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VENEZUELA INGRESSARÁ AO MERCOSUL EM DEZEMBRO 

Venezuela, até agora Estado associado externo ao Mercosul, se converterá 
a partir de dezembro em membro pleno do bloco sul-americano, informou 
no sábado a AFP o ministro uruguaio de Relações Exteriores, Reinaldo 
Gargano.  

O chanceler do Uruguai, que ostenta a presidência pro témpore do bloco, 
explicou que nas semanas anteriores os outros três membros do Mercosul, 
Brasil, Argentina e Paraguai, deram seu visto de bom a este assunto. "Esta 
decisão é fruto de negociações que começaram em julho. Temos 
conversado muito entre nós e escolhemos esta cúpula (Ibero-americana 
de Salamanca) para comunicar nosso acordo".   

Fontes diplomáticas brasileiras presentes no encontro confirmaram que 
"Isso é o desejo de Venezuela e o nosso". 

 

Leia mais em: www.mercocidades.org 

 

 

SANTO ANDRÉ ÚLTIMA DETALHES PARA A XI CÚPULA DE MERCOCIDADES 

Nos dias 28, 29, 30 e 1° de dezembro, se realizará a XI Cúpula de Alcaides, Intendentes, e Prefeitos de 
Mercocidades na cidade de Santo André.   

Na segunda-feira 28 e terça-feira 29 se realizarão os Seminários Internacionais “Empresas de Autogestão e 
Desenvolvimento Local” e “Cidades como protagonistas da construção de um modelo alternativo de 
desenvolvimento local no Mercosul”. Ambos eventos contarão com expositores de âmbitos acadêmicos e 
governamentais dos países do Mercosul e se realizarão no Auditório do Consórcio Intermunicipal do Gran ABC. 
Na quinta-feira 30 se reunirão as 14 Unidades Temáticas de Mercocidades no Centro Universitário da 
Fundação Santo André.  Finalmente, na sexta-feira 1 de novembro se realizará a Assembléia Geral de 
Alcaides, Intendentes e Prefeitos no Teatro Municipal de Santo André. 

Por outra parte, a Cúpula contará com atividades paralelas permanentes. O “Encontro do Sol”, organizado 
pela Unidade Temática da Juventude, contará com a “Conferência do Sol” (mesas de trabalho, debate em 
torno a políticas culturais para jovens, etc.) e o “Festival do Sol” (mostra artística em diversas disciplinas). A 
Feira de Investimentos será organizada pela Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local e 
funcionará também em forma paralela. 

 

Contato: Patrícia Laczynski - Coordenadora de Mercocidades em Santo André  

Telefone: (+55 11) 4433.0150 / (+55 11) 4433.0166 

Fax: (+55 11) 4433.0150 

E-mail: mercocidades@santoandre.sp.gov.br  

 

Site oficial da Cúpula: www.santoandre.sp.gov.br/mercocidades/index.html  

Inscrições: http://www.santoandre.sp.gov.br/mercocidades/mercocidades.aspx  

 

Leia mais em www.mercocidades.org  
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SEMINÁRIO OS JOVENS E A AGENDA SOCIAL DO MERCOSUL 

No dia 29 de outubro se inaugura no Country Club de Atlântida (Canelones, Uruguai) o Seminário “Os Jovens e 
a Agenda Social do Mercosul”, com a presença dos prefeitos Ricardo Ehrlich (Montevidéu), Marcos Carámbula 
(Canelones) e da Ministra de Desenvolvimento Social do Uruguai, Marina Arismendi.  Participarão no evento os 
Ministros da Juventude e municípios da região no marco da Unidade Temática da Juventude de Mercocidades. 

O seminário envolve ademais a jovens representantes das centrais sindicais, dos movimentos estudantis e  de 
diversas associações juvenis da região. A atividade dá continuidade aos trabalhos da Unidade Temática da 
Juventude de Mercocidades e aos trabalhos para formar um espaço da juventude no MERCOSUL. Ao evento 
assistirão uns 35 municípios de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela, junto a representantes de 
ONGs, Universidades, associações juvenis do âmbito social, político e cultural. Realizar-se-á em duas cidades 
uruguaias (Canelones e Montevidéu) a atividade tentará constituir em si mesmo um sinal positivo acerca de 
conceitos como a diversidade cultural e a descentralização. 

Leia mais: www.mercocidades.org  

 

UCCI E MERCOCIDADES ASSINAM CONVÊNIO EM MADRI 

O prefeito de Madri Alberto Ruiz-Gallardón, Secretário da União das Cidades Capitais da América Ibérica (UCCI)  
e o chefe de Governo da Cidade Autônoma de Buenos Aires Anibal Ibarra, Secretário Executivo da rede de 
Mercocidades firmaram um acordo em Madri para a criação de alianças estratégicas entre grandes urbes. Para o 
prefeito de Madri, "os responsáveis dos Governos municipais devem contribuir a que suas cidades se convertam 
em importantes centros de produção, inovação e negócio". 

Ruiz-Gallardón advertiu na reunião do Comitê Executivo Extraordinário da UCCI, que "as cidades devem 
intensificar seus esforços para serem mais abertas e competitivas, para o que é preciso estabelecer redes de 
cooperação". Precisamente o convênio firmado entre as organizações municipais UCCI e Mercocidades tem como 
objetivo facilitar a colocação em funcionamento de novos mecanismos de comunicação conjunto entre as 
cidades que permitam otimizar os recursos disponíveis, colaborar em numerosos âmbitos e buscar soluções 
comuns. 

Leia mais: www.mercociudades.org  

 

RODA DE NEGÓCIOS EM TANDIL 

Durante os dias 6 e 7 de outubro de 2005, ocorreu na cidade de Tandil a 1ª Roda de Negócios da Rede de 
Mercocidades. A mesma foi organizada conjuntamente pela cidade coordenadora da Unidade Temática de 
Desenvolvimento Econômico Local (Santo André, Brasil) e o Município de Tandil, com a colaboração permanente 
da cidade de Buenos Aires, em sua qualidade de Secretaria Executiva da Rede. 

Participaram desta Roda 50 empresas (das 77 inscritas) das áreas  têxtil, metal-mecânica, alimentícia, 
informática, tecnológica e agrícola, entre outras, provenientes de Brasil e Argentina. As empresas participantes 
tiveram um total de 170 reuniões de agenda prévia, o que significa um promédio de 3,4 reuniões por firma. 

Leia mais: www.mercociudades.org  

 

REUNIÃO DA UT DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL EM TANDIL 

No dia 6 de outubro, e em paralelo à Roda de Negócios de Tandil, ocorreu a Reunião da Unidade Temática de 
Desenvolvimento Econômico Local da Rede de Mercocidades. A mesma foi presidida pela cidade coordenadora 
da UTDEL e contou com a presença de representantes das cidades de Argentina, Brasil e Uruguai. 

Os principais temas abordados durante a reunião giraram em torno ao Plano de Trabalho seguido durante o 
período 2004-2005 pela Unidade Temática. Trocaram-se idéias acerca de um projeto sobre Micro-crédito, 
possíveis ações que permitam integrar os setores econômicos das cidades membros da Rede e sobre as 
ferramentas que possibilitem melhorar a integração das empresas radicadas nas Mercocidades: rodas, feiras, 
encontros de negócios, etc. 

Leia mais: www.mercociudades.org 
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REUNIÃO DA UT DE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM BUENOS AIRES 

No dia 21 de setembro de 2005 se reuniu no Jardim Japonês da Cidade de Buenos Aires, a Unidade Temática 
de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mercocidades, com a participação de onze cidades 
(Montevidéu, Rio Cuarto, Córdoba, Tacuarembó, Pergamino, Mendoza, Morón, La Matanza, Rosário, Buenos 
Aires e  São Paulo). 

Nesta reunião, entre outros temas, se analisou a proposta de Buenos Aires em matéria de Formação e 
Informação Ambiental e se avaliaram os avanços dos Foros Temáticos Virtuais da UTADS. Também se propôs 
ali a criação de uma Revista da UTADS e se considerou a possibilidade de firmar um acordo marco de 
cooperação com o Subgrupo 6 do MERCOSUL (SG6). Finalmente, a UTADS acordou a Declaração de Buenos 
Aires, onde se ressalta a necessidade de criar um marco para a Educação Ambiental. 

Leia mais www.mercociudades.org  

 

OUTRAS ATIVIDADES DE MERCOCIDADES 

Unidade Temática da Juventude – 15 e 16 de setembro – Buenos Aires 

Seminários Sistemas Produtivos Locais 5 e 6 de setembro – Rosário 

Unidade Temática da Cultura – 5 de setembro – Buenos Aires. 

Unidade Temática do Desenvolvimento Social – 1 e 2 de setembro – La Matanza 

Unidade Temática da Educação – 4 e 5 de agosto – Belo Horizonte 

Unidade Temática do Turismo – 4 e 5 de agosto – Belo Horizonte 

Por mais informação, leia www.mercociudades.org  

 

AGENDA DE MERCOCIDADES 

29 de outubro – Seminário Jovens e Agenda Social do MERCOSUL (Montevidéu e Canelones) 

28-1° de dezembro – XI Cúpula de Mercocidades (Santo André) 

 

NOTÍCIAS PUBLICADAS NO SITE DAS CIDADES 

20-10-05 Montevidéu recebe ao Seminário "Os Jovens e a Agenda Social do Mercosul" 

18-10-05 Venezuela será membro do Mercosul em dezembro 

14-10-05 UCCI e Mercocidades firmam convênio em Madri 

13-10-05 Governos Solidários Locais começam em Porto Alegre 

07-10-05 Reuniu-se a Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Buenos Aires 

07-10-06 O Aqüífero Guarani: tesouro cobiçado em tempos de sede 

04-10-05 Realizar-se-á em Porto Alegre o III Encontro de Cooperativas do MERCOSUL 

01-10-05 Vázquez e Chávez impulsionam criação da Comissão do Sul 

29-09-05 Presidiu Montevidéu o XXIV Conselho de Mercocidades 

28-09-05 Paraguai quer Fundos Estruturais e Parlamento do Mercosul para 2006 

22-09-05 Se reúne no Paraguai o Programa Mercosul Social e Solidário 

21-09-05 Mais de 120 participantes na reunião da Unidade Temática da Juventude 

19-09-05 Bolívia: Prefeituras e Universidades pressionam pelo 25% do Imposto aos Hidrocarbonetos 

12-09-05 Site web da cidade de Buenos Aires premiado como "Site Cidadão" 

07-09-05 Europa predisposta a negociar com MERCOSUL 

 

 

 

 

 

Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades 
Luis Piera 1996 - 1200 Montevidéu, Uruguai 

Telefax: (+ 598 2) 410 2338 /413 6624-25 
 stpm@mercociudades.org 

 

 


