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“Entendemos que num mundo globalizado, 
os governos municipais como parte do apa-
rato do Estado, não podem se omitir ou rece-
ber passivamente as decisões políticas ado-
tadas nas esferas internacionais e por isso 
têm que construir seu espaço de influência. 
Está claro que diante dos grandes desafios 
contemporâneos como a construção de uma 
sociedade global de paz, de um desenvolvi-
mento sustentável e de enfrentamento às 
mudanças climáticas, as cidades têm um 
papel fundamental a cumprir. E é a partir 
delas que contribuiremos para a integração 
dos povos e as soluções para os povos”
     

- Carlin Moura

Prefeito Carlin Moura



4

Uma política
municipal de
relações
internacionais
para o século
das cidades

O século XXI é o século das cidades. Em 
nossa época, pela primeira vez na his-
tória, a maioria da população mundial 
vive em centros urbanos. Hoje, 53% da 
humanidade vive nas cidades, número 
que deve chegar a 67% em 2050.

Por sua vez, o Brasil é um dos países 
mais urbanizados do mundo, com qua-
se 161 milhões de habitantes vivendo 
nas suas cidades, o que traz desafios 
cada vez mais complexos. Afinal, mes-
mo que nem todos os problemas urba-
nos sejam da competência dos municí-
pios, são os municípios que recebem as 
demandas da população por serviços, 
moradia, segurança, dentre outros.
 
Como vem sendo amplamente reco-
nhecido pelas instâncias internacio-
nais, mais do que nunca está posta a 
relevância dos governos locais para a 
construção de soluções para os desa-
fios trazidos por essa nova realidade. 
A declaração final da Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável (Rio + 20) afirmou que 
“qualquer nova agenda do desenvolvi-
mento só terá um impacto sobre a vida 
das pessoas se for implementada com 
sucesso em nível local”. Por sua vez, o 
objetivo 11 da Agenda 2030, estabe-

lecida pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), é “tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis”. É 
amplamente reconhecido que as cida-
des são centros de inovação em políti-
cas públicas. São elas que seus habi-
tantes identificam como responsáveis 
por garantir parte expressiva dos ser-
viços básicos a uma população cada 
vez maior e mais exigente. São as cida-
des que lideram as iniciativas na busca 
do desenvolvimento sustentável e são 
elas que possuem as melhores condi-
ções para identificar os problemas e 
criar as soluções. 

O reconhecimento dessas caracterís-
ticas, assim como a aceitação cada 
vez maior da necessária participação 
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dos governos locais nas instituições 
de alcance global, vem impulsionando 
a ampliação da inserção internacional 
dos municípios, acentuada desde a dé-
cada de 1980.

A ONU deixa claro que o papel das ci-
dades no sistema internacional é, cada 
vez mais, essencial para a construção 
de diretrizes que vão guiar a criação e 
melhoria de Políticas Públicas que im-
pactarão diretamente a vida das pes-
soas no mundo todo. A interligação 
dessas políticas públicas, o intercâm-
bio de informações e experiências para 
enfrentar problemas e adversidades 
comuns a várias cidades e países ao 
redor do mundo, se torna um meca-
nismo importante de desenvolvimento 
social, humano e econômico.

Toda a discussão de tornar as cidades 
um espaço sustentável, inclusivo, se-
guro e igualitário vem sendo trabalha-
da ao longo das Conferências HABITAT 
iniciadas em 1976. O papel das cidades 
em proporcionar moradias seguras, 
econômica e ambientalmente susten-
táveis, veio da preocupação com o rá-
pido processo de urbanização, que já 
se apresentava na década de 70, e se 
tornou uma realidade impactante para 
o equilíbrio econômico, social e am-
biental atualmente.

Dentro de todo esse espectro de urba-
nização, sustentabilidade, resiliência 
e inclusão social, o ápice do reconhe-
cimento das cidades como atores in-
ternacionais poderá ser observado na 
reunião HABITAT III, que se realizará em 
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Equipe de Relações Internacionais: Fernando Maximo (SEPLAN), Alexandre Figueiredo (IECINT), Liliam Deise (SEPLAN), 
João Paulo de Oliveira (SEPLAN), Kjeld Jakobsen (IECINT) e Rubens Diniz (IECINT).

outubro de 2016, em Quito no Equador. 
As cidades foram convidadas a tomar 
papel de destaque nas discussões 
acerca dos problemas comuns que as 
afetam, e elas tiveram voz na constru-
ção de diversos materiais que serão 
apresentados durante a conferência. 

No fenômeno conhecido como “paradi-
plomacia”, respondendo a este mundo 
cada vez mais interligado e com flu-
xos econômicos globais, os governos 
locais passaram a interagir para além 
dos limites de seus países, constituin-
do redes, intercambiando políticas 
públicas, promovendo a integração 
regional, estabelecendo cooperações 
técnicas e atraindo oportunidades e 
investimentos.

Para adentrar nesse cenário e avançar 
na direção de uma cidade mais huma-
na, inclusiva e igualitária, a gestão do 
prefeito Carlin Moura buscou a criati-
vidade e capacidade de inovação no 

âmbito local e internacional. O Plane-
jamento Participativo, mecanismo que 
garantiu a participação popular na de-
finição das metas da gestão; a execu-
ção de uma ampla gama de obras vol-
tadas à mobilidade urbana; a garantia 
do acesso aos serviços públicos de 
saúde com a inauguração de Unidades 
Básicas (UBSs) e, em especial, da UPA 
JK e da Maternidade Municipal Juventi-
na Paula de Jesus, uma das maiores de 
Minas Gerais; a ampliação da rede de 
educação municipal com a reabertura 
da Fundação de Ensino de Contagem 
(FUNEC) e a construção de novas uni-
dades de educação infantil e escolas 
de ensino fundamental; e, finalmente, 
a recuperação e reforma das praças 
públicas, bem como as Brigadas da 
Limpeza são algumas das realizações 
que auxiliaram na concretização da-
quele objetivo maior. Foi nesse mesmo 
sentido e com o mesmo objetivo que foi 
concebida e consolidada uma política 
de internacionalização para Contagem.
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O Plano de
Trabalho
“Contagem
para o Mundo”

Contagem possui aproximadamente 
650.000 habitantes, sendo a terceira 
maior cidade do estado de Minas Ge-
rais e a 31ª do país. Sua população está 
dividida em 08 regiões administrativas 
que fazem limite com as cidades me-
tropolitanas de Belo Horizonte, Betim, 
Esmeraldas, Ibirité e Ribeirão das Ne-
ves. Trata-se de uma cidade com per-
fil essencialmente fabril e operário, 
possuindo mais de 4.000 estabeleci-
mentos no setor industrial. O conjunto 
de empresas existentes no município 
emprega formalmente em torno de 
200.000 trabalhadores. É a terceira 
economia do estado e a 25ª do Brasil.

Por suas dimensões e características 
econômicas – com a atuação de mui-
tas empresas estrangeiras, Contagem 
é naturalmente uma cidade interna-

cional. Contudo, foi apenas na gestão 
do prefeito Carlin Moura que se optou 
pela constituição de uma política espe-
cífica voltada para a projeção de Con-
tagem para além dos limites locais.

Por meio de convênio firmado com o 
Instituto de Estudos Contemporâneos 
e Cooperação Internacional (IECInt), 
foi criada a gerência de relações in-
ternacionais - vinculada à Secretaria 
de Planejamento, Orçamento e Gestão 
(SEPLAN) - e estabelecido o Plano de 
Trabalho de Relações Internacionais do 
município, o “Contagem para o Mundo”.
Tendo em vista as vantagens que uma 
política de internacionalização pode 
trazer para uma cidade com o perfil de 
Contagem, os especialistas do IECInt 
definiram, em conjunto com a SEPLAN, 
dois eixos de atuação: 

a) Desenvolvimento Econômico, Co-
mércio Exterior e Políticas para Atra-
ção de Investimentos; 

Mesmo que não possa celebrar tra-
tados, um município pode projetar-se 
e apresentar-se a investidores, bem 
como divulgar sua atividade econômi-
ca para além das fronteiras nacionais, 

Carlin M
oura no lançam

ento do plano de trabalho 
“Contagem

 para o M
undo”.
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visando a atração de investimentos, 
abertura de oportunidades econômi-
cas e, consequentemente, geração de 
empregos.

Com esse objetivo, as ações planeja-
das para esse Eixo foram o estabeleci-
mento de contatos com as instituições 
nacionais voltadas ao comércio exte-
rior, especialmente a APEX (Agência 
Brasileira de Promoção às Exporta-
ções) e a Subsecretaria Geral de Pro-
moção Comercial e Cooperação (SGEC) 
do Ministério de Relações Exteriores. 
Outra parceria definida se deu com a 
FIEMG (Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais), tanto para a 
realização de visitas ao exterior, com a 
presença de empresários contagenses, 
como para a recepção de delegações 
estrangeiras.

Contagem conseguiu através da FIEMG 
e da parceria com empresários do mu-
nicípio, a atração de um polo tecnoló-
gico que já começou a ser instalado na 
região do Nacional. O polo tecnológico, 
do projeto Synergy, contará com in-
vestimentos de empresas israelenses, 
argentinas e também do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento. O pro-
jeto visa desenvolver tecnologias de 
chips e tags usados para tecnologias 
wireless, e já começou a operar sua 
produção parcialmente no município.

b) Intercâmbio de Boas Práticas de 
Políticas Públicas, Participação em 
Fóruns e Organizações Internacionais.

É fundamental para o sucesso de uma 
política de internacionalização a par-
ticipação da cidade em redes e fóruns 
internacionais. Por isso, o plano definiu 
dentre as ações desse Eixo a inserção 

nesses espaços institucionais, como a 
CGLU (Cidades e Governos Locais Uni-
dos), de abrangência global, e a Rede 
de Mercocidades, voltada à América do 
Sul.

Outra ação definida, de cunho bilateral, 
foi o estabelecimento de uma política 
de irmanamentos. Por meio dela, Con-
tagem firmou protocolos de coopera-
ção com outras cidades, abrangendo 
aspectos econômicos, culturais e pos-
sibilitando o intercâmbio de políticas 
públicas.
Também foi definida entre as ações 
desse Eixo a realização de um evento 
internacional em Contagem, que coro-
asse a projeção almejada pelo Plano. 

Portanto, a realização das metas 
pode ser resumida em três ativida-
des centrais, que abarcam as demais: 
estabelecimento de convênios de ir-
manamento com outras cidades, par-
ticipação com protagonismo nas redes 
e espaços institucionais próprios da 
paradiplomacia e estabelecimento de 
contatos com instituições e fóruns que 
possam colaborar para a internaciona-
lização de Contagem.
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Convênios de
irmanamento

Cienfuegos – Cuba 
 

A cidade cubana de Cienfuegos foi a 
primeira com quem Contagem assinou 
um protocolo de irmanamento. Como 
resultado desse contato, Contagem re-
plicou a experiência cubana das Briga-
das de Limpeza, por meio das quais os 
cidadãos se encarregam da limpeza e 
conservação do espaço público.

Como resultado, espaços que antes 
eram utilizados para descarte de lixo 
foram revitalizados e convertidos em 
praças e outros espaços de lazer.

Essa inciativa, com versões de 2014 a 
2016, foi especialmente importante no 
período de combate aos focos de pro-
liferação do Aedes aegypti, sendo que 
Contagem conseguiu manter níveis 
baixos de infecção do vírus da Dengue 
enquanto cidades do entorno apresen-
tavam níveis alarmantes de infecção.

Montevidéu - Uruguai

Montevidéu é a sede do Mercosul e 
da Secretaria Técnica Permanente da 
Mercocidades (STPM). Por isso, uma 
parceria com a capital uruguaia foi a 
porta de entrada para estabelecer re-
lações com outras cidades da América 
do Sul.

Além disso, Montevidéu consolidou 
políticas públicas que são exemplares 
e possíveis de serem aplicadas em ou-
tras cidades.

Nos marcos do Plano de Trabalho, o 
IECInt visitou Montevidéu em maio de 

Cienfuegos, em
 Cuba, é cidade irm

ã de Contagem
.

Plenária da Brigada da Limpeza, política desenvolvida a partir 
do contato com a experiência cubana.
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2014 para preparar uma visita do pre-
feito Carlin Moura. Naquela ocasião, 
foram estabelecidos contatos com a 
STPM, a Intendência da cidade, o Mi-
nistério da Educação do Uruguai e com 
a Associação de Universidades do Gru-
po de Montevidéu.

Em junho do mesmo ano, ocorreu a vi-
sita da delegação de Contagem. Carlin 
Moura e a intendente de Montevidéu, 
Ana de Oliveira, assinaram um convê-
nio de irmanamento e visitaram vários 
programas sociais locais.

Como desdobramento desse acordo, 
em outubro de 2015 ocorreu um inter-
câmbio estudantil no qual estudantes 
de Contagem visitaram Montevidéu e 
estudantes de Montevidéu foram re-
cepcionados em Contagem.

Os alunos contagenses foram contem-
plados com a viagem após seleção no 
Concurso Cultural Contagem das Le-
tras, no qual escreveram as melhores 
redações com o tema Sou Contagem, 
sou do mundo, sou Minas Gerais.

Cerca de 19 mil estudantes, do ensino 
fundamental ao EJA (Educação de Jo-
vens e Adultos), de 51 estabelecimen-
tos de ensino diferentes, participaram 
do concurso. Os vencedores receberam 
um curso de espanhol e realizaram, na 
capital uruguaia, uma agenda de vi-
sitas a pontos de interesse cultural e 
político, incluindo visitas a projetos 
sociais como o SaCuDe (Salud, Cultura, 
Desporto). 

Por sua vez, estudantes e educadores 
de Montevidéu visitaram Contagem no 
final do mesmo mês de outubro, logo 
após o regresso dos brasileiros, e par-
ticiparam de diversas atividades e ex-
periências culturais no município. 

A visita foi finalizada com um encontro 
com o prefeito Carlin Moura, no qual os 
uruguaios tiveram a oportunidade de 
expor suas opiniões e agradecimentos 
pela oportunidade de poderem conhe-
cer outro país, outra cultura e expres-
sar o quanto uma simples experiência 
pode impactar a vida deles e da comu-
nidade onde vivem.

Estudantes e educadores contagenses na chegada 
a Montevidéu.

Carlin Moura recebeu na Prefeitura os estudantes 
e educadores de Montevidéu.
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Jiaxing – China

Jiaxing é uma importante cidade chine-
sa localizada na província de Zhejiang, 
próxima a Xangai.

Com vistas a se aproximar da China, 

uma das economias mais importantes 
do planeta, uma delegação de Con-
tagem, chefiada pelo prefeito Carlin 
Moura e integrada também por empre-
sários e representantes da FIEMG, visi-
tou Jiaxing em outubro de 2013.

Vista da Avenida 18 de Julho, em Montevidéu. A capital uruguaia firmou convênio de irmanamento com Contagem em 2014.

Jiaxing, cidade chinesa, recebeu Contagem para assinatura de convênio de irmanamento.
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Na ocasião, foi assinado um termo de 
cooperação mútua abrangendo pos-
síveis parcerias econômicas, além de 
um intercâmbio técnico, tecnológico e 
cultural.

Dando continuidade aos entendimen-
tos, uma delegação de autoridades e 
empresários de Jiaxing visitou Conta-
gem em outubro de 2015. Os compro-
missos foram renovados com a assi-
natura do Protocolo de Intenções de 

Cooperação Mútua, que propõe o inter-
câmbio de práticas de boa governança, 
experiência e informação em diversas 
áreas, tais como comércio, cultura, 
serviços e educação.

Também foi realizada uma reunião da 
delegação chinesa com a presidência 
da FIEMG, na qual foram apresentadas 
as oportunidades de investimentos em 
Contagem e na economia regional.

Carlin Moura foi 
recepcionado 
pelas autorida-
des de Jiaxing.

Delegação de Jiaxing visitou Contagem para reforçar os compromissos assumidos.
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Atuação na
Rede
Mercocidades
A rede de cidades do âmbito do Mer-
cosul foi fundada em novembro de 
1995 em um processo de debates que 
inicialmente envolveu 13 cidades: Ro-
sário, La Plata e Córdoba da Argentina; 
Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, 
Rio de Janeiro, Brasília e Salvador do 
Brasil; Assunção, do Paraguai, e Mon-
tevidéu, do Uruguai.

Na ocasião, foram destacados 20 ob-
jetivos que justificavam a fundação da 
instituição, entre eles, a promoção da 
comunicação, planejamento, coopera-
ção e coordenação entre as políticas 

municipais dos sócios da rede com o 
intuito, entre outros, de fortalecer a 
democracia, a integração regional, a 
inclusão social e a melhoria da quali-
dade de vida das respectivas popula-
ções. Estes objetivos foram incorpo-
rados no ano seguinte no Estatuto da 
Rede Mercocidades. Hoje, a Mercoci-
dades se abre a todas as cidades dos 
países-membros da União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul).

O fortalecimento da integração da 
América Latina também passa neces-
sariamente pela integração de suas ci-
dades. É por meio das relações entre os 
governos e sociedades civis locais que 
os povos do continente se conhecem e 
se aproximam mais, aprofundando seu 
intercâmbio cultural, a troca de expe-
riências quanto a problemas comuns 
e as interações de caráter econômico. 

Delegação de Contagem na XX Cúpula da Mercocidades.
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Por isso, a gestão de Carlin Moura de-
finiu como prioritária a participação 
de Contagem na rede Mercocidades, 
organização que logrou se consolidar 
como uma importante forma de inser-
ção internacional das cidades e de co-
laboração dos governos locais no pro-
cesso latino-americano de integração.
Com o apoio do IECInt, em 2014 a cida-
de participou da XIX Cúpula da rede, em 
Rosário (Argentina).

Mesmo com uma presença ainda re-
cente na rede Mercocidades, a im-
portância de Contagem justificou sua 
eleição para o Conselho da rede, órgão 
que dirige a instituição junto com a Co-
missão Diretiva e a Secretaria Técnica 
Permanente.

Em novembro de 2015, o prefeito Carlin 
Moura, acompanhado por uma delega-
ção de integrantes do governo muni-

cipal, participou pessoalmente da XX 
Cúpula da rede Mercocidades, ocorrida 
em São Paulo. Na ocasião, foi realiza-
da uma intensa agenda bilateral com a 
capital paulista, com foco no intercâm-
bio de políticas públicas. 

Quando a Assembleia deliberou sobre 
a renovação das cidades dirigentes, 
Contagem foi reconduzida para mais 
um mandato no Conselho da rede e as-
sumiu a sub-coordenação da Unidade 
Temática de Autonomia, Participação e 
Gestão, em decorrência de sua experi-
ência com o Planejamento Participati-
vo.

Desde então, o IECInt e a gerência de 
relações internacionais da SEPLAN 
participaram de todas as reuniões re-
gulares do Conselho e da Unidade Te-
mática.

Painel de debates na XX Cúpula da Mercocidades.
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Contagem:
sede de evento 
internacional
Como reconhecimento da projeção in-
ternacional de Contagem, a rede Mer-
cocidades escolheu Contagem como 
cidade sede de sua IX Capacitação Re-
gional, um curso aberto a participan-
tes de toda a América do Sul, com foco 
na elaboração de projetos de coopera-
ção para a governança e a inovação, ao 
mesmo tempo em que possibilita o co-
nhecimento para acessar ferramentas 
de financiamento e cooperação locais, 
nacionais e internacionais. 

Entre os dias 6 e 10 de junho de 2016, 
20 representantes de governos locais 
e organizações da sociedade civil de 

cidades de Argentina, Brasil, Chile, Pa-
raguai, Peru e Uruguai se reuniram nas 
dependências da Prefeitura Municipal 
de Contagem para a realização do cur-
so. Além das aulas e oficinas, os par-
ticipantes puderam conhecer projetos 
da Prefeitura Municipal, como a Escola 
da Cidadania.

Recepcionando os participantes, o pre-
feito Carlin Moura enfatizou a impor-
tância dada por Contagem ao evento 
e lembrou que experiências positivas 
para os governos locais derivam dos 
contatos possibilitados pelas relações 
internacionais de uma cidade: 

“Esta é uma oportunidade para esten-
der laços, propor projetos e programas 
que permitam ações coletivas para 
questões comuns entre os municípios. 

Reunião preparatória da IX Capacitação Regional da Mercocidades no gabinete do prefeito Carlin Moura.
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É uma honra para Contagem ser anfi-
triã de um curso de âmbito internacio-
nal. Estaremos sempre com as portas 
abertas para estabelecer novas asso-
ciações.

A cidade de Contagem tem hoje uma 
série de experiências que foram inspi-
radas nessa troca com outros municí-
pios, com outros países e com outras 
culturas, valorizando especialmente a 
integração latino-americana”, disse.

No último dia do evento, foi realizado, 
em conjunto com o Governo do Estado 
de Minas Gerais, o Seminário de Inter-
nacionalização Regionalizada, reunin-
do mais de vinte cidades mineiras in-
teressadas em conhecer e desenvolver 
políticas próprias de internacionaliza-
ção.

Esse seminário de encerramento con-
tou com exposições de representantes 
da Prefeitura Municipal, do Governo do 

Estado de Minas Gerais, da Secretaria 
Técnica Permanente da rede Mercoci-
dades, da Prefeitura de São Paulo, do 
SEBRAE, da FIEMG e do BDMG.

Fernando Máximo, responsável pela 
SEPLAN e pela gerência de relações 
internacionais, afirmou em sua exposi-
ção que “Contagem desenvolveu uma 
agenda de relações internacionais e 
aposta no seu sucesso”. Continuando 
disse que “é importante que os muni-
cípios incorporem estas relações, insti-
tucionalizando políticas próprias.

As cidades não existem isoladas e a 
cooperação é uma ferramenta para o 
desenvolvimento”.
Por sua vez, Rodrigo Perpetuo, Chefe 
da Assessoria de Relações Internacio-
nais do Governo do Estado, destacou o 
trabalho de Contagem nas RI:

“Vim para o lançamento do Plano de 
Trabalho e hoje vejo que as coisas 

Carlin Moura fala aos participantes da IX Capacitação Regional da Mercocidades, realizada em Contagem.
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estão caminhando, com a cidade in-
tegrando o Conselho da rede Merco-
cidades. Um projeto de relações inter-
nacionais não prospera sem a decisão 
política do prefeito, dos secretários, de 

se apropriarem dessa agenda.

Em Contagem, o prefeito Carlin Moura 
tomou essa decisão”.

A
lunos da A

rgentina, U
ruguai, Paraguai, Chile e Peru, além

 do B
rasil, 

estiveram
 em

 Contagem
 para a capacitação da M

ercocidades.

Jorge Rodríguez, da Secretaria Técnica Permanente da 
Mercocidades, e o prefeito Carlin Moura.

O Governo do Estado trouxe a Contagem o Seminário de 
Internacionalização Regionalizada, encerrando o evento da 
Mercocidades.

Fernando Maximo, da SEPLAN: “Contagem desenvolveu uma 
agenda de relações internacionais e aposta no seu sucesso”.

O chefe da Assessoria de Relações Internacionais do Governo 
do Estado, Rodrigo Perpetuo, fala Seminário de Internacionali-
zação Regionalizada, em Contagem.
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Outras
iniciativas

• FONARI – Contagem participou ativa-
mente do Fórum Nacional dos Gesto-
res Municipais de Relações Internacio-
nais (FONARI), importante espaço no 
qual os governos locais projetam suas 
demandas a respeito das relações in-
ternacionais do Brasil;

• Realização de reunião com a AFEPA 
– em julho de 2014, foi realizada uma 
reunião com Assessoria Especial de 
Assuntos Federativos e Parlamentares 
(AFEPA), órgão do Ministério de Rela-
ções Exteriores que tem a atribuição 
de assessorar municípios e estados 
que desenvolvam atividades externas. 
O objetivo do encontro foi apresentar 
as iniciativas de Contagem nessa área;

• Intercâmbio com Cuba – Foram rea-
lizados contato e encontro com o Ins-
tituto Cubano de Amizade aos Povos, 
que precedeu a visita da delegação de 
Contagem a Cuba, em janeiro de 2014. 
Nessa viagem, além da celebração do 
acordo de irmanamento com Cienfue-
gos, o prefeito Carlin Moura e sua equi-
pe visitaram a Zona Especial de De-
senvolvimento Mariel, a Universidade 
Manuel Fajardo e o escritório local da 
Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos (APEX);

• Mercosul – Nos marcos da viagem a 
Montevidéu, que resultou no convênio 
de irmanamento com aquela cidade, foi 
realizada visita institucional à sede do 
Mercosul;

• Participação no Seminário “Desafios 
e Possibilidades da Cooperação Inter-
nacional Descentralizada” – o escopo 
desse evento, promovido pela então 
Secretaria de Relações Institucionais 

O prefeito Carlin Mou-
ra fala no almoço de 
recepção à delegação 
sindical da província 
chinesa de Jiangsu.
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do Governo Federal e realizado em 
Brasília, em setembro de 2015, foi apre-
sentar as possibilidades abertas pela 
internacionalização de municípios. 
Nessa mesma ocasião, foi estabeleci-
do contato com a Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC);

• IPEA – em outubro de 2016, acontece 
a Conferência Habitat III, das Nações 
Unidas. Realizada a cada 20 anos, essa 
conferência estabelece uma agen-
da urbana e projeta as cidades como 
atores internacionais. O Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 
foi o órgão encarregado de relatar o 
documento brasileiro para os debates 
da Conferência. Por isso, o IECInt reu-
niu-se com os técnicos do IPEA para 
compreender o cenário no qual se de-
senvolverá a Conferência e as formas 

de Contagem colaborar, apresentando 
suas experiências de políticas públicas 
bem-sucedidas;
• Recepção, em novembro de 2015, do 
ministro da Saúde de Cuba, Roberto 
Morales Ojeda, que reuniu-se com o 
prefeito Carlin Moura e visitou UBSs do 
município, em virtude de Contagem ser 
a cidade mais recebeu médicos cuba-
nos do Programa Mais Médicos, do Go-
verno federal.

• Entrega de Nota Técnica sobre a Con-
ferência Habitat III – desenvolvendo 
pesquisas sobre o tema, em dezembro 
de 2015 o IECint entregou à gerência de 
relações internacionais uma nota téc-
nica sobre aquela Conferência;

• Apresentação no FSM15 anos – por 
ocasião da celebração dos 15 anos do 

A Presidente da Federação Sindical da Província de Jiangsu (China), Xing Chunning, e o prefeito Carlin Moura, na visita a Contagem.
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primeiro Fórum Social Mundial, Porto 
Alegre realizou uma edição comemo-
rativa. Dentre os temas em pauta, a 
democratização das gestões urbanas 
esteve presente. Com apoio do IECint, 
Contagem foi representada em duas 
mesas do evento, apresentando a ex-
periência do Planejamento Participati-
vo;

• Participação no Encontro Rumo à Ha-
bitat III – promovido pelo Ministério 
das Cidades, em fevereiro e março de 
2016, em São Paulo, esse evento deba-
teu com gestores de todo o país a pro-
blemática das cidades no século XXI, 
com a finalidade de produzir insumos 
para a Habitat III;

• Realização de reunião em Osasco-SP 
– foram realizados encontros bilate-
rais com a Coordenadoria de Relações 
Internacionais da Prefeitura de Osasco
-SP, a fim de estabelecer uma parceria 

para a fundação de uma rede de cida-
des operárias. Tendo ambas um perfil 
industrial, Contagem e Osasco parti-
lham a história das greves de 1968, que 
desafiaram o arrocho imposto pela di-
tadura, sendo fortemente reprimidas.

• Participação no evento Brasília-Ci-
dade Internacional – realizado em ju-
nho de 2016, realizado pelo Governo 
do Distrito Federal e coordenado pela 
ASSINTER (Assessoria Internacional). 
O evento “Brasília – Cidade Internacio-
nal” oportunizou chances de articula-
ção e promoção internacional com o 
objetivo de proporcionar oportunida-
des de cooperação, investimentos e 
negócios em que os participantes pu-
deram apresentar aos atores interna-
cionais presentes suas boas práticas, 
centradas em três dimensões de atu-
ação: Cidade da Paz, Cidade Sustentá-
vel e Cidade Patrimônio, promovendo 
espaço para estabelecer e fortalecer 

Roberto Morales, ministro da saúde de Cuba, em visita a Contagem.
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suas parcerias multilaterais, o evento 
também proporcionou a realização de 
uma reunião do FONARI, com o intuito 
de apresentar as iniciativas do fórum e 
também definir diretrizes para a par-
ticipação das cidades na conferência 
HABITAT III. (Site: http://www.brasi-
liacidadeinternacional.df.gov.br/even-
to-2016)

• Recepção de delegação de sindica-
listas chineses – a central sindical da 
província de Jiangsu, na China, em pas-
sagem pelo Brasil, decidiu realizar uma 
visita a Contagem. Foi organizada uma 
recepção, com a participação de lide-
ranças sindicais da cidade e do estado, 
buscando ampliar as relações de Con-
tagem com cidades chinesas visando 
futuras parcerias e intercâmbios.

Visita às obras do Centro de Memória do Trabalhador da Indústria de Contagem, que inspirou a 
concepção do projeto da Rede de Cidades Operárias.
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IECInt
O IECInt é um instituto sem fins lucrativos, que dedica-se ao estudo e aná-
lise dos problemas contemporâneos do sistema internacional. Desenvolve 
parceria com universidades, centros de estudo e outras organizações com 
o intuito de promover o conhecimento da temática internacional. Consti-
tuído em 02 de junho de 2012, ele reúne pesquisadores qualificados com o 
intuito de contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia de inserção 
internacional do Brasil, que sendo vértice de um projeto nacional de de-
senvolvimento, promova a superação das vulnerabilidades externas e das 
disparidades internas, tendo como referência o pensamento avançado bra-
sileiro, patriótico e internacionalista.

Junto às cidades, o IECInt destaca-se pela promoção de iniciativas de inter-
nacionalização, assessorando municípios que desejem desenvolver uma 
área própria de relações internacionais. Além disso, o instituto promove 
seminários, debates e organização de grupos de estudo.
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