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Objetivo:
Em 2017 o Departamento Municipal de Cultura de Juína-MT criou um Programa intitulado: Programa Arte,
Cultura e Leitura: uma bela mistura! Um programa protagonizado pela biblioteca com o desenvolvimento de
diversas atividades integradas que ressignificaram o espaço da biblioteca como um espaço multicultural,
humanizado, dinâmico e muito atrativo. As atividades do Programa acontecem dentro da biblioteca e fora
dos muros da biblioteca. O objetivo do Programa é fazer com que os usuários sintam a presença da
biblioteca por todos os territórios o município e que, acima de tudo, percebam que o universo do livro e da
leitura é uma fonte ilimitada de criatividade. Desde o inicio da implementação do Programa, a Biblioteca
Municipal aumentou exponencialmente o quantitativo de usuários no espaço da biblioteca, saindo de um
quantitativo de de 600 usuários em 3 anos, para mais de 6.000 em 8 meses, e dia 1.000 a 4.000 participantes
nas atividades da Biblioteca itinerante nos eventos públicos.

Atividades:
As atividades desenvolvidas pelo Programa vão de encontro com os objetivos de desenvolvimento
sustentável da Agenda 2030 da ONU, e inclui as atividades: - OFICINAS DE ARTE - BIBLIOTECA
ITINERANTE - DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS E MUDAS DE ARVORE - REVITALIZAÇÃO DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS - USO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA PELOS
MOVIMENTOS SOCIAIS: Negro, Indígenas, LGBT, Juventude e Idosos. - CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
NAS ALDEIAS INDÍGENAS E ZONAS RURAIS - CINE JUÍNA: com a exibição de filmes e realização de
debates e oficinas. - AULÃO PREPARATÓRIO PARA O ENEM - IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS
PÚBLICAS: Lei 1821/2018, de 28 de agosto de 2018, que institui e regulamenta o Plano Municipal do
Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. As atividades foram iniciadas em 2017 e possuem realização
contínua, e agora fazem parte das atividade do calendário cultural do município. Para mais informações
acesse e fotos: https://drive.google.com/file/d/1ZROVrhedgi8lZktdLQ_hwjyaxBn9Dzlo/view?usp=sharing
Situação anterior:
A Biblioteca Municipal estava em um processo de evidente abandono, sem investimentos e,
consequentemente, com uma queda significativa de usuários. Chegando até mesmo a ser cogitada a hipótese
de fechamento da mesma pelo gestor antecessor. O que significaria um grave atentado ao direito à Cultura
da população Juinense, pois a Biblioteca Municipal é o único equipamento cultural público do município de
Juína. A Biblioteca Municipal Profa Maria Santana Nascimento encontrava-se atrasada às bases modernas
do conceito de biblioteca, tanto no seu aspecto físico, quanto conceitual. O maior desafio encontrado e
superado foi revitalizar o seu espaço físico, implementar um novo conceito de utilização do espaço e
expandir fronteiras nunca antes imaginadas, mesmo com um orçamento público cada vez mais reduzido.
Situação atual:
Do início do ano de 2017 a março de 2019 a biblioteca passou por 2 processos de revitalização. A primeira
em 2017 promovida juntamente com a equipe do Sistema Estadual de Bibliotecas do Mato Grosso. E a
segunda revitalização, que aconteceu em 2019, foi realizada para o atendimento da demanda por ampliação
do espaço e principalmente reforçar os objetivos e o novos conceito da Biblioteca Municipal, que trata de
temáticas relacionadas à inclusão, à promoção e respeito à diversidade, ao desenvolvimento sustentável, à
educação e o interesse pelo conhecimento. Com o intuito de complementar o orçamento para a realização
plena do Programa, o Departamento de Cultura, utilizando as ferramentas do Marketing Cultural, promoveu
parcerias estratégicas de apoio com a iniciativa privada e órgãos do Sistema Judiciário. As ações da
Biblioteca, por meio do programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura!, impactaram positivamente o
município e a concretização de politicas públicas para o setor.
Por que a iniciativa é inovadora?
As características inovadoras do Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura! é comprovada pela
grande aderência da população na participação das atividades do programa, com aumento real na frequência
de visitantes na Biblioteca, participantes em todas as atividades do programa e no empréstimo de acervo; na
efetivação de parcerias com patrocinadores: SICREDI, SICOOB, ITAU, Justiça do trabalho e comerciantes
locais; o programa fortaleceu as bases da participação social na implementação de politicas públicas com a:
Criação do Conselho de Juventude, Conselho do Livro, Leitura e Biblioteca e a aprovação da Lei do
PMLLLB (o segundo plano no Brasil com previsão orçamentária para o seu desenvolvimento. E
principalmente, a conquista de prêmios. Acesse o link para saber mais sobre a captação de recursos do
programa: https://drive.google.com/file/d/1ODxH_bCQxrTG_tzOKDkeFCTxfsa71Yoh/view?usp=sharing
Acesse: https://www.tce.mt.gov.br/conteudo/show/sid/73/cid/48975/t/Bibliotecas
Por que a iniciativa deve ser selecionada?
O Programa Arte, Cultura e Leitura: uma bela mistura! deve ser selecionado por ter se tornado uma
referência concreta no Estado do Mato Grosso e no Brasil, com o recebimento de diversos convites para
compartilhar a experiencia e outros municípios e estados. O programa foi contemplado no Programa Conecta
Bibliotecas da ONG Recode do Rio de Janeiro, patrocinado pela Fundação Bill & Melinda Gates, nos anos
de 2017 e 2018 com a capacitação de desenvolvimento de práticas inovadoras para bibliotecas e mobilização

de juventude. Com este programa, recebemos o Prêmio Nacional de 2º melhor prática de Biblioteca em 2019
e melhor prática de consulta popular em 2017. A equipe do Departamento de Cultura também recebeu
moções de aplausos em 2017, e o Prefeito recebeu uma moção de aplauso da Assembléia legislativa em
2018 pelas ações inovadoras de incentivo à leitura. O programa foi reconhecido pelo TCE como melhor
prática de gestão e a TV CULTURA realizou um programa exclusivo sobre as ações.
A iniciativa tem baixo custo de implementação?
Sim
A iniciativa tem potencial de reaplicação em outros municípios?
Sim
Conhece a ferramenta IDMS?
Sim
A iniciativa se classifica em mais algum tema além do principal?
Assistência social, Educação, Meio-ambiente
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