
MERCOCIUDADES / UTJ / ACTA 01-2014
REUNIÃO UNIDADE TEMATICA DA JUVENTUDE 

Avelanada-Buenos Aires-, em agosto, 2014 sendo tomadas para 15 horas começou, primeira
reunião do TEMA DA JUVENTUDE UNIT MERCOCIUDADES.

Estão presentes; Fabricio Milo (Rojas - Buenos Aires-); Nahuel Fhilippini (Pergaminho- Buenos
Aires-);  Rocio González, Guillermo Lasala y Guadalupe Freyre (Rosário –Santa Fe-);  Andrés
Perón (Villa  Maria  –  Córdoba-);  Maria  López Thais (Córdoba –Capital-)  Leila  Paulin,  Matilhas
González (Avellaneda –Buenos Aires); Héctor Servín (Asunción – Paraguai-); Leticia Guerrero y
Didier Olivar (Morón- Buenos Aires-) Valeria Jacquelimin (Missiones);  Camila Cardoso Riveiro
( São Paulo –Brasil-) Agustín Aicega (Capital Federal – Buenos Aires-); Carlos Fernando Simoes
Filho (Porto Alegre – Brasil-);  Matilhas Naranjo y Juan Manuel Antilopi,  Damián Agustín Miño
(Asoc. Civil Ser Parte); Julieta Ritiro, Cinthia Fernández, Catarina Escalante, Julieta Ritiro, Lorena
Paola Rojas, Yastin Giménez, Thalía Martínez, Ângela Lazarte, Cecilia Berg, Uriel Bickhati, Sergio
Balardini, Javier Lasconi  (Echeverria- Buenos Aires-);  Macros Bustamante (La Pampa); Cintia
Celis ( Osasco –Brasil-), Wagner Hosokawa (Guarulhos –Brasil-); Soledade Santillán (Santa Fe-
Capital);  Manuel  Palácios (Necochea -Buenos Aires-);  Ivana Vargas (Consejo de Participação
Democrático),  Roxana  Ayverg  (Jesus  Maria-Peru-);  David  Castillo  (Quilmes)  Lucas  Manchini
(Médios Audiovisual és), Julio Cesar Rodríguez y Marcelo Dopico (Avellaneda). 

Item 1: Proposta e eleição do secretário / a de minutos: A reunião é presidida pelo Diretor da
Juventude Avellaneda - Julio Cesar Rodriguez, apresenta a iniciativa, tudo aprovar a proposta,
Javier Lopez Martinez propõe que a pessoa que ocupa essa posição é Soledade Santillan (Santa
Fe – Capital), dado o seu conhecimento de portugueses e sua participação durante a reunião ,
o presente aprovado. Resolvido, Que Soledade Santillan, representando a cidade de Santa Fe,
toma posse gravadora. 

Item 2: Lendo as cidades presentes e nomes de representantes de cidades: apresentação
oficial das cidades presentes na reunião. Afirma-se que Carlos Simões, representante (Porto
Alegre - Brasil) que estava ausente novamente devido a questões trabalhistas.

Item 3: Apresentação da revista História e Rosário Unidade Temática: o conteúdo é exposto,
que  objetivo  da  revista  é  traduzir  ideologias  da  juventude,  bem  como  as  ações  dos
governantes. Relatório anual e as questões financeiras que envolvem a juventude, sem sair do
eixo da Unidade Temática, com foco na política pública também está preso. Propõe-se que um
deles é responsável por receber informações das cidades para recepcionar as informações para
um banco de dados. Coordenadores de Unidade Temática Avellaneda são postuladas. Ela é
considerada aprovada. Resolvido, que todas essas cidades enviar informações a partir de um
único e-mail para receber e publicar as informações de sua cidade. 

Item 4: Julio Cesar Rodriguez, expõe a convite de Carlos Simões para participar do Congresso
Internacional de Orçamento Participativo, que será realizada em novembro, comemorando os
25 anos da mesma. 



Item 5:  Festival  Ambiental  suma: os representantes dos Morón,  expor requisitos,  termos e
condições  e  informações  gerais,  por  sua  vez,  fazer  o  público  participar  do  Festival  que
comprometem a articulação com o INCA - CCPA. 

Item 6: Experiência casa Morón Juventude: exposição e exibição de curtas-metragens feitas
por jovens envolvidos, bem como oficinas de fotografia. 

Item 7: bandas da América Latina garagem concurso juventude (Jesus Maria Peru): descrição
das regras  e  condições  do concurso.  Pretende fazer  um concurso  semelhante  na  América
Latina. Afirma-se que a maioria das cidades tem esses concursos. Surge a idéia de criar uma
apresentação  de  transmissão  web  envolvendo  bandas  de  rock  participantes.  Resolvido:
coordenação de Avellaneda criar o website, e que as cidades que deseja exibir, pode fazê-lo.

Item 8 Rádio Online Juventude das Mercocidades: visa criar uma página de fãs para links
fornecem listas de rádios on-line das cidades, como a maioria das cidades tem isso. Ela é
considerada aprovada. 

Item 9 Mercocidades Encontro da Juventude em outubro (Córdoba): a cidade-sede convidar os
presentes para a próxima reunião. Que até o momento sério em 23 e 24 de outubro deste. 

Item  10 Vulture  Fundos:  Julio  Cesar,  Coordenador  da  Juventude  Avellaneda,  explica  sua
posição sobre os fundos abutres, argumenta que "... este é um capricho dos funcionários e um
juiz ...". Por seu Wagner (Gárrulos - Brasil) parte, diz o apoio do Brasil nesta questão e defende
que é o momento em que ... "países do Mercosul precisam estão mais unidos para lutar contra
as grandes potências ...". 

Item 11: A leitura do documento final e conclusões. A aprovação do mesmo em Espanhol e
Português. 

Sendo 18.30 horas do primeiro dia do mês de Agosto 2014. A sessão é encerrada. Avellaneda -
Buenos Aires.


