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Guarulhos, 27 de abril de 2011.

Prezados Membros da Rede Mercocidades,

Dando continuidade às atividades previstas pela coordenadoria da Unidade Temática de 
Desenvolvimento Econômico Local, temos a satisfação de apresentar o segundo Boletim 
Eletrônico da UTDEL de 2011.
 
Nesta edição, comunicamos sobre a reunião realizada em Tandil (Argentina) neste mês 
de  abril  e  trazemos  informações  sobre  os  próximos  eventos  que  em  breve  serão 
realizados  nas  cidades  de  Rafaela  (Argentina),  Guarulhos  (Brasil),  Curitiba  (Brasil)  e 
Morón (Argentina) vinculados ao tema de Desenvolvimento Econômico Local.

Também, aproveitamos a oportunidade para solicitar a todos os participantes da Unidade 
Temática de Desenvolvimento Econômico Local o preenchimento do formulário de Perfil 
Econômico dos Municípios enviado aos senhores por e-mail. O objetivo dessa atividade é 
fazer  circular  entre  nossos  municípios  informações  sobre  o  Perfil  Econômico  dos 
Municípios  participantes  da  UT,  e  assim  contribuir  para  a  identificação  de  setores 
convergentes  nas  economias  da  região,  interesses  comuns,  e  potenciais  áreas  para 
ações de cooperação e integração internacional.

Mais  uma  vez  convidamos  as  cidades  a  usufruírem  deste  espaço  com  o  envio  de 
informações sobre eventos locais de desenvolvimento econômico que desejem divulgar 
através  da  Agenda  que  será  publicada  na  próxima  edição  deste  Boletim  Eletrônico 
mensal.  

Para  toda  a  comunicação  correspondente  e  demais  informações  sobre  a  UTDEL, 
disponibilizamos o endereço utdel.mercocidades@gmail.com 

Reunião em Tandil, Argentina

Como já divulgado pela própria Secretaria Executiva da Rede Mercocidades, o Comitê de 
Municípios (COMUM) do Fórum Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias 
e Departamentos do Mercosul (FCCR) se reuniu na cidade de Tandil, Argentina, nos dias 
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14 e 15 de abril para discutir o tema "A institucionalidade dos governos locais no processo 
de integração regional: repensando estratégias para a integração produtiva".

A reunião foi promovida pelo Comitê de Municípios do Fórum de Cidades e Regiões do 
Mercosul, com a coordenação da Secretaria Executiva da Rede Mercocidades e o apoio 
dos municípios de Tandil, Belo Horizonte e Montevidéu.

No encontro com mais de 40 participantes representando 29 municípios da região, foram 
tratados, especialmente, dois subtemas do eixo prioritário Integração Produtiva Regional: 
Pequenas  e  Médias  Empresas  e Economia  Solidária  e  Cooperativismo. Para  o 
encerramento  da  reunião  de trabalho,  os  participantes  elaboraram um documento  de 
recomendação  sobre  Economia  Solidária/Cooperativismo  e  Pequenas  e  Médias 
Empresas - Inovação e Competitividade que será apresentado ao FCCR com o objetivo 
de expor as demandas dos governos locais e da sociedade civil no esforço da integração 
produtiva regional.

Os documentos do encontro estão disponíveis no site da Rede Mercocidades:
http://www.mercociudades.net/node/2680

Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior
(  http://ciecex.com.ar  )  

Nos dias 04 e 05 de maio será realizado o 1º Congresso Internacional de Entidades de 
Comércio exterior na cidade de Rafaela, interior da província de Santa Fe, Argentina, com 
a temática “As instituições como fator de Integração”. Entre outros organismos, estarão 
presentes  representantes  do  Mercosul,  ALADI,  APEX,  ICEX  e  FECACERA,  além  de 
entidades de oito  países da América Latina  (Brasil,  Paraguai,  Bolívia,  Peru,  Equador, 
Nicarágua, México e Uruguai), Câmaras de Comércio Binacionais da Ucrânia, Rússia e 
países  árabes,  e  também  do  grande  número  de  entidades  nacionais  vinculadas  ao 
comércio exterior.

Programa:
http://ciecex.com.ar/programa/

Para inscrições no evento:
http://ciecex.com.ar/inscripcion/
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Outras informações:
info@rafaelaforexport.com.ar ou congreso@rafaelaforexport.com.ar
Telefone: +54-3492-432241

8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP 
(h  ttp://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/  )  

Nos  dias  12  e  13  de  maio  de  2011,  será  realizada  a  8ª  Rodada  de  Negócios  da 
ASEC/CIESP em Guarulhos, Brasil.  O evento foi criado com a intenção de estimular e 
fomentar a integração empresarial da cidade, reunindo diversos segmentos da indústria, 
comércio e serviços locais.  Neste ano serão 26 empresas âncoras (grandes indústrias 
consumidoras de bens, produtos e serviços) dispostas a negociar compras das demais 
130 empresas participantes. Nas rodadas de negócio participarão 2 empresas âncoras, 1 
coordenadora e 10 empresas participantes num sistema de rodízio. As reuniões serão 
mediadas por empresários e coordenada pelos diretores da ASEC e CIESP Guarulhos.

Para inscrições no evento:
http://www.rodadanegociosguarulhos.com.br/reservas.php

Outras informações:
faleconosco@rodadanegociosguarulhos.com.br
Telefone: (+55 11) 2412-6054 / 2440-9622

Conferencia Internacional de Ciudades Innovadoras
(h  ttp://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/  )  

Do dia 17 ao 20 de maio de 2011, será realizada a Conferência Internacional de Cidades 
Inovadoras no CIETEP, em Curitiba, Brasil.  A conferência serve como palco de debate 
sobre como as novas tecnologias, as inovações e as articulações entre experiências de 
diferentes  regiões  do  mundo  podem  ser  positivas  para  o  progresso  das  cidades.  A 
conferência,  que receberá grandes nomes como Fritjof  Capra,  Jaime Lerner,  Nicholas 
Christakis, Tião Rocha e Augusto de Franco, terá palestrantes dos cinco continentes. A 
expectativa é que o evento reúna mais de 3 mil participantes, entre empresários, gestores 
públicos, pesquisadores, acadêmicos e sociedade civil.

Programação:
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/FreeComponent15189content128468.shtml
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Para inscrições no evento:
http://www.cidadesinovadoras.org.br/cici2011/FreeComponent15189content119785.shtm

Feria de la Cooperación 2011

Nos dias 10, 11 e 12 de junho será realizada a Feira da Cooperação 2011, na cidade de 
Morón, Argentina. Organizado pela Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía 
Social, em conjunto com o Conselho Municipal de Economia Social do distrito, o evento é 
destinado  aos  múltiplos  atores  da  Economia  Social  e  Solidária,  representantes  de 
organismos cooperativos de 1º, 2º e 3º grau, Governos Locais e demais organizações 
políticas  e  sociais.  Esse  4º  encontro  mostrará  ser  uma ferramenta  importante  para  a 
articulação entre os diversos atores econômicos, para o intercâmbio de experiências e 
para a consolidação de práticas de cooperação econômica na região. 

Para inscrições no evento e outras informações:
Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social
subsecretaria.empleo@moron.gov.ar
Telefones: (+54 11) 4489-0852 ou 0800-345-7526

Aproveitamos  a  ocasião  para  também divulgar  o  3º  Encuentro  Latinoamericano  de 
Institutos y Agencias de Desarrollo Económico Local, que será realizado nos dias 09 
e 10 de junho de 2011 em Morón, Argentina, e tratará o tema “El Rol de la Agencia de 
Desarrollo Local en el marco del Plan Estratégico de la Ciudad”.
O evento é organizado pela UNIDAD TEMÁTICA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Para informações:
Lic. Lorena Pace
Tel.: (+54 11) 4489 4320 /7738
pace.lorena@moron.gov.ar
promocion.economica@moron.gov.ar

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.
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AGENDA

ABRIL

Seminário-Oficina:  “A  institucionalidade  do  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. 

JULHO

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

AGOSTO

GUARUEX 2011
Data a confirmar. Guarulhos, Brasil.
Apoio à inserção de micro, pequena e médias empresas no comércio internacional.

OUTUBRO

Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo
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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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