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Resumo 

Durante à missão em Benedito Novo, a integrante da equipe de Alba Iulia conheceu o 

município a partir de apresentações e de visitas técnicas, na área de turismo - roteiro do 

município que faz parte do Circuito Vale Europeu, econômica – empresa que fabrica 

papel em geral para diversas aplicações, empresa de madeira serrada destinada para a 

construção civil e moveleira brasileira e a cooperativa de energia elétrica, a qual 

propicia um grande incentivo para implantação de novas empresas no município. 

Foram apresentadas também algumas dificuldades do município hoje, uma delas 

relacionadas a ouvidora, onde a Sra. Alina colocou que há possibilidade de auxiliar, 

uma vez que atua nessa área. A partir da missão realizada em Maio de 2019, em Alba 

Iulia, Benedito Novo está em contato com duas empresas da Romênia, as quais 

repassaram alguns aplicativos que serão utilizados pelo município. A Sra Alina 

realizou, nesta missão, a apresentação sobre a marca desenvolvida para a cidade de 

Alba Iulia, propiciando uma discussão inicial sobre a marca para o município de 

Benedito Novo. E apresentou ainda sobre uma tentativa de estabelecimento de uma 

associção entre Alba Iulia e um município vizinho, no intuito de planejamento na área 

industrial dos dois municípios, no entanto, não obtiveram sucesso. E também comentou 

sobre alguns problemas que eles enfrentam lá na gestão de resíduos, pois a legislação 

e os contratos deixa lacunas, não possuem cláusulas que permitam cobranças e 

penalidades. Sugeriu-se que os prefeitos da região de Alba venham visitar a região da 

AMMVI. Outras apresentações realizadas foram sobre a criação do circuito Vale 

Europeu e o novo modelo de gestão de resíduos sólidos pelo CIMVI; roteiro do circuito 

no município de Pomerode, Timbó e Rio dos Cedros. 



 

 

  

 

 

 



 

 

As principais definições e resultados dessa missão foram: 

 

1. Implementação do aplicativo City Health (ouvidoria) da empresa 

romena Life is hard em Benedito Novo 

Cronograma de implantação: 

Dezembro/2019 – tradução e assinatura do termo de cooperação entre a empresa e o 

município de Benedito Novo; treinamento dos funcionários; 

Janeiro/2020 – definição de procedimento com o apoio da equipe de Alba Iulia; 

divulgação; 

Fevereiro/2020 - divulgação e início de utilização. 

 

2. Implementação do aplicativo Zoniz (turismo e outras divulgações) em 

Benedito Novo 

Cronograma de implantação: 

Dezembro/2019 – treinamento de funcionários; 

Janeiro/2020 – início de alimentação do aplicativo com informações sobre o 

município de Benedito Novo. 

 

3. Definição inicial sobre a marca para o município de Benedito Novo 

- Perguntar para a população o que elas consideram único/importante no 

Município de Benedito Novo; 

- Analisar detalhadamente todas as informações do município: colonização, 

história, cultura, geografia, entre outros; 

- Brainstorming: paz; água, cachoeiras, movimento da água; belezas naturais; 

índios; sinta a energia e a paz das nossas águas; potencial turístico; perfil dos gestores; 

dividão do município por etinas (italina, alemã e polonesa); a capital européia; a europa 

brasileira. 

 

4. Estágio com a universidade em Alba Iulia 

Vinculação das universidades de Alba Iulia com as da região da AMMVI para 

realização de estágios.  

 



 

 

5. Estabelecimento de cidades-irmãs 

Verificar a possibilidade de estabelecer laços de cooperação e assinatura do acordo 

no próximo ano.  

 

6. Calendário de reuniões entre as equipes de Alba Iulia e Benedito Novo 

Reuniões bimestrais para implementação das ações via skype, iniciando em 

janeiro de 2020. 

 

7. Temas a serem discutidos na missão de Benedito Novo (Brasil) em Alba 

Iulia (Romênia) prevista para março de 2020 

- Estágio entre as universidades; 

- Network com as empresas para apresentação dos potenciais no município de 

Benedito Novo (Questo, Zonis, CEWE, Life is Hard); 

- Cidades-irmãs; 

- Conceito do Open Data para desenvolvimento de um Banco de dados para a 

região da AMMVI; 

- Convite para os prefeitos da região de Alba visitar a região da AMMVI; 

- Apresentação sobre a instituição de Associações e consórcios. 

 

 

Blumenau, 8 de novembro de 2019. 
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