
Reunião Ordinária da Unidade Temática de Turismo da Rede

Mercocidades

Aos 01 de julho de 2004, às 09h, na cidade de Buenos Aires - Argentina

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 e Eneida Brasil) Secretária Executiva da UTT, São Paulo,  através de

Celso Marcondes, Florianópolis, através de Rafael Rigotto e Paulo da Rosa,

Macaé, através de Marielza Horta, Belo Horizonte, através de Sérgio Lopes e

Jaisa Gontijo, São Bernardo do Campo através de Paulo Tinoco,

Montevidéo, através de Lilian Kechichian e Juan Carlos Piriz, Buenos Aires,

através de Marcela Cuesta, Pablo Putin, Mayki Gorosito Diretora Geral de

Relações Internacionais de Buenos Aires e  Ruben Geneyro Coordenadora

Geral de Relações Internacionais e responsável pela Secretaria Técnica da

Rede Mercocidades em Buenos Aires., Mar Del Plata, através de Ana Maria

Biasone e a representante da Universidade Nacional de Mar del Plata, Marta

Monica Asensio, Pergamino através de Gabriela Messing,  Ushuaia através

de Carlos Francisco Lijói Cárcano. Dando  início a Reunião Ordinária da

Unidade Temática de Turismo da Rede Mercocidades, a coordenadora da

UTT, Marutschka Moesch apresenta a proposta de pauta, onde inclui-se:

Manhã: 1. Relato das  reuniões do Conselho da Rede Mercocidades,

ocorrida em 03 de junho de 2004  da  VII Remi – Reunião Especializada de

Intendências e Municípios realizada em 04 de junho de 2004, ambas em

Buenos Aires; 2. Questões de Fronteiras e a Integração; 3. Apresentação

do VI Congresso Internacional de Turismo da Rede Mercocidades. 4.

Apresentação da JICA (Agência de Cooperação Internacional do Japão);

Tarde: 5. Lançamento da Campanha Promocional de Buenos Aires para

as  Férias de Inverno; 6. Apresentação e discussão do modelo de

pesquisa de demanda desenvolvido em Buenos Aires;  7. Agenda da Rede



Mercocidades e UTT; Aprovada a pauta o  Senhor Pablo Putin faz uma

saudação de boas vindas aos participantes da reunião e ressalta a importância

da participação dos três países na reunião. 1. Relato das  reuniões do

Conselho da Rede Mercocidades, ocorrida em 03 de junho de 2004  da  VII

Remi – Reunião Especializada de Intendências e Municípios realizada em

04 de junho de 2004, ambas em Buenos Aires; Na seqüência a

coordenadora da UTT resgata as realização das reuniões do Conselho da

Rede Mercocidades e da Remi, ressalta a crítica presente em ambas as

instâncias acerca da falta de resultados efetivos na integração do Mercosul,

ressalta, apesar das dificuldades,  a dinamicidade da Rede na proposição de

integração enquanto o Mercado Comum restringe-se a integração econômica.

Na seqüência apresenta a proposição do Conselho da Rede Mercocidades em

constituir um Conselho das Cidades do Mercosul com a finalidade de garantir

uma intervenção mais concreta das cidades, diferente do caráter consultivo da

REMI, ressalta que a referida Instância deverá se chamar  Conselho de

Anciãos da Mercocidades e  será constituído pelas cidades fundadoras da

Rede e por personalidades públicas históricas na formação da Rede, e que a

Remi deverá se representar uma estrutura transitória de participação das

cidades. 2. Questões de Fronteiras e a Integração; Maru introduz a

discussão feita na REMI, sobre a assinatura, durante o VI Congresso

Internacional de Turismo da Rede Mercocidades, a realizar-se  em setembro

na cidade de  Porto Alegre, de uma Portaria do Mercosul para introduzir uma

tarifa aeroportuária única nos países do Mercosul considerando o mercado

regional e apresenta o documento enviado pela embaixada brasileira para

definição das taxas aeroportuárias. Maru ressalta a expectativa do Conselho e

da Remi na construção de um documento de referência da UTT acerca do

tema, ficando como responsabilidade das cidades da UTT levantar, junto às

operadores e agências de viagens, os entraves pontuais na integração,

servindo este levantamento de base para o documento a ser entregue pela

UTT ao Conselho da Rede. A Coordenação da UTT centralizará as

contribuições das cidades para formatar o documento final.  Marú salienta que

o plano de trabalho da Rede prioriza que a integração se dará através do



turismo e da cultura. Os participantes reforçam a necessidade de tarifas

unificadas entre os países do Mercosul. Paulo Tinoco sugere que o documento

de referência deverá considerar a opinião das entidades nacionais de Agentes

de Viagem e Sindicatos para referendar o documento,  Sérgio Lopes destaca

que as Unidades Temáticas da Rede  atuam independente das instâncias

federativas e propõe um intercâmbio entre as Unidades Temáticas e as

cidades da Rede. Maru levanta a necessidade de estabelecer mecanismos de

financiamento de viagens de servidores entre as mercocidades, sugere criar

um Grupo de Trabalho a partir da proposição de Belo Horizonte. Juan Piriz de

Montevidéu salienta a necessidade de incremento através de linhas de

incentivo, como o retorno dos valores das taxas através da apresentação de

notas de compra, Lilian kechichian salienta a existência de 8.500 servidores

em Montevidéu e o mercado que se abre com o intercâmbio proposto. Sérgio

Lopes sugere que os agentes financiadores das viagens sejam os próprios

bancos que detêm a folha de  pagamento dos municípios. Celso Marcondes

salienta que há duas questões neste debate: primeiro o papel da Rede em ser

propositiva e  pressionar os governos centrais, segundo as ações possíveis,

onde destaca as relações bilaterais entre os municípios da Rede, exemplifica

através da proposição de roteiros integrados  entre as mercocidades, ressalta

que o que está ao nosso alcance são as parcerias para constituir material em

comum, roteiros integrados, articulação para tráfego de servidores públicos.

Juan Piriz sugere o turismo social como referência e um plano de ações

bilaterais para circulação de servidores. Marta Mônica propõe um intercâmbio

entre as universidades da Mercocidades e exemplifica o convênio que será

realizado entre as Universidade de Mar del Plata e Belo Horizonte. Carlos Lijói

ressalta os resultados alcançados com a produção do Panorama Turístico do

Mercosul, produzido pela UTT. Maru ressalta também a participação conjunta

em Feiras  e a criação, em Porto Alegre, do Espaço Multiuso da Rede

Mercocidadas - Jost Kripendorf – que deverá receber exposição, workshops e

lançamento de produtos das Mercocidades.  Maru sugere que Belo Horizonte,

Montevidéu, Buenos Aires e São Bernardo do Campo, componham o  Grupo

de Trabalho que fará o documento básico tratará do intercâmbio bilateral entre



as mercocidades para deslocamento dos servidores públicos, fica definido que

a Secretaria Executiva a partir do documento básico produzido pelo Grupo de

Trabalho, fará a divulgação entre a Rede, fica estabelecido como prazo para

envio do documento o final do mês de julho de 2004,  o lançamento do

programa será  durante   VI Congresso e o feriado de referência para o piloto

do programa de intercâmbio será o de 12 de outubro, por contemplar os três

países. 3. Apresentação do VI Congresso Internacional de Turismo da

Rede Mercocidades, adiantando o próximo ponto de pauta a Secretária

Executiva apresenta a  programação do VI Congresso em Porto Alegre,  a

realizar-se de 12 a 15 de setembro de 2004, destaca a Feira a ser realizada no

Congresso como espaço de integração e divulgação dos municípios, destaca

os quatro temas do Congresso: Pós-Turismo, Planejamento Turístico e

Integração Regional, Turismo e Sustentabilidade e Turismo e Pesquisa. Maru

relata a confecção de material do VI Congresso em espanhol, solicita apoio de

Montevidéu e Buenos Aires para fechar os representantes dos aeroportos do

Mercosul para a mesa que discutira a integração e as temáticas

aeroportuárias. Na seqüência, informa a possibilidade de receber eventos

culturais e gastronômicos das cidades da UTT durante os intervalos, dentro da

programação cultural. Relata ainda, o espaço de bate papo que poderá ser

agendado para debates e discussões durante o evento.  A coordenação da

UTT relata o envio da carta de intenções para intercâmbio e troca de

experiências entre a UTT Mercocidades e a  Euromeeting - Rede de Cidades

Européias para Desenvolvimento Sustentável, sinalizando a possibilidade de

participação de uma delegação da cidade de Toscana que representará a

Euromeeting no VI congresso, para assinatura de  um termo de cooperação.

Paulo Tinoco sugere articulação entre a Unidade Temática de desenvolvimento

Local e Unidade Temática de  Turismo para rodadas de negócios conjuntas e

turismo de incentivo. 4. Apresentação da JICA (Agência de Cooperação

Internacional do Japão) o representante de Florianópolis, Rafael Rigotto,

apresenta a carta de intenções da Agência Japonesa  para financiamento de

projetos e ações do mercado Japonês no Mercosul, através de campanhas de

marketing e qualificação de produtos. Fica estabelecido que a UTT busque



estreitar relações junto a JICA de forma a garantir a representação das

Mercocidades nos programas. Celso Marcondes, representante de São Paulo,

compromete-se a participar do workshop com a JICA, em 05 de julho, em São

Paulo. Suspende-se a reunião para almoço e  participação no  5. Lançamento

da Campanha Promocional de Buenos Aires para as  Férias de Inverno;

às 16h retoma-se a pauta a partir do ponto 6.Apresentação e discussão do

modelo de pesquisa de demanda desenvolvido em Buenos Aires; após a

apresentação foram feitos questionamentos ficando o compromisso de Buenos

Aires enviar o modelo para a coordenação da UTT, que reencaminhará a

todos. 7. Agenda da Rede Mercocidades e UTT; Ficou definido que a reunião

do VI Congresso terá caráter ordinário, e que devido ao calendário da Rede a

reunião que definirá a próxima coordenação da UTT deverá ocorrer junto a

Cumbre, em Buenos Aires, no período de 01 a 03 de dezembro de 2004. Ficou

estabelecido ainda que a reunião de Foz do Iguaçu, que ocorrerá em

novembro de 2004, terá caráter de manutenção e definirá a cidade que

organizará o III EMEHTUR, em 2005, tendo até o momento duas candidaturas:

Mar Del Plata e Foz do Iguaçu. Na seqüência, a secretária da UTT informa as

justificativas recebidas das cidades de Uberlândia, Piracicaba e Campinas.

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. Belém do Pará, 21 de agosto de 2003.

MARUTSCHKA MARTINI MOESCH

Coordenadora Geral

ENEIDA BRASIL

Secretaria Executiva


