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Rio Grande irá receber o evento "Diálogo UniverCidades", promovido pela CNM 

 
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com a Prefeitura Municipal do Rio Grande, FURG e IFRS irá 

promover, na próxima quinta-feira (25), o Diálogo UniverCidades, que propõe a interação entre centros de ensino e pesquisa com 
os Municípios e a comunidade, reunindo gestores municipais e acadêmicos para a apresentação de inovações colaborativas. O 
evento acontece a partir das 13h30, no auditório do CIDEC-Sul, na FURG.  O Projeto UniverCidades é desenvolvido e executado 
pela CNM, em parceria com a União Europeia. O evento será recebido por Rio Grande como forma de reconhecimento pelo 
desenvolvimento e execução do projeto Arte na Parada, que esteve entre os 5 vencedores do Prêmio Municiência – 
Municípios Inovadores, iniciativa que é proposição da CNM. 

As paradas que já receberam as intervenções artísticas no Município irão receber visitar técnicas de uma equipe da CNM, que 
estará em Rio Grande na próxima semana para a participação do Diálogo UniverCidades, na quinta feira. Os representantes da 
instituição irão produzir um material informativo a respeito do projeto, por meio da coleta de imagens e depoimentos dos 
representantes do poder público Municipal, dos artistas e também da comunidade rio-grandina. As informações e opiniões coletadas 
serão utilizadas na elaboração de uma cartilha, a qual servirá como guia para a aplicação do projeto em outras cidades,  por meio 
de proposição da CNM. Dessa forma, o Arte na Parada será o projeto modelo para municípios de todo o país. A CNM também irá 
divulgar o projeto em seu site oficial, em formato de matéria. 

Conforme o secretário de Cultura, Ricardo Freitas, é de grande relevância para o município receber um evento de uma instituição 
de nível nacional e que representa um desdobramento de um projeto executado em Rio Grande.“Considero muito importante trazer 
a nossa cidade uma instituição que congrega todos os Municípios da união, ainda mais considerando que se tornou possível a partir 
de um projeto daqui, que fala da nossa cidade, como uma solução inovadora e que poderá ser aplicada em outros municípios” , 
ressaltou o secretário. 

O evento 

A atividade irá reunir representantes municipais e acadêmicos visando apresentar propostas e relatar experiências a respeito de 
projetos inovadores que buscam qualificar a gestão do município e contribuir para o crescimento das cidades. Entre as propostas a 
serem expostas, estarão projetos desenvolvidos em outras cidades da região sul do Brasil, com trabalhos que também foram 
premiados, além de proposições elaboradas em ambiente acadêmico a respeito da relação de instituições de ensino com os 
municípios. 

O secretário Ricardo Freitas também comentou a relação da gestão municipal com as instituições de ensino de Rio Grande e a 
relevância de ter a execução de projetos que contribuam para o desenvolvimento das cidades. “É importantíssimo ter essa relação 
com a academia, tanto com a FURG quanto com o IFRS, dos quais nos somos parceiros em vários projetos, e que vão apresentar 
ações que estão relacionadas com essa questão de soluções inovadoras, economicidade e sustentabilidade. Então é gratificante 
poder trazer esse diálogo para Rio Grande, principalmente a partir de um projeto que saiu daqui mesmo” declarou. 

Interessados em participar do evento já podem realizar inscrição através do link abaixo: 
https://bit.ly/2OvGdum. 

 Arte na Parada 

O Arte na Parada é uma ação da Prefeitura Municipal do Rio Grande, por meio das secretarias de Município da Cultura e de 
Mobilidade, Acessibilidade e Segurança. Teve seu início no segundo semestre de 2017, com o objetivo de contribuir para as 
comemorações alusivas aos 280 anos do Município do Rio Grande. O projeto está na sua segunda edição e faz parte do tema 
integrador do Município neste ano de 2018, o Rio Grande ComVida.  Com o projeto Arte na Parada, Rio Grande superou mais de 
200 concorrentes de 102 municípios brasileiros e esteve entre as 5 vencedoras do Prêmio Municiência – Municípios Inovadores. 

O objetivo do Projeto é democratizar a cultura e humanizar os espaços públicos com ações de intervenção em pintura, alusivas 
à temática do Programa Rio Grande ComVida, dando destaque ao patrimônio material e imaterial do Município, valorizando os 
artistas e o fortalecimento das relações de pertencimento e apropriação cidadão e cidade, por meio da arte e da cultura. 

De acordo com o secretário Ricardo Freitas, a segunda fase do projeto está quase finalizada. O edital para o início da terceira 
fase deverá ser lançado em novembro, e contará com algumas modificações que foram pensadas visando melhorar a execução. “ 
Estamos readequando e buscando aperfeiçoar o projeto, que está chegando ao fim da segunda fase. Em novembro estaremos 
abrindo o edital para a terceira fase, em um total de quatro. Essas adequações visam qualificar  cada vez mais o projeto, para assim 
chegarmos no total de 400 paradas, que é o nosso objetivo”, comentou. 

A CNM 

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) é uma organização independente, apartidária e sem fins lucrativos, fundada em 
8 de fevereiro de 1980. O seu objetivo maior é consolidar o movimento municipalista, fortalecer a autonomia dos Municípios e 
transformar a entidade em referência mundial na representação municipal, a partir de iniciativas políticas e técnicas que visem a 
excelência na gestão e à qualidade de vida da população. 
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A atuação da Confederação Nacional de Municípios é voltada à representação político-institucional dos Municípios junto ao 
Governo Federal e ao Congresso Nacional e ao fortalecimento da gestão municipal. Na esfera da representação política-institucional, 
a CNM participa de diversos conselhos, comitês e órgãos de discussão e acompanhamento de políticas públicas junto ao Governo 
Federal. 

Confira a programação do “Diálogo UniverCidades”: 
13h30 - Credenciamento e Boas-vindas 
14h - Abertura: 

- Alexandre Lindenmeyer – Prefeito Rio Grande (RS); 
- Danilo Giroldo – Vice Reitor da Universidade Federal do Rio Grande (FURG); 
- Alexandre Machado – Diretor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Rio Grande (IFRS); 
- Representante CNM. 
14h30 -   Relatos de Experiências Inovadoras em Gestão Municipal 

- “O Projeto UniverCidades: resutados do "Catálogo de parcerias entre centros de ensino e pesquisa e Municípios 2018” – Denise 
Messias (CNM); 

- “Projeto Arte na Parada” – Rio Grande (RS) – Prefeito Alexandre Lindenmeyer 
- “Programa Santa Clara tem valor” – Santa Clara do Sul (RS) – Prefeito Paulo Cezar Kohlrausch 
- “Projeto de recuperação e preservação de matas ciliares no oeste de Santa Catarina – região das bacias hidrográficas dos rios 

Chapecó/Irani – Consórcio Iberê (SC) – Engª. Aline Sobroza Pedroso 
15h50 -  Cofee-break 
16h10 - “Inovações colaborativas entre instituições de educação superior e os municípios brasileiros” 

- “Programa de Residência em Gestão Municipal em SC” – Patrícia Vendramini - UDESC 
- “Governança e Projetos Colaborativos com os Municípios no âmbito do APL do Polo Naval e de Energia de Rio Grande e 

Entorno” – Danilo Giroldo - FURG 
- “Geoprocessamento – Cidade do Rio Grande” – Daniel Zanota - IFRS 
17h30 - Debate e encerramento 
  

 


