
UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO – REDE MERCOCIDADES

29 e 30 de setembro de  2003

Mossoró - Rio Grande do Norte

ATA DE REUNIÃO

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e três, no  salão Ouro

Negro, do Hotel Thermas, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil,

reuniram-se os representantes dos municípios integrantes da Unidade Temática

de Turismo da Rede Mercocidades, a saber:  Porto Alegre (coordenadora),

através da coordenadora da UTT,  Marutschka Martini Moesch, da Secretária

Executiva da UTT, Eneida Brasil,  Mossoró, através da Excelentíssima Senhora

Rosalba Ciarlini, Prefeita Municipal de Mossoró, Excelentíssimo Senhor Antonio

Capistrano, Vice Prefeito de Mossoró,  Emerson Azevedo, Secretário de

Desenvolvimento Econômico e  representante da Prefeitura de Mossoró junto a

Unidade Temática de Turismo e Antonio Gilberto de Oliveira Jales, Gerente de

Agricultura e Recursos Hídricos de Mossoró,  Macaé,  através de Marielza Horta,

Florianópolis, através de Rafael Felipe Rigotto, e os seguintes convidados:

representação da EMBRATUR, através da Senhora Leila Jinkings, representação

do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Secretário Adjunto

da Secretaria de Estado do Turismo, Senhor  Luiz Eduardo Farias, a Prefeitura de

Fortaleza através da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza,

Senhora Maria do Carmo Magalhães,  da Gerente da Célula de Projetos e

Pesquisas turísticas de Fortaleza, Senhora  Maria Josenira Pedrosa Cavalcante e

da Coordenadora de Turismo, Esporte e Lazer da Prefeitura de Fortaleza,

Senhora Maria Cristina Otoch Mello, a Prefeitura de Natal através da Secretária

de Comércio, Indústria e Turismo, Senhora Vilma Queiroz Sampaio Fernandes de

Oliveira, a Prefeitura de Campina Grande através do Secretário Municipal de

Desenvolvimento Econômico, Senhor Silvestre de Almeida Filho, a Prefeitura de

Maceió, através da Coordenadora de Operações e Captação de Eventos de

Maceió, Senhora Cristina Purcell Goes,  A Prefeitura de Areia Branca, através do



Coordenador de Turismo Senhor Antonio Cássio Medeiros Gois, a Prefeitura de

Apodi, através do Vice Prefeito, Senhor Tiburcio Marinho da Costa, representação

das Universidades: Curso de Turismo da Universidade Potiguar de Natal,

através de Jurema Márcia Dantas da Silva, Coordenação Pedagógica do Curso de

Turismo - Núcleo de Areia Branca da Universidade Estadual do Rio Grande do

Norte,  através de Ana Augusta da Silva Campos, Coordenação do Curso de

Turismo da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, através do Senhor

Antonio Jânio Fernandes, a Coordenação do Curso de Turismo da Faculdade do

Vale do Jaguaribe, Curso de Hotelaria, Turismo e Administração da FUJ, através

do Senhor José Orlando Costa Nunes, estudantes universitários e o  trade turístico

da cidade e região.  Aberta a reunião pela Excelentíssima Prefeita Municipal de

Mossoró, Senhora Rosalba Ciarlini, que ressaltou a importância da reunião ocorrer

em Mossoró devido a estratégia de articulação da Rede Mercocidades com a

região Nordeste do Brasil. Explanou a rica história de Mossoró e a contribuição da

mesma para o turismo. Ao final  saudou os participantes e convidou a todos para

prestigiarem as atividades comemorativas ao Auto da Liberdade, espetáculo

artístico cultural que ocorre anualmente na cidade, no mês de setembro que conta,

de forma lúdica, as principais passagens históricas da cidade.  Na sequência,

dando início aos trabalhos,  o Senhor Emerson Azevedo fez uma  apresentação

da coordenação da Unidade Temática de Turismo e passou a palavra para a

Coordenadora, Senhora Marutschka Martini Moesch, que agradeceu a equipe da

Prefeitura de Mossoró pela recepção, acolhimento  e organização da reunião,

saudou os participantes em nome da Rede Mercocidades. Na seqüência,

Marutschka palestrou sobre "A Gestão Pública do Turismo e a Rede

Mercocidades". Após a palestra, abriu-se um espaço para perguntas e respostas.

As principais intervenções  geraram em torno do papel do turismo na integração

das cidades, o papel do turismo na inserção social das comunidades, e a Rede

Mercocidades como alternativa de cooperação e integração das cidades dentro da

perspectiva de globalização dos mercados. Interrompem-se os trabalhos para o

almoço dando continuidade dos trabalhos no turno da tarde; Tarde: A reunião é

retomada no turno da tarde mantendo a  participação das cidades integrantes da



Unidade Temática de Turismo, as prefeituras e universidades convidadas,

estudantes universitários e trade turístico local e regional.  Discussão e Aprovação

da Pauta de Trabalho, assim definida: Item 1:Discussão acerca do

Planejamento Estratégico da Unidade Temática de Turismo da Rede

Mercocidades; Marutschka faz um resgate histórico do processo de planejamento

estratégico da Rede Mercocidades financiado e realizado pela Secretaria

Executiva da Rede, em Assunção, no período de 16 a 18 de maio de 2003. A

oficina de planejamento da Rede incluiu os representantes das Unidades

Temáticas e representantes das cidades que integram o conselho da Rede.  No

relato Marutschka destacou que entre os resultados da oficina definiu-se de forma

consensual que a "Rede Mercocidades é o espaço político das cidades do

Mercosul que funciona como rede orgânica, baseada na cooperação e

solidariedade, para a participação ativa dos governos e demais atores locais

na construção do processo de integração regional". Observa que ficou

definido que na visão da Rede: "Num cenário globalizado, o Mercosul será

uma região integrada com maiores níveis de crescimento econômico,

eqüitativa distribuição da riqueza e inclusão social. Esta integração será o

resultado  de uma profunda coordenação, cooperação e solidariedade nos

campos produtivo, educativo, cultural, científico-tecnológico e ambiental,

entre múltiplos atores, onde os governos locais e seus cidadãos terão uma

participação ativa. Neste Mercosul, a Rede Mercocidades / REMI será uma

instância democratizadora, participativa, que consolidará: 1. O papel das

cidades do Mercosul; 2. A identidade regional na cidadania; 3. Os laços de

cooperação entre cidades para solucionar problemáticas comuns; 4. O

reconhecimento externo como instância real de integração solidária da

região". Marutschka apresenta ainda, a definição do planejamento estratégico no

que se refere a Missão da Rede Mercocidades: "Construir um Mercosul mais

humano e mais próximo aos cidadãos, tomando decisões políticas para

contribuir à sua agenda; desenvolver  o espaço de participação no processo

de integração regional; fortalecer a cooperação solidária entre nossas

cidades; e ampliar a base de cidadãos comprometidos e beneficiados". Na



seqüência abre-se a palavra para os participantes para opinarem sobre as

definições da Rede e como as definições deverão dar origem ao planejamento

estratégico da  Unidade Temática de Turismo. Os convidados fazem perguntas

sobre a estrutura da Rede. Marutschka apresenta a estrutura da Rede

Mercocidades, desde a constituição de seu Conselho, sua Secretaria Executiva,

suas Unidades Temáticas, as instâncias de discussão da REMI e CUMBRE,  fala

da publicação da Revista Diálogo produzida pela Secretaria Executiva da Rede

Mercocidades.  Apresenta ainda, os critérios para ingresso na Rede e a formas de

participação das cidades. Esclarece que a Rede não tem um caráter comercial e

sim de cooperação, de trocas solidárias entre as cidades. Florianópolis resgata

algumas experiências de cooperação e integração desenvolvidas com sucesso

entre as cidades. Na seqüência, o Vice Prefeito de Mossoró, Senhor Antonio

Capistrano testemunha a importância da rede no fortalecimento das localidades.

Salienta o espírito de troca de experiências e as vantagens que Mossoró obteve

ao ingressar na Rede, explica o interesse de Mossoró em integrar ações conjuntas

na Região Nordeste. Senhor Emerson  resgata as experiências de cooperação e

de promoção da cidade de Mossoró  via a Rede junto aos países do Mercosul

explica ainda, que as cidades de Mossoró participa de duas Unidades Temáticas

da Rede a de Turismo e a de Desenvolvimento Econômico Local. Salienta que a

participação na Rede contribuiu na definição do foco em turismo de eventos que

cidade assumiu. Os representantes das Universidades salientaram que no

processo de globalização cabe as cidades preservar a cultura local, garantindo

uma universalidade integrada na singularidade de cada comunidade. Resgatam

que a promoção de eventos pode  descaracterizar a identidade local. Na

seqüência, as cidades integrantes da UTT deliberam que a luz das definições

produzidas pela Rede a Unidade Temática de Turismo deverá realizar seu

planejamento. Desta forma, ficou deliberado que na reunião de Florianópolis, que

ocorrerá em dezembro de 2003, as cidades integrantes da Unidade de Turismo

deverão desdobrar na leitura do turismo de uma proposta de Missão e Visão da

UTT para seu trabalho na Rede. Assim a reunião de Florianópolis terá caráter de

reunião ordinária da UTT e  deverá ter como pauta única e prioritária o



Planejamento Estratégico da UTT, indicativo de data de realização: 04 e 05 de

dezembro de 2003.  Item 2: Apresentação do Projeto de Roteiros Integrados

das Capitais da  Região Sul do Brasil; A coordenação da UTT, apresentou o

Projeto de Roteiros Integrados entre as capitais: Porto Alegre, Florianópolis e

Curitiba.  A demanda do  projeto tem origem no Ministério do Turismo e foi

desenvolvido em conjunto pelas capitais. O mesmo deverá contar com recursos

do referido ministério. Marutschka salientou que os roteiros integrados resgatam

uma iniciativa já desenvolvida pela Rede Mercocidades, através da UTT, de

desenvolver roteiros que incluíam Foz do Iguaçú, Belo Horizonte e Buenos Aires.

O desafio que fica, segundo a coordenadora da Unidade de Turismo é o de

integrar  os roteiros das capitais com as demais capitais do Mercosul.  Item 3:

Apresentação do Projeto Eco Cidadão de Macaé, Rio de Janeiro; Coube a

Marielza Horta representante de Macaé apresentar o projeto Eco Cidadão.

Marielza relata que o crescimento acelerado da cidade de Macaé e o conseqüente

impacto ambiental gerado desafiou a Prefeitura a realizar um trabalho que incluia

Educação Ambiental e Inserção Social assim, o projeto visa resgatar o sentimento

de pertencimento dos cidadãos a sua cidade. O projeto inclui várias ações entre

elas: O Eco Pescador, Selo Verde para estabelecimentos comerciais o projeto de

valorização dos Garis, entre outros. Marielza resgata a repercussão internacional

do projeto. Item 4: Explanação dos projetos da Embratur; A representante da

Embratur Senhora  Leila Jinckies explana a criação de um Escritório de Promoção

do Brasil para a América Latina. Explica que a Embratur tem como foco a

promoção do Brasil no Exterior e que prioritariamente o foco será na América

Latina, através da participação em feiras internacionais e a criação de novos

produtos. Fala do lançamento de um boletim de Pesquisa e Estatística,

quinzenalmente. Ao final elogia o formato aberto da reunião com a participação de

convidados e especialmente da presença das universidades, através de

professores e estudantes. A representante de Fortaleza, Maria do Carmo

Magalhães,  questiona que o repasse de recursos do Ministério do Turismo

ocorrerá pela avaliação dos projetos nos Fóruns Regionais. Marutschka esclarece

que além dos  recursos que serão deliberados pelos fóruns regionais há recursos



que serão destinados para projetos dentro da lógica de parceria entre público e

privado.  Item 5: Proposta de criação de um Observatório de Turismo

Sustentável; A coordenação da Unidade Temática de Turismo apresenta a

proposta de criação de um Observatório de Turismo Sustentável entre as cidades

que compõe a Rede Mercocidades incluindo ainda, as Universidades. A proposta

foi aprovada, ficando sob a responsabilidade da Coordenação a apresentação de

um modelo de  estrutura e metodologia de observatório para servir como

referência na formatação de um  observatório  próprio para as Mercocidades.   

Item 6:  Cronograma de atividades da UTT 2003; A secretária Executiva da

Unidade Temática de Turismo, Eneida Brasil,   apresenta a proposta de

cronograma para 2003 da UTT ficando assim definido: Reunião de Manutenção

em Buenos Aires, paralela a realização da FIT, Feira  Internacional de Turismo,

data ser informada via convocatória da Secretaria Executiva da UTT. Reunião

Ordinária em Florianópolis, indicativo de data: dias 04 e 05 de dezembro,

confirmação da data via convocatória da Secretaria Executiva da UTT. Por

sugestão e decisão das cidades integrantes da UTT as próximas reuniões

manterão o caráter aberto para participação de cidades e universidades

convidadas, bem como do trade turístico local e regional.  Item 7: Apresentação

das justificativas de ausência das cidades integrantes da Unidade Temática

de Turismo;  A secretária Executiva da Unidade Temática de Turismo, apresenta

as justificativas de ausência na reunião de Mossoró enviadas pelas seguintes

cidades: Argentinas: Buenos Aires e Pergaminho, Brasileiras: Campinas, Belo

Horizonte quando foi lida mensagem enviada pelos Senhores Sérgio Lopes e

Márcio Velloso, São Bernardo, Salvador, Guarulhos, São Paulo, São Carlos, Rio

Claro, Curitiba, Santa Maria, Paraguaia: Assunção. Desta forma, as cidades

ausentes e sem justificativa constarão do quadro de reuniões como ausentes.

Item 8: Assuntos Gerais; A secretária executiva reforma a necessidade de

produção e envio, por parte das cidades,  das lâminas que farão parte do folheto

Panorama Turístico das Mercocidades, informa que até o momento apenas as

cidades de Belo Horizonte, Mossoró, Joinvile  e Porto Alegre cumpriram os prazos

de envio do referido material. 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. Mossoró, Rio Grande do Norte, 29 de setembro

de  2003. Consta da programação oficial desta reunião a participação no Evento

Auto da Liberdade, visitas técnicas e participação no Cortejo comemorativo a

Liberdade promovidos pela Prefeitura Municipal de Mossoró.

MARUTSCHKA MARTINI MOESCH

Coordenadora Geral

ENEIDA BRASIL

Secretaria Executiva


