sustentação técnica, viabilidade
política e apoio aos servidores e gestores municipais por meio de
diretrizes, metas e orientações para a tomada de decisão
relacionada à execução de projetos e ações em áreas essenciais
para o desenvolvimento do município, com base nos ODS.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação

Campo Magro

Campo Magro é uma cidade do estado do Paraná, região sul do Brasil. De acordo com o último censo, o Município possui
29.740 habitantes. Mediante a troca de conhecimentos com o InovaJuntos, o município busca apoio na identificação de
soluções para os problemas enfrentados que estão relacionados ao crescimento urbano desordenado e, em muitos casos,
irregular, ocasionando em baixa arrecadação municipal, e destaca também a falta de pavimentação urbana.
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Além disso, há também a implementação de práticas como o Projeto
Aprender Digital, dirigidos às crianças com deficiências; Banco da Mulher
programa de fomento e estímulo ao empreendedorismo feminino; Inovação e
Tecnologia, uma iniciativa de criação de uma árvore digital que permite
carregar os celulares e conexão ao wifi gratuito; o projeto Território Cidadão,
que promove o ods 11; Programa Agricultura Urbana, que promove renda e
garante a percepção da realidade local; o programa Pedala Cascavel,
pensado para cicloturistas e  para a preservação ambiental, dentre outros.

Cascavel está localizado no estado do Paraná, região sul do país. Sua população é estimada em 332.333 habitantes.  

O Município de Cascavel vislumbra com a participação no Projeto a oportunidade de fomentar ainda mais a inovação nas
políticas públicas. Ao longo da interação, foi apresentado como problema a falta de virtualização e digitalização de alguns
processos, ocasionando na perda e desorganização de dados, algo em que o Município também busca apoio no desenho de
soluções.

Dentre as experiências municipais, se destaca o programa de Compra Públicas Unificadas em que se realiza um único
processo licitatório, com objetivo de padronizar o processo de compra para todas as secretarias e trazer economicidade,
eficiência, celeridade, impessoalidade, transparência, moralidade, modernização administrativa e eficácia no Planejamento
das Compra Públicas.

Cluster 1 - Desenvolvimento Econômico e Inovação
Cascavel
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O Consórcio compartilhou as iniciativas de Atendimento em Saúde
Especializada Local, o Credenciamento de Serviços de Saúde, Captação
de Recursos, Educação Permanente em Saúde e Assessoria Técnica em
Saúde. Todas as iniciativas apresentadas têm o objetivo de fortalecer os
laços municipais por meio do conhecimento e trabalho conjunto para a
promoção do serviço essencial da saúde. Por meio delas, o consórcio tem
sido capaz de conseguir mais recursos para suas atividades, compartilhar
conhecimento entre os consorciados, melhorar a logística voltada à
utilização dos recursos e aplicação nos Municípios e, ainda, promover a
discussão e participação dos entes no processo de tomada de decisão.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (CISAMVI) é uma Instituição Pública, intermunicipal, criada para
gestão de serviços na área de saúde e conta com a participação de 15 municípios consorciados, correspondendo a mais de
800.000 habitantes, que compartilham entre si a gestão dos serviços. Foi selecionado no primeiro processo seletivo do Projeto
Inovajuntos

Com o projeto, o Consórcio busca fortalecer a relação entre os consorciados e aprimorar seu plano de trabalho voltado à
inovação, baseado nos ODS e na NAU.

Cluster 2 - Desenvolvimento Territorial e Consórcios

CISAMVI
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No âmbito do Projeto, o Município relatou diversas ações que foram desenvolvidas a
nível municipal. Dentre elas, podemos citar a obra do Projeto Intervenção Grafite. Além
disso, tem potencial para o turismo, e, devido sua localização geográfica e sua beleza
privilegiada, a obra foi realizada com o objetivo de que cada visitante passe pelo local e
tenha suas próprias percepções sobre as representações expostas. É uma intervenção
urbana que foi feita em comemoração aos 134 anos de emancipação política do
Município. A ação realizada foi intitulada Taquaritinga Menina Natureza. 

Taquaritinga do Norte, que primitivamente fora povoado pelos índios está  localizada no Agreste de Pernambuco, distante
190 quilômetros da Capital Recife. Possui uma população de 29.127 habitantes. Destaca-se pelo agradável clima frio de
montanha, que, aliado às belezas naturais, tornam a “Dália da Serra”, como é conhecida, um dos mais belos cartões postais
do Estado. Além disso, possui o título de Terra do Café.

No turismo, Taquaritinga é o lugar ideal para prática de esportes radicais, como vôo livre. No entanto, a indústria têxtil tem
dividido o espaço com a economia agrícola do município, através da confecção e comercialização de malhas e mosquiteiros.
Devido a sua localização estratégica junto às cidades Pólo das Confecções, a Dália da Serra foi inserida na Rota da Moda,
juntamente com Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe.

Cluster 2 - Desenvolvimento Territorial e Consórcios
Taquaritinga do Norte
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Dentre as experiências apresentadas, estão a  implementação
de planos de ação que promovam uma atuação unificada,
gerando assim processos internos mais eficazes. Há também as
ações de compras unificadas, planos regionais de atuação
comum na área de gestão ambiental, logística reversa,
destinação de resíduos, inspeção sanitária, dentre outros. 

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha – CISGA, localizado na região nordeste do
estado do Rio Grande do Sul, foi criado com o objetivo de promover economicidade de forma coletiva, bem como implantar
iniciativas na promoção do desenvolvimento sustentável, visando garantir a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e
atuar na gestão associada dos serviços públicos nas diversas áreas de atuação da administração pública.

Ao longo da sua interação com o projeto, o Consórcio apresentou problemas relacionados à falta de unificação de processos
e demandas internas, gerando gargalos e desorganização nos processos de licitação. Além disso, procura expandir e
fortalecer a ação conjunta dos seus consorciados para alcançar maior economia e eficiência nas ações e atividades de
desenvolvimento da região da Serra Gaúcha.

Cluster 2 - Desenvolvimento Territorial e Consórcios
CISGA



Cluster 2 - Desenvolvimento Territorial e Consórcios

Clique ou acesse o
QR Code para mais
informações sobre 

 o CISGA

https://inovajuntos.cnm.org.br/brasil-cisga/%20%E2%80%8E


Dentre as questões citadas no âmbito do Projeto, destaca-se que o
Consórcio pretende pensar em uma política integrada de segurança pública
para combater o narcotráfico e o tráfico de armas e a necessidade de
integração entre as pessoas, já que a integração é somente econômica.
Além disso, apresenta a necessidade de se obter uma incubadora e um
espaço para inovação, a necessidade de capacitar as equipes e entender
como captar recursos do FOCEM - Fundo de Convergência Estrutural do
MERCOSUL.

Ao InovaJuntos, apresentou sua prática de fronteiras cooperativas. Através
do cooperativismo, são promovidas ações para o fortalecimento do
comércio, da educação, do turismo e da infraestrutura.

O Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF) é composto pelos municípios de Barracão – PR, Bom Jesus do Sul – PR,
Dionísio Cerqueira – SC e Bernardo de Irigoyen, na província de Misiones, na Argentina. Foi formado em 2009 visando a
integração fronteiriça e com objetivo de construir propostas ou projetos de desenvolvimento para os municípios do Oeste
Catarinense, Sudoeste do Paraná e Extremo Oriente de Missiones na Argentina. A integração entre esses municípios foi
motivada pela intenção de promover o desenvolvimento regional.

Cluster 2 - Desenvolvimento Territorial e Consórcios

CIF
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Marcado pela presença de vegetação de Mata Atlântica, também apresenta
características favoráveis ao desenvolvimento de atividades sustentáveis para
manter os seus recursos naturais. O objetivo em participar do InovaJuntos é o 
 auxílio no incentivo de ações reparadoras das áreas degradadas e na
sensibilização dos empreendimentos já instalados e nos futuros que pretendem se
instalar no Município. No InovaJuntos, destaca a prática da Oficina de Papel
Artesanal (OPA), que é uma iniciativa da Usina, do Instituto e de mulheres do
povoado. A experiência resolve o problema dos descartes da fábrica e também
abre espaços de trabalho para as mulheres da comunidade. A iniciativa já
promoveu mudanças na vida de várias mulheres da comunidade e vem
promovendo resultados positivos para o meio ambiente.

O Município, com o apoio do Projeto, pretende estruturar e qualificar a Defesa
Civil, Planear o Planejamento Urbano; Promover ações de revitalização e
recuperação do rio Canduipe e implementar ações na área de esporte e de
assistência social.

Cluster 3 - Cidades Verdes e Mudanças Climáticas

Feliz Deserto
Feliz Deserto é um município localizado no litoral sul do estado de Alagoas e tem uma população de 4.714 habitantes. O
município selecionado desenvolve ações de sensibilização da comunidade baseadas nos ODS.  Foi selecionado no primeiro
processo seletivo do Projeto InovaJuntos.
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O Município trabalha, por meio de projetos junto com a Secretaria
Municipal das Mulheres, Juventude, Igualdade Racial e Direitos
Humanos, questões relacionadas à melhoria dos indicadores sociais.
Seu objetivo com o projeto é promover iniciativas que visem a
articulação intersetorial entre o Poder Público Municipal, outros órgãos
governamentais e Sociedade Civil na formulação e execução de ações
transdisciplinares integradas, em áreas expostas às situações de risco
e vulnerabilidade social, com foco especial na prevenção e na oferta
de oportunidades para inclusão social, visando combater o racismo e
desigualdade de gênero. 

Dentre as práticas de destaque compartilhadas, está a Associação
Mulheres Coralinas, um coletivo de mulheres que trabalha com
saberes das mãos (bordados, crochê, cerâmicas) e com vocalização
por meio da poesia. A Associação também auxilia no combate à
violência doméstica e no empoderamento feminino.

Goiás é um município brasileiro situado no estado homônimo de Goiás. Sua população estimada em 2018 era de 22.916
habitantes. O município foi reconhecido em 2001 pela UNESCO como sendo Patrimônio Histórico e Cultural Mundial por sua
arquitetura barroca peculiar, por suas tradições culturais seculares e pela natureza exuberante que o circunda. Foi
selecionado no primeiro processo seletivo do Projeto InovaJuntos. 

Cluster 4 - Espaços inclusivos e Inovação Cultural e Social
Goiás
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Apresenta várias práticas de valorização de sua identidade e cultura
locais, com a participação de vários setores da sociedade no desenho
de festividades e eventos que exaltam as iguarias locais e, por atrair
visitantes, fomentam seu desenvolvimento econômico e social. Dentre
as ações apresentadas, estão o Julifest e a Festa do Pastel de Angú. A
atividade cultural demandada por estes eventos deu origem a políticas
de fomento que mantém entidades tradicionais e cria, a cada ano,
novas demandas e novas políticas e oportunidades de inserção de um
número cada vez maior de atores e atividades culturais, promovendo a
inclusão, equidade e fruição de arte e cultura, oferecendo a toda a
sociedade oportunidades de aprendizado através de cursos e oficinas
nos mais diversos temas.

Cluster 4 - Espaços inclusivos e Inovação Cultural e Social
Itabirito

Itabirito é um município brasileiro do estado de Minas Gerais. Segundo informações do IBGE, em 2018 o município contava
com uma população estimada em 51.281 habitantes e uma área de 543 km. Atualmente, a principal fonte de renda vem da
extração de minério de ferro.

Com o projeto InovaJuntos, Itabirito espera atuar em prol da sua rica cultura local. Seu objetivo é buscar soluções para o
alcance da população mais vulnerável e aumentar a participação social nas decisões políticas e nos espaços públicos
municipais. 
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Dentre as experiências apresentadas está o Controle Populacional de
Animais, especialmente animais de rua, por meio da castração gratuita. O
destaque desta ação está especialmente na implantação de chips com
informações nos animais castrados. O município ainda aborda a coleta
seletiva e as ações para tornar a água de algumas regiões do Município
potáveis, como a desfluoretação da água por meio de um filtro e o
desenvolvimento de mecanismos para tornar a água salobra potável.

Restinga Sêca está situada no estado do Rio Grande do Sul. O Município cobre  uma área de 961.791 km² e tem uma
população estimada em 15.744 habitantes.  

Com o projeto, o Município espera apoio na questão do déficit habitacional que ocasiona diversos problemas locais. Dentre
eles está a falta de saneamento básico para alguns habitantes, a falta de planejamento para a população que retorna ao
Município e as áreas irregulares invadidas. Há ainda o problema da falta de uma estrutura turística que atraia visitantes e da
evasão municipal de empreendedores, fazendo com que o Município possua poucas empresas e, consequentemente, impacta
negativamente na oferta de empregos. Devido a esta evasão, falta, ainda, qualificação técnica e profissional de como
empreender e modelos locais de empreendimento.

Cluster 4 - Espaços inclusivos e Inovação Cultural e Social
Restinga Sêca 
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A equipe do InovaJuntos fica à disposição para ajudá-los
na conexão com os Clusters de seu interesse

Luís Maurício Junqueira Zanin
Coordenador do InovaJuntos

+55 61 98132-1000 

 Isabella Santos
isabella.santos@cnm.org.br

Clusters 1 e 2

 Lorenna Cavalcante
lorenna.cavalcante@cnm.org.br

Cluster 3

 Rhaellyse Oliveira
rhaellyse.goncalves@cnm.org.br

Cluster 4

 Marvelis Farias
marvelis.farias@cnm.org.br
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