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Guarulhos, 24 de março de 2011.

Prezados Membros da Rede Mercocidades,

A cidade de Guarulhos, coordenadora da Unidade Temática de Desenvolvimento Local, 
tem a satisfação de apresentar o primeiro Boletim Eletrônico da UTDEL de 2011.
 
Nesta  edição,  apresentamos  as  cidades  que  compõem  a  coordenação  e  trazemos 
informações sobre a Reunião da UTDEL e Comissão de Economia Solidária realizada 
durante a XV Cúpula de Mercocidades em Belo Horizonte, em dezembro do ano passado. 

O objetivo do Boletim Eletrônico é divulgar informações sobre as atividades da Unidade 
Temática,  eventos  municipais,  e  demais  temas  relacionados  ao  desenvolvimento 
econômico local.   

Ao mesmo tempo, o Boletim contribuirá para manter atualizados os contatos das áreas de 
desenvolvimento econômico das Mercocidades, facilitando o intercâmbio de informações 
e de experiências entre nossos municípios, e contribuindo para o trabalho conjunto em 
torno de interesses e projetos comuns. 

Gostaríamos  de  convidar  as  cidades  a  partilharem  desse  espaço.  Nesse  sentido, 
agradecemos  o  envio  de  informações  sobre  eventos  locais  de  desenvolvimento 
econômico que desejem divulgar através da Agenda, e a confirmação do interesse em 
compartilhar seus dados de contato na seção Cidades Integrantes da UTDEL, que será 
publicada a partir da próxima edição do Boletim Eletrônico.  

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

Atenciosamente,

Antonio Carlos de Almeida
Secretário de Desenvolvimento Econômico
Prefeitura Municipal de Guarulhos, Brasil
Coordenação  da  Unidade  Temática  de  Desenvolvimento  Econômico  Local  –  Rede 
Mercocidades (2010-2011)
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Reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local e Comissão de 
Economia Solidária em Belo Horizonte (Brasil).

Realizada em 01 de dezembro de 2010, no marco da XV Cúpula de Mercocidades, a 
reunião  teve  a  participação  de  representantes  das  cidades  de  Morón  (Argentina), 
Montevidéu (Uruguai), Guarulhos, Belo Horizonte, Campinas, Bagé, Contagem e Diadema 
(Brasil), e membros da sociedade civil.

A primeira parte do encontro teve como pauta a Economia Social e Solidária. As cidades 
de Morón e Belo Horizonte apresentaram experiências de políticas públicas municipais, 
abordando assuntos como assistência técnica,  fomento de redes solidárias,  promoção 
comercial,  parcerias  com  universidades  e  outras  instâncias  de  governo,  participação 
social, igualdade de gênero, e integração regional.

A  segunda  parte  da  reunião  incluiu  informações  sobre  as  atividades  realizadas  pela 
Unidade  Temática  de  Desenvolvimento  Econômico  Local  de  2008  a  2010,  sob  a 
coordenação da cidade de Morón, e as perspectivas para o período iniciado a partir da XV 
Cúpula de Mercocidades.  

Plano de Trabalho 2010 - 2011

Guarulhos  apresentou  sua  candidatura  à  coordenação  da  Unidade  Temática  de 
Desenvolvimento  Econômico  Local,  com  a  proposta  de  continuar  com  as  linhas  de 
trabalho desenvolvidas por Morón, como o fortalecimento do banco de boas práticas em 
gestão e a organização de encontro entre prefeituras, missões empresariais e agências 
de desenvolvimento no segundo semestre de 2011. Morón e Montevidéu confirmaram a 
participação como subcoordenadoras da UTDEL, e Diadema assumiu a coordenação da 
Comissão de Economia Solidária. 

Para acessar a Ata da Reunião 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

MARÇO

Reunión de Coordinadores de Unidades Temáticas, Comisión Directiva y Secretaria 
Tecnica Permanente de Mercociudades. http://www.mercociudades.net 
24 e 25 de marzo de 2011. Montevideo, Uruguay.

MAIO

8ª Rodada de Negócios ASEC/ CIESP 
12 e 13 de maio de 2011. Guarulhos, Brasil. http://www.asec.org.br  

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

JULHO

Feria de la Cooperación 2011
Fecha a confirmar (julio/ agosto). Morón, Argentina
Evento  dirigido  a  los  actores  de  la  Economía  Social,  Gobiernos  Locales  y  demás 
organizaciones. Contacto: Subsecretaría de Promoción del Empleo y Economía Social, 
Municipio de Morón subsecretaria.empleo@moron.gov.ar 

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
05, 06 y 07 de octubre de 2011. Sevilla, España. http://www.foromundialdel.org 

Para incluir eventos nesta seção, escreva para utdel.mercocidades@gmail.com 
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