
UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO – REDE MERCOCIDADES
10 e 11 de abril de 2003.

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de abril de dois  mil e três, na sala Milano do Hotel Victória

Villa, na cidade de Curitiba – PR, Brasil, reuniram-se os representantes dos

municípios integrantes da Unidade Temática de Turismo da Rede Mercocidades, a

saber: Porto Alegre (coordenadora), Piracicaba e Belo Horizonte

(subcoordenadoras), Belém, Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo,

Mossoró, Joinville , Curitiba  todas brasileiras e Buenos Aires da Argentina. Aberta

a reunião pela Sra. coordenadora da Unidade Temática de Turismo, Marutschka

Martini Moesch, agradece a equipe de Curitiba pela recepção e organização da

reunião e dá as boas vindas aos presentes, passou a palavra para o Sr. Antonio

Azevedo dando as boas vindas a todos os presentes na reunião da Unidade em

Curitiba. Dando início aos trabalhos iniciou-se a  discussão dos pontos de pauta

propostos. Item 1: Apresentação e aprovação da pauta:  a pauta foi aprovada com

o acréscimo da discussão acerca do Decreto que criou a tarifa aeroportuária e a

cobrança de taxa de serviço hospedagem “room tax”. Item 2: Estratégias de

articulação da Unidade Temática de Turismo, formas de participação da UTT em

eventos do Mercosul e discussão e aprovação do calendário de atividades:  Ficou

convencionado que as reuniões da Unidade Temática de Turismo durante o ano

de 2003, obedecerão dois critérios: as prioritárias, que terão caráter ordinário e de

participação obrigatória, que ocorrerão nas cidades de Assunção, no Paraguai,

nos dias 05 e 06 de junho de 2003,  por ocasião da reunião do Conselho da Rede

Mercocidades,  em Belém, de 21 a 24 de agosto,  por ocasião do V Congresso,

em Buenos Aires, no período de 22 a 25 novembro,  por ocasião da FIT, onde

deverão ser articuladas além da Intendência de Buenos Aires a Embaixada

Brasileira na Argentina e os espaços da Embratur para viabilizar a reunião. As

demais reuniões serão denominadas reuniões de manutenção da  UTT e

ocorrerão em julho, em Guarulhos por ocasião da realização da URBIS que ocorre

de 22 a 25 de julho em São Paulo - SP, nos dias 29 e 30 de setembro, em



Mossoró - RN e entre os dias 13 e 16 de novembro em Porto Alegre - RS por

ocasião do Festival de Turismo de Gramado. Firmado o calendário, a Secretária

Executiva da UTT, Eneida Brasil,  relembrou a todos que a cidade de  Porto Alegre

participará  com estande no  Congresso Brasileiro de Turismo, que ocorre em

Recife, nos dias 27 a 30 de maio, por ocasião da participação na Feira estarão

disponibilizando o espaço da Prefeitura de Porto Alegre para divulgação das

cidades da Unidade Temática. Sr. Alexandre Zeitune, representante de Guarulhos,

solicita a articulação de uma reunião em Brasília, com o Ministro de Turismo, para

levantar os problemas da área de turismo no Mercosul. A Sra. Marutschka sugere

que seja feito um encaminhamento de pedido de agenda da Unidade Temática de

Turismo junto ao Ministério do Turismo e Assessoria de Relações Internacionais

do Presidente da República, Senhor Vicente Trevas, a referida agenda será

comunicada com antecedência a todas as cidades integrantes da UTT. O

representante de Mossoró - RN,  Sr. Emerson resgata a importância da reunião de

Mossoró porque visa articular as demais cidades do Nordeste. Na seqüência

discutiu-se a articulação para ampliação da participação na Unidade Temática de

Turismo e a retomada com as cidades ausentes, assim  Sr. Alexandre,

representante de Guarulhos,  levanta a hipótese sobre a articulação regional,

desencadeando a rede para os eixos regionais. Desta forma, foi aprovado que  a

articulação da Região Sudeste ficaria com Belo Horizonte, Piracicaba, Guarulhos.

A Região Nordeste  ficaria com Mossoró e Belém, na perspectiva de envolver a

Venezuela. Região Sul e os países Paraguai e Uruguai ficaria com Porto Alegre; a

Argentina, através de Buenos Aires articularia as cidades argentinas e do Chile.

Item 3: Discussão e definição acerca da realização do EMEHTUR - Encontro de

Mercocidades para Ensino de Hotelaria e Turismo, cidade sede, data e realização

etc: A Sra. Marutschka propõe que o evento da EMEHTUR deverá ser Bianual

data  de realização em abril de 2004, garantindo sua realização no 1º Semestre de

2004.  Uma vez aprovada a proposição a  entrega, defesa de projetos, avaliação e

definição da cidade sede ocorrerá em agosto de 2003, sendo pauta da reunião

que ocorre durante o V Congresso. Ficou definido ainda que será reencaminhado

os critérios dos projetos para todos os membros junto com a ata,  uma vez que se



reabre o espaço para candidaturas. Belo Horizonte manifesta interesse em

receber o II EMEHTUR, a Coordenadora informa que também Santa Maria - RS

havia manifestado interesse em receber o evento:   Item 4: Relato da cidade de

Belém acerca da organização do V Congresso Internacional de Turismo da Rede

Mercocidades: A Sra. Maria do Socorro  representante de Belém, relatou quanto

da organização do congresso onde a Prefeitura Municipal de Belém através do Sr.

Prefeito está ajudando nesta organização, fecharam uma programação científica

que deve ser formada por mesas redondas  tendo o início do evento no dia

21/08/03 com a abertura do Sr. Prefeito Municipal de Belém. Relatou os temas das

mesas redondas e solicitou que se algum membro tivesse alguma sugestão ou

critica que estava aberta para opiniões. O Sr. Alexandre Zeitune deixa à

disposição da representante de Belém o balcão no aeroporto de Guarulhos para o

receptivo internacional. Sr. Paulo representante de São Bernardo do Campo

pergunta sobre os critérios para as inscrições no congresso Sra. Maria do Socorro

respondeu que está tudo sendo feito quanto as inscrições. Sra. Paulina

representante de Buenos Aires perguntou sobre a temática da relação entre o

setor público e privado. Sra. Maria do Socorro respondeu que faz parte do tema da

abertura do Prefeito. A Sra. Marutschka levantou também o grau da relação da

Belemtur com o Sebrae salientando que houve alguns problemas com integrantes

deste setor em outros eventos, a representante de Belém respondeu que estão

tomando todos os cuidados para que não ocorram qualquer tipo de problema e

informou também que o Sebrae em Belém tem um projeto denominado de

Turismo Rural que está sendo bem recebido. Sra. Marutschka ressaltou a

importância  da qualidade técnica que o evento deve manter, sendo em suas

referências teóricas ou na abordagem dos temas, devido a seriedade e

organização no qual sempre foram organizados anteriormente. Item 5: Proposta

de cronograma dos materiais de divulgação da Unidade Temática de Turismo da

Rede Mercocidades, discussão e aprovação da arte final do folder Panorama

Turístico da Rede Mercocidades e do cronograma de veiculação do jornal UTT

urgente: A Sra. Eneida, secretária executiva da UTT,  informa que as lâminas para

encarte no folder Panorama Turística das Mercocidades,  não foram enviadas



ainda.  A proposta do cronograma foi avaliada pelos os membros, onde ficou

designado que a tiragem do Panorama Turístico das Mercocidades deve ser de

30.000 mil exemplares, onde cada cidade receberia 2.000 mil exemplares, sendo

que o volume da quantidade de adesão deverá ser de 12 a 15 cidades, a cidade

coordenadora será responsável pela confecção das capas. Ficou convencionado

que as lâminas  serão confeccionadas em papel sulfite de 120 de gramatura, no

formato 10,5 x 20,0 cm, cor 4 x 4, versados nos idiomas espanhol e português.

Todos os membros presentes comprometeram-se de enviar as lâminas. Ficou

convencionado que no folder deverá constar as propostas da Unidade Temática

de Turismo da Rede de Mercocidades; relação dos endereços, e-mail e  telefones

da coordenação e  relação das cidades participantes além dos eixos de discussão.

Além disto, deverá  ser colocado no rodapé da cada lâmina  o endereço da cidade

com e-mail. Cada cidade  poderá se utilizar de patrocinador para confecção de

sua lâmina. O prazo de envio para Porto Alegre ficou convencionado que será até

30/06/2003. Sobre o UTT Urgente ficou aprovado a tiragem de 2.000 mil

exemplares bimensais  confeccionados pela  cidade coordenadora. Por outro lado

convencionou-se que os encartes do informativo UTT Urgente cumprirão o

seguinte calendário: 30/06/03- Joinville e Curitiba; 15/08/03 – Belém, Campinas e

Mossoró; 30/10/03 – Guarulhos e Argentina. Os encartes deverão ser produzidos

em papel couche fosco 120g, formato 19cm x 25 cm., cor: 4 x 4 seleção, versados

nos idiomas espanhol e português. Item 6: Prêmio Mercocidades de Turismo: A

Sra. Marutschka propôs que seja feito o lançamento do Prêmio no Congresso em

Belém que será realizado em agosto/2003, através de uma cerimônia de

lançamento constante do programa do Congresso e da divulgação através de

cartazes e folders com os critérios e prazos do concurso, a avaliação dos

trabalhos será feita em Março/2004 e a premiação em Abril/2004, ficando então a

entrega do prêmio no II EMEHTUR  em Abril/2004. Informou também que o

regimento já está pronto e dividido em 2 categorias- 1º Categoria- Estudante para

quem tem cursos técnicos e em bacharelados em turismo e a 2º Categoria –

Profissional – para professores e pesquisadores. O prêmio em dinheiro

previamente definido seria de  R$ 1.000 ( mil reais) para o primeiro lugar além da



garantia de publicação, foi referendado os conceitos da carta de Porto Alegre. A

Sra. Marutschka propôs valor maior para a premiação e editar os trabalhos que

forem classificados até o 4º lugar, sendo que deve ser avaliada esta posição e

deverá constar do regimento. Assuntos Gerais: A Sra. Marutschka convidou que

a Sra. Sonia Fardin representante de Campinas apresentasse a defesa da cidade

de Campinas para sua entrada na Unidade Temática de Turismo da Rede de

Mercocidades, depois de feita a apresentação pela Sra. Sonia Fardin, os membros

aprovaram, uma vez que a cidade de Campinas cumpre todos os critérios

constante do regimento das Mercocidades e da UTT. Nada mais havendo a tratar,

visto a continuidade do encontro às nove horas do dia onze de abril de dois e três,

suspendeu-se a reunião e teve início a palestra técnica "Governo Interativo - Rede

Mercocidades de Municípios Interativos", proferida pelo Diretor Presidente da

Millenium Corporation, Vadis Luiz da Silva. Aos onze dias do mês de abril de dois

e três, no Sala Milano do Hotel Victória Villa, na cidade de Curitiba – PR, Brasil, às

nove horas, dando continuidade à reunião da Unidade Temática de Turismo da

Rede Mercocidades, iniciada no dia 10 de abril de dois mil e três, reuniram-se os

representantes dos municípios integrantes da referida Unidade a saber:  Porto

Alegre (coordenadora),  Piracicaba e Belo Horizonte (subcoordenadoras), Belém,

Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Mosssoró, Joinville e Curitiba

todas brasileiras e Buenos Aires da Argentina  Item 1:  Seminário Modelos de

Gestão: discussão dos textos e modelos condensados em documentos pela

coordenação. Ficou definido que na  próxima reunião o seminário abordará as

metodologias de planejamento estratégico, distribuídas em forma de textos para

as cidades participantes; Pauline, representante de Buenos Aires, sugeriu o

encaminhamento de um seminário para discutir metodologias de pesquisa para

mensurar oferta e demanda;    Item 2:Parcerias e articulação com EMBRATUR:

Foram tratados assuntos referentes a participação em Feiras e a necessidade de

incluir a Embratur como convidada nas atividades e reuniões da Unidade

Temática, da mesma forma, foi proposta a inclusão do órgão oficial de turismo

Argentino. Com relação a política de participação em Feiras e o convite para a

Embratur compor a UTT e ser parceira nos encaminhamentos junto ao Mercosul,



foi sugerida uma agenda junto a Embratur para tratar dos assuntos;     Item 3:

Posição da Rede frente ao Plano Nacional de Turismo para o Brasil: inicialmente a

coordenadora da UTT, senhora Marutschka, explanou sua participação na VI

Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela  Frente Nacional de

Prefeitos, realizada de 11 a 13 de março, quando palestrou na   mesa:

"Valorização do Potencial Turístico dos Municípios". Explicou que encaminhou

junto ao Ministro do Turismo a solicitação de participação dos  municípios na

discussão do Plano Nacional de Turismo para o Brasil, tendo recebido a

concordância do Governo Federal que se comprometeu a incluir os municípios na

discussão do Plano Nacional de Turismo para o Brasil, o que não ocorreu e nem

ocorrerá de acordo com o cronograma de discussões que circula junto as

entidades empresariais, amplamente privilegiadas neste discussão. Diante do

relato, as cidades participantes aprovaram a solicitação de uma agenda, com

urgência, junto ao Ministério do Turismo para registrar a inconformidade da UTT

com a não participação oficial dos municípios na elaboração do referido Plano e a

reivindicação de assento da Unidade Temática no Conselho Nacional de Turismo.

Item 4: Tarifas Aeroportuárias: Alexandre apresenta o decreto federal que trata da

definição acerca da cobrança da taxa de embarque em aeroportos brasileiros e

propõe alterações na referida legislação sugerindo que a referida taxa seja

repassada para os municípios, de forma a ampliar os recursos para a infra-

estrutura turística das cidades.  Alexandre se comprometeu  a encaminhar à

coordenação da UTT uma proposta de alteração do decreto, que deverá constar

na pauta da reunião com o Ministério do Turismo. Foi sugerido que o tema seja

tratado com a participação do Ministro da Cidade. Diante da quantidade de

agendas a serem tratadas com o governo federal ficou sob a responsabilidade da

coordenação  organizar a agenda de reuniões que incluem o Ministério do

Turismo, o Ministério das Cidades, a Embratur e a Assessoria de Relações

Internacionais da Presidência da República repassando imediatamente as datas

de forma a viabilizar a participação das cidades integrantes da UTT. Ficou definido

ainda que as cidades integrantes da reunião devem dar publicidade as decisões

que incluem a discussão do Plano Nacional de Turismo e o respectivo pedido de



agendas, através de releases e entrevistas nas mídias locais.    Item 5: Assuntos

Gerais: O representante de Guarulhos – Sr. Lindemberg levantou o problema

quanto ao site da rede de mercocidades, foi informado pelo representante de Belo

Horizonte – Sr. Márcio relatou que já houve várias discussões a respeito do

assunto e que o representante de Uberlândia havia se comprometido a fazer uma

proposta de site da UTT. Eneida, secretária executiva da UTT, informa que a

coordenação da Rede Mercocidades solicitou o envio de informações acerca da

Unidade Temática de Turismo para compor as bases da página da Rede que

deverá estabelecer um link para as Unidades Temáticas, explica ainda que não

recebeu retorno acerca dos prazos para colocação no ar do referido site. Diante

da indefinição,  Sr. Lindemberg, de Guarulhos,  colocou-se à disposição para fazer

o referido escopo, para ser analisado na próxima reunião, ficando sob a

responsabilidade da secretaria executiva da UTT encaminhar os textos e

conteúdos da página. Na seqüência foi feito o levantamento da situação das

cidades ausentes na reunião  e as respectivas justificativas, quando ficou

deliberado que as cidades ausentes  receberão um comunicado da coordenação

acerca de sua situação na UTT, deliberou-se ainda que as cidades de Diadema -

SP e Salvador -BA, estão automaticamente excluídas da UTT, uma vez que não

participaram de nenhuma das reuniões desde o pedido de ingresso na Unidade e

não justificaram suas ausências, a decisão será comunicada ao Prefeito Municipal

das duas cidades. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi

lavrada a presente ata, que vai assinada pela Coordenadora Geral e pela

Secretária Executiva da UTT. Curitiba, 11 de abril de 2003.

MARUTSCHKA MARTINI MOESCH

Coordenadora Geral

ENEIDA BRASIL

Secretaria Executiva



LISTA DE PRESENÇA DA REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO
DA REDE MERCOCIDADES – CURITIBA – PR

DATA: 10 E 11 DE ABRIL DE 2003

NOME: Sra. MARCIA ALFLEN
CIDADE: Joinville – Santa Catarina
CARGO: Assessora de Imprensa
E-MAIL: com.tur@terra.com.br ou promotu.com@terra.com.br
TELEFONE: (047) 453-2663 Ramal: 211 ou (047) 9107-0412

NOME: Sr. EMERSON AZEVEDO
CIDADE: Mossoró – Rio Grande do Norte
CARGO: Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo
E-MAIL: mossoro@uol.com.br
TELEFONE: (0  ) 843-161050

NOME: Sr. MARCIO JOSÉ VELLOSO
CIDADE: Belo Horizonte – Minas Gerais
CARGO: Assessor Especial
E-MAIL: asses@belotur.com.br
TELEFONE: (031) 3277-9707

NOME: Sra. PAULINA SEIVACH
CIDADE: Buenos Aires - Argentina
CARGO: Assessora da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do
Gabinete da Cidade de Buenos Aires
E-MAIL: pseivach@buenosaires.gov.ar
TELEFONE: (54-11) 4323-9872 ou 4323-9881

NOME: Sr. VANDERLEI DIONISIO
CIDADE: Piracicaba – São Paulo
CARGO: Secretário de Turismo
E-MAIL: vdionisio@piracicaba.sp.gov.br
TELEFONE: (019) 3403-1390

NOME: Sr. ALEXANDRE TURRI ZEITUNE
CIDADE: Guarulhos – São Paulo
CARGO: Diretor de Turismo
E-MAIL: zeitune-advogados@bol.com.br
TELEFONE: (011) 2089119 ou 2088244

NOME: Sr. SERGIO JOSÉ MACIURA
CIDADE: Curitiba - Paraná



CARGO: Gerente de Desenvolvimento de Turismo
E-MAIL: maciura@cic.curitiba.pr.gov.br
TELEFONE: (041) 352-4210

NOME: Sr. ANTONIO JOÃO MONTEIRO DE EZEVEDO
CIDADE: Curitiba - Paraná
CARGO: Diretor de Turismo
E-MAIL: azevedo@cic.curitiba.pr.gov.br
TELEFONE: (041) 350-9860

NOME: Sra. ENEIDA BRASIL
CIDADE: Porto Alegre – Rio Grande do Sul
CARGO: Secretaria Executiva da UTT Mercocidades
E-MAIL: eneidabrasil@smic.prefpoa.com.br / merco@smic.prefpoa.com.br
TELEFONE: (051) 9915-8098 ou 3212-3464

NOME: Sra. MARUTSCHKA MARTINI MOESCH
CIDADE: Porto Alegre – Rio Grande do Sul
CARGO: Diretora Geral da UTT Mercocidades
E-MAIL: marutschka@smic.prefpoa.com.br
TELEFONE: (051) 3212-0721

NOME: Sra. MARIA DO P. SOCORRO RODRIGUES DE ALMEIDA
CIDADE: Belém – Pará
CARGO: Diretora Técnica
E-MAIL: belemtur@belemtur.com.br / caxivana@amazon.com.br
TELEFONE: (091) 242-0033 ou 9982-5691

NOME: Sr. LINDEMBERG BONANCIM THOMÉ JUNIOR
CIDADE: Guarulhos – São Paulo
CARGO: Secretário de Turismo
E-MAIL: lbtjr@ig.com.br / lindembergjunior@guarulhos.sp.gov.br
TELEFONE: (011) 6475-3617 / 6475-3975

NOME: Sra. SÔNIA AP. FARDIN
CIDADE: Campinas – São Paulo
CARGO: Diretora de Turismo
E-MAIL: fardin@directnet.com.br / turismo.campinas@ig.com.br
TELEFONE: (019) 9742-1583 / 3705-8006

NOME: Sr. PAULO HENRIQUE R.TINOCO
CIDADE: São Bernardo do Campo – São Paulo
CARGO: Assessor de Desenvolvimento Econômico de Turismo
E-MAIL: paulotinoco@terra.com.br / turismosbc@terra.com.br
TELEFONE: (011) 4330-3253 / 9941-8005


