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Guarulhos, 11 de agosto de 2011.

Prezados amigos,

Neste quarto boletim eletrônico da UTDEL lembramos alguns dos últimos eventos 

relacionados ao tema de Desenvolvimento Econômico Local que foram realizados nas 

cidades membro da Rede Mercocidades: o Encontro de Agências de Desenvolvimento 

Econômico  Local  e  a  Feira  da  Cooperação  em  Morón  (Argentina),  o  Seminário 

Internacional de Cidades Aeroportuárias em Guarulhos (Brasil) e as Missões Empresariais 

de Rafaela (Argentina). Também apresentamos o 4º Guaruex,  que será proximamente 

Realizado em Guarulhos (Brasil), e o Prêmio e Mostra de Ciência e Tecnologia que serão 

realizados na cidade de São Carlos (Brasil).

Informamos que estamos circulando os perfis econômicos dos Municípios membro 

da  UTDEL  e  que  os  mesmos  estão  disponíveis  no  site  da  Rede  Mercocidades. 

Novamente incentivamos os participantes da Unidade Temática a enviarem os formulários 

com os dados econômicos dos municípios, assim como a aproveitar este espaço para 

promover os eventos locais relacionados ao tema de desenvolvimento econômico.

Boletim Eletrônico - Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local
Prefeitura de Guarulhos (Brasil) utdel.mercocidades@gmail.com Tel. (+55 11) 2087 7620



BOLETIM ELETRÔNICO

Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local – Rede Mercocidades

Número 04/ 2011

Morón, Argentina

4º Encontro Regional de Economia Solidária (Feira da Cooperação 2011)
http://www.moron.gov.ar/desarrolloeconomico/feria_cooperacion_2011.php

Lic. Lucas Ghi - Intendente de Morón, Argentina

A Feira da Cooperação – Morón 2011, organizada pelo Município de Morón, foi realizada 
de 10 a 12 de junho na Praza General San Martín e nos distintos espaços públicos da 
cidade. Contou com espetáculos culturais de altíssimo nível, mais de 200 estandes com 
produtos regionais, palestras e oficinas.

No dia da inauguração, sexta-feira 10, estiveram presentes o Intendente de Morón, Lic. 
Lucas Gui, junto ao deputado nacional Martín Sabbatella, o ex-Intendente de Montevidéu 
(Uruguai) Arq. Mariano Arana e destacados representantes da economia social.

A Feira reuniu cooperativas, associativistas e organizações da economia social de todo o 
país,  e  também do  Brasil,  Uruguai  e  Paraguai.  Cada  uma ofereceu  seus  produtos  e 
serviços  à  comunidade,  com  entrada  livre  e  gratuita,  que  pôde  aceder  às  oficinas, 
projeções  de  filmes,  painéis,  rádio  aberta  e  palestras  a  cargo  de  cooperativistas  e 
especialistas em autogestão. Nesse marco, aconteceu o 3º Encontro Latino-americano de 
Institutos  e  Agências  de  Desenvolvimento  Econômico  Local  (organizado  pela 
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Subsecretaria  de  Planejamento  Estratégico  e  Desenvolvimento  Local)  uma  série  de 
painéis  de  debate  com  destacadas  personalidades  do  movimento  cooperativo  e 
associativista, das redes de empreendimentos e organismos oficiais.

O  deputado  Martín  Sabbatella  destacou:  “A  Feira  da  Cooperação  é  um  traço  de  
identidade das políticas públicas de Morón e expressa claramente nosso compromisso e  
nosso empenho por impulsionar a economia solidária como um aspecto fundamental de  
desenvolvimento local”.

Por  sua  parte,  o  Intendente  Lucas  Ghi  ressaltou:  “Quero  destacar  a  importância  do 
movimento cooperativo e associativista e as redes de empreendimentos autogerenciados  
na  busca  de  um  desenvolvimento  solidário  com  igualdade”.  “É  necessário  que  o  
desenvolvimento  econômico  e  social  do  nosso  país  transite  pelo  caminho  da  
solidariedade para que ninguém fique excluído desse desenvolvimento”, concluiu.

“É uma grande satisfação voltar à Morón, onde temos recebido tantos apoios tanto do  
ponto  de  vista  pessoal,  como  técnico  e  político.  A  verdade  é  que  sou  um  grande  
admirador das pessoas que assumem a Intendência de Morón com 29 anos, primeiro  
Martín Sabbatella e depois Lucas Ghi. Sem dúvidas que é um fenômeno político singular  
na América  Latina  e na Argentina”, declarou o  ex-Intendente de Montevidéu  por  dois 
mandatos, Arq. Arana, a propósito da convocatória.

Na sexta-feira no fim da tarde, em uma Praza Gral. San Martín lotada se apresentou a 
Orquestra Típica Fernández Fierro. A comunidade pôde desfrutar do repertório de tango e 
milonga que ofereceu a grande banda, uma das mais populares de Buenos Aires, que 
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interpretou sobre o cenário  moronense parte do seu amplo repertório  que mistura  os 
estilos de D’Arienzo y Pugliese.

No sábado 11, no mesmo cenário, milhares de vizinhos e vizinhas desfrutaram a atuação 
do  dúo  Baglietto-Vitale,  que  abriu  o  show com a  música  Renaceré e  continuou  com 
Naranjo en flor, Como dos extraños, La última curda, Nada e Dios y el diablo en el taller,  
entre outros.

Além da proposta cultural, a comunidade pôde aceder durante os três dias que durou a 
Feira a mais de 200 estandes que ofereciam produtos típicos e artesanatos regionais, 
pátio  de comidas e  painéis  de debate  com destacadas personalidades  do movimento 
cooperativo  e  associativista.  Dentro  da  oferta  de  atividades,  também  houve  uma 
exposição de carros antigos.

Nos painéis se abordaram diversas temáticas como: 2º Foro Local del Programa Ingreso 
Social por Trabajo, “Argentina Trabaja”; Experiencias Locales de Economía Social en la 
Red  de  Mercociudades;  Rol  del  Estado  en  la  Promoción  de  la  Economía  Social. 
Estrategias  para  la  Comercialización.  Marca  Colectiva;  Proyecto  de  Ley  de  Servicios 
Financieros para el Desarrollo Económico y Social; Ley de Medios. Dificultades para su 
aplicación.  Estado  de  situación.Perspectivas;  Políticas  locales  de  Promoción  de  la 
Economía  Social  con  Equidad  de  Género  en  el  MERCOSUR;  Rol  del  Estado  en  la 
Promoción de la Economía Social; Soberanía Alimentaria. El rol de la producción local de 
alimentos; Experiencias innovadoras de Cooperativas de trabajo y empresas recuperadas 
en  la  Argentina;  Experiencias  innovadoras  de  Cooperativas  de  trabajo  y  empresas 
recuperadas  en  la  Argentina;  Equidad  de  género  en  el  Movimiento  Cooperativo; 
Movimiento Cooperativo en la Argentina.

A Feira da Cooperação se enquadra nas políticas de promoção do setor de economia 
social  levadas  adiante  pela  Subsecretaria  de  Promoção  do  Emprego  e  da  Economia 
Social,  em conjunto  com o Conselho  Municipal  de Economia Social  do distrito,  tendo 
como antecedentes as Feiras da Cooperação realizadas nos anos de 2003, 2005 e 2008, 
cada uma das quais refletiu o estado do setor nesse momento, permitindo por sua vez 
visualizar o crescimento de um encontro ao outro. Neste quarto encontro realizaremos um 
documento final, que buscará dar portas a esta nova etapa, dos avanços do setor nestes 
anos e dos desafios de cara ao futuro.
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Guarulhos, Brasil

Seminário Internacional de Cidades Aeroportuárias

Aproximadamente metade dos atuais 226 membros da Rede Mercocidades corresponde 
a  cidades  aeroportuárias.  Apesar  das  particularidades  com  relação  às  finalidades  e 
alcances de cada um dos aeroportos, todos se relacionam de alguma maneira com o 
desenvolvimento econômico dos municípios. Daí o interesse comum dos governos locais 
em incentivar  estudos sobre seus impactos sociais,  urbanos e ambientais,  bem como 
conduzir políticas públicas que façam a interlocução entre as cidades e os aeroportos.

Foto: Sílvio Siqueira
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É nesse sentido que a cidade de Guarulhos recebeu no dia 6 de julho, especialistas e 
autoridades de vários países no Seminário Internacional de Cidades Aeroportuárias. O 
encontro reuniu mais de 300 pessoas no Teatro Adamastor para a discussão do tema e 
também marcou o lançamento da proposta de criar a Associação Latino-Americana de 
Municípios Aeroportuários - ALMA.

“O seminário  serviu para aprofundar  ainda mais os  
temas comuns das cidades que abrigam aeroportos.  
Ao  ouvir  as  experiências  dos  outros  prefeitos,  fica  
claro que os aeroportos precisam ter uma integração 
maior com as cidades”,  ressalta Almeida. O encontro 
contou com a participação de prefeitos das cidades de 
países  como  Argentina,  Bolívia,  Chile,  Colômbia, 
México, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.

O  primeiro  tema  discutido  no  encontro  foi 
‘Aeroportos:  grandes  eventos  e  oportunidades  de  investimentos’.  Um  dos 
participantes da primeira mesa foi o diretor geral da Companhia de Aeroportos da África 
do Sul, Christopher Hlekane. Ele contou as experiências do país para receber a Copa do 
Mundo  2010.  Hlekane  explicou  que  o  país  todo  se  uniu  para  executar  as  obras 
necessárias para receber o evento internacional. Os participantes debateram ainda sobre 
'Impactos  urbanos,  sociais  e  ambientais  nos  municípios:  relação  entre  gestão 
aeroportuária e as cidades'.

Em relação à Associação Latino-Americana de Municípios Aeroportuários (ALMA), o 
prefeito Sebastião Almeida falou sobre a importância da criação do órgão. “Essa entidade 
nascerá com a colaboração de cidades importantes do continente. É uma iniciativa dos  
administradores públicos para compartilhar experiências e aprimorará as relações com os 
aeroportos”, explicou Almeida.

O encontro, promovido pela Prefeitura de Guarulhos e pela Frente Nacional de Prefeitos, 
contou  com o  apoio  da  Rede  Mercocidades  e  de  organismos  internacionais  como a 
Comissão Econômica para América Latina e o Caribe – CEPAL e o Centro Internacional 
de Formação de Atores Locais para a América Latina – CIFAL (iniciativa do Programa de 
Desenvolvimento  Local  do  Instituto  das  Nações  Unidas  para  Formação  e  Pesquisa  - 
UNITAR).
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4º GUARUEX - MERCOSUL
22 de setembro de 2011

Organizado  pela  Secretaria  de 
Desenvolvimento  Econômico  da 
Prefeitura  Municipal  de  Guarulhos  em 
parceria  com  a  Coordenadoria  de 
Relações Internacionais e apoio da Rede 
Mercocidades,  o  Guaruex  é  um  evento 
destinado às micros, pequenas e médias 
empresas  de  Guarulhos  que  pretendem 
se inserir no comércio internacional.

Esta  4ª  edição,  que  terá  como  foco  o 
Comércio  Regional  do  Mercosul,  tem 
como  objetivo  promover  o  encontro  de 
empresários dos setores Metal-mecânico, 
Químico  e  Farmacêutico,  Alimentício, 
Logístico e Têxtil da região, e apresentar-
lhes  ferramentas  de  apoio  ao  comércio 
internacional.  Nesse  sentido,  o  evento 
também  buscará  apresentar  as 
oportunidades  de  comércio  frente  às 
barreiras  setoriais  no  comércio  regional 
do MERCOSUL,  e tratar  temas como a 
integração  e  complementaridade 
produtiva,  FOCEM,  barreiras  tarifárias  e 
não-tarifárias.

Local: Centro Adamastor - Avenida Monteiro Lobato, 734 - Macedo

Data: 22 de setembro de 2011

Informações e Inscrições: guarulhosri@gmail.com; tm.guarulhosri@gmail.com
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São Carlos, Brasil
Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 2011

A cidade de São Carlos, coordenadora da Unidade Temática de 
Ciência,  Tecnologia  e  Capacitação  da  Rede  Mercocidades, 
organizará  e elaborará  as bases do Prêmio Mercocidades  de 
Ciência e Tecnologia e também realizará a 4ª Mostra de Ciência 
e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais (de 25 a 29 de 
outubro de 2011).

Lançado pelo Prefeito de São Carlos, Oswaldo Barba, no dia 28 
de  abril  de  2011,  durante  o  1º  Encontro  de  Cidades  e 
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM),  em Santa Fé,  Argentina,  o prêmio será 
atribuído ao pesquisador  cujo trabalho,  de caráter  tecnológico 
em qualquer área, contribua efetivamente ou tenha contribuído 
para a solução de um problema relevante em uma das cidades 
integrantes da Rede Mercocidades, e que possa ser reaplicado 
a outras localidades da rede. 

As propostas premiadas receberão uma quantia monetária que 
vai de R$ 10 mil (reais) para o primeiro lugar, a R$ 3 mil (reais) 
para o terceiro.

Em cumprimento com as diretrizes  recomendadas pela Secretaria  Executiva  da Rede 
Mercocidades,  a  Unidade  Temática  de  Desenvolvimento  Econômico  Local  vem 
trabalhando em conjunto com a Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação, 
já que muitos dos temas desenvolvidos pelas UTs são correlatos.

Os projetos serão avaliados com base nos seguintes critérios:

I - O projeto deve haver sido aplicado (critério eliminatório)
II- O impacto social da iniciativa
III- O impacto urbano
IV- A replicabilidade comprovada (efetividade de difusão do projeto em outras 

cidades)
V- Sócios colaboradores envolvidos
VI- Impacto Econômico
VII- Impacto tecnológico (inovação)
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Acesse as bases da Convocatória através do site:
http://www.saocarlos.sp.gov.br/images/stories/pdf/Premio%20Mercocidades%20de
%20Ciencia%20eTecnologia%20-Versao%20Espanhol_maio%202011%20vf2.pdf 

Para inscrições e outras informações, entre em contato:

Emiliano Saran Azevedo /Assessor de Projetos Especiais (São Carlos)
Tel: 5516 3362 1038
esaran@uol.com.br

Moacir Freitas / Diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia (São Carlos)
Tel: 5516 3378 7238
moacir.junior@saocarlos.sp.gov.br

Rafaela, Argentina

Missões Comerciais
MISSÃO COMERCIAL AO PARAGUAI

A Municipalidade  de  Rafaela,  através da  Secretaria  de 
Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais, a 
Câmara  de  Comércio  Exterior  de  Rafaela  e  CAPIR 
(Câmara de pequenas indústrias da região), informa que 
finalizou com muito bons resultados a missão comercial 
ao  Paraguai.  As  atividades  de  desenvolveram entre  os 
dias  18  e  20  de  julho,  com  o  objetivo  de  promover  e 
potencializar  a  internacionalização  das  pequenas  e 
médias empresas de Rafaela e da Região.

Diversas  foram  as  ações  empreendidas  no  território 
paraguaio. Entre elas se destacam a visita da sucursal do 
Branco  da  Nação  Argentina  na  cidade  de  Assunção, 
encontros  de  negócios,  reuniões  com  funcionários  da 

Câmara  de  Comércio  Argentina-Paraguaia  e  com  dirigentes  da  APIME  e  a  vista  à 
Expoparaguai 2011.
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Esta missão teve como protagonista a 9 empresas: Calleri  Ind. y Com.S.R.L., Tinysoft 
S.A.,  Curiotti  Ingeniería,  Propor  S.A.,  3CAM,  Armatur,  Ma  Ar  Acrilic  S.R.L,  Plástica 
Ingebre,  Metalúrgica  Silva  e  Cámara  de  Diseñadores  en  Comunicación  Visual.  Os 
produtos  que  apresentaram  às  contrapartes  foram  muito  variados:  engrenagens, 
maquinaria  para  a  indústria  alimentícia,  tarugos,  cabides  e  broches,  aberturas  de 
alumínio, colunas de alambrado público, frios suíno, software, design local, entre outros. 

Cronograma de atividades 

No  primeiro  dia,  os  empresários  locais  visitaram  a  sucursal  do  Banco  de  la  Nación 
Argentina na cidade de Assunção. O Subgerente da entidade, Tomás Schuster, manteve 
uma reunião com a delegação rafaelina e comentou quais são as linhas de financiamento 
para o comércio exterior com as que trabalham. Além disso, compartilhou com eles as 
características  do  panorama  atual  nos  aspectos  econômicos  e  financeiros  do  país 
limítrofe.  Uma vez finalizada  a  reunião,  os  empreendedores  assistiram às  entrevistas 
combinadas com as contrapartes paraguaias. Este série de reuniões foi organizada pela 
Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais de forma coordenada 
com demais instituições, através de uma análise dos potenciais negócios entre empresas 
locais  e paraguaias.  O resultado foi  muito  positivo  já  que a maioria  dos empresários 
obteve possibilidade concreta de realizar vendas. 

Também  se  levou  a  cabo  uma  reunião  com  funcionários  da  Câmara  de  Comércio 
Argentina-Paraguaia. A comitiva local participou com uma exposição do perfil produtivo da 
nossa cidade. Por sua parte, os funcionários informaram aos empresários locais sobre o 
perfil produtivo das empresas paraguaias e a ótima realidade econômica do país, que se 
distingue por seu permanente crescimento.

Posteriormente, os empresários rafaelinos assistiram a uma reunião com dirigentes da 
APYME, uma associação que agrupa os pequenos industriais de Assunção. Tratou-se de 
um encontro  muito  enriquecedor  porque possibilitou  o  intercâmbio  de  experiências.  A 
delegação local expôs o trabalho que se vem desenvolvendo em Rafaela entre o setor 
público  e  privado  e  convidou  aos  empresários  paraguaios  a  participar  da  EXPO 
SABORES 2011, próxima a se realizar no mês de setembro. Por sua parte, os integrantes 
da  APYME  compartiram  o  perfil  produtivo  de  suas  empresas  e  já  confirmaram  sua 
presença, possivelmente com empresas o com uma visita institucional dos dirigentes.

A  missão  culminou  com  a  visita  à  Expoparaguay  2011.  Durante  toda  a  tarde  os 
empresários percorreram a exposição, a qual se caracteriza por ter uma grande extensão, 
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aproximadamente  15  vezes  o  tamanho  da  nossa  rural.  Este  evento  conta  com  uma 
importante presença internacional, sendo Argentina um dos países que expõem.

MISSÃO COMERCIAL A MAIPÚ E SAN RAFAEL, MENDOZA

Na sexta 29 de julho, de volta à Rafaela da comitiva formada por dez empresários locais, 
representantes  da  Câmara  de  Pequenos  Industriais  da  Região,  e  funcionários  da 
Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais da Municipalidade de 
Rafaela, finalizou a Missão Comercial à província de Mendoza. Ao longo dos 3 dias que 
durou a viagem, a comitiva visitou as localidades de Maipú e San Rafael, com o objetivo 
de buscar contatos comerciais.

As rodades de negócios deram início na tarça-feira,  dia 26 de julho,  em Maipú,  mais 
precisamente no Museu do Vinho e da Vendimia (colheita da uva), onde se levou a cabo a 
abertura oficial.  Participaram do ato, o Diretor de Desenvolvimento Socioeconômico da 
Municipalidade  de  Maipú,  Lic.  Fernando  Vázquez  de  Novoa,  o  Secretario  de 
Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais da Municipalidade de Rafaela, Lic. 
Germán Bürcher e representantes da CAPIR, Gladis Dominguez e Juan Amherdt. 

Na  abertura,  se  apresentou  a  EXPO  SABORES  da  região,  convidando  as  empresas 
maipusinas  a  participar  da  mostra.  Desta  forma,  se  tenta  replicar  o  ocorrido  no  ano 
passado, que, logo depois da visita da comitiva local à cidade de Maipú, se conseguiu 
concretizar a participação de produtores da região cuyana (região andina que inclui as 
províncias de San Juan, Mendoza, a metade ocidental de San Luis, o setor ocidental de 
La Rioja e pequena parte de Neuquen) na Exposição gastronômica. 

Além disso, se salientou a possibilidade de articular o Caminho do Leite da Região com o 
Caminho  do  Vinho  de  Maipú,  para  potencializar  estas  atividades  econômicas  que 
caracterizam a cada uma das zonas. 

Durante esta jornada, se levaram a cabo 95 encontros de negócios entre empresários de 
ambas  as  localidades.  Cabe  destacar  que  uma  grande  porcentagem  das  reuniões 
apresentaram amplas possibilidades de concretizar operações comerciais, em um curto e 
médio prazo. 

Na quarta-feira, dia 27 de julho, as firmas rafaelinas percorreram vários estabelecimentos 
produtivos da cidade de Maipú e a zona circundante. Pela tarde, partiram a San Rafael.
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As  atividades  da  quinta-feira  começou  pela  manhã,  nas  instalações  da  Câmara  de 
Comércio de San Rafael, com um simbólico ato de abertura onde estiveram presentes o 
Lic.  Roque  Penizzotto,  Subsecretário  de  Desenvolvimento  Econômico,  Rodolfo  Abba, 
Coordenador  de  Turismo,  ambos  da  Municipalidade  de  San  Rafael;  Roberto  Zelada, 
Presidente  do  Centro  de  Desenvolvimento  Empresarial  do  Sul  de  Mendoza,  Raúl 
Velazquez, Vice-presidente da Câmara de Comercio de Mendoza, Lic. Germán Bürcher, 
Secretário de Desenvolvimento, Inovação e Relações Internacionais da Municipalidade de 
Rafaela, e Gladis Dominguez e Juan Amherdt, em representação da CAPIR. 

Tal como sucedeu em Maipú, se apresentou a EXPO SABORES da região e se convidou 
os produtores locais a participarem da feira rafaelina. 

Finalizada  a  abertura,  começaram  as  reuniões  de  trabalho.  Ao  longo  da  manhã,  se 
realizaram mais de 70 encontros entre empresários locais e de Mendoza. 

Participantes 

Participaram  desta  atividade  as  seguintes  empresas:  Armatur  de  Gerardo  Acuña, 
Vinoteca Las Tinajas, Mistura S.A., Red Vital de Agrupación de Colaboración, JIT S.R.L., 
Agofa de Gladis Dominguez, Acertijo de Liliana Ardusso, Protem de Juan Hamert, Luis 
Rabuffetti,  Victoria  Ortiz  y  Marita  Coria.  Alguns  deles  são  compradores  de  vinhos  e 
produtos regionais mendocinos; outros promoveram seus produtos: chocolates, tecidos e 
vestidos  de alta  costura,  serviços  de manutenção mecânica,  autopeças para veículos 
pesados e artigos têxteis para livrarias. 

Resultados 

A missão comercial a Maipú e San Rafael concluiu com um alto nível de satisfação por 
parte dos empresários locais que participaram, já que todos regressaram muito conformes 
com os contatos realizados na província cuyana. 

Levaram-se  a  cabo  165  encontros  de  negócios  entre  empresários  rafaelinos  e 
mendocinos,  95  em  Maipú  e  70  em  San  Rafael.  Um  grande  número  de  empresas 
participantes apresenta importantes possibilidades para fechar operações comerciais no 
curto e médio prazo.

Boletim Eletrônico - Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local
Prefeitura de Guarulhos (Brasil) utdel.mercocidades@gmail.com Tel. (+55 11) 2087 7620



BOLETIM ELETRÔNICO

Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local – Rede Mercocidades

Número 04/ 2011
Cabe mencionar que, como resultado desta viagem, está concretizando a participação de 
empresas cuyanas na EXPO SABORES da região, tal como ocorreu no ano passado; 
respondendo assim a um dos propósitos da missão, promover e fomentar a mostra.

***

Para consultar as Atas das Reuniões e arquivos das apresentações, Planos de Trabalho  
e  demais  documentos  da Unidade  Temática  de Desenvolvimento  Econômico  Local  e  
Comissão  de  Economia  Solidária,  acesse  a  página  da  UTDEL no  site  da  Rede 
Mercocidades.

***
AGENDA

ABRIL

Seminário-Oficina:  “A  institucionalidade  dos  governos  locais  no  processo  de 
integração regional: repensando estratégias para a integração produtiva”.
14 e 15 de abril de 2011. Tandil, Argentina.

MAIO

Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior
http://www.ciecex.com.ar/
04 e 05 de maio de 2011. Rafaela, Argentina.

8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP 
www.rodadanegociosguarulhos.com.br/
12 e 13 de maio de 2011. Guarulhos, Brasil. 

CICI 2011- Conferência Internacional de Cidades Inovadoras 
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/
17 a 20 de maio de 2011. Curitiba, Brasil. 

JUNHO

Feria de la Cooperación 2011
10 a 12 de junho de 2011. Morón, Argentina.
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JULHO

Seminário Internacional de Cidades Aeroportuárias
06 de julho de 2011. Guarulhos. Brasil.

SETEMBRO

GUARUEX 2011
22 de setembro de 2011. Guarulhos, Brasil.
Apoio à inserção de micro, pequena e médias empresas no comércio internacional.

OUTUBRO

Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo
http://www.foromundialdel.org
05, 06 e 07 de outubro de 2011. Sevilla, Espanha.

Para incluir eventos nesta seção, escreva para utdel.mercocidades@gmail.com
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	Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia 2011
	A cidade de São Carlos, coordenadora da Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação da Rede Mercocidades, organizará e elaborará as bases do Prêmio Mercocidades de Ciência e Tecnologia e também realizará a 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas Públicas Municipais (de 25 a 29 de outubro de 2011).

