Monteiro
Lobato

Dutra

Serra da Mantiqueira

ESCOLA

São Paulo

Monteiro Lobato hoje
é considerada uma

O Laboratório de Boas Práticas em
Governo Local pretende ajudar os

Cidade Inteligente,
Humana e
Encantada!

municípios e os gestores locais a
enfrentarem seus desaﬁos a partir
de casos de sucesso, que usaram o
compromisso internacional da Agenda
2030 e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável como plataformas para a
formulação de políticas públicas.
Apresentamos aqui a cidade de
Monteiro Lobato.
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Feira do jovem
empreendedor
Ciência, inovação e tecnologia
são o tripé que sustenta a feira
do jovem empreendedor, onde os
estudantes buscam soluções para
os desaﬁos da cidade.
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Estudos em prol da
cidade e das pessoas

A prefeitura desenvolveu o aplicativo
eOUVE, ampliando seus canais de
comunicação e permitindo ao cidadão
encaminhar sugestões, reclamações, e
solicitar serviços diretamente à Ouvidoria
Municipal e departamentos da Prefeitura.

Elaboração de planos essenciais para o
desenvolvimento de Monteiro Lobato,
sempre levando em consideração a
sustentabilidade, a mobilidade urbana, o
crescimento ordenado e a tecnologia da
informação e comunicação.
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Central do cidadão

Com uma abordagem metodológica
inovadora, os professores aprendem
novas formas de ensinar e alunos
conhecem diferentes aprendizados,
que podem ser aplicados na vida real
e em prol do planeta.

É um espaço criado com o agrupamento
de funções essenciais para facilitar a vida
dos moradores. Desde sua criação em
2015, já foram mais de 10 mil atendimentos sem burocracias, comprovando o
conceito de Cidade Inteligente e que
respeita seus habitantes.
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a.

Implementar as
políticas públicas para
priorizar e atingir os
indicadores de gestão
municipal alinhados aos
ODS (ONU);

b.

Engajar os cidadãos,
através de espaços
e momentos para
participação efetivas
e monitoramento
das políticas
públicas;
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Projeto escola do futuro

4

Objetivos

5

Ouvidoria pública
dinâmica e digital
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O Cidade Inteligente, Humana
e Encantada - 2030 é um projeto
inédito no país, criado para
melhorar a gestão pública com o
auxílio de projetos inovadores e
baseados na Agenda 2030. Desde
2013 a prefeitura de Monteiro
Lobato passou a desenvolver todas
as suas políticas alinhadas com o
conceito de Cidade Inteligente Smart City -, que em Monteiro
Lobato se ampliou. Conheça os
principais projetos dessa
iniciativa (1, 2, 3, 4 e 5).
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Sustentabilidade
e cuidado com o planeta

Prover um ambiente
que estimule o
desenvolvimento
cognitivo e cultural da
comunidade, usando as
melhores práticas de
ensino para foco do
desenvolvimento local,
regional e nacional.

c.

A comunidade está construindo o Plano
Municipal de Gestão dos resíduos sólidos.
Eles conversam sobre a geração de lixo e
se conscientizam sobre a necessidade de
transformação da realidade da cidade.
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ODS RELACIONADOS

Resultados e Desaﬁos

Saiba mais sobre os ODS em: ww.brasil.un.org

Aponte a câmera do seu celular
para os QR Code e saiba mais
sobre o caso de Moneiro Lobato:

Acompanhar, por meio de indicadores, é o melhor caminho para corrigir
rotas e saber onde se está chegando. A população entende os avanços,
se engaja e acolhe o governo porque percebem o retorno ﬁnanceiro, a
sustentabilidade e a melhoria das condições de vida.

VIDEO

O projeto conta com a Lei de Inovação para trazer uma metodologia

PODCAST

inovadora e replicável aos demais municípios. Além disso, a cidade foi
premiada internacionalmente, na XII Cumbre Hemisférica de Alcades y
Gobiernos Locales, ganhou o prêmio de Cidades Inteligentes.

Realização:

Em cooperação com:

