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“Cidades da Pátria Grande”
Francisco Gutiérrez, secretário 
executivo da Rede de 
Mercocidades e prefeito de 
Quilmes.

Desde dezembro do ano passado, e 
até o final de novembro de 2013, a ci-
dade de Quilmes exerceu a Secretaria 
Executiva da Rede de Mercocidades, 
sempre com a convicção de estar cola-
borando para o fortalecimento, não só 
do MERCOSUL, senão da Pátria Grande 
latino-americana.

Quando decidimos assumir esta res-
ponsabilidade, o fizemos com a certeza 
de encarar a necessária articulação com todas as cidades da Rede para aprofundar a 
complexa tarefa de construir integração desde os níveis de governo mais próximos aos 
cidadãos e cidadãs da região.

O MERCOSUL que hoje nos fazemos parte não é o mesmo de seu nascimento, 
em 26 de março de 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção entre Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai que estabeleceu um âmbito para alcançar, em concordância 
com seus fins, a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os países 
constitutivos, o estabelecimento tanto de uma tarifa, como a adoção de uma política 
comercial comuns, a coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais entre os 
Estados partes e a harmonização das legislações para lograr o fortalecimento do pro-
cesso de integração.

Tive o orgulho de estar presente em Ouro Preto (1994) como representante do 
grêmio ao qual pertenço -União Obreira Metalúrgica, (UOM)- e em minha função de 
Secretário de Relações Internacionais em sua Mesa Nacional. Nessa circunstância se 
abordava o tratamento da estrutura institucional do MERCOSUL que, a quase vinte 
anos de sua consagração merece, em minha opinião, uma revisão que, entre outras 
questões, permita uma hierarquização do Foro Consultivo de Municípios, Estados Fe-
derados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR).

Esta construção supra-países me faz lembrar também que o nosso bloco regional 
integrado hoje por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela (desde agosto de 
2012), a recente subscrição do Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia 
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(dezembro de 2012) e com Países Associados como Chile, Colômbia, Peru, Equador, 
e os acordos marco de associação entre o MERCOSUL e a Guiana e o MERCOSUL 
e Suriname, falar hoje do MERCOSUL é se referir ao abraço comum da totalidade dos 
países da América do Sul, incorporando milhões de pessoas a este desafio regional.

Falar de MERCOSUL hoje é fazer necessária referência à livre circulação dos ci-
dadãos do bloco que, com um PBI de 3,641 bilhões de dólares, o que representa 82,3% 
do PBI total da América do Sul, constitui, desde o ponto de vista econômico, o quarto 
bloco do mundo, tanto em importância, como em volume de negócios. Trata-se, ade-
mais, da quinta economia mundial se vemos pelo PBI nominal produzido em conjunto. 

Referir-me ao MERCOSUL hoje é ressaltar que se trata de um território de quase 
13 milhões de quilômetros quadrados, com mais de 275 milhões de habitantes, consti-
tuindo o maior produtor de alimentos no mundo. Tem as maiores reservas energéticas, 
minerais, naturais, de recursos hídricos e de petróleo do planeta e também a selva 
tropical Amazônica, a de maior extensão.

O MERCOSUL conta hoje com uma economia fortemente industrializada, com 
multiplicidade de empresas e produtos, um setor financeiro altamente desenvolvido e 
a criação do Banco do Sul, cujo convênio constitutivo foi assinado no dia 26 de setem-
bro de 2009 sendo parte os Estados de Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela.

Dizia mais acima que desde meu pertencimento ao mundo trabalhista fui parte da 
Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS), entidade que representa 
aos trabalhadores ante o MERCOSUL nos âmbitos tripartites. Apesar de que em sua 
estrutura original não se contemplavam âmbitos de tratamento de questões sócio-tra-
balhistas, desde seu começo, os sindicatos representados pela CCSCS, com o apoio 
dos Ministérios de Trabalho dos países membros e uma parte das organizações de 
empregadores se criaram âmbitos tripartites como uma OIT em menor escala, que 
através do trabalho constante deu origem ao que hoje se conhece como MERCOSUL 
Sócio-trabalhista cuja finalidade é decidir através do diálogo social regional, o impacto 
da integração sobre os mercados de trabalho e as condições sócio-trabalhistas.

Como expressava, em um artigo recentemente publicado em Cidadania regional: 
livre circulação de pessoas um direito fundamental1, “estrategicamente, considero ao 
MERCOSUL como um espaço de integração superior a uma concepção meramente 
alfandegária e ligada, exclusivamente, às questões de mercado”.

Quis compartilhar estas reflexões com vocês já que constitui no pessoal, o encon-
tro de dois caminhos: o mundo gremial e o mundo político, que sintetizam um profundo 
compromisso com a integração.

Por estes motivos, trasladar ao âmbito da Rede de Mercocidades, tantos anos ao 
serviço da integração, renovaram meu compromisso histórico: desde ser observador 
em diversos atos eleitorais na região, até expressando reconhecimentos, compartil-
hando efemérides e atividades, nossa Secretária Executiva colocou especial empenho 
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em desenvolver e incentivar a mais ampla presença política para que a Rede siga se 
consolidando como referência latino-americana de representação das cidades.

Em consonância com nosso lema da Cúpula de Quilmes -e ao longo de todo o 
ano como Secretária Executiva- “Para uma Cultura da Integração Regional” fizemos 
esforços em gerar agenda convencidos que a cultura colabora para a integração e a 
integração produz uma nova cultura.

Por outro lado, nos interessou aprofundar os canais de diálogo e trabalho com a 
institucionalidade do MERCOSUL. Como de assinar no dia 26 de março de 2013 (Dia 
do MERCOSUL) um Convênio Marco -oportunamente acordado- de Cooperação com o 
Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH), cujo Se-
cretário Executivo, Dr. Víctor Abramovich, nos informou que o Grupo Mercado Comum 
autorizou formalmente o convênio subscrito. Também nos temos reunido com o Alto 
Representante Geral do MERCOSUL, Iván Ramalho, o qual o Município de Quilmes 
declarou Hóspede de Honra, assim como com o Diretor da Secretaria do MERCOSUL, 
Jeferson Miola, a quem lhe expressamos oportunamente a firme vontade de continuar 
no diálogo para encontrar os mecanismos adequados que aprofundem a aproximação 
entre nossas instituições.

Neste 11 novembro se cumpriram 18 anos daquele 1995 em que doze cidades 
fundaram a Rede. Assunção (Paraguai), Rosário, La Plata, Córdoba, Cidade Autôno-
ma de Buenos Aires (Argentina), Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, 
Brasília, Salvador (Brasil) e Montevidéu (Uruguai), tiveram a visão, e nesse momento a 
necessidade, não somente de favorecer a participação dos municípios no processo de 
integração regional, senão de expressar um modelo de relacionamento baseado nos 
cidadãos e cidadãs, no social e no cultural, superando uma visão meramente comer-
cial. Desde aqueles tempos, a Rede foi se ampliando e incorporando cada vez mais 
cidades. Quando termine o exercício desta Secretária Executiva, seremos mais de 280 
cidades associadas de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia, 
Peru e Colômbia, e fazemos votos para que proximamente possam se juntar cidades de 
Suriname e Guiana, assim como também no futuro cidades do Equador.

Interessou-nos também fomentar a interação com outras redes pelo que participa-
mos ativamente no III Falp (Terceiro Encontro do Fórum de Autoridades Locais de Pe-
riferia) organizado pela cidade de Canoas, no Brasil. Do mesmo modo se realizou este 
ano em Montevidéu, o II Encontro de Cidades e Universidades organizado por AUGM 
(Associação de Universidades Grupo Montevidéu) e por Mercocidades, com uma im-
portante presença de municípios que apresentaram projetos conjuntos.

O ano 2013 foi frutífero enquanto às tarefas encaradas pelas diferentes Unidades 
Temáticas, destacando-se sempre novos integrantes e novas sedes organizadoras, 
permitindo uma maior visibilidade da Rede.

Tomara que nestas páginas consigamos expressar sinteticamente todo o realizado 
a partir daquele 28 de novembro do ano passado, ao se iniciar a 17ª Cúpula de Mercoci-
dades, onde nossa cidade se converteu em anfitriã de todos os representantes da Rede.
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Tal como fizemos na revista Diálogo, desde Quilmes queremos agradecer a todas 
aquelas pessoas que colaboraram para levar a bom término este ano o exercício da 
Secretária Executiva, tanto dentro do Município de Quilmes, como em todas as instân-
cias da Rede, a Comissão Diretiva, o Conselho, as Unidades Temáticas e obviamente 
a Secretária Técnica Permanente.

Brindamos pelo sucesso da 18ª Cúpula de Porto Alegre e a certeza de um excelen-
te desempenho da próxima Secretária Executiva.

Quilmes seguirá como há anos, contribuindo humildemente com sua parti-
cipação, para fortalecer desde as cidades a construção de nossa Pátria Grande.
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Militância pela integração

Lucrecia Monteagudo, coordenadora da Secretária Executiva de Mercocidades 2012-2013, 
secretária de Relações Institucionais, Regionais e Internacionais, Município de Quilmes.

 
O presente relatório é o reflexo do produzi-

do em um ano de trabalho pela Rede de Mer-
cocidades, tanto desde a Secretária Executiva 
como desde a Secretária Técnica Permanente.

Desde que o titular do Executivo Municipal 
de Quilmes se propôs a assumir a Secretária 
Executiva da Rede, decisão submetida à von-
tade soberana da 16ª Assembleia, nosso entu-
siasmo -ante a possibilidade de assumir a coor-
denação durante o período 2012 – 2013- nascia 
e se nutria de nossas históricas e permanentes 
convicções: o municipalismo, a inclusão social, 
a participação cidadã e a cultura de integração 
latino-americana. 

Foi um ano de grandes esforços e desa-
fios que se veem refletidos nestas páginas, cu-
jos resultados nos fazem sentir profundamente 
orgulhosos.

Durante todo o ano 2013, se observou 
claramente o constante crescimento do MERCOSUL e sua expansão para toda a América do Sul. Não 
resulta difícil imaginar então que logo -em termos históricos- o bloco regional abarcará a totalidade de 
países do subcontinente.

Sem lugar a dúvidas, cresce também a responsabilidade do municipalismo latino-americano: Mer-
cocidades e o Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos (FCCR), 
onde a Rede tem a tarefa de coordenar o Comitê de Municípios, terão -com o constante crescimento do 
MERCOSUL– um renovado protagonismo porque sua missão será chegar a cada canto de cada cidade 
dos países integrantes para seguir construindo cidadania regional em maior escala e dimensão. 

No transcurso do ano, a Secretária Executiva centralizou suas energias em cumprir com os objeti-
vos do plano de trabalho proposto, contribuindo fundamentalmente com uma das missões prioritárias do 
Plano Estratégico da Rede: a comunicação e a visibilidade. Desde a 17ª Cúpula realizada na cidade de 
Quilmes privilegiamos sua difusão para a maior quantidade de cidadãos e cidadãs. Nesse sentido desta-
camos a presença e transmissão ao vivo e de forma direta de todo o acontecido durante a 17ª Assembleia 
através do programa de rádio de Víctor Hugo Morales, prestigioso jornalista uruguaio que emite para toda 
a República Argentina. No mesmo sentido, durante 2013 estivemos muito atentos em reforçar a comuni-
cação constante entre as cidades da Rede, difundindo de forma permanente atividades, eventos, datas 
emblemáticas, tanto desde os mecanismos comunicacionais de que hoje dispõe a Rede, como também 
em meios televisivos, rádios e imprensa escrita de nosso município e da região.

Seguiremos trabalhando desde a Comissão Diretiva, junto à cidade de Montevidéu, que nos antece-
deu na Secretária Executiva e à cidade de Porto Alegre quem receberá a responsabilidade de encabeçá-
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la a partir da nova Cúpula que se realizará nos dias 27, 28 e 29 de novembro próximos nessa cidade.

Insistimos em compartilhar com todas as cidades da Rede, uma certeza: em cada lugar des-
de onde desempenhamos nossa participação, colaboraremos para a integração regional já que 
constitui para nós uma forma de militância e compromisso coletivo por um mundo melhor, mais 
justo e solidário.
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Situação mundial

A crise econômica na Europa e em boa parte do resto do mundo continuou durante o ano 2013. As 
medidas tomadas para enfrentar-la se demonstraram ineficientes e, o que é pior, tudo indica que se seguem 
agravando os problemas. A União Europeia, pensada originalmente como um processo de integração 
regional com Estados fortes que priorizem a inclusão social e a participação democrática, tem derivado 
na continuidade e aprofundamento de um processo que está marginalizando, na quase totalidade de 
seus países, a grandes maiorias de cidadãos e cidadãs. É assim que importantes manifestações sociais 
seguem ocorrendo contra os cortes de direitos trabalhistas, sociais, no gasto público e na segurança 
social.

Já nos Estados Unidos o governo está em verdadeiros problemas. Começou outubro sem orçamento 
aprovado, o que significou férias antecipadas a 800.000 trabalhadores estatais. O que está em discussão 
no país do norte é um déficit fiscal de 1,5 bilhões de dólares, com uma dívida pública de 16,7 bilhões de 
dólares, que ultrapassa o endividamento permitido.

No encerramento desta edição a situação se viu minimizada pela aprovação do orçamento no 
Congresso estadunidense, o qual não significa, entretanto, solução estrutural alguma à situação antes 
descrita.

A Reserva Federal dos Estados Unidos emite todos os meses 85.000 milhões de dólares para injetar 
na sua maltratada economia, centro da crise mundial. Esses dólares inundam o mercado internacional e 
fazem crescer a bolha financeira que quando ingressa no período de explosão afeta principalmente aos 
trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo e aos que mais necessidades passam.

Esta situação econômica da principal potência hegemônica tem seu correlato na institucionalidade 
global em que os Estados Unidos possui -desde a segunda guerra mundial- prioritário poder de decisão. 
O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o CIADI (Centro Internacional de Arbitragem de 
Diferenças Relativas a Investimentos), suas agências 
e anexos, fazem malabarismos para seguir mantendo 
esta ordem financeira internacional onde a especulação 
financeira se prioriza em relação à produção e o emprego.

Neste âmbito os Estados Unidos da América 
evidenciaram mais que nunca sua ingerência nos 
assuntos internos de outros países. As revelações do 
agente Edward Snowden, quem como especialista em 
computação passou a trabalhar com a CIA para se ocupar 
da segurança informática, incluso enviado à Suíça como 
o encarregado de administrar a segurança da rede, não 
puderam ser desmentidas pela Casa Branca.

A última Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidades (ONU) foi o âmbito em que a Presidente 
do Brasil repudiou as interferências das comunicações 
de seu país por parte do Canadá e dos Estados Unidos. 
Da mesma forma o Parlamento do MERCOSUL reprovou 
as atividades de espionagem da Agência de Segurança 
Nacional dos Estados Unidos (NSA) e de outros 
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organismos estadunidenses que “implicam uma evidente violação sistemática dos direitos dos cidadãos 
comuns, empresas e até Chefes Estado” que se contrapõem “a ordem internacional” e ao “respeito 
mútuo” entre nações. “Tais atividades, conduzidas unicamente pelos interesses unilaterais dos Estados 
Unidos, além de violar direitos, ofendem a soberania dos Estados e introduzem um clima de tensão e 
desconfiança na ordem internacional”.

 
Situação regional

Desde 2008, quando o Tratado de Brasília deu origem à União das Nações Sul-Americanas 
(UNASUL), os processos de integração na América, que já tinham um forte antecedente com o 
MERCOSUL, consolidaram um projeto próprio de relacionamento e desenvolvimento autônomo cujo forte 
impulso pode se rastrear na reprovação ao ALCA em 2005, na constituição da Aliança Bolivariana para 
os Povos de Nossa América (ALBA) em 2004 e seu clímax com a formação da Comunidade de Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em 2011.

Entretanto devemos dizer que todo este processo não está livre de emboscadas. A estratégia de 
divisão e isolamento de nossos povos, uma vez enterrado o projeto de uma área de livre comércio que 
abarque a toda América (ALCA), começou com a assinatura de Tratados de Livre Comércio bilaterais entre 
os Estados Unidos e aqueles países menos próximos a uma visão latino-americanista. Essa estratégia 
se aprofundou muito mais recentemente arredor da denominada Aliança do Pacífico, que introduz um 
polo de atração comercial que debilita -de alguma maneira- o processo em andamento. A perspectiva de 
acordos dessa aliança com Ásia-Pacífico potencializa esse espaço, visualizado como um importante eixo 
de investimentos e comércio internacional. 

Apesar disto, vemos que a integração regional cresce e se consolida. O MERCOSUL se amplia e os 
países da UNASUL têm uma presença forte e unida no âmbito dos organismos internacionais, alinhando-
se com numa política exterior e de defesa comuns.

A região como símbolo de paz e construção democrática

Uma das principais 
características de nossa região 
é que se converteu numa zona 
de paz e de procura de diálogo 
na resolução dos conflitos. Da 
mesma forma, talvez pelas terríveis 
experiências das ditaduras latino-
americanas, a América Latina é um 
exemplo de construção democrática, 
de participação cidadã e de plena 
vigência das liberdades e dos direitos 
humanos.

Ibero-América

Em 2012, no final da XXII 
Cúpula Ibero-Americana de Cádiz, 
iniciou-se um processo de renovação 
da Conferência Ibero-Americana e de reestruturação da Secretária Geral, para isso, se constituiu uma 
Comissão, encabeçada pelo ex-presidente do Chile, Ricardo Lagos, formada também pela ex-chanceler 
do México, Patricia Espinosa, e pelo secretário geral Ibero-Americano, Enrique V. Iglesias, com a 
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finalidade de elaborar um Relatório capaz de contribuir para delinear esse processo de reorientação e 
atualização da Conferência.

No mesmo sentido ministros e outras altas autoridades participantes na XV Reunião da Rede Ibero-
Americana dos Ministros da Presidência e Equivalentes (RIMPE) se reuniram na cidade do Panamá, 
no dia 10 de abril de 2013, no âmbito da preparação da XXIII Cúpula Ibero-Americana de Chefes de 
Estado e de Governo que se celebrou no Panamá, nos dias 18 e 19 de outubro de 2013, sob o lema 
escolhido pelo governo panamenho como eixo central desta Conferência Ibero-Americana: “O papel 
político, econômico, social e cultural da Comunidade Ibero-Americana num Novo Contexto Mundial”.

Também o fizeram o IX Fórum Parlamentar Ibero-Americano, o IX Encontro Cívico, o Fórum Ibero-
Americano de Pequenas e Médias Empresas (PMEs), o VII Fórum Ibero-Americano de Responsáveis 
da Educação Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação, o Fórum Ibero-Americano de Logística e Portos 
e a XVIII Conferência de Ministros de Justiça dos Países Ibero-Americanos, entre outras instâncias de 
encontros e diálogos.

No mesmo âmbito nos interessa destacar que nos passados dias 12 e 13 de setembro se celebrou 
na cidade do Panamá o VIII Fórum Ibero-Americano de Governos Locais. Sob o lema: “Inovação na 
Gestão de Cidades e Governo Locais”, prefeitos e autoridades municipais, nacionais e internacionais, 
de mais de 100 cidades, compartilharam 
experiências e analisaram a inovação na 
gestão, concebida de modo integral. A 
modalidade de abordagem foi através de 
mesas de trabalho com a apresentação e 
debate de palestras magistrais. Também 
se trabalhou em torno à competitividade, 
a tecnologia, a inovação no contexto de 
cidades inteligentes e sobre os novos 
cenários para a cooperação na agenda 
local ibero-americana.

Finalmente se emitiu a Declaração, 
disponível no ANEXO I desta publicação. 

Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos – CELAC

Este organismo regional é sucessor do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política 
(Grupo de Rio) e da Cúpula da América Latina e o Caribe sobre Integração e Desenvolvimento (CALC), 
dando continuidade às ações e programas em curso que já tivessem sido acordados nessas instâncias.

Foi criada no dia 23 de fevereiro de 2010 e está integrada por 33 países da América Latina e o 
Caribe. Conta entre seus objetivos o de enfatizar a vocação de concertação e convergência com vistas a 
realizar ações comuns em defesa dos interesses permanentes de seus Estados membros.

Em seu percurso atual incentiva o propósito de aprofundar a integração política, econômica, social 
e cultural da região, renovar e reforçar a unidade regional mediante o estabelecimento de objetivos e 
mecanismos compatíveis com a realidade da mesma e o desenvolvimento dos vínculos de solidariedade 
e cooperação entre os países da América Latina e o Caribe.

Entre os órgãos que a formam (Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, Reunião de 
Ministras e Ministros de Relações Exteriores, Presidência Pro Témpore, Reunião de Coordenadores 
Nacionais, Reuniões especializadas) se encontra a Troika, que estava composta pelo Estado que tenha 
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a Presidência Pro Témpore, pelo que lhe precedeu nessa responsabilidade e pelo que o sucederá.

Uma das decisões importantes que se adotaram em 2013, foi a de ampliar esta Troika com um 
representante da CARICOM (Comunidade do Caribe), representado por sua Presidência Pro Témpore, 
como membro pleno. 

Esta decisão foi tomada pelas Chefas e Chefes de Estado e de Governo da América Latina e o 
Caribe, reunidos em Santiago, Chile, no dia 28 de janeiro de 2013, no âmbito da Cúpula da Comunidade 
de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), no âmbito da Presidência Pro Témpore (PPT) da 
CELAC a cargo deste país.

Naquela mesma Cúpula se adotaram outras decisões relevantes como o Comunicado especial 
sobre as Ilhas Malvinas, em que “reiteram seu mais firme apoio aos legítimos direitos da República 
Argentina na disputa da soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgias do Sul e Sandwich do Sul e os 
espaços marítimos circundantes, e o permanente interesse dos países da região em que os governos 
da República Argentina e do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, reiniciem as negociações 
a fim de encontrar, à maior brevidade possível, uma solução pacífica e definitiva a esta disputa, de 
conformidade com os pronunciamentos pertinentes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), tal como o tem manifestado nas anteriores Declarações 
do Grupo Rio e da Cúpula da América Latina e o Caribe (CALC), em particular a da Cúpula da Unidade, 
celebrada na Riviera Maya, México, no dia 23 de fevereiro de 2010, que integram o acervo histórico da 
CELAC”, reiterando “a importância de observar o disposto pela Resolução 31/49 da Assembleia Geral 
das Nações Unidas que insta as duas partes a que se abstenham de adotar decisões que impliquem na 
introdução de modificações unilaterais na situação, enquanto as Ilhas estejam atravessando pelo processo 
recomendado pela Assembleia Geral” e destacando “a permanente atitude construtiva e disposição do 
governo argentino para alcançar, pela via das negociações, uma solução pacífica e definitiva a esta 
anacrônica situação colonial em solo americano”.

Outra decisão importante da Cúpula da CELAC foi o comunicado especial sobre a necessidade 
de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos da América contra Cuba. 
Neste comunicado chefas e chefes de Estado “expressam sua mais enérgica reprovação às medidas 
econômicas coercivas e unilaterais aplicadas por motivos políticos contra países soberanos, que afetam 
o bem-estar de seus povos e estão concebidas para impedir que exerçam seu direito a decidir, por sua 
própria vontade, seus próprios sistemas políticos, econômicos e sociais” reiterando “sua mais enérgica 
condenação à aplicação de leis e medidas contrárias ao Direito Internacional como a Lei Helms-Burton, 
incluindo seu efeito extraterritorial e exortaram ao governo dos Estados Unidos da América a que ponha 
fim a sua aplicação” reclamando “ao Governo dos Estados Unidos da América que, em cumprimento das 
sucessivas resoluções aprovadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas e em resposta a reiterados 
chamados dos países da América Latina e o Caribe, ponha fim ao bloqueio econômico, comercial e 
financeiro que mantêm contra Cuba, que é contrário ao Direito Internacional, causa danos quantiosos e 
injustificáveis ao bem-estar do povo cubano e afeta a paz e a convivência entre as nações americanas”.

Finalmente, na Declaração de Santiago consideraram “que a unidade e a integração de nossa região 
devem ser construídas gradualmente, com respeito ao pluralismo e ao direito soberano de cada um de 
nossos povos para escolher sua forma de organização política e econômica. Reiteramos que nossa 
Comunidade se assenta no respeito irrestrito ao Direito Internacional, a solução pacífica de controvérsias, 
a proibição do uso e da ameaça do uso da força, ao respeito à autodeterminação, à soberania, a 
integridade territorial, a não ingerência nos assuntos internos de cada país, a proteção e promoção de 
todos os direitos humanos, ao Estado de Direito nos planos nacional e internacional e a democracia. 
Assim mesmo, nos comprometemos a trabalhar conjuntamente em prol da prosperidade para todos, de 
forma tal que se erradiquem a discriminação, as desigualdades e a marginalização, as violações dos 
direitos humanos e as transgressões ao Estado de Direito” reprovando “firmemente as avaliações, listas 
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e certificações unilaterais e ilegítimas que fazem alguns países desenvolvidos e que afetam a países da 
região, em particular as referidas a terrorismo, narcotráfico, tráfico de pessoas e outras de similar caráter” 
e “com o fim de promover a governança mundial, inclusiva e não discriminatória; e decididos a contribuir 
para um cenário internacional de paz, segurança e desenvolvimento, renovamos o compromisso de 
nossos países com o multilateralismo e com uma reforma integral do sistema das Nações Unidas e com 
a democratização das instâncias decisórias internacionais, em particular o Conselho de Segurança”.

Expressaram ademais sua “profunda preocupação pelas ameaças e desafios existentes, incluída a 
atual crise internacional de múltiplas inter-relações que, ainda que originada nos países desenvolvidos, 
impacta negativamente nos esforços de nossos países em prol do crescimento e do desenvolvimento 
econômico e social sustentável. Chamamos à comunidade internacional a tomar medidas urgentes para 
enfrentar as fragilidades e desequilíbrios sistêmicos e a continuar os esforços por reformar e fortalecer 
o sistema financeiro internacional, incluindo, entre outras, a regulação dos mercados financeiros e o 
cumprimento dos compromissos de cooperação e de reformas das instituições financeiras internacionais. 
Comprometemo-nos a trabalhar conjuntamente para enfrentar os desafios de um cenário internacional 
debilitado e a realizar esforços para incentivar ritmos de crescimento sustentável, dinâmico e de longo 
prazo para a região, que propiciem uma equidade e inclusão social crescentes e a integração da América 
Latina e o Caribe”.

A República de Cuba terá a Presidência Pro Témpore da CELAC no ano 2013 e celebrará a II 
Cúpula CELAC, em 2014. 

Por seu lado a República da Costa Rica 
exercerá a Presidência Pro Témpore da CELAC 
no ano 2014 e será anfitriã da III Cúpula da 
CELAC. 

Finalmente, a República do Equador 
ocupará a Presidência Pro Témpore da CELAC 
no ano 2015 e organizará a celebração da IV 
Cúpula da CELAC. 

União das Nações Sul-Americanas – UNASUL

A UNASUL desenvolveu uma agenda estratégica sobre temas cruciais durante 2013, especificamente 
no que se refere aos recursos naturais, ao organizar em Caracas a 1ª Conferência sobre Recursos 
Naturais e Desenvolvimento Integral, a fins de maio. Este encontro se realizou em cumprimento de uma 
decisão tomada da VI Reunião Ordinária do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da 
UNASUL, celebrada em Lima, Peru, no dia 30 de novembro de 2012.

O secretário geral da UNASUL, Alí Rodríguez Araque, propôs nessa instância a criação de um 
Centro de Altos Estudos de Investigação que se encarregue da elaboração de um mapa regional que 
permita conhecer as riquezas naturais para seu aproveitamento em benefício dos povos sul-americanos.

Na sexta-feira 30 de agosto do presente ano, com a participação de oito mandatários, Suriname 
assumiu a Presidência Pro Témpore da União das Nações Sul-Americanas (UNASUL), durante a VII 
Reunião Ordinária de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, efetuada em Paramaribo, em que o 
presidente da República do Peru, Ollanta Humala, recalcou a necessidade de seguir avançando pela 
unidade dos povos sul-americanos e traspassou a responsabilidade ao primeiro mandatário de Suriname, 
Desiré Delano Bouterse.

No relatório sobre a gestão de 14 meses da Presidência Pro Témpore peruana, Humala indicou 
que os distintos órgãos do bloco realizaram 151 reuniões de trabalho regional, entre elas a Cúpula 
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presidencial de novembro de 2012 em Lima, onde se aprovaram 16 decisões, 8 declarações e um 
comunicado especial que refletiram a “vontade de fortalecer a UNASUL em suas diferentes dimensões”.

Por sua parte, o secretário geral da UNASUL, Alí Rodríguez Araque, apresentou a Memória e 
Contas de sua gestão, da que ressaltou como sucesso significativo, o consenso dos Estados Membros 
no reconhecimento dos recursos naturais disponíveis na região, como um eixo dinâmico para o 
desenvolvimento sul-americano.

Rodríguez Araque ressaltou a criação do Centro de Comunicação e Informação (CCI) com sede 
na Secretaria Geral (Quito, Equador), cujo objetivo é dar uma plataforma tecnológica que melhora a 
comunicação interna, assim como também aperfeiçoa a busca e disponibilidade informativa, útil para a 
tomada de decisões, no âmbito dos fins e conjunturas propostos pela organização.

Também se destacaram outros avanços, tais como: o início do Fundo para as Iniciativas Comuns 
da UNASUL; os Delineamentos Políticos da UNASUL para as Relações com Terceiros; as Atividades de 
Cooperação Adiantadas; etc.

Informou-se também sobre a nova sede da Secretária Geral da UNASUL, que se prevê inaugurar 
em 2014 na cidade Mitad del Mundo 
nas proximidades de Quito, assim como 
da Sede do Parlamento da UNASUL, 
que estará localizada na cidade de 
Cochabamba, com um investimento 
aproximado de 60 milhões de dólares 
estadunidenses.

Outro tema relevante apresentado 
na VII Reunião foi a situação da República 
Árabe Síria, pela qual os mandatários 
exortaram ao diálogo e a paz, frente à 
crise humanitária e bélica que transita a 
nação árabe. 

Na Cúpula se aprovou a “Declaração 
de Paramaribo”, que em suas linhas 
principais estabeleceu como tarefa 
prioritária “construir uma identidade 
sul-americana baseada em valores 
compartilhados como a democracia, o 
Estado de Direito, o respeito irrestrito 
aos direitos humanos e a consolidação 
da América do Sul como zona de paz”. 
Declaração disponível no ANEXO II

MERCOSUL

Na Cúpula de Montevidéu realizada 
em julho de 2013, traspassou-se por 
primeira vez na história do bloco a 
Presidência Pro Témpore a Venezuela. 
Registraram-se importantes avanços na 
expansão continental do MERCOSUL, 
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por exemplo, mediante a assinatura do Acordo Marco de Associação com a Guiana e com o Suriname, 
e a plena incorporação da Bolívia.

A regularização da situação relacionada com Paraguai, membro fundador do MERCOSUL, começou 
a se produzir após as eleições presidenciais que restabeleceram a ordem democrática interrompida com 
o juízo político realizado de maneira expressa em 2012 ao presidente Fernando Lugo. Nas eleições de 
abril de 2014, resultou eleito Horacio Cartes, quem teve diversos encontros com os outros presidentes do 
bloco e designou embaixadores nestes países para restabelecer plenamente as relações diplomáticas.

A partir do ponto 45º da Declaração de Montevidéu, realizou-se em Caracas a 1ª Reunião de 
Autoridades e Especialistas em Segurança Informática e Telecomunicações do MERCOSUL, a qual 
gerou a proposta de criação do Grupo de Trabalho para a Governança, a Privacidade e a Segurança da 
Informação e Infraestrutura Tecnológica do MERCOSUL. Na Ata desta reunião se declara a “vontade de 
contribuir com propostas e projetos para alcançar a meta da soberania tecnológica de nossos países”.
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Presidência Pro Témpore Brasil (PPTB), Cúpula do MERCOSUL, Brasília (dezembro de 2012)

No dia que a cidade de Quilmes começava a exercer a Secretaria Executiva (30/11/12) o Conselho 
do Mercado Comum aprovou o projeto “Saneamento Urbano Integrado Aceguá/Brasil e Aceguá/Uruguai” 
(FOCEM). 

Enquanto que no âmbito da Cúpula de Brasília, pela Decisão 36/12 e considerando a Declaração 
dos Presidentes dos Estados Partes do MERCOSUL sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, adotada no 
dia 28 de junho de 2012, que destacou a necessidade de incentivar a mobilidade de estudantes, docentes 
e pesquisadores no MERCOSUL, mediante um programa de bolsas em áreas prioritárias e da facilitação 
de estudos acadêmicos, o Conselho do Mercado Comum criou o Sistema Integrado de Mobilidade 
do MERCOSUL (SIMERCOSUL) que se desenvolverá no âmbito do Setor Educativo do MERCOSUL 
(SEM) sob a coordenação da Reunião de Ministros de Educação (RME). Já a Decisão 53/12 destacou 
a necessidade de promover o aprofundamento dos vínculos institucionais entre universidades e centros 
de pesquisa dos Estados Partes, por meio do estabelecimento de redes virtuais de última geração e 
criou a Rede MERCOSUL de Pesquisa para se formar a partir da expansão no nível nacional e da 
integração da infraestrutura das redes de pesquisa dos Estados Partes, tendo por objetivo a ampliação 
da integração dos Sistemas Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação dos mesmos, e o fortalecimento 
da infraestrutura compartilhada para pesquisa e educação, promovendo aplicações de colaboração, 
comunicação e cooperação regional entre grupos de pesquisa nas áreas de conhecimento específicas, 
demandantes de Tecnologias da Informação e Comunicação, para colaboração à distância.

Por seu lado, a Decisão 51/12 lembra que as cooperativas desempenham um importante papel 
para o aprofundamento da integração regional pelo que se decidiu criar um fundo de promoção das 
cooperativas do MERCOSUL (FCOOPMERCOSUL) com o propósito de financiar projetos e programas 
que fomentem a integração das cooperativas dos Estados Partes do MERCOSUL. Assim mesmo, a 
Decisão 67/12, relativa ao mecanismo de fortalecimento produtivo do MERCOSUL, considera necessário 
conceber iniciativas que promovam a consolidação de um modelo baseado na integração das estruturas 
produtivas.

Na Cúpula também se aprovou o “Plano de Ação 2013-2014 do Fórum Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL” (Decisão 54/12).

Outra Decisão muito importante (56/12) é a referida às Cúpulas Sociais que constituem um 
espaço privilegiado para a participação social, que deverão ser realizadas semestralmente -como 
vem acontecendo- e seus resultados devem ser apresentados na primeira reunião ordinária do Grupo 
Mercado Comum que se realize depois da Cúpula Social, órgão que os remitirá às instâncias da estrutura 
institucional do MERCOSUL competentes na matéria.

Sem lugar a dúvidas, uma Decisão particular constitui a número 64/12 pela qual o Conselho do 
Mercado Comum decidiu solicitar a participação do MERCOSUL, na qualidade de observador, na Aliança 
do Pacífico e designar ao Alto Representante Geral do MERCOSUL para representar ao MERCOSUL 
nesse âmbito.

Finalmente, a Decisão 68/12 aprovou o Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao 
MERCOSUL. Até a entrada em vigor do mencionado Protocolo (que, segundo o artigo 13º, acontecerá 
no trigésimo dia contando a partir da data de depósito do último instrumento de ratificação), o Estado 
aderente poderá participar das reuniões dos órgãos e fóruns do MERCOSUL com direito a voz.

Passando à esfera presidencial, emitiu-se uma Declaração Especial sobre a questão das Ilhas 
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Malvinas, ante o anúncio da celebração 
de um referendo, pelo qual se manifestou 
que este em nada altera a essência da 
questão das Ilhas Malvinas, e que seu 
eventual resultado não põe fim à disputa 
de soberania sobre as Ilhas Malvinas, 
Geórgias do Sul e Sandwich do Sul, e os 
espaços marítimos circundantes.

As presidentas e os presidentes do 
MERCOSUL e os Estados Associados 
declararam, também, “Cidadão Ilustre do 
MERCOSUL” post mortem ao arquiteto 
brasileiro, Oscar Niemeyer. 

Presidência Pro Témpore Uruguai (PPTU), Cúpula do MERCOSUL, Montevidéu (julho 2013)

Tendo assumido a República Oriental do Uruguai a Presidência Pro Témpore na Cúpula de Brasília, 
no dia 11 de julho de 2013, realizou-se a XLV reunião do Conselho do Mercado Comum, com caráter 
prévio à Cúpula de Chefes de Estado que aconteceu no dia seguinte (12). De onde se destaca:

- Que participou a representação do Estado Plurinacional da Bolívia que, em dezembro de 2012, 
tinha subscrito o Protocolo de Adesão ao MERCOSUL.

 
- O cesse da suspensão do Paraguai no MERCOSUL, a partir da posse do novo governo do 

presidente Cartes (15 de agosto).
 
- Que, por vez primeira, a República Bolivariana da Venezuela, assumiu a Presidência
Pro Témpore do MERCOSUL.
 
- A aprovação dos respectivos Acordos Marcos de Associação entre o MERCOSUL e
Guiana e Suriname, incorporando-se como Estados Associados.

- Que os representantes dos movimentos e organizações sociais dos Estados Partes poderão 
solicitar aos órgãos do MERCOSUL subordinados ao Conselho do Mercado Comum, ao Grupo Mercado 
Comum e à Comissão de Comércio do MERCOSUL, informação relativa ao estado de vigência de normas 
aprovadas, ao estado de adoção de normas pelos novos Estados Partes, à relação de uma norma com 
outras normas MERCOSUL e/ou ao conjunto de normas que regulam uma matéria específica.

- Que se decidiu criar a Rede de Escritórios Comerciais Conjuntas do MERCOSUL
(ROCOCOM).

- Que se solicitou a participação do MERCOSUL, na qualidade de observador, no Sistema de 
Integração Centro-Americana (SICA) e se designou ao alto representante geral, Iván Ramalho, para 
representar ao bloco nesse âmbito.

 - A designação do Senhor Miguel Ángel Contreras para ocupar a Direção Executiva do Instituto 
Social do MERCOSUL.

No âmbito do Grupo Mercado Comum, resolveu-se aprovar um Plano para Facilitar a Circulação de 
Trabalhadores no MERCOSUL (Resolução 11/13).

M
E

R
C

O
SU

L

22

Fonte: Executivo do Governo Federal Brasileiro



25

Na Cúpula Presidencial, as presidentas e presidentes da República Argentina, do Estado Plurinacional 
da Bolívia, da República Federativa do Brasil, da República Oriental do Uruguai e da República Bolivariana 
da Venezuela, ratificaram o firme repúdio às ações dos governos de França, Portugal, Espanha e Itália, 
ao não permitir o sobrevoo nem o pouso do avião que trasladava ao presidente Evo Morales Ayma, por 
considerar que isso constituiu não só um ato infundado, discriminatório e arbitrário, senão também uma 
flagrante violação dos preceitos do direito internacional. Em tal sentido, decidiram apoiar a denúncia 
apresentada pelo Estado Plurinacional da Bolívia ante o Escritório do Alto Comissionado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos, pela grave violação dos direitos fundamentais do presidente Evo 
Morales e, através da Presidência Pro Témpore, realizar um seguimento de seu trâmite nessa instância; 
assim como apresentar, de forma coordenada pela Presidência Pro Témpore, uma nota formal de protesto 
a cada um desses países, demandando explicações e as correspondentes desculpas pela situação 
sofrida pelo presidente Evo Morales.

Os presidentes destacaram o 
compromisso histórico de todos os 
países latino-americanos com o Direito 
de Asilo e se solidarizaram com os 
governos de Bolívia, Nicarágua e 
Venezuela, que ofereceram dar asilo ao 
Sr. Edward Snowden.

Por último, expressaram sua 
reprovação à espionagem por parte 
dos Estados Unidos sobre os países 
da região e acordaram trabalhar em 
conjunto para garantir a segurança 
cibernética dos Estados Partes do 
MERCOSUL, aspecto essencial para a 
defesa de sua soberania.

Dimensão Social da Integração

Na Cúpula do MERCOSUL, em Montevidéu, se adotaram três resoluções sobre a participação 
cidadã nos assuntos do bloco regional de integração: o registro de organizações e movimentos sociais; o 
direito a solicitar informação aos órgãos do bloco e a prestação social de contas. 

Por outro lado, no âmbito do Sub-Grupo 10, formulou-se o Plano para a Facilitação da Circulação de 
Trabalhadores no MERCOSUL, o qual foi aprovado como Resolução 11/13 do Grupo Mercado Comum. 
Ver Resolução em ANEXO III.

 XV Cúpula Social do MERCOSUL, Montevidéu, 10 e 11 de julho de 2013

A Cúpula Social realizada em Montevidéu incluiu a realização de 8 oficinas temáticas (sobre Direitos 
Humanos, Comunicação, Desenvolvimento Produtivo, Educação, etc.) e uma sessão plenária que 
aprovou uma declaração na qual se reconheceu o papel dos “governos populares na tentativa de reparar 
as facetas mais duras do neoliberalismo”.

As organizações sociais participantes na Cúpula Social do MERCOSUL realizada em Montevidéu 
manifestaram em sua declaração a necessidade de aprofundar a integração regional na América do Sul, 
para isso é necessária a incorporação efetiva dos atores sociais na institucionalidade do bloco.

Com respeito ao FOCEM (Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL), a Cúpula Social 
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Cúpula de presidentes do MERCOSUL em Montevidéu. 
Fonte: www.flickr.com/photos/presidenciauy/
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do MERCOSUL defendeu que este se consolide como uma ferramenta para a complementação produtiva 
e a inclusão social dos países do bloco.

A Declaração também alertou 
sobre “uma forte contra-ofensiva do 
imperialismo para recuperar posições 
na América Latina e no Caribe, que tem 
como fator mais perigoso a imposição a 
alguns dos governos latino-americanos 
da chamada Aliança do Pacífico, que 
vem a reinstalar a filosofia neoliberal 
do ALCA (Área de Livre Comércio das 
Américas), derrotada por nossos povos 
em Mar del Plata em novembro de 
2005, continuada com a estratégia da 
assinatura de tratados bilaterais de livre 
comércio”.

Instituto Social do MERCOSUL

Em agosto de 2013 se cumpriram dois anos da Direção Executiva do Instituto Social do MERCOSUL 
(ISM) coordenada por Christian Mirza e uma equipe técnica regional. Durante este período se 
concretizaram diferentes avanços: “A aprovação do Plano Estratégico de Ação Social (PEAS), a própria 
criação do ISM, o Estatuto da Cidadania, a elaboração e publicação recente do Marco Conceitual da 
Dimensão Social do MERCOSUL são provas irrefutáveis de uma vontade para avançar para maiores 
entendimentos; aprofundar nas trocas de práticas sociais e políticas; assim como a intenção de produzir 
políticas sociais regionais articuladas, que demonstrem que é possível 
se imaginar uma colaboração mancomunada para benefício de toda a 
cidadania que forma o Bloco, cada vez mais expandido e em constante 
crescimento”. (Reflexões ao termo da gestão, www.smercosur.org/
reflexiones-al-termino-de-la-gestion).

No que se refere ao Marco Conceitual da Dimensão Social do 
MERCOSUL, trata-se do último documento produzido pelo ISM para 
apoiar a aplicação de políticas sociais coordenadas no nível regional e 
para conhecer mais profundamente a complexa estrutura social dos 
povos do MERCOSUL. Disponível em: ismercosur.org/  

Fundo de Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM)

O FOCEM  resolveu  apoiar o projeto “Intensificação e Complementação 
Automotora” entre os países do bloco, que procura fortalecer aos pequenos fornecedores de peças 
e viabilizar a substituição de importações de fora da região. O valor do projeto apoiado pelo FOCEM 
ascende a 4 milhões de dólares, tem uma duração de dois anos e começou em abril de 2013. Mediante 
este projeto, procura-se obter oportunidades de negócios e capacitação para empresas médias de peças, 
particularmente uruguaias e paraguaias.

Outro projeto aprovado pelo FOCEM é o financiamento para reabilitar as ferrovias no Uruguai, 
particularmente em certos trechos que viabilizam o trânsito de mercadoria entre Uruguai e Argentina. O 
Ministério de Transporte e Obras Públicas uruguaio administrará o projeto de US$ 127 milhões, dos quais 
FOCEM contribui com US$ 83,5 milhões não reembolsáveis. O chanceler Luis Almagro manifestou que 
“para o Uruguai, resgatar a ferrovia é fundamental”. 

2424

Fechamento da Cúpula Social do MERCOSUL em Montevidéu.
Fonte: CEFIR
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Por outro lado, no dia 24 de junho de 2013 se assinou na sede da Universidade Nacional Arturo 
Jauretche (UNAJ), província de Buenos Aires, o Convênio de Financiamento por parte do FOCEM do 
Projeto “Polo de Desenvolvimento Local e Regional Universidade Nacional Arturo Jauretche no Município 
de Florencio Varela”. O projeto prevê a construção e equipamento de 17 laboratórios, destinados às áreas 
de engenharia industrial, eletromecânica, bioengenharia e física, por um valor de 26.529.281 dólares, 
com uma contribuição de 13.951.400 dólares do FOCEM.

Finalmente, em janeiro de 2013 se assinou o Convênio de Financiamento do primeiro projeto 
FOCEM sobre Direitos Humanos: “Construindo uma Infraestrutura para a Proteção e Promoção dos 
Direitos Humanos no MERCOSUL”. A iniciativa tem como objetivo incrementar a eficácia, adequação 
e alcance das políticas para assegurar a plena vigência dos direitos humanos nos países do bloco. 
Procurar-se-á fortalecer os âmbitos institucionais da Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos 
e Chancelarias do MERCOSUL e Estados Associados e o Instituto de Políticas Públicas de Direitos 
Humanos do MERCOSUL.

Seus 3 componentes são: 

1- Plataforma digital tendente a facilitar a vinculação intra e interestatal, e entre as agências 
governamentais e a sociedade civil que, ao mesmo tempo, facilite a participação social em políticas de 
Direitos Humanos.

2. Campus virtual destinado 
a aumentar e integrar os 
conhecimentos técnico-políticos de 
funcionários estatais e atores sociais 
em matéria de políticas públicas de 
Direitos Humanos.

3- Sistema de informação 
regional de acesso público que 
permita difundir: a) informação 
relativa a instituições públicas e 
sociais vinculadas aos Direitos 
Humanos e b) análise sobre 
institucionalidade pública em 
políticas de Direitos Humanos.

2525

Assinatura do projeto Construindo uma Infra-estrutura para a
Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no MERCOSUL. 
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Apresentações da Cúpula de Mercocidades durante o ano 2012

O prefeito de Quilmes, Francisco 
Gutiérrez, apresentou em sua cidade, 
a 17ª Cúpula de Mercocidades 
e o II Fórum Ibero-Americano de 
Políticas Culturais, junto a Lucrecia 
Monteagudo e à conselheira do 
Banco Credicoop Coop. Ltd. filial 
Quilmes, Alicia Maturano.

No Salão de Atos do Banco 
cooperativo local e ante a 
representantes do âmbito educativo, 
cultural, empresarial e político desta 
cidade, o chefe municipal quilmense 
valorizou a ativação de políticas 
públicas para o crescimento da região 
e a consolidação da democracia na 
América Latina; destacou que as 
atividades se realizem numa cidade 
do conurbano e anunciou que desde 
a Secretaria Executiva da Rede, seu 
objetivo será “aprofundar a integração 
e ampliá-la a outras cidades da 
América do Sul, da América Latina e 
do Caribe”.

A abertura oficial da 17ª Cúpula 
de Mercocidades, com o lema “Para 
uma cultura de integração regional” 
em Quilmes, teve também como 
prelúdio no dia 28 de junho de 2012 
em Mendoza, momento em que se 
apresentou o encontro, no âmbito da 
Cúpula do MERCOSUL e durante a 
reunião do Conselho da Rede, com 
a presença de representantes de 
cidades argentinas, brasileiras e 
uruguaias.

Abertura da 17ª Cúpula de Mercocidades

Junto a seu par de Montevidéu, Ana Olivera, o prefeito Gutiérrez encabeçou o ato de abertura oficial, 
que se realizou no Salão San Martín da Chancelaria argentina.

No ato Gutiérrez destacou que tanto o ministro de Relações Exteriores e Culto da Argentina como 
o chefe de Gabinete da Nação e o embaixador José Vitar, decidiram convidar a todas as delegações 
participantes do encontro ao Palácio San Martín para compartilhar a Abertura oficial da 17ª Cúpula 
de Mercocidades. Manifestou, também, a importância de compartilhar três dias de intenso trabalho, 
sobretudo no referido ao papel dos governos locais de frente ao mundo que vem.

17ª CÚPULA DE MERCOCIDADES - QUILMES 2012/20134

27

Francisco Gutiérrez, junto a Lucrecia Monteagudo e Alicia Maturano na 
apresentação oficial da Cúpula na cidade de Quilmes

Francisco Gutiérrez, junto a Daniel Rosano, na apresentação
da Cúpula em Mendoza
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Na apresentação, Ana Olivera, 
expressou por seu lado e se referindo à 
tarefa realizada desde a Secretaria Executiva 
exercida por sua cidade, Montevidéu, “foi 
um ano muito intenso, onde avançamos 
nos objetivos que nos tínhamos propostos, 
porque o propósito destas cúpulas é 
definir nosso plano de trabalho. Tínhamos 
centralizado o trabalho deste ano na 
construção da cidadania regional, questão 
que tem muito que ver com a comunicação. 
Abordamos diversos pontos, por exemplo, 
por que a integração. Isto é fundamental, já 
que em momentos onde a sociedade global 
tende à fragmentação, nós teimosamente 
desde há dezessete anos trabalhamos pela 
construção desta integração”.

Finalmente, o embaixador José 
Vitar, destacou a importância da Rede de 
Mercocidades na sustentação e progresso do MERCOSUL, por seu trabalho na união dos povos da 
América Latina.

a) Fórum Ibero-Americano de Políticas Culturais no Âmbito Municipal

Em paralelo à 17ª Cúpula de Mercocidades, no dia 26 de novembro começou o II Fórum Ibero-
Americano de Políticas Culturais no 
Âmbito Municipal, com a participação de 
autoridades e funcionários responsáveis 
da gestão municipal da Cultura de toda 
Ibero-América.

Entre outras questões, se propôs 
fomentar a cooperação e o intercâmbio 
para o fortalecimento de habilidades e 
competências em matéria cultural para os 
governos locais, ademais da criação de 
uma plataforma virtual que permita o fluxo 
não só de conhecimentos, senão também 
de experiências que incluam processos de 
intercâmbio próprios das novas tecnologias, 
fomentando assim a participação das 
gerações presentes em temas atuais e 
vanguardistas que se gestam desde as 
localidades ibero-americanas.

O I Fórum Ibero-Americano de 
Políticas Culturais no Âmbito Municipal 
se realizou no ano 2009 em Puebla e 
no ano 2011, no âmbito do Congresso 
Ibero-Americano de Cultura onde, em 
reunião dos secretários de cultura, a mesa 
Coordenadora do Fórum decidiu que a 
próxima sede seria Quilmes.

Algumas das temáticas que se 

Prefeito de Quilmes, Francisco Gutiérrez,
prefeita de Montevidéu, Ana Olivera e

subsecretário de Assuntos Institucionais de Chancelaria Argentina, 
embaixador, José Vitar.

Fórum Ibero-Americano de Políticas Culturais no Âmbito Municipal

28
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acordaram previamente, em conjunto com a Secretaria Geral Ibero-Americana, a Secretaria de Cultura 
da Nação (Argentina) e a Mesa Coordenadora de Fóruns foram: o desenvolvimento e impacto local 
das indústrias culturais, especificamente a indústria audiovisual, políticas culturais, participação popular; 
globalização e democracia: o desafio da produção de conteúdos, a integração regional, cooperação 
cultural e trabalho em redes, diversidade e identidades.

O secretário executivo de Mercocidades e prefeito de Quilmes, Francisco Gutiérrez, acompanhou à 
secretária de Cultura e Educação do Município, Evangelina Ramírez na abertura do Fórum.

Durante o encontro, ocorreu a inauguração de um espaço cultural onde funcionará o Centro de 
Produção de Conteúdos Audiovisuais Municipal. Contou-se com a presença de delegados de Argentina, 
Brasil, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela, México, Espanha, como também funcionários locais, 
provinciais e nacionais argentinos entre os palestrantes.

b) Atividades paralelas da 17ª Cúpula

1.- Reunião e apresentação do FALP

O Seminário organizado pelo Fórum de Autoridades Locais de Periferia se denominou “A Agenda 
Metropolitana para as cidades do MERCOSUL” e foi realizado no dia 28 de novembro, como parte da 
XVII Cúpula de Mercocidades na cidade de Quilmes, Argentina.

O propósito da reunião foi debater e compartilhar experiências de gestão metropolitana. A questão 
da governança das metrópoles também formou parte das linhas de trabalho da agenda de discussão.

No Seminário - que contribuiu para o processo preparatório e para as reuniões que propõem 
mobilizar as cidades de periferia da América do Sul- refletiu-se sobre os problemas comuns que 
enfrentam as cidades das áreas metropolitanas, os frutos de uma rede de elementos econômicos, sociais 
e urbanos, que requerem um esforço mútuo das autoridades locais de periferia na busca de soluções 
para o desenvolvimento das cidades. O seminário da rede FALP/Mercocidades procurou, neste sentido, 
discutir e desenvolver atividades que promovam “A construção da agenda de Governo e Governança 
Metropolitana.”

Durante o encontro, depois da apresentação de Lucrecia Montegudo, secretária de Relações 
Institucionais, Regionais e Internacionais do Município de Quilmes, fizeram uso da palavra Gérard Perreau-
Bezouille, prefeito adjunto de Nanterre (França), Eduardo Tadeu Pereira, prefeito de Várzea Paulista 
(Brasil), Rubén García, diretor da Divisão de Relações Internacionais e Cooperação (Montevidéu), o 
prefeito de Canoas, Brasil, Jairo Jorge -quem convocou às cidades presentes para o III FALP realizado 
em sua cidade- e o prefeito Francisco Gutiérrez. Estiveram presentes numerosos delegados de cidades 
de periferias.

2.- Seminário Rede Intermuni

No dia 28 de novembro se desenvolveu o Seminário da Rede InterMuni, com a participação de 
membros da cooperação francesa e europeia. 

O programa deste seminário foi inaugurado por Gonzalo Pérezo, subsecretário de Relações 
Internacionais do Município de Quilmes, por Alejandro Villar, diretor do Departamento de Economia e 
Administração/Universidade Nacional de Quilmes e por Nahuel Oddone, coordenador de InterMunim 
Universidade local.

No painel “Cenários para a cooperação franco-argentina trás a Cúpula de Biarritz”, coordenado 
por Fernanda Mora, responsável da cooperação internacional da organização RACINE, expuseram 
Gérard Perreau-Bezouille, prefeito adjunto de Nanterre, responsável das relações internacionais e da 
cooperação, Hubert Patingre, presidente de RACINE, conselheiro do Presidente do Conselho Regional 
para a educação, a formação profissional e o sistema dual, Emilie Faruya, encarregada da cooperação 
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descentralizada, Ministério de Relações 
Exteriores da França e Thomas Lagathu, 
agregado Regional de Cooperação da 
Delegação Regional de Cooperação para o 
Cone Sul e Brasil, do Ministério de Relações 
Exteriores da França.

Em relação com a apresentação das 
conclusões de Les 11èmes Universités de 
l’ARRICOD à Bordeaux, expuseram Rodrigo 
de Oliveira Perpétuo, do Fórum Nacional 
de Secretários e Gestores Municipais de 
Relações Internacionais do Brasil (FONARI) 
e Nahuel Oddone, InterMuni/UNQ.

O Painel de Encerramento e as 
conclusões foram moderadas por Nahuel 
Oddone, e estiveram a cargo do prefeito Francisco Gutiérrez, de Eduardo Leonel Galantini, prefeito 
de Monte Caseros, Província de Corrientes, de Claudio Nicolás Saúl, prefeito de Chepes, província de 
La Rioja e Daniel Cravacuore, diretor da Unidade dos Governos Locais da Universidade Nacional de 
Quilmes.

3.- Seminário: “O espaço público ribeirinho como integrador regional”

Sob a organização do responsável da Unidade Executora 
da Ribera do governo local, arquiteto Gustavo Pol, realizou-se 
este Seminário que contou com a participação de docentes da 
Universidade Nacional de La Plata, da Universidade de Buenos 
Aires, de alunos dos cursos de Arquitetura dessas universidades 
e membros de organizações vicinais da zona. Onde se explicou 
o projeto do Porto Esportivo Quilmes e a valorização do espaço 
costeiro.

Realizou-se no dia 28 de novembro no Clube Náutico, 
localizado na costa de Quilmes, durante o encontro se 
apresentou o Projeto do Observatório dos espaços costeiros. 
A Assembleia da Rede aprovou posteriormente a incorporação 
do Observatório à Unidade Temática Desenvolvimento Urbano.

4.- Mesa de Diálogo: “Comunicar: um desafio em Rede”

No dia 28 de novembro de 2012, esta mesa reuniu a representantes dos mais diversos âmbitos da 
comunicação para debater a comunicação no nível regional.

A atividade se desenvolveu em paralelo à construção do Plano Estratégico de Comunicação, com o 
objetivo de colaborar com subsídios para sua concretização e fomentar a reflexão em torno à criação de 
uma comunicação inclusiva, participativa, democratizante e identitária na região. Os três grandes temas 
que concluíram o debate foram:

Comunicação inclusiva e participativa
Articulação e conteúdos regionais
Democratização e Comunicação na região

Os palestrantes presentes, em representação de âmbitos governamentais de ordem nacional e local, 
de âmbitos acadêmicos, de imprensa, de produção audiovisual, de rádios e especialistas em tecnologias 
da comunicação, enfatizaram sobre a importância do atual contexto regional, no qual a comunicação é 

Seminário Intermuni

Seminário: “O espaço público ribeirinho
como integrador regional”
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um tema de debate em maior ou menor medida em todos os países da região. Neste contexto resultou 
chave elucidar propostas de trabalho conjunto com a Rede de Mercocidades, assim como também refletir 
sobre as responsabilidades e o possível papel local na comunicação.

Analisou-se o papel e a influência da mídia no nível cultural como um mecanismo de poder, mas 
também como uma ferramenta para a transformação social, “A comunicação pode gerar consciência e 
por isso, contribuir ao surgimento de novos mundos possíveis”, expressava um dos pais do pensamento 
latino-americano em comunicação, o paraguaio Díaz Bordenave.

Outro ponto de destaque no diálogo foi a importância de produzir conteúdos que colaborem para 
a construção de um continente solidário, integrado, que nos permita atuar com liberdade e confiança, 
sabendo que vamos numa direção integradora, que compartilhamos e ao mesmo tempo aceitamos nossas 
diferenças. Para esta construção de conteúdos a capacitação e a formação dos atores da comunicação, 
foram avaliados como elementos essenciais.

Reflexões  

A continuação se faz uma série de reflexões e contribuições da jornada:

-A capacitação e a formação se reconheceram como eixos fundamentais para a construção de 
conteúdos mais democráticos, inclusivos e integradores. E neste contexto se sugeriu que os governos 
locais, a Rede como entidade regional e as Universidades, poderiam ter um papel protagonista no 
processo, por sua proximidade à cidadania, conferindo ferramentas para criar e fomentar autonomia.

-A importância de construir conteúdos que contribuam e viabilizem para uma identidade regional 
emancipadora, desde uma concepção comunitária e solidária. Somos muito mais se construímos 
coletivamente! Com respeito a estes dois primeiros pontos se mencionaram duas experiências 
particulares, uma da Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas do MERCOSUL (RECAM) 
–salas digitais do MERCOSUL- e uma experiência latino-americana –Vozes do Sul.

-Também se referiu à importância do papel dos governos locais no fortalecimento e apoio aos 
meios de comunicação comunitários (rádios comunitárias, jornais de bairros, etc.), enfatizando no apoio 
à criação de redes alternativas, incentivando a distribuição de sinal Wireless nas cidades, por exemplo.

-Outro ponto abordado foi a relevância de evitar que os espaços públicos de comunicação se 
convertam em âmbitos de propaganda política, e que em lugar disso, estejam ao serviço da comunidade, 
fomentando a participação popular. Citou-se o exemplo dos pontos da cultura, implementados pelo 
Ministério de Cultura do Brasil.

-Ressaltou-se a importância da colaboração jornalística na região para não ter que recorrer a 
fontes externas, de agências internacionais, etc. É fundamental o papel que podem cumprir as mídias 
(comunitárias, universitárias, populares) em cada uma das cidades, como elo essencial para a construção 
de uma identidade regional.

-Também se mencionou ao exemplo boliviano 
como uma visão mais inclusiva, uma cosmogonia 
particular, onde a Lei de Comunicação apoia 
amplamente a expressão da diversidade, e assimila 
e aceita as várias nações que podem integrar um 
mesmo país, como exemplo de inclusão de fácil auto-
referencialidade nas sociedades latino-americanas.

-Sobre o Plano de Comunicação de Mercocidades 
se enfatizou que este não pode ser nunca um Plano 
acabado, é um Plano em construção, que deverá 
ser alimentado coletivamente. Com uma grande 
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exigência no reforço da comunicação interna e através da implementação e definição de um orçamento 
que faça isto possível.

-Outra contribuição ao respeito foi a proposta de resgatar a memória de Mercocidades, das pessoas 
que têm participado, de sua história e personalidades. Também se enfatizou com respeito à importância 
de nos questionarmos sobre como a Rede conta o que faz, e apela à boa qualidade e criatividade de 
suas mensagens.

-Sugeriu-se gerar um encontro com os responsáveis de comunicação dos governos locais de 
Mercocidades, com o fim de colaborar para o Plano de Comunicação e reforçar os laços entre as cidades, 
definindo com clareza quê é o que queremos comunicar, com uma estratégia em comum.

-Por último, destacou-se a importância e o potencial de que a Rede semeie cidadania regional 
dirigindo-se aos mais jovens, crianças e adolescentes da região. 

5.- Coligação Latino-Americana e Caribenha contra o Racismo, a Discriminação e a Xenofobia  

A Coligação se reuniu na Cúpula de Quilmes, conjuntamente com as cidades integrantes da Comissão 
de Direitos Humanos de Mercocidades. O encontro foi incentivado pela Intendência de Montevidéu, 
Uruguai, em sua qualidade de cidade líder da coligação; e pelo Município de Morón, Argentina, desde a 
vice-presidência da Coligação e coordenação da Comissão de Direitos Humanos de Mercocidades.

 
Participaram representantes das cidades de Quilmes, Morón, Neuquén, Rosario, Zárate e San 

Martín da Argentina; Bagé, Fortaleza, Guarulhos, Recife e São Bernardo do Campo do Brasil; El Alto 
da Bolívia; Valparaíso do Chile; Assunção do Paraguai; Parcona-Ica do Peru; Canelones, Maldonado e 
Montevidéu do Uruguai. 

Também participou um representante do Observatório de Políticas Públicas de Direitos Humanos do 
MERCOSUL, um representante da Universidade Nacional de Quilmes, um representante da Assembleia 
Permanente de Direitos Humanos de El Alto, e um representante da Delegação de Cooperação do Cone 
Sul da Embaixada da França. 

Apresentou-se um relatório sobre o processo realizado para a realização da pesquisa denominada 
“Políticas locais contra o racismo, a discriminação e a xenofobia na América Latina e no Caribe”. Estudo 
dos casos de Belo Horizonte (Brasil), Bogotá (Colômbia), Montevidéu (Uruguai), Quito (Equador) e San 
José (Costa Rica)”. Assim como também, da publicação de síntese e comentários da mesma. 

Por outro lado, informou-se sobre o início de um levantamento de boas práticas em matéria de 
políticas locais contra o racismo, a discriminação e a xenofobia e de aplicação dos direitos humanos 
da população afrodescendente, indígena e migrante; convidando às cidades a participarem do mesmo. 
Este se integrará ao coletado no âmbito da pesquisa antes mencionada com o fim de realizar uma futura 
publicação que possibilite a troca entre as cidades. 

Também se avaliou de forma positiva a possibilidade de realizar atividades em conjunto entre a 
Coligação e a Comissão de Direitos Humanos de Mercocidades; dado os objetivos comuns que têm. 
Apresentando-se assim, diferentes propostas.

c) Resultados e propostas desde as distintas instâncias para a Rede e a visibilidade da Cúpula

Diferentes representantes da América Latina, Espanha e França, entre outros países presentes, 
chegaram até a cidade de Quilmes para participar deste importante encontro que teve seu encerramento 
com a Assembleia anual de Mercocidades no Parque da Cervejaria, lugar onde o Município de Quilmes 
assumiu a Secretaria Executiva da Rede.

Centenas de pessoas trabalharam e debateram sob o slogan “Para uma cultura de integração 
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regional”, fortalecendo o laço entre cidades e irmanando o trabalho na escala municipal e regional. Trás 
o encerramento, a intendente Ana Olivera traspassou a Secretaria Executiva da Rede de Mercocidades, 
ao mandatário local, Francisco Gutiérrez. “Sei que o Barba Gutiérrez vai pôr todo o seu esmero e trabalho 
para seguir fortalecendo este espaço que segue crescendo a cada ano e que orgulhosamente nos tocou 
presidir. Tem que seguir incorporando cidades e trabalho à Rede para que se fortaleça cada vez mais”, 
disse Olivera.

Já Gutiérrez não economizou elogios para seu par de Montevidéu, expressando: “Fizeram um grande 
trabalho para consolidar e fazer crescer a Rede. Conseguiram gerar entusiasmo para seguir sonhando 
com mais integração e seguir avançando pelo bem de todos e a felicidade dos povos”. “Montevidéu 
fez uma gestão admirável e nós vamos pôr todo o nosso esforço para aprofundar o trabalho. Este é 
um momento histórico para Quilmes e queremos agradecer a todos os que fazem possível que a Rede 
funcione”, disse o mandatário local, quem destacou que “há um desafio cada vez maior. Isto, iniciaram 
12 cidades, e hoje são 270, e aspiramos a que sejam mais. Há anos isto parecia impensável, era um 
sonho incorporar aos governos locais e as visões dos povos, e hoje se torna possível. Queremos seguir 
consolidando este espaço desde os governos locais e o povo. Há um compromisso de seguir avançando 
para o futuro na construção de nossa grande Pátria Latino-Americana. Sonhamos com cidades melhores 
e, como dizia o prefeito de Canoas, consolidar os sonhos numa sociedade justa e integradora, e para 
isso queremos seguir incorporando cidades e seguir crescendo”, disse o novo Secretário Executivo de 
Mercocidades.

Assembleia

Na cidade de Quilmes, nas instalações do Parque da Cervejaria, no dia 30 de novembro de 2012, 
realizou-se a 17ª Reunião da Assembleia Geral de Mercocidades com a presença de delegações de 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.

As palavras de abertura estiveram a cargo do prefeito de Quilmes, Francisco Gutiérrez, e da 
intendente de Montevidéu, Ana Olivera. Depois se procedeu a receber o relatório anual da Secretaria 
Técnica Permanente e da Secretaria Executiva que culminava esse dia seu mandato.

Aprovaram-se os ingressos das seguintes cidades:

Assembleia da Rede de Mercocidades, Cúpula de Quilmes
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Argentina 

San Antonio de Areco (Província de Buenos Aires)
Navarro (Província de Buenos Aires)
Villa Carlos Paz (Província de Córdoba)
Corrientes (Província de Corrientes)
Chepes (Província de La Rioja)
Posadas (Província de Misiones)
Avellaneda (Província de Santa Fe)
Las Parejas (Província de Santa Fe)
Sunchales (Província de Santa Fe)
Totoras (Província de Santa Fe)

Brasil
Bento Gonçalves (Estado do Rio Grande do Sul)

Bolivia
Sucre (Província Chuquisaca)

Venezuela
Sifontes (Estado Yaracuy)

Depois de ser apresentada a candidatura a toda a Assembleia por parte do representante de Porto 
Alegre (Brasil), Ronaldo Garcia, se aprova a esta cidade como Secretaria Executiva de Mercocidades no 
período 2013-2014.  

Conselho

Aprova-se a seguinte integração do Conselho de Mercocidades para o período 2012 – 2013:

Por Uruguai: Canelones, Tacuarembó, Maldonado e Paysandú.
Por Argentina: Morón, Monte Caseros, Tandil e Rosario.
Por Brasil: Guarulhos, Canoas, São Bernardo e Recife.
Por Venezuela: Barquisimeto, Valência, Gaspar Marcano e Punto Fijo.
Por Paraguai: Assunção.
Por Chile: Valparaíso
Por Bolívia: El Alto
Por Peru: Parcona 
Por Colômbia: Sem definição

Unidades temáticas

Aprovam-se as seguintes coordenações e subcoordenações das temáticas de trabalho da Rede:  

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:
Coordenação: Esteban Echeverría
Subcoordenações: Canelones, Santa Fe e Rosario.

Autonomia, Gestão e Financiamento Municipal
Coordenação: Neuquén

Ciência, Tecnologia e Capacitação
Coordenação: Tandil
Subcoordenação: São Leopoldo
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Cultura
Coordenação: Morón
Subcoordenações: São Bernardo do Campo, Pergamino, Valência e Canelones
Desenvolvimento Social
Coordenação: Guarulhos
Subcoordenações: Montevidéu e Esteban Echeverría

Grupo de Trabalho em Cultura do Esporte
Coordenação: Parcona
Subcoordenação: Montevidéu

Desenvolvimento Econômico
Coordenação: Morón
Subcoordenações: Guarulhos, Montevidéu, Sucre, Valência e Valparaíso

Comissão de Economia Solidária
Coordenação: Quilmes
Subcoordenação: Barquisimeto

Comissão de Fomento de Negócios
Coordenação: Esteban Echeverría

Educação 
Coordenação: Córdoba
Subcoordenações: São Bernardo do Campo, Guarulhos, Rosário e Canoas

Comissão de Direitos Humanos
Coordenação: Maldonado
Subcoordenações: Neuquén, Recife, Morón e Barquisimeto

Desenvolvimento Urbano
Coordenação: Vicente López
Subcoordenações: Quilmes e Zárate

Juventude
Coordenação: Rosário
Subcoordenações: Córdoba, Morón, São Bernardo do Campo e Pergamino
 
Turismo
Coordenação: Maldonado
Subcoordenações: Porto Alegre, Tandil, Carlos Paz, Buenos Aires e Posadas

Planificação Estratégica
Coordenação: Monte Caseros
Subcoordenações: Posadas e Chepes

Gênero e Município
Coordenação: Canelones
Subcoordenações: Lavalleja, Recife e Assunção

Segurança Cidadã
Coordenação: Pergamino 
Subcoordenações: São Bernardo do Campo, Jesus Maria e Canoas

Grupo de Trabalho sobre Deficientes Físicos
Coordenação: Montevidéu
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Subcoordenação: Buenos Aires

Unidade Temática Cooperação Internacional
Coordenação: Comissão Diretiva + STPM
Subcoordenações: Rosário e Medellín.

Víctor Hugo Morales, presente

O locutor e condutor uruguaio realizou seu programa “La Mañana” desde o Parque da Cervejaria 
da Cidade de Quilmes e foi declarado – em Assembleia Geral- Hóspede de Honra da cidade de Quilmes.

O jornalista começou sua audição e por seus microfones passaram, entre outros, o prefeito Francisco 
Gutiérrez e a titular do Executivo de Montevidéu, Ana Olivera, que conversaram sobre diferentes questões 
do diário municipal.

Em diálogo com a mídia de Quilmes Morales disse que “faz muito tempo que me nomearam como 
embaixador de Mercocidades, que era algo que nos parecia muito bom e que por sorte cresceu muito”.

Também observou que “é ótimo 
para nós sermos convidados e podermos 
participar numa cidade como Quilmes, 
e que se lhe dê importância às cidades 
da periferia para poder forjar este tipo de 
relações entre os habitantes e os povos”.

Sobre sua lembrança da cidade, 
enfatizou que “minha primeira viagem à 
Argentina foi a Quilmes. Viemos há mais de 
quarenta anos, quando eu trabalhava para 
Rádio Colônia, e nos encontramos com 
pessoas muito carinhosas e afetuosas que 
nos ajudaram muito como os Bombeiros 
Voluntários. Tenho uma grande lembrança 
da cidade e é um prazer estar aqui de 
volta”.

Carta de Luiz Inácio “Lula” da Silva

Durante a Assembleia da Rede se deu leitura à seguinte carta

Ao Excelentíssimo Senhor Francisco “Barba” Gutiérrez
Prefeito de Quilmes

Aos participantes da XVII Cúpula da Rede de MERCOCIDADES.

São Paulo, 26 de novembro de 2012.
x

Estimados Companheiros:

 Foi uma grande satisfação receber o convite para participar, na cidade de Quilmes, da XVII 
Cúpula da Rede de Mercocidades. A ocasião é especial em diversos sentidos: o MERCOSUL dá as boas-
vindas à irmã nação da Venezuela e os países membros, como América do Sul, transitam por um período 
de franco desenvolvimento econômico e social.
 Pessoalmente, seria um prazer estar com todos vocês, mas, lamentavelmente, assumi 
compromissos que impossibilitam minha participação.
 Desejo, portanto, agradecer que se lembraram de mim; que sempre lutei, especialmente durante 

Víctor Hugo Morales na Cúpula de Quilmes
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minha passagem pelo Governo do Brasil, para que o Cone Sul estivesse mais integrado e fosse mais 
solidário e próspero.
 Por certo, nesta tarefa, não estive só. Em efeito, a união de esforços dos países do MERCOSUL, 
junto com o compromisso sincero de seus líderes, foi indispensável para que chegássemos aos resultados 
de hoje em dia.
 Atualmente, estou convencido que temos enormes possibilidades de nos beneficiarmos com 
esta parceira entre as diferentes cidades da região. Todos juntos, podemos dinamizar nossas economias, 
integrar nossa produção e aprender uns com os outros para melhorar a qualidade de vida de nossos 
povos e superar os desafios impostos pelo desenvolvimento urbano.
 É por isso, que depois que transcorreu um breve lapso de tempo desde que fui homenageado pelo 
Conselho do Mercado Comum ao me declarar Cidadão Ilustre do MERCOSUL, que lhes cumprimento e 
felicito a todos vocês, aos quais julgo os maiores merecedores dos méritos desse laurel.
Um forte abraço,

Luiz Inácio Lula da Silva

*Tradução português-espanhol: Dr. Daniel Rosano

No ANEXO IV está disponível a Declaração de Quilmes. 

d) Memória da Secretaria Executiva, Quilmes 2012/2013, do Foro Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL e do Comitê de Municípios de 
Foro (1/12/2012 – 15/10/2013).

A partir da Assembleia Geral celebrada na XVII Cúpula da Rede de Mercocidades, a Municipalidade 
de Quilmes começou a exercer a Secretaria Executiva de Mercocidades.

Para nosso governo municipal, a integração regional é um objetivo primordial. Neste sentido, 
todas as tarefas encaradas desde o início do primeiro mandato do prefeito Francisco Gutiérrez (2007-
2011) até o presente, serviram, entre outras questões, para aprofundar e consolidar fraternos laços de 
irmandade com as cidades da Rede. Privilegiou-se também o fato de seguir honrando a responsabilidade 
de desenvolver temáticas de interesse para os governos locais implicando, ademais, a capacidade de 
formular propostas, estando extremamente atentos à realidade local e regional.

Durante o lapso que o prefeito Francisco Gutiérrez assumiu a Secretaria Executiva da Rede de 
Mercocidades ocorreram as seguintes atividades:

• Institucionais
• Divulgações e Convocações
• União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI)
• Efemérides Lembradas
• Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do 
MERCOSUL (FCCR)

Institucionais

1. No dia 1º de dezembro de 2012, divulgou-se a toda a Rede o inteiro teor da Declaração de 
Quilmes, que encerrou a 17ª Cúpula da Rede de Mercocidades com o lema “Para uma Cultura de 
Integração Regional”.

2. Na ocasião das tradicionais festas de fim de ano, a SE expressou seus melhores desejos e 



34

17ª C
Ú

P
U

L
A

 D
E

 M
E

R
C

O
C

ID
A

D
E

S - Q
U

IL
M

E
S 2012/2013

38

manifestou sua decisão de ir ao encontro de novas cidades que, 
com sua inclusão, colaborem com o fortalecimento institucional, 
assim como também o convencimento de estar transitando um 
caminho de aprofundamento do MERCOSUL.

3. O secretário executivo, Francisco Gutiérrez, participou na 
qualidade de observador, das eleições equatorianas celebradas 
no dia 17 de fevereiro de 2013.

4. O Secretário Executivo foi convidado para a apresentação 
pública da candidatura de São Paulo para ser sede da Exposição 
Universal 2020. A cidade paulista, no mês de março, solicitou à 
SE o apoio formal da Rede para a citada candidatura.

5. A Coordenação Diretiva da SE realizou uma reunião, no dia 6 de maio de 2013 na Embaixada do 
Brasil em Buenos Aires, com a vice-prefeita de São Paulo, Nádia Campeão, onde se entregou a nota de 
apoio da Rede à candidatura de São Paulo para ser a sede da primeira Exposição Universal (2020) da 
América Latina, cujo lema convocador é “Força da Diversidade, Harmonia para o Crescimento”.

6. Expressou-se oficialmente a profunda dor pelo falecimento do presidente da República Bolivariana 
da Venezuela, companheiro Hugo Chávez Frías.

7. Manifestou-se uma clara reprovação ao referendo britânico nas Ilhas Malvinas, pretendendo com 
isso pseudo-legitimar a usurpação imperial após 180 anos.

8. 1ª Reunião Anual da Rede de Mercocidades (Secretarias Executiva e Permanente, Comissão 
Diretiva e Unidades Temáticas), Montevidéu, Uruguai.

A. O secretário executivo, Francisco Gutiérrez, participou do encontro que contou com a presença 
de várias cidades da América do Sul (de Argentina: Morón, Córdoba, Villa Carlos Paz, Posadas, 
Rosário, Tandil Pergamino e Buenos Aires; de Brasil: Porto Alegre, Guarulhos, Santo André e São 
Paulo; de Colômbia: Medellín; de Venezuela: Barquisimeto; de Uruguai: Maldonado, Canelones e 
Montevidéu).

B. Assinou-se um Acordo Complementar do Convênio Marco celebrado -em 2004- com a Associação 
de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) pelo qual, se incorporam ao Comitê Executivo do 
Observatório Urbano de Transferências e Inovações Tecnológicas Sociais da AUGM, três membros 
designados pela Rede.

C. Reuniu-se com o diretor da Secretaria do MERCOSUL, Jeferson Miola, a quem, em cumprimento 
ao ordenado no artigo 2° do Decreto n° 4442, de 17 de outubro de 2012, fez entrega de uma 
cópia fiel deste documento, pelo qual o Município de Quilmes declarou de interesse municipal o 
reconhecimento que o MERCOSUL outorgou ao Luiz Inácio “Lula” da Silva, declarando-o Cidadão 
Ilustre do MERCOSUL. Assim mesmo, conversaram sobre a necessidade de uma aproximação 
institucional entre a Rede de Mercocidades e a Secretaria do MERCOSUL. Nesse sentido, 
expressaram a firme vontade de continuar no diálogo para encontrar os mecanismos adequados 
que consagrem esta aproximação.

9. No dia 26 de março se comemorou o Dia do MERCOSUL, data escolhida para assinar em nossa 
cidade de Quilmes um Convênio Marco -oportunamente acordado- de Cooperação com o Instituto de 
Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH). Com data 28 de junho, o secretário 
executivo do IPPDH, Vítor Abramovich, divulgou que o Grupo Mercado Comum autorizou formalmente o 
convênio subscrito.

10. Divulgaram-se os trabalhos da SE à Secretaria Geral da Presidência da Nação Argentina.

Vice prefeita de São Paulo con miembros del 
equipo de la Coordinación Directiva de la SE. 
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11. Comunicou-se (24 de abril), com pesar, o falecimento do Dr. Rubén Martí da cidade de Córdoba, 
Argentina, quem exerceu a SE durante o período 1997-1998.

12. No dia 8 de abril se recebeu uma carta enviada pelo Senhor prefeito da cidade de Pergamino, 
Argentina, Héctor María Gutiérrez, procedendo-se a dar tratamento administrativo dentro do âmbito 
municipal quilmense, por Resolução nº 130, de 30 de maio de 2013, o prefeito Francisco Gutiérrez 
traslada a competência à órbita de Mercocidades. Nesta instância, em 5 de junho de 2013, emitiu-se uma 
Resolução na qual se instruiu à Secretaria Técnica Permanente (STP), para que notifique (artigo 5º) a 
mesma ao senhor prefeito de Pergamino, Héctor María Gutiérrez, para o qual se entregou formalmente 
o documento pertinente durante a reunião do Conselho celebrada na cidade de Canoas, Rio Grande do 
Sul, Brasil. 

13. Redigiu-se e se remitiu um artigo titulado “Cidadania Regional: Livre Circulação de Pessoas, 
um Direito Fundamental. Perspectiva de Direitos e Liberdades Trabalhistas na Região” para a publicação 
conjunta entre Mercocidades e a Fundação Friedrich Ebert. Na reunião da Cúpula do MERCOSUL, 
Montevidéu julho de 2013, com o apoio da Secretaria Técnica Permanente, a Rede de Mercocidades 
presenteou no Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do 
MERCOSUL (FCCR) o material editado disponível no item publicações do Portal de Mercocidades:    
www.mercociudades.org  

14. No dia 19 de abril se agradeceu aos Srs. João Coser e Dudú Colombo, do Frente Nacional 
de Prefeitos do Brasil, o convite para que o Senhor secretário executivo participe do II Encontro dos 
Municípios com o Desenvolvimento Sustentável e do II Encontro das Cidades da Faixa de Fronteira 
(Brasília, a partir do dia 23 de abril). Ademais se informou que a Rede tinha aprovado patrocinar os 
eventos, dando ampla difusão aos mesmos e que estaria representada através de sua Secretaria Técnica 
Permanente.

15. A Coordenação Diretiva da SE da Rede de Mercocidades assistiu, nos dias 27 e 28 de maio na 
cidade de Montevidéu, Uruguai, às Jornadas de Trabalho “Diálogos sobre Descentralização, Governança 
Local – Regional e Desenvolvimento Urbano Sustentável”; as atividades foram organizadas pela Rede de 
Mercocidades, pela Intendência Municipal de Montevidéu, por Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) 
e pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), com apoio 
da Comissão Europeia e da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento 
(AECID).

16. Convocou-se e se participou da XLI Reunião do Conselho da Rede de Mercocidades (Canoas, 
Rio Grande do Sul, Brasil, 11 de junho de 2013). No dia 25 de junho, se encaminhou uma nota de 
agradecimento e felicitação ao Senhor prefeito da cidade de Canoas, Jairo Jorge da Silva.

17. No dia 24 de junho de 2013, a SE cumpriu com a específica obrigação assumida na reunião do 
Conselho da Rede, referida ao pagamento da anualidade -em salvaguarda da instituição- que teve por 
objetivo, no exercício de responsabilidades gerais próprias, lembrar às cidades membros o inevitável e 
urgente que é a concretização dos pagamentos de forma pontual exortando, neste sentido, com base 
aos princípios de solidariedade e justiça. Por seu lado, solicitou-se ao Departamento de Finanças da 
STPM que, sem prejuízo do relatório a ser apresentado ao Conselho e a Assembleia Geral, dê à SE uma 
descrição, com frequência mensal, sobre o estado financeiro atinente ao pagamento da anualidade das 
respectivas cidades. 

Com idêntica teleologia, no dia 9 de outubro a STPM, com caráter urgente, lembrou a todas as 
cidades que não tinham pagado até então a anualidade, o imperioso de fazer-lo ante a proximidade da 
18ª Cúpula de Mercocidades.

18. A SE informou, com profundo pesar o falecimento no dia 17 de junho de 2013, do funcionário da 
Chancelaria Argentina Gustavo Daniel Torres, e enviou as mais sinceras condolências a seus familiares 
e amigos.
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19. No dia 24 de junho de 2013, celebrou-se uma reunião com o ministro argentino de Ciência, 
Tecnologia e Inovação Produtiva, Lic. Lino Barañao. Durante a audiência, o Secretário Executivo informou 
sobre as atividades realizadas em Quilmes referidas à temática e a importância que reveste a área dentro 
do enfoque das redes de cidades, como a Rede de Mercocidades e o FALP. Trocaram-se opiniões em 
relação a iniciativas em andamento, tais como o Convênio assinado pelo prefeito Gutiérrez na qualidade 
de secretário executivo de Mercocidades e AUGM -Associação de Universidades Grupo Montevidéu- 
formada por mais de 27 universidades públicas do MERCOSUL.

20. A Coordenação Diretiva da SE participou, especialmente convidada, da reunião que o prefeito 
da cidade de Avellaneda (Província de Buenos Aires, Argentina), Eng. Jorge Ferraresi, manteve com o 
diretor de Documentação, Estatística e Cooperação Internacional de Barquisimeto (República Bolivariana 
da Venezuela), Gerardo González. O objetivo do encontro foi avançar para um acordo de intercâmbio e 
cooperação internacional no âmbito de Mercocidades.

21. Expressou-se oficialmente a solidariedade da Rede com o presidente do Estado Plurinacional 
da Bolívia, Evo Morales, e com o irmão povo Boliviano, depois que alguns países europeus lhe negaram 
a seu avião presidencial sobrevoar seus respectivos espaços aéreos em função de infundadas suspeitas.

22. Sétima capacitação regional de Mercocidades, realizada de 5 a 9 de agosto em Posadas, 
Argentina. O secretário executivo, Francisco Gutiérrez, participou do ato oficial de apresentação das 
jornadas “Cidades e Região: Interiorização e Cooperação” compartilhando o painel de abertura com o 
prefeito de Posadas, Orlando Franco, com a ministra de Ação Cooperativa, Mutual, Comércio e Integração 
da Província de Misiones, Dra. Fabiola Bianco, com o coordenador da Assessoria de Cooperação e 
Relações Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul, Tarsón Nuñez, com o subsecretário de Assuntos 
Institucionais da Chancelaria Argentina, embaixador José Vitar e com o diretor da Divisão de Relações 
Internacionais e Cooperação da Intendência de Montevidéu, Ruben García.

Gutiérrez em sua alocução lembrou que Mercocidades foi promotora constante do protagonismo 
dos governos locais. Também que o projeto IN: Inovação e Coesão Social é um programa de capacitação 
construído com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável do qual também participam, além dos 
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governos locais, organizações da 
sociedade civil. Referiu-se que 
na SE a seu cargo, continuou-
se com os eixos de trabalho 
que priorizam a integração 
produtiva, a cidadania regional 
e a inclusão social, porém 
ressaltou o caráter prioritário 
de sua gestão que ao frente da 
Rede outorgou à cultura, que foi 
o lema convocador (“Para uma 
Cultura de Integração Regional”) 
da 17ª Cúpula de Mercocidades. 
Rememorando que Quilmes 
foi uma cidade de encontros, 
em novembro passado, com a 
já referenciada 17ª Cúpula e 
o Fórum Ibero-Americano de 
Políticas Culturais, referiu-se a 
sua santidade o Papa Francisco, 
no sentido de sua total 
coincidência em emular a essência do conceito vertido pelo Pontífice de que “há que sair ao encontro”, 
sendo o que o MERCOSUL deve fazer com a população, constituindo-se em uma responsabilidade 
inevitável dos dirigentes que, como em seu caso, desejam seguir sendo protagonistas e partícipes do 
processo de integração.

23. Redigiu-se uma carta de adesão (15 de agosto) à iniciativa da Unidade Temática Gênero e 
Município, coordenada pela Intendência de Canelones, República Oriental do Uruguai, candidatando 
ao Prêmio às Melhores Práticas Locais com Enfoque de Gênero –Comissão Organizadora da II Cúpula 
Ibero-Americana de Agendas Locais de Gênero– União Ibero-Americana de Municipalistas.

24. No dia 21 de agosto se visitou a cidade de Navarro (Província de Buenos Aires, Argentina) e se 
celebrou uma reunião com o prefeito Santiago A. Maggiotti.

25. No dia 26 de agosto de 2013, ocorreu na cidade de Quilmes, a reunião da Comissão Diretiva 
com a Secretaria Técnica Permanente. Foram abordadas várias questões, incluindo: 

- Estado Financeiro da Rede;

- Nota da Secretaria Executiva a todas as cidades da Rede em referência ao Pagamento da 
Anualidade (24 de junho de 2013);

- Convocação para a apresentação de candidaturas para exercer a Secretaria Executiva da 
Rede de Mercocidades (2014 – 2015);

- Candidaturas das Cidades de Esteban Echeverría, Rosário, Córdoba (Argentina) e de Assunção 
(Paraguai); no dia 27 de agosto se confirmou a todas as cidades candidatas a recepção de seus 
envios e se informou que os mesmos tinham sido mencionados na reunião. 

- Reforma do Estatuto da Rede;

Com data 6 de setembro, enviou-se aos integrantes da Comissão Diretiva, à Secretaria Técnica 
Permanente e ao Conselho da Rede, a ata da reunião acompanhada de vários anexos. Também 
se notificou às instâncias citadas que a SE informou às cidades candidatas para o período 2014-
2015 (E. Echeverría, Rosário, Córdoba e Assunção), que seus projetos foram  recebidos. Com 
essa comunicação se cumpriu ao prescrito no Estatuto de Mercocidades (artigo 17º, segundo 

Secretário Executivo de Mercocidades no painel de abertura das jornadas
“Cidades e Região: Interiorização e Cooperação”



34

17ª C
Ú

P
U

L
A

 D
E

 M
E

R
C

O
C

ID
A

D
E

S - Q
U

IL
M

E
S 2012/2013

42

parágrafo da II parte). Já com data de 30 de setembro, informou-se o link para acessar a ata e 
anexos desde o Portal Web da Rede www.mercociudades.org, localizado no item documentos/
actas/comisión directiva

26. No dia 3 de setembro se convocou, por primeira vez, às cidades associadas a apresentarem as 
candidaturas para exercer as coordenações e subcoordenações das Unidades Temáticas para o período 
2013-2014. E se emitiu novamente nas seguintes datas 19 de setembro; 1º e 8 de outubro.

27. Enviou-se uma comunicação eletrônica de cumprimento ao não poder participar o Secretário 
Executivo do X Encontro do Sistema Nacional de Cooperação Internacional (Bogotá, Colômbia, 1 e 2 de 
outubro), fazendo chegar à Alcaldía Mayor de Bogotá, à Agência Presidencial de Cooperação e à Câmara 
de Comércio o agradecimento pelo gentil convite.

28. O Secretário Executivo recebeu (6 de setembro) ao presidente da Junta Departamental de 
Montevidéu, Senhor Miguel Velázquez, com quem dialogou sobre temas relacionados aos processos de 
integração indicando a possibilidade de promover um acordo entre a Junta Departamental Montevideana 
e o Conselho Deliberante Local. Estiveram presentes no encontro a secretária executiva de Protocolo 
Rio-Platense, Elizabeth Leites Gómez, o representante de todos os uruguaios que vivem no exterior ante 
o Congresso Nacional, Senhor Jorge Andrade e o representante do Frente Amplio Regional, Senhor 
Milton Fernández.

29. Dirigiu-se uma nota (13 de setembro), conjuntamente com o prefeito de San Carlos, Província 
de Mendoza, Argentina, Dr. Jorge Difonso, da Direção Geral de Desenvolvimento e Cooperação da 
Comissão Europeia, na pessoa do Sr. Angelo Baglio, com a intenção de poder começar a se realizar 
com a Rede de Mercocidades um trabalho conjunto através de uma vinculação institucional com o Fórum 
Político sobre o Desenvolvimento, contemplando-se uma eventual integração a ele.

30. O Secretário Executivo recebeu (16 de setembro) ao coordenador de Relações Internacionais 
e à diretora de Turismo do Município de Coquimbo, Chile, Jorge Ordenes González e Nery Piñones, 
respectivamente. Durante a reunião os funcionários chilenos transmitiram ao prefeito Gutiérrez um cordial 
cumprimento de parte do prefeito Dr. Cristián Galleguillos Vega e o convidaram para visitar oficialmente 
a cidade de Coquimbo.

31. Cumprimentou-se (24 de setembro) a iniciativa do Instituto de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos do MERCOSUL (IPPDH) pela apresentação de um Guia de Arquivos sobre a Operação 
Condor, destacando a permanente construção da memória, verdade e justiça no âmbito regional e com 
uma profunda visão fundamental para a integração.

32. Pela celebração do IV Congresso Mundial de Cidades e Governos Locais Unidos, se lhe 
expressou ao Dr. Kadir Topbas, presidente de CGLU e prefeito de Istambul, a vontade de Mercocidades 
continuar trabalhando pela construção de um mundo cada vez mais 
solidário, democrático e sustentável. Ademais, se lhe informou que a 
Rede participaria do Congresso de Rabat, Reino de Marrocos, para 
concluir ratificando a intenção de Mercocidades de participar, de forma 
direta, em CGLU, propondo à mesma, a menção de sua representação 
e participação, para integrar o Conselho Mundial e o Escritório Executivo 
de CGLU.

33. Recebeu-se na cidade de Quilmes (27 de setembro) a visita 
do alto representante geral do MERCOSUL, Iván Ramalho. Na ocasião, 
o secretário executivo e coordenador do Comitê dos Municípios do 
FCCR, prefeito Francisco Gutiérrez, o declarou Hóspede de Honra 
(Decreto nº 3455).

Divulgações e Convocações

1. Publicou-se o Encontro sobre Governança Local com Direitos Humanos e Segurança Cidadã 

Iván Ramalho em Quilmes. 
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celebrado nos dias 30 e 31 de janeiro na Cidade de Porto Alegre, Brasil.

2. Convidou-se para participar da convocação da Coligação Latino-Americana e Caribenha de 
Cidades contra o Racismo, a Discriminação e a Xenofobia, para completar um formulário de recompilação 
de boas práticas de luta contra esses flagelos e a promoção dos direitos humanos em três coletivos: 
migrantes, afrodescendentes e indígenas.

3. Convocou-se às cidades da Rede a completar um questionário para o projeto de pesquisa sobre 
Mercocidades, realizado pelo Grupo de Estudos Institucionalidade Social e MERCOSUL, do Instituto de 
Pesquisas Gino Germani, da Universidade de Buenos Aires (UBA).

4. Difundiu-se a toda a Rede, o Seminário de Pós-Graduação Desenvolvimento, Políticas Públicas 
e Integração Regional da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO).

5. A SE divulgou, em suas versões em castelhano e português, o Boletim (nº 10) da Unidade 
Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL).

6. A SE convidou a todas as cidades da Rede a conhecerem o espaço inaugurado no Portal Web, 
onde se podem encontrar os avanços do Plano Estratégico de Comunicação de Mercocidades, e também, 
pode se deixar comentários e se interiorizar sobre a comunicação interna, externa, interinstitucional e 
estratégica.

7. Convidou-se (12 de março) para participar do levantamento de informação sobre saneamento 
básico dos governos locais; e também, informou-se da inauguração de um blog da Unidade Temática 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (UTADS) destinado a melhorar a articulação e comunicação 
na matéria ambiental.

8. Informou-se a toda a Rede que a cidade argentina de Morón inaugurou o Espaço Mansão Seré 
“Centro de Pesquisa e Interpretação de Nossa História Recente”, no âmbito do 37º aniversário do último 
golpe cívico-militar (24/03/76) e do Dia Nacional da Memória na Argentina.

9. No dia 16 de maio se divulgou a abertura, por parte do IPPDH, de uma convocação para a 
contratação de um/a pesquisador/a assistente no âmbito do Projeto IPPDH-FOCEM.

10. Convidou-se para participar da Pesquisa Levantamento Educativo/Tecnológico de Mercocidades.

11.  Informou-se a toda a Rede da realização do 1º Congresso Ibero-Americano de Proteção, Gestão, 
Eficiência, Reciclagem e Reuso da Água e do 1º Seminário de Universalização do Acesso a Água apta 
para consumo humano, na Cidade de Córdoba (9, 10 e 11 de maio), Argentina.

12. Enviaram-se a toda a Rede os calendários mensais de “abril, maio, junho, julho, agosto, setembro 
e outubro (a este último se lhe confeccionou um adendo para incluir e informar a reunião da Unidade 
Temática de Cooperação Internacional prevista para os dias 28 e 29 de outubro) em Mercocidades”. 
É possível indicar que, a partir do mês de maio e a fim de lograr maior precisão na emissão mensal 
do calendário, introduziu-se uma nova modalidade de trabalho que foi comunicada à STPM como às 
coordenações e subcoordenações das Unidades Temáticas e, obviamente, às Comissões e Grupos de 
Trabalho consistente em que, cinco (5) dias antes da finalização de cada mês, se ratifique ou retifique à 
SE a informação das atividades que já foram acordadas na reunião do mês de março em Montevidéu.

13. Convidou-se para participar das reuniões da Unidade Temática de Turismo (UTT) e da Comissão 
de Fomento de Negócios previstas para os dias 4 e 5 de junho em Punta del Este, Maldonado, Uruguai 
e 25 a 27 de junho em Santa Fé, Argentina, respectivamente.

14. Patrocinou-se o seminário internacional “Desigualdades Urbanas na Infância e na Adolescência: 
Direitos e Políticas Sociais Urbanas”, que ocorreu na Universidade Nacional de Tres de Febrero 
(Argentina), nos dias 3 e 4 de julho.
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15. Difundiu-se, através do Portal da Rede, que no dia 27 de junho a Municipalidade de Parcona, 
Peru, inaugurou um estádio municipal e convidou para participar da reunião do Grupo de Trabalho de 
Esportes (28 e 29 de agosto).

16. Circulou-se o convite da Comissão de Economia Social e Solidária, da UTDEL, convocando para 
a reunião dos dias 12 e 13 de julho na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Também se 
informou que, a instâncias da mesma Comissão, se realizaria na cidade de Quilmes, nos dias 24 e 25 de 
setembro de 2013, um Seminário Internacional sobre “Políticas Públicas e Normativa para a Economia 
Social e Solidária do MERCOSUL” atividade integrada ao 4º Encontro Latino-Americano de Institutos e 
Agências de Desenvolvimento Econômico Local (Morón, 26 e 27 de setembro).

17. Informou-se – dia 6 de agosto- que o Escritório Regional para América Latina do Fundo Mundial 
para o Desenvolvimento das Cidades estava realizando um estudo sobre as tendências atuais na matéria 
de financiamento para o desenvolvimento urbano local pondo em conhecimento e consideração das 
cidades um questionário feito para tal fim.

18. Informou-se que a sétima capacitação regional de Mercocidades se realizaria de 5 a 9 de agosto 
em Posadas, Argentina. 

Os 15 participantes selecionados provieram de organizações sociais e governos locais de 
Argentina (Municipalidades de E. Echeverría, Daireaux e Córdoba), Bolívia (Centro para a Participação 
e o Desenvolvimento Humano Sustentável), Brasil (Estado de Pernambuco e Prefeitura de Guarulhos), 
Chile (Fundação Nacional para a Superação da Pobreza), Paraguai (Municipalidade de Capitán Meza, 
Observatório Nacional da Juventude-Fundação e Associação CEDES, Assunção), Uruguai (Intendências 
de Montevidéu, Colônia e Canelones e Município D -Intendência de Montevidéu) e Venezuela (Associação 
Civil Classe Média em Positivo de Barquisimeto e Alcaldia do Município de Sifontes). 

Os selecionados foram capacitados e assessorados na formulação de projetos regionais ou com 
enfoque regional, em três temáticas prioritárias: Cidadania Regional, Inclusão Social e Integração 
Produtiva Regional. A capacitação teve uma instância presencial em Posadas e outra virtual ao longo de 
4 meses.

19. No dia 16 de agosto se informou um link web http://69.73.144.247/~derechos/consulta/ para 
acessar a um questionário cujo objetivo era fazer um levantamento da situação das cidades integrantes 
da Rede, vinculado à incidência das Políticas Públicas dos Direitos Humanos.

20. Enviou-se uma pesquisa recebida da cidade de Pergamino para que, tanto as cidades membro 
da Unidade Temática de Segurança Cidadã (UTSC) como as que se sentiram interessadas puderam 
responder-la e completar o formulário pertinente, meio idealizado para a obtenção de recomendações e/
ou sugestões para estabelecer as bases e condições do chamado para a apresentação de artigos para a 
publicação anual conjunta da UTSC.

21. Difundiu-se o Encontro Internacional de Danças Tradicionais que, desde o dia 16 até o dia 21 
de setembro, se realizaria com o patrocínio de Mercocidades em diferentes cidades de Argentina, Brasil 
e Uruguai.

22. Informou-se que se dispõe, desde o ano 2012, de uma plataforma eletrônica de difusão de boas 
práticas de gestão baseada no site  www.bancodebuenaspracticas.org (Banco de Boas Práticas - BBP), 
para que as cidades possam hospedar seus projetos de gestão e sirva para seu estudo e adequação 
às características próprias dos territórios que compõem as diversas cidades. Assim mesmo, sobre o 
particular, se solicitou a todos os Coordenadores e Subcoordenadores das Unidades Temáticas que a 
difundam em suas respectivas instâncias.

23. Realizou-se a convocação para participar em Guarulhos, Brasil (26 e 27 de setembro) do 
Seminário Internacional: O Impacto de Novas Tecnologias na Educação, no âmbito da celebração da 
segunda reunião da Unidade Temática Educação (UTE), assim como também do último encontro desta 
instância temática, antes da celebração da 18ª Cúpula de Porto Alegre, a se realizar paralelamente a 
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Expo “Córdoba – Cidade Educadora de Mercocidades”, nos dias 17 e 18 de outubro, Córdoba, Argentina.

24. Convidou-se para participar da reunião da UTSC no âmbito do 3º Congresso Local e 1º 
Internacional de Segurança Viária (Pergamino, Argentina, 3 e 4 de outubro). Também se informou do 
convite que cursava a UTSC para apresentar artigos para a segunda edição da publicação “A Segurança 
Como Uma Construção Coletiva”.

25. No dia 15 de outubro com a finalidade de atualizar a base de contatos de Mercocidades              
www.mercociudades.org/node/2352, solicitou-se aos governos das cidades associadas que enviem os 
dados da pessoa internamente “Responsável” de cuidar dos assuntos relativos à Rede. A informação 
coletada procura, ademais, favorecer a vinculação e a troca entre as cidades.

26. Informou-se acerca da IV Bienal do Esporte, da Atividade Física e da Recreação “O Esporte 
como Direito” e da reunião do Grupo de Trabalho de Esportes, nos dias 24 e 25 de outubro, na cidade de 
Morón, Argentina.

União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI)

1. No dia 26 de agosto se recebeu, de parte da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas (UCCI), 
informação relativa ao XXXVII Programa Ibero-Americano de Formação Municipal (Madri, Espanha, de 
21 a 31 de outubro de 2013).

2. No dia 30 de agosto se informou o precitado a todas as cidades da Rede e se lembrou o 
Acordo subscrito oportunamente entre UCCI e Mercocidades, disponível no portal de Mercocidades                        
www.mercociudades.org (em documentos/convenios), pelo qual se tinha reservado, para o ano 2013, um 
lugar para as candidaturas que provenham das cidades membros da Rede que não sejam capitais dos 
Estados. 

A SE fixou um prazo para receber as candidaturas (até o dia 13 de setembro) e os critérios de 
seleção (não se eludiria na decisão a verificação do cumprimento, por parte das cidades associadas, de 
suas obrigações, fundamentalmente, estar em dia com o pagamento da associação, assim como também 
que a/o candidata/o não tivesse participado com anterioridade no Programa).

3. No dia 18 de setembro a SE enviou uma comunicação à Sra. Elizabeth Carmelita Moura Affonso 
(Guarulhos, Brasil) a fim de notificar-lhe que, por Resolução de 17 de setembro do corrente, o Secretário 
Executivo da Rede de Mercocidades e prefeito de Quilmes, Senhor Francisco Gutiérrez, selecionou sua 
candidatura para participar, em função do Acordo subscrito entre a União de Cidades Capitais Ibero-
Americanas (UCCI) e Mercocidades, do módulo de Estratégias de Posicionamento Internacional das 
Cidades (XXXVII Programa Ibero-Americano de Formação Municipal - Madri/Espanha - de 21 a 31 de 
outubro de 2013).

4. Idêntico temperamento se adotou com o Sr. Fernando Villalonga (Secretaria Geral de UCCI) e 
com todos os candidatos em cumprimento do artigo 4º da Resolução de 17 de setembro.

Efemérides Lembradas

• 3 de janeiro 1833, 180 anos da usurpação das Ilhas Malvinas. O Secretário Executivo da Rede 
de Mercocidades, Francisco Gutiérrez, reivindicou a política que está realizando o Governo Argentino 
sobre as Ilhas Malvinas. Lembrou-se que na 17ª Cúpula de Mercocidades, a Declaração de Quilmes 
contemplou um parágrafo especial por este tema, onde as intendentas, intendentes, prefeitas, prefeitos, 
alcaidesas e alcaides, expressaram “O total apoio aos legítimos reclamos da República Argentina pela 
soberania das Ilhas Malvinas”.

• 18 de janeiro de 2007, cria-se o Instituto Social do MERCOSUL, também se instala o Foro 
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR).



34

17ª C
Ú

P
U

L
A

 D
E

 M
E

R
C

O
C

ID
A

D
E

S - Q
U

IL
M

E
S 2012/2013

46

• 27 de janeiro, Dia da Comemoração em Memória das Vítimas do Holocausto.

• 31 de janeiro de 1813, início de sessões da Assembleia do Ano XIII (Bicentenário da Assembleia).

• 10 de fevereiro de 1912, lembrança dos 101 anos da sanção da Lei Nacional de Eleições n° 
8871, conhecida pela Lei Sáenz Peña. Esta Lei foi fundamental para o sistema democrático argentino e 
outorgou direitos transcendentais à cidadania.

• 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social. Na ocasião se expressou o compromisso da Rede 
por reafirmar a justiça social como uma estratégia política de defesa dos interesses dos povos da região.

• 3 de março, Dia da Confraternidade Latino-Americana. Fez-se chegar um especial cumprimento 
e se expressou o compromisso da Rede de criar vínculos de irmandade cultural, social e política assim 
como lembrar a origem comum dos povos da América Latina.

• 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A SE se aderiu à mensagem da Unidade Temática 
Gênero e Município que, em suas versões em castelhano e português, se enviou a todas as cidades da 
Rede.

• 11 de março de 2011, entra em vigor o Tratado da UNASUL. Lembrou-se o segundo aniversário da 
entrada em vigência do Tratado Constitutivo da UNASUL (União das Nações Sul-Americanas – 11/3/2011 
- 2013).

• 21 de março, Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial. A SE  expressou o propósito 
de combater e erradicar o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e todas as formas relacionadas 
de intolerância.

• 22 de março, Dia Mundial da Água; Declarado pela Assembleia Geral da Organização das Nações 
Unidas.

• 24 de março, Dia da Memória pela Verdade e Justiça. Data instituída em 2002 pela Lei n° 25633 
(Argentina).

• 25 de março, Dia Internacional da Rememoração das Vítimas da Escravidão e do Tráfico 
Transatlântico de Escravos.

• 26 de março, Dia do MERCOSUL.

• 14 de abril, Dia das Américas. Lembrou-se o Dia das Américas ressaltando que, em 1826, o 
Libertador Simón Bolívar já convocava ao Congresso de Panamá e que, hoje em dia, com a constituição da 
CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos), sopram novos ventos e se escutam 
outras vozes nas quais se cifram grandes esperanças para o tratamento dos problemas e desafios que 
enfrenta a América Latina. 

• 24 de abril, Dia da Ação pela Tolerância e o Respeito entre os Povos (data comemorativa do 
genocídio de que foi vítima o povo armênio – Lei argentina nº 26199).

• 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador.

• 4 de maio, terceiro aniversário da designação do Primeiro Secretário Geral da UNASUL (Dr. 
Néstor Kirchner). Com menção a que no dia 23/5/2013 se comemorou o quinto aniversário da aprovação 
do Tratado Constitutivo deste bloco regional.

• 5 de maio, de 1959, falecia o Dr. Carlos Saavedra Lamas quem, entre outros cargos, foi ministro 
de Relações Exteriores da Argentina entre 1932 e 1938. No ano 1936, a raiz de sua mediação no conflito 
denominado a “Guerra do Chaco”, entre Paraguai e Bolívia, obteve o Prêmio Nobel da Paz.
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• 15 de maio de 1954, a União Latina foi constituída em Madri, Espanha. Durante a reunião de 
seu XIX Congresso (Paris, 13 e 14 de dezembro de 2000) se decidiu comemorar seu nascimento como 
organização internacional do tipo intergovernamental que, atualmente, reúne 36 estados de idioma 
oficial ou idioma nacional romance. Concentra seu trabalho na necessidade de conscientizar sobre  a 
importância das culturas e línguas latinas, e se ocupa da defesa e difusão das identidades e valores 
culturais da latinidade como motor impulsor de abertura e diálogo. Todas as ações da União Latina 
ilustram a colaboração desta herança para o desenvolvimento do humanismo e das sociedades fundadas 
no direito, na tolerância e na democracia. Atua em três campos: na promoção das culturas latinas, na 
promoção e ensino das línguas neolatinas nos países membros e no desenvolvimento da terminologia 
científica e técnica nas línguas latinas. Ao decidir comemorar sua constituição, declarou-se o dia 15 de 
maio como Dia da Latinidade.

• Cumprimentou-se à Comunidade Andina (CAN) pela subscrição, há 44 anos (maio de 1969), do 
Acordo de Cartagena, que iniciou o processo andino de integração.

• 5 de junho. Dia Mundial do Meio Ambiente.

• 9 de junho. Lembrança do falecimento do jurisconsulto argentino Luis Maria Drago, quem formulou, 
há mais de cem anos, a chamada “Doutrina Drago”, que reprova o emprego da intervenção armada 
para a cobrança compulsiva da dívida pública de um país em relação a outro, afetando sua soberania 
mediante a ocupação de alfândegas ou ameaças de navios de guerra.

• 19 de junho. Comemoração de um novo aniversário do nascimento de um dos pais da Pátria 
Grande na América do Sul, José Gervasio Artigas. No dia 10 de junho de 2013, o Senado e a Câmara de 
Deputados da Nação Argentina sancionaram com força de Lei (26859) o nome de “José Gervasio Artigas” 
à totalidade da Estrada Nacional 14.

• 20 de junho. Lembrança que no ano 2005, em Assunção do Paraguai, ditou-se a Decisão do 
Conselho Mercado Comum nº 17/05 e se assinou o Protocolo de Assunção sobre Compromisso com a 
Promoção e Proteção dos Direitos Humanos do MERCOSUL. Este instrumento legal se encontra vigente 
desde o ano 2010 e mereceu o ditado de diversas leis internas como: Lei argentina 26109. Brasil Decreto 
Legislativo 592. Paraguai Lei 3034 e Uruguai Lei 18296.

• 22 de junho de 1826, formação do Congresso Anfictiônico, reuniu-se no Panamá entre os dias 
22 de junho e 15 de julho de 1826, tinha o grande objetivo de criar uma confederação dos povos ibero-
americanos, desde México até o Chile e Argentina. Era o momento auge das revoluções de independência 
hispano-americanas. Simón Bolívar e o Mariscal Antonio Sucre acabavam de liberar o Alto Peru (Bolívia), 
último bastão do realismo espanhol no continente. Salvo Cuba e Puerto Rico, toda a América hispânica 
era finalmente livre, depois de décadas de sangrentas guerras contra o poder colonial. Foi um ato 
fundamental da doutrina da unidade latino-americana e caribenha.

• 28, 29 e 30 de junho de 2008, 2011 e 2012, respectivamente. Declarações de Cidadãos Ilustres 
que o MERCOSUL outorgou ao escritor Eduardo Galeano, à senhora Estela de Carlotto, presidente da 
Associação Avós da Praça de Maio e ao ex-presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio 
“Lula” da Silva. 

• 1 de julho de 2008. Lembrou-se o 5º aniversário da Reunião do Conselho do Mercado Comum do 
MERCOSUL realizada em San Miguel de Tucumán onde os Estados Parte e Associados se pronunciaram 
em uma Declaração referente à “Diretiva de Retorno” da União Europeia.

• 11 de julho. Nascimento da heroína da independência da Pátria Grande Juana Azurduy. A vida 
de Juana foi tão épica que, em seu nome, se celebra o Dia das Heroínas mártires da Independência da 
América e o Dia da Irmandade argentino-boliviana. Muitas mulheres, que ofereceram seu sangre em 
nome do compromisso com a liberação de seus povos, foram ignoradas no relato histórico e, portanto, 
merecem ser devolvidas à memória coletiva, ao menos com a lembrança de que entregaram suas vidas 
a favor da liberdade sul-americana.
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• 11 de julho. Dia Mundial da População.

• De 22 a 26 de julho. 24 de julho de 1783, nascimento do Libertador Simón Bolívar, prócer 
venezuelano que lutou para libertar aos povos americanos de toda dominação estrangeira, já que seu 
sonho foi vê-los unidos numa só pátria. Não menos transcendente resultou lembrar também que no dia 
26 de julho de 1822, ocorreu a entrevista de Guayaquil, que nomeia ao encontro de ascendência entre os 
Libertadores da América Simón Bolívar e José de San Martín. A centralidade histórica deste encontro foi 
nada menos que buscar a consolidação da América do Sul liberta. Por último, se rememorou a Declaração 
Política do MERCOSUL, Bolívia e Chile como Zona de Paz e livre de armas de destruição em massa, 
que os governos da República Argentina, da República da Bolívia, da República Federativa do Brasil, da 
República do Chile, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai subscreveram no dia 
24 de julho de 1999, convencidos que a paz constitui o principal desejo de nossos povos, forma a base 
do desenvolvimento da humanidade e representa a condição primordial para a existência e continuidade 
do MERCOSUL.

• 9 de agosto. Dia Internacional das Populações Indígenas do Mundo. Os governos da região 
têm trabalhado durante os últimos anos numa clara política de restituição de direitos para os povos 
originários, durante séculos marginalizados e despojados.

• 12 de agosto. Um ano que a República Bolivariana da Venezuela adquiriu a condição de Estado 
Parte do MERCOSUL e pode participar com todos os direitos e obrigações no MERCOSUL, de acordo ao 
artigo 2º do Tratado de Assunção e nos termos do Protocolo de Adesão (que em 12 de agosto de 2012 
entrou em vigor. Decisão 27/12). Na ocasião se consignou que Mercocidades albergou em seu seio a 
cidades deste país com anterioridade à aquisição da condição de Estado Parte do MERCOSUL.

• 13 de agosto. 9º aniversário da instalação e abertura do Tribunal Permanente de Revisão do 
MERCOSUL (2004-2013). A SE expressou na mensagem alusiva que não desconhecia o importante papel 
que desempenha a dimensão jurídica no processo de integração, já seja na solução de controvérsias, 
como também na consolidação do espaço comunitário sob o império do direito, o respeito dos direitos 
humanos e a vigência da democracia.

• 30 de agosto. Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, declarado como tal 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 65/209, do dia 21 de dezembro de 2010.

• 11 de setembro. Lembrança dos 40 anos do golpe de Estado (11/9/1973) que derrocou ao Governo 
democrático de Salvador Allende iniciando-se, no país transandino, anos escuros e sangrentos.

• 12 de setembro. Dia das Nações Unidas para a Cooperação Sul-Sul. Apoiou-se que esta 
cooperação, a diferencia do modelo neoliberal, requer da ação pública como eixo da estratégia do 
desenvolvimento, ademais de uma maior horizontalidade nos intercâmbios.

• 15 de setembro. Dia Internacional da Democracia. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em 
sua resolução A/62/7 (2007), incentivou aos governos a fortalecer os programas nacionais dedicados 
a sua promoção e consolidação. Nosso continente, tão severamente invadido pelos que desprezam 
este valor universal, tem lutado profundamente por recuperar os governos democráticos com valentia e 
fortaleza dos povos de nossas nações.

• 17 de setembro. Dia do Patrimônio Cultural do MERCOSUL. Para a cidade de Quilmes, cujo lema 
convocador para a 17ª Cúpula de Mercocidades foi “Para uma Cultura de Integração Regional”, a data 
recordada tem um especial significado, pois defendemos apaixonadamente a tese de que o MERCOSUL 
é muito mais que uma simples união alfandegária para converter-se numa experiência de procura e 
encontro de nossas raízes comuns e nosso futuro compartilhado.

• 27 de setembro. Dia Mundial de Turismo. Compartilhou-se o inteiro teor do comunicado da 
Unidade Temática Turismo.
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• 7 de outubro (primeira segunda-feira de outubro) Dia Mundial do Hábitat.

• 12 de outubro. Dia da Diversidade Cultural Americana.

• 13 de outubro. Dia Internacional para a Redução dos Desastres Naturais.

Foro Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL 
(FCCR)

1. Em sua condição de Coordenador do Comitê dos Municípios do Foro Consultivo de Municípios, 
Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR), o Secretário Executivo assistiu 
à Cúpula do MERCOSUL realizada, na cidade de Brasília, de 5 a 7 de dezembro de 2012.

2. Emitiu-se e se difundiu um Comunicado, em virtude de se celebrar os 6 anos da instalação, em 
18 de janeiro de 2007 no Rio de Janeiro, do FCCR, ressaltando-se que, em exercício das atribuições e 
responsabilidades pertinentes, na reunião plenária do FCCR celebrada em Brasília no dia 6 de dezembro 
de 2012, apresentou-se e se aprovou o Plano de Ação para o biênio 2013/2014 que foi avaliado, 
expressamente, através da Decisão n° 54/12 do Conselho do Mercado Comum (CMC).

3. Em idêntico sentido, o Secretário Executivo se dirigiu por nota à PPTU e ao FCCR indicando 
sua posição favorável a que se desse ao Plano de Ação precitado uma ampla divulgação, procurando 
viabilizar desse modo à posse desde os municípios (primeira instância de governo da democracia e 
instituição central na promoção e difusão da integração) de um cabal compromisso com o mesmo.

4. Graças ao convite recebido, a Coordenação Diretiva da Secretaria Executiva participou (de 28 
a 30 de janeiro), expondo num painel acerca da Rede e do FCCR, no encontro nacional que reuniu aos 
novos prefeitos e prefeitas do Brasil, na cidade de Brasília.

5. Assim mesmo, representou-se ao Secretário Executivo da Rede e Coordenador do Comitê dos 
Municípios do Foro, na XXXVI Reunião de Coordenadores do mesmo que ocorreu no dia 14 de maio, 
na cidade de Montevidéu, Uruguai. Na ocasião, realizou-se um relatório sobre as atividades realizadas a 
partir de 1º de dezembro que, em sua versão digital, foi anexado a ata da reunião e, a petição da proposta 
da representação, o FCCR se congratulou da assinatura do Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional 
da Bolívia ao MERCOSUL comprometendo-se, a Presidência Pro Témpore do Uruguai, a cursar convite 
aos governos subnacionais desse país pela realização da reunião plenária do Foro no mês de julho.

6. Em função da reunião do dia 14 de maio, e tendo realizado uma revisão do Plano de Ação do 
FCCR, a Coordenação do Comitê dos Municípios informou que, no concernente ao Relacionamento 
e Cooperação, atividade de apoio à cooperação científico-tecnológica entre governos subnacionais e 
universidades e centros de pesquisa, a Rede de Mercocidades junto à Associação de Universidades 
Grupo de Montevidéu (AUGM), estava convocando aos governos locais e ao sistema universitário público 
para o II Encontro de Cidades e Universidades (Montevidéu, Uruguai de 3 a 5 de julho de 2013). Lembrou 
que assinou um Acordo Complementário do Convênio Marco celebrado -no ano 2004- com a Associação 
de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) pelo qual, no Comitê Executivo do Observatório Urbano 
de Transferências e Inovações Tecnológicas Sociais da AUGM, se incorporam três membros designados 
pela Rede.

7. Participação na XIV Reunião Plenária do FCCR, que ocorreu na cidade de Montevidéu, Uruguai 
(11 de julho de 2013). O prefeito Gutiérrez intercedeu para que a participação dos municípios seja maior 
e por um MERCOSUL não só econômico senão cada vez mais social, cultural, político e atento às 
armadilhas. Em referência à Aliança do Pacífico, como uma iniciativa de integração regional comercial 
incentivada pelos Estados Unidos depois da derrota do ALCA, indicou que se confronta ao projeto 
integrador e emancipador da América Latina e do Caribe, lembrando os valores de justiça, dignidade 
e solidariedade para com os povos, que comungam o MERCOSUL (em especial, de 2003 adiante com 
os presidentes Néstor e Cristina Kirchner, Lula e Dilma no Brasil e Mujica no Uruguai), a UNASUL  e a 
CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) que nasceu como tal em Caracas, 
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sob a presidência de Hugo Chávez Frías, o falecido mandatário, motor da estratégia liberadora. Também 
se apresentou a Memória das atividades da Secretaria Executiva da Rede de Mercocidades e do Comitê 
dos Municípios do FCCR (1/12/2012 – 5/7/2013) que, ademais, entregou-se, por escrito e em formato 
digital, à Presidência para sua distribuição entre os presentes e incorporação a ata da reunião. No ato 
de encerramento da Reunião Plenária esteve presente o Senhor presidente da República Oriental 
do Uruguai, José Mujica, e nesse âmbito, o governador do Estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, 
assumiu, pela República Bolivariana da Venezuela, a Presidência Pro Témpore do Foro até dezembro 
deste ano.

8. No dia 12 de julho, o secretário executivo Francisco, esteve na Cúpula dos presidentes do 
MERCOSUL da qual participaram os presidentes e presidentas, Cristina Fernández de Kirchner, Dilma 
Rousseff, José Mujica, Nicolás Maduro, Evo Morales, Porfirio Lobo (Honduras) e Donald Ramotar 
(Guiana).

9. Durante os dias 24 e 25 de julho o Secretário Executivo de Mercocidades e Coordenador 
do Comitê dos Municípios foi representado na XXXVIII Reunião de Coordenadores que ocorreu na 
cidade de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, República Bolivariana da Venezuela, com a presença das 
delegações de Argentina, Brasil e Uruguai. Durante o encontro se apresentou a página web do FCCR                                          
www.fccrmercosur.org com a finalidade de estruturar uma plataforma informativa e de difusão para o 
mesmo.

10. Dentro do prazo que foi estipulado na reunião citada no numeral anterior, desde a Coordenação 
do Comitê dos Municípios se fizeram as seguintes ponderações:

Reiterou-se à PPTV (Presidência Pro Témpore da Venezuela), que estava estreando seu cargo, 
que as autoridades do Comitê dos Municípios se encontravam a total disposição para o trabalho 
conjunto.

Lembrou-se que no dia 16/12/2013, o FCCR cumpre nove anos de sua criação.
Recomendou-se que no site fccrmercosur.org, esteja presente o aprovado Plano de Ação para 
o biênio 2013/2014 que foi avaliado expressamente através da Decisão 54/12. 

Adiantou-se a postura favorável a que se dê uma ampla divulgação da norma para conhecimento 
e demais efeitos, como para viabilizar a posse desde os municípios de um cabal compromisso 
como partícipes e protagonistas, lembrando que a integração, como o célebre Plano, não é um 
fim em si mesmo, senão um meio para alcançar o bem comum.

Indicou-se que o artigo 2º da norma 54/12 expressa que o FCCR apresentará ao Grupo 
Mercado Comum (GMC) um relatório anual do cumprimento do Plano, o que deveria acontecer 
no próximo dezembro.

Propiciou-se (e já se acrescentou) que na página web do FCCR, no setor de links, figurem, 
entre outros, o Portal da Rede de Mercocidades: www.mercociudades.org e do Parlamento do 
MERCOSUL: http://www.parlamentodelmercosur.org 

11. O secretário executivo Francisco Gutiérrez apresentou na reunião do FCCR (XXXIX Reunião 
Ordinária de Coordenadores) realizada na República Bolivariana da Venezuela (nos dias 2 e 3 de 
setembro), uma proposta de Acordo Interinstitucional entre o Foro e o MERCOSUL Cultural.

12. Na mesma reunião, realizou-se duas recomendações à PPTV para elevar ao GMC as propostas 
de Declarações de Cidadãos Ilustres do MERCOSUL -post mortem-, dos ex-presidentes Hugo Chávez 
Frías e Néstor Kirchner.

13. Por sua vez, mencionou que, após quase vinte anos da consagração da estrutura institucional do 
MERCOSUL (Ouro Preto, 1994), merecia uma revisão que, entre outras questões, por exemplo, viabilize 
uma hierarquização do FCCR. 
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14. A PPTV apresentou 
formalmente a proposta de 
criação de uma Secretaria 
Permanente do FCCR, a 
qual foi aprovada, decidindo-
se elevar o documento 
de trabalho às instâncias 
pertinentes.

Secretário Executivo de Mercocidades em reunião de coordenadores do
FCCR em Porto Ordaz, Venezuela.
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Desde a planificação estratégica adotada por Mercocidades, tem se trabalhado para que as instâncias 
da Rede se apropriem da mesma, para avançar em cada uma das prioridades temáticas definidas pelos 
governos locais. Tem se avançado claramente em cada uma delas, ainda que com diferentes velocidades 
e resultados. A planificação contempla as dimensões políticas e operativas da Rede, que a partir de sua 
articulação permite avançar nas temáticas prioritárias. A primeira mostra avanços significativos da Rede 
na visibilidade, no lobby e na incidência que Mercocidades capitaliza nas instâncias regionais e globais. 
Mostra disso são os resultados dos acordos e alianças (concretizados ou em vias de se concretizar) com 
organizações e entidades como o ISM, IPPDH, AUGM e UNISDR, assim como o relacionamento com os 
escritórios das Nações Unidas por Habitat III, os objetivos pós 2015 e a União Europeia.

Avanços na planificação e os projetos estratégicos

A comunicação

A 17ª Cúpula de Mercocidades em Quilmes fechou um primeiro capítulo de importantes esforços em 
matéria de comunicação para a Rede. Durante a Cúpula se concretizou uma mesa de diálogo, em que 
diversos atores da comunicação conversaram sobre esta temática, enfatizando sua importância como 
uma ferramenta democrática, seu potencial no nível local e regional, e os riscos de seu abuso (ver pág. 
31). Para o encerramento da Cúpula se apresentaram a modo geral, diversas linhas do Plano Estratégico 
de Comunicação, detalhando o caminho iniciado um ano antes com a definição da Secretaria Executiva 
de Montevidéu de trabalhar à comunicação como uma de suas linhas prioritárias. 

A resenha desse processo e as diversas propostas do Plano estão disponíveis através do seguinte 
link: www.mercociudades.org/node/3788 

 
Necessidades

Ao avançar na construção do Plano, se evidenciaram diversas necessidades para cobrir na matéria 
de comunicação, entre elas se detalham as seguintes: 

-Definir e construir um posicionamento (que somos, que representamos, como nos percebem e que 
mensagem queremos emitir?).

-Elaboração de um manual de identidade gráfica (com diversas ferramentas comunicacionais).

-Clareza nos mecanismos de participação e vinculação (definir para cada parte responsabilidades, 
critérios de participação e sugestões para desenvolver seu potencial comunicativo).

-Fazer do problema da comunicação um ponto de reflexão, autocrítica e transformação.

-Promover uma participação e um consenso que reconheça e integre as diversidades da Rede. 

-Explorar o potencial comunicativo, de difusão, envolvimento e participação cidadã da Rede.

-Avaliar e monitorar nossas ações em comunicação.
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Algunas propuestas

1 - Grupo Regional de Comunicação

Mercocidades se situa num território geográfico extenso e diverso, o aproveitamento e a 
potencialidade da abordagem comunicacional neste contexto evidência a necessidade de um trabalho 
coordenado, coletivo, propositivo, inovador, e de um seguimento transversal de toda a Rede nos diversos 
âmbitos comunicacionais (interno, interinstitucional e externo), ante este panorama surge à proposta de 
criar o Grupo Regional de Comunicação de Mercocidades, que permitirá avançar nos objetivos propostos 
no Plano e ao mesmo tempo eludir parte das necessidades orçamentais que uma área integral em 
comunicação da Rede demandaria.

Algumas responsabilidades propostas para este Grupo:

• Manter atualizado o Plano Estratégico de Comunicação de Mercocidades.
• Avaliar e monitorar os avanços e/ou retrocessos na implementação do Plano.
• Realizar recomendações para favorecer uma melhor comunicação entre as instâncias 
da Rede e a correta implementação do Plano.
• Fomentar o trabalho articulado e transversal nos âmbitos interno, externo e 
interinstitucional.
• Colaborar com a formação de equipes de comunicação de governos membro da Rede 
(desde a perspectiva comunicacional se propõe a abordagem dos seguintes tópicos: o local na 
integração regional, Mercocidades, MERCOSUL, processo de integração).

Recomenda-se:

• Que o Grupo tenha um perfil regional (com representantes de cidades de diversos 
países, em especial pessoas com experiência em comunicação e com amplo conhecimento da 
Rede).
• Que se definam interlocutores em comunicação por cada instância de trabalho da Rede, 
que possam ser intermediários e/ou fonte de consulta para o Grupo.
• Que possa contar com fundos da Rede ou externos a ela, para financiar suas atividades 
e ações.
• Que o Grupo seja coordenado pela Comissão Diretiva da Rede e pela STPM.

Durante a 18ª Cúpula em Porto Alegre, a STPM elevará ante ao Conselho e a Assembleia a 
proposta de formação do Grupo, prevendo de antemão, durante a mesma Cúpula, um espaço de troca 
para dialogar sobre esta proposta. 
 
2 - Plataforma em linha para a comunicação interna

A comunicação interna na Rede tem demonstrado não ser o suficientemente fluída, transversal, 
articulada e consistente. É por isso, que se propõe disponibilizar uma ferramenta destinada a melhorar 
esta situação, que favoreça e estimule a troca entre as diversas instâncias de trabalho. 

Propomos sua utilização por parte das diversas instâncias de trabalho da Rede, em especial das 
Unidades Temáticas. Permite a interação e o trabalho grupal, assim como a interação privada entre os 
usuários registrados para utilizá-la. Ali se podem hospedar documentos, criar pastas coletivas, propor 
pautas, calendários e programas de trabalho, e interatuar com diversos grupos que existem no espaço. 
Também tem a possibilidade de definir diversos níveis de administração e tipos de usuário, permitindo 
desta maneira a descentralização das funções.
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A plataforma começou a ser 
utilizada durante 2013, pelo Grupo 
de Deficiência Física e Inclusão e a 
Unidade Temática de Cooperação 
Internacional de Mercocidades, 
com êxito relativo, já que teve uma 
tímida apropriação por parte de 
ambos os espaços, sem avançar 
ainda no desenvolvimento de seu 
potencial. 

Propõe-se uma apresentação 
formal com propostas específicas 
de uso no próximo encontro de coordenadores e subcoordenadores das Unidades Temáticas da Rede. 

3 - Campanhas regionais anuais

Com relativo êxito, mas através de um processo cada vez mais afiançado, a Rede define ano a ano 
diversas campanhas de difusão à que se somam distintas Mercocidades, porém com pouca articulação 
e participação das instâncias de trabalho da Rede e da cidadania em geral. A partir deste Plano surge a 
ideia de reforçar este processo, somando a diversas instâncias da Rede na produção de conteúdos de 
difusão e promovendo o trabalho articulado para melhorar a comunicação destas campanhas.

Tomando em consideração a política de alianças estratégicas definida por Mercocidades, também 
se convidará para participar a organizações regionais afins, que favoreçam a maior representatividade 
possível, assim como uma grande diversidade de conteúdos e propostas que se juntarão a este processo.

Avanços na consolidação do Plano Estratégico de Comunicação

Reunião de coordenadores e subcoordenadores, Comissão Diretiva e secretarias Executiva e 
Técnica de Mercocidades - 12 a 14 de março, Montevidéu, Uruguai

A comunicação foi um dos três eixos centrais desse encontro que também girou em torno à 
capacitação e a cooperação internacional. Pontualmente, durante o encontro se entregou um documento 
com recomendações e pautas para a ação das Unidades Temáticas de Mercocidades, e ao longo de uma 
oficina surgiram às seguintes propostas: 

- Coincidiu-se com a necessidade de criar uma Agência de Notícias e Conteúdos de Mercocidades, 
que elabore e distribua conteúdos audiovisuais, escritos, de rádio, etc., às cidades da Rede, criando 
conteúdos menos formais e institucionais e mais próximos à comunidade mercosulina, difusores dos 
atributos e diversidades culturais na região. 

- Também se reconheceu os problemas orçamentais para consegui-lo e se enfatizou em que a Rede 
e suas cidades deverão fazer uma forte aposta em relação ao orçamento. 

- Remarcou-se a importância de elaborar pautas, protocolos e recomendações em comunicação 
para todas as instâncias de trabalho da Rede. 

- Coincidiu-se em remarcar como um dos grandes desafios das temáticas o trabalho transversal e a 
articulação e vinculação com Organizações da Sociedade Civil e âmbitos acadêmicos. 

- Sugeriu-se uma proposta gráfica para que as cidades reconheçam em seus sites web sua 

Plataforma de comunicação interna
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participação na Rede de Mercocidades, colocando um banner que vincule ao site de Mercocidades e 
diga que sua cidade é Mercocidades. Isso terá que ser um requisito obrigatório para todas as cidades da 
Rede. 

- Acordou-se promover um primeiro fórum de intercâmbio através da Plataforma Virtual inaugurada 
no âmbito do Plano de Comunicação da Rede. 

Plataforma em linha para a comunicação interna

Como mencionamos acima, a plataforma para a comunicação interna está sendo utilizada pelo 
Grupo de Deficiência Física e Inclusão e pela Unidade Temática de Cooperação Internacional, de forma 
tímida, atualmente. Recomenda-se apresentar a ferramenta e as experiências de seu uso no próximo 
encontro de coordenadores e subcoordenadores, com propostas específicas para desenvolver seu 
potencial dentro da Rede. ut.hanoi.uy/ 

A comunicação em encontro Cidades-Universidades

Em concordância com a política de alianças de Mercocidades, avançou-se em consolidar a 
vinculação em comunicação com a Associação Grupo Montevidéu (que reúne a 28 universidades 
públicas da região), com quem Mercocidades compartilha vários projetos, entre os quais se destacam o 
Observatório Urbano de Transferências e Inovações Tecnológicas Sociais, e a co-organização bianual do 
encontro Cidades-Universidades. 

A continuação detalhamos uma enumeração de definições que se realizou num intercâmbio que 
reuniu à STPM e a SE, junto ao Comitê Permanente de Mídias e Comunicação Universitária, de 3 de julho 
no II Encontro de Cidades e Universidades: 

-Identificar atividades e projetos de Mercocidades e AUGM em diversas temáticas que por suas 
conotações e interesse regional sejam prioritários para trabalhar conjuntamente, apoiando em visibilidade 
e difusão.

-Identificar cidades e universidades fortemente comprometidas na comunicação e integração 
regional para criar um núcleo forte de comunicação que possa potencializar a visibilidade.

- Realizar atividades conjuntas no âmbito do terceiro encontro regional por uma comunicação 
democrática organizado pela AUGM, dia 22 de outubro, na Universidade Nacional de Assunção, e na 18ª 
Cúpula de Mercocidades em Porto 
Alegre.

- Reforçar a produção de 
conteúdos conjuntos e a articulação 
de bases de dados da Rede.

- Intercambiar sobre temáticas 
prioritárias compartilhadas para 
potencializar as ações das UTs de 
Mercocidades e Núcleos, Comitês e 
Comissões da AUGM.
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Parlamento do MERCOSUL

A iniciativa da área de comunicação do Parlamento do MERCOSUL, o espaço de comunicação da 
STPM manteve três reuniões de intercâmbio e articulação, aproximando-se à Rede com as seguintes 
propostas:

-Apoiar-nos mutuamente na difusão de atividades.
 
-Avançar em compartilhar bases de imprensa e autoridades em comunicação da região.

-Convidar a Mercocidades e a AUGM, a participar de um projeto concreto de capacitação sobre a 
integração regional e seus processos, dirigido a estudantes universitários de comunicação da Universidade 
da República do Uruguai. 

-Propor o desenvolvimento conjunto de uma ferramenta web que reúna a comunicadores de todo o 
MERCOSUL. 

Os dois primeiros pontos já estão se executando, as outras duas propostas se encontram ainda numa 
fase de desenvolvimento primário, a participação da Rede nelas será consultada aos espaços pertinentes, 
uma vez que se avance mais sobre ambas as propostas e as possibilidades de seu desenvolvimento. 

Mercocidades.tv

A princípio de 2013, e como uma proposta motivada a partir da mesa de diálogo sobre comunicação, 
realizada na 17ª Cúpula de Mercocidades em Quilmes, reuniu-se com a Secretaria Técnica Permanente 
um dos palestrantes que participou desta mesa, Aram Aharonian. Quem em representação da Fundação 
para a Integração Latino-Americana (FILA) aproximou à Rede uma proposta com o objetivo de reunir 
num site web produções audiovisuais das cidades da região, como uma ferramenta destinada a reduzir 
a invisibilidade do projeto de integração regional, garantir a pluralidade de vozes e diversidade de formas 
e culturas em nossa região. 

Uma ferramenta que ao mesmo tempo propugne e conscientize sobre a participação cidadã e a 
grande diversidade de temáticas que desenvolve Mercocidades. O projeto se encontra numa etapa 
primária, e implicaria não só a difusão de produções audiovisuais já realizadas, senão que também o 
fomento à criação mediante concursos e a produção desde Mercocidades. 

Durante a Cúpula em Porto Alegre serão apresentadas algumas linhas iniciais da proposta (que pelo 
momento temos nominado Mercociudades.tv, a sugestão de FILA) para discutí-las e combinar possíveis 
ações, avaliando a viabilidade de um avanço preliminar através de uma experiência piloto na Rede.

Portal Mercocidades

Durante o ano 2013 o 
portal desenvolveu um espaço 
destinado a difundir o projeto 
turístico regional da Rede: 
Capitais Gaúchas Rotas Tchê

Neste se mostram as 
linhas prioritárias da proposta, 
seus objetivos, novidades, o 
calendário de atividades e suas 
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áreas de desenvolvimento segundo as rotas turísticas: Natural e Rural, Enoturismo, Congressos e 
Eventos e Cidades Históricas. 

Podem ter acesso através do seguinte link: http://www.mercociudades.org/node/4084

Visitas ao portal em 2013 

Para compreender um pouco melhor o panorama comunicacional da Rede, listamos a continuação 
as ferramentas disponíveis na atualidade:

Bases de dados: De imprensa local, nacional e regional. De agências internacionais. De 
organizações da sociedade civil na região. De instituições acadêmicas e entidades governamentais no 
nível nacional e regional.

Sites Web: 

www.mercociudades.org Portal das Cidades
www.inmercociudades.org Site do projeto: Inovação e Coesão Social
juventud.mercociudades.org/ Unidade Temática da Juventude
utpemercociudades.wordpress.com/ Unidade Temática de Planificação Estratégica
seguridadciudadana.mercociudades.org/ Unidade Temática de Segurança Cidadã
utemercociudades.wordpress.com Unidade Temática de Educação
utadsmercociudades.blogspot.com.ar/ Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local
turismoredmercociudades.blogspot.com/  Unidade Temática de Turismo

Redes sociais: facebook (da Rede, da Unidade Temática de Turismo, de Gênero e Município, e 
do Encontro de Organizações Juvenis de Mercocidades) – twitter (da Rede) – Canal em You Tube (da 
Rede) - blog (de Turismo e de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável) – Canal em You Tube (cultura).

Publicações impressas e digitais: publicações das Unidades Temáticas e boletins – publicações 
da Rede (Revista Diálogo – Relatórios) – Publicações de projetos.

Outras ferramentas: Banco de Boas Práticas de Mercocidades, Botequim de Primeiros Auxílios 
Culturais (UT de Cultura), Festival Itinerante de Direitos Humanos de Mercocidades (criado pelo projeto 
regional de Mercocidades: Estado+Direitos).
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Fortalecimento das capacidades, dos espaços de capacitação

Uma das apostas da Rede para o fortalecimento institucional é a geração de capacidades nos atores 
locais e nas distintas instâncias de Mercocidades para a geração de projetos com visão regional. Nesse 
sentido, avançou-se, depois da conclusão de vários projetos que desenvolveram atividades de capacitação 
(E+D, IN e LPL), para desenvolver uma área específica de Mercocidades para dar continuidade aos 
espaços de capacitação. Nesse sentido, realizou-se uma capacitação presencial na cidade de Posadas, 
Província de Misiones, Argentina, organizada por várias instituições de forma colaborativa. 

Capacitação presencial em Posadas

De 5 a 9 de agosto de 2013, Mercocidades junto com a Municipalidade de Posadas, o Grupo GIP 
INTER, o Instituto de Comunicação e Desenvolvimento (ICD) os institutos Social (ISM) e de Políticas 
Públicas em Direitos Humanos (IPPDH) do MERCOSUL, organizaram a Sétima Capacitação Regional 
para a Formulação de Projetos, o seminário-oficina sobre cooperação descentralizada e a jornada 
“Cidades e Região, internacionalização e cooperação”, encontros que formaram a semana da integração 
regional de cidades em Posadas, Argentina. Estiveram presentes 16 participantes com ideias de projetos, 
provenientes de 5 organizações da sociedade civil e 11 governos locais de Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela.

Durante o primeiro dia os participantes assistiram a uma Oficina sobre Integração Regional com uma 
introdução temática ao MERCOSUL e Mercocidades, centralizando-se especialmente nas três temáticas 
principais: a integração produtiva, a cidadania regional e a inclusão social. Também participaram de um 
módulo de introdução metodológica e uma oficina sobre inclusão da perspectiva de gênero na formulação 
de projetos.

Durante os dias seguintes a capacitação continuou a cargo da especialista em metodologia 
para a formulação de projetos, Fernanda Mora, do Grupo GIP INTER. Houve também uma oficina 
sobre a dimensão da comunicação nos projetos regionais. Neste espaço participou Graciela Salazar, 
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da Cooperativa Generar limitada de Tucumán (Argentina) responsável do projeto “Fortalecendo a 
competitividade de empreendimentos produtivos rurais e urbanos da Província de Tucumán Noroeste da 
Argentina”, co-financiado por IN.

A apresentação oficial foi realizada na sexta-feira 9 com a apresentação pública da Sétima 
Capacitação de IN e as Jornadas. Participaram da mesa de abertura:

-Orlando Franco, prefeito de Posadas

 -Hugo Passalacqua, vice-governador da Província de Misiones

 -Lia Fabiola Bianco, ministra de Ação Cooperativa, Mutual, Comércio e Integração da Província 
de Misiones.

-Francisco Gutiérrez, prefeito de Quilmes e secretário executivo de Mercocidades

-Tarsón Nuñez, coordenador da Assessoria de Cooperação e Relações Internacionais do Rio 
Grande do Sul.

-José Alberto Vitar, subsecretário de Assuntos Institucionais da Chancelaria Argentina. 

-Ruben García, diretor da Divisão de Relações Internacionais e Cooperação, intendência de 
Montevidéu, Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades.

Esta instância presencial 
contou com uma novidade, que foi a 
participação ativa dos representantes 
do ISM e do IPPDH, Marcelo Mondelli, 
Mariano Nascone e Jolieta Rossi, 
respectivamente. No âmbito dos 
convênios de colaboração existente 
entre Mercocidades e estes institutos se 
contou com o apoio e a colaboração dos 
profissionais mencionados, participando 
das seções da capacitação, assim como 
no acompanhamento virtual durante os 
meses seguintes.

 www.inmercociudades.org 

Projeto Regional: Capitais Gaúchas 
Rotas Tchê

O projeto procura fomentar o turismo 
“sem fronteiras” através da integração 
de uma região que tem à identidade 
gaúcha como um elemento comum 
entre os países. Pretende-se como 
um objetivo mais geral, desenvolver 
o turismo num âmbito internacional, a 
partir da gestão compartilhada entre os 
participantes da iniciativa, fortalecendo a 
identidade cultural, promovendo assim, a  Algumas imagens de rotas do projeto
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desconstrução dos limites geográficos nacionais a partir da integração de rotas regionais. Isto permitirá 
dinamizar o turismo interno na área de influência, através da potencialização de polos e eixos indutores 
(principais destinos e rotas turísticas) da atividade, e da cooperação técnica para a estruturação e a 
qualificação da oferta turística. Ao mesmo tempo contribuirá para promover internacionalmente a cultura 
e o sistema turístico gaúcho como uma identidade regional. 

Entre os resultados desta iniciativa está integrar num mapa sem fronteiras territoriais, atrativos 
turísticos das cidades da região em rotas de enoturismo, cidades históricas, turismo rural, espaços 
naturais, congressos e negócios. Rotas Tchê foi pensado sobre a base dos princípios de integração 
regional, interação e cooperação entre as cidades participantes, tendo como foco o desenvolvimento 
regional, social e econômico sustentável através da consolidação de produtos turísticos e sua promoção 
nos mercados nacionais e internacionais. 

Entre os compromissos assumidos pelas cidades participantes está o de estruturar a oferta turística 
local para sua integração ao projeto, buscar a adesão de novos governos locais e divulgar Rotas Tchê 
por meio de associações com empreendedores e empresários de turismo. Esta iniciativa é realizada 
pela Unidade Temática de Turismo de Mercocidades (UTT) coordenada atualmente pela Intendência de 
Maldonado. 

www.mercociudades.org/node/4084

Banco de Boas Práticas

O Banco é um projeto de alcance regional, 
financiado pelo Fons Catalá de Cooperação ao 
Desenvolvimento e administrado pela Unidade 
Temática de Desenvolvimento Econômico Local 
(UTDEL). A criação do Banco de Boas Práticas 
busca promover a troca de conhecimentos 
e informação a fim de consensualizar às 
experiências na gestão dos governos locais, 
assim como promover o desenvolvimento 
econômico local.

Esta ferramenta conta na atualidade com 
50 experiências dos governos locais integrantes 
de Mercocidades e começa a mostrar um mapa 
de temáticas prioritárias para os territórios, 
que seguramente se transformará num espaço 
valioso de informação para o desenho de políticas 
públicas regionais desde os atores locais. 

www.bancodebuenaspracticas.org 

Observatório Urbano de Transferências e Inovações Tecnológico-Sociais (OUIT)

O texto introdutório do Observatório expressa: “Ao longo das últimas décadas, tem se recuperado 
progressiva e sustentavelmente, tanto nos ambientes acadêmicos como nos profissionais e governamentais, 
a importância que possuem os estudos e a análise do território, fundamentalmente quando os mesmos 
se afrontam para a definição de políticas de intervenção. Esta crescente relevância se justifica a partir 
do reconhecimento que do mesmo tem se feito como centro dos processos socioeconômicos, culturais e 
tecnológicos e, portanto, fundamento e objeto do desenho das políticas públicas. 

A região é um território particular que atua como o apoio de uma rede de relações culturais, sociais, 

Banco de Boas Práticas de Mercocidades
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econômicas e de produção, cujos pontos nodais estão formados por suas áreas urbanas. É precisamente 
no sistema urbano, reconfigurado a partir de processos de reterritorialização e de reestruturação de redes 
de centros urbanos de diferente funcionalidade, onde se tem manifestado com maior força os crescentes 
processos de competitividade, cooperação e associatividade interurbana e interinstitucional.

Estas transformações têm gerado novas e mais complexas demandas que devem ser cobertas 
desde a esfera pública, tanto dos governos locais como do âmbito científico acadêmico, responsável 
principal das políticas de desenvolvimento territorial os primeiros, e da produção e transferência de 
conhecimentos os segundos.

A partir disso, surge como uma necessidade hierárquica dos processos de desenvolvimento 
territorial contemporâneos, a de fortalecer os mecanismos de vinculação tecnológica entre ambos os 
atores, promovendo e alentando, não só os processos de produção de novos bens e serviços, senão 
também de inovações em matéria de gestão territorial, procurando dar respostas às novas e complexas 
demandas originadas numa estrutura social em permanente reconfiguração”.

Extraímos este texto, do documento que apresenta a ideia do Observatório, porque fundamenta 
bem a necessidade de contar com uma ferramenta destas características. Estamos no processo mesmo 
de armado e concretização do Observatório, falta ainda muito trabalho, para que se transforme numa 
base de informação e conhecimento potente para o desenvolvimento do território.

Os passos que tem se dado neste período para esta articulação são os seguintes:

- Na reunião realizada na cidade de Tandil, Argentina, no dia 28 de fevereiro passado, acordou-se 
que Mercocidades formará parte do Conselho Executivo do Observatório, representada por: a Secretaria 
Executiva, a Secretaria Técnica Permanente e a Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação. 
E coincidiram na importância de dar visibilidade ao mesmo através da Rede. 

-Posteriormente, realizou-se seu lançamento no âmbito do II Encontro de Cidades e Universidades 
na cidade de Montevidéu, Uruguai, de 3 a 5 de julho do corrente. Destacando-se ali que o Observatório 
será uma ferramenta ágil para compartilhar, difundir e trocar experiências num processo dinâmico e 
em constante mudança. Incluirá também instâncias de reuniões e encontros temáticos que ajudarão ao 
processo de alimentação de sua base. 

-No dia 4 de julho do corrente, neste âmbito, se reuniu o Conselho Executivo tomando as seguintes 
decisões:

• Se acorda que o Conselho Executivo (CE) deve se reunir, como o indica as normas de funcionamento, 
ao menos duas vezes por ano, neste sentido, se resolve que estes encontros se realizem no âmbito das 
agendas previstas pelo Comitê de Desenvolvimento Regional da AUGM e pela Unidade Temática de 
Ciência, Tecnologia e Capacitação de Mercocidades.

• Dado que dentro das tarefas do CE do OUIT se encontra a realização dos Encontros de Cidades 
e Universidades previstos para cada dois anos, e que, a Mostra de Ciência e Tecnologia, organizada 
por Mercocidades, também está prevista se realizar a cada dois anos, se acorda que a realização dos 
mesmos seja em anos intercalados de forma a juntar os esforços para a concretização dos objetivos.

• A Mostra de Ciência e Tecnologia de Mercocidades de 2014 não tem definido seu lugar de 
realização, no dia da data as localidades propostas são as cidades de São Leopoldo, Estado do Rio 
Grande do Sul, e Rio Cuarto, Província de Córdoba. 

•Para o III Encontro de Cidades e Universidades, a se realizar em 2015, se resolve que a sede do 
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mesmo deve necessariamente, ter presença de uma Universidade membro da Associação.

Em primeira instância e como expressão de desejo, os participantes da reunião acordam focalizar 
os esforços para que o Encontro possa se efetuar em alguma cidade do Brasil.

• Manifesta-se a necessidade de definição de uma agenda para o trabalho em conjunto. Propõe-se 
avaliar a possibilidade de que a mesma seja o resultado de uma próxima reunião do Conselho Executivo 
e da Unidade Temática no âmbito da Cúpula de Mercocidades, a se realizar de 27 a 29 de novembro de 
2013, em Porto Alegre. Nesta Cúpula haverá um espaço para apresentar a todas as cidades presentes 
os avanços do Observatório.

• Em relação ao OUIT, se informa que não todos os trabalhos que foram apresentados para o 
Encontro são pertinentes para o Observatório, já que muitos não têm a base Governo Local-Universidade. 
Ademais, devem ser experiências que realmente surjam de um convênio entre ambas as instituições. 

Ressalta-se a importância de que os convênios marcos entre governo local e Universidade são 
importantes, porém também deveria haver um convênio específico para cada caso e, de não tê-lo, se 
solicitará um aval a ambas as instituições. Acorda-se começar a inclusão de experiências, tendo uma 
ferramenta que avalie o trabalho.

Nesse sentido se acorda que os critérios para a inclusão de experiências devem ser muito 
transparentes e com uma 
ampla difusão. Sempre se 
incluirão experiências exitosas, 
realizadas e replicáveis.
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Reunião do Comitê de Desenvolvimento Regional da AUGM e da Unidade
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Encontro Nacional de novas Prefeitas e Prefeitos do Brasil

Este encontro foi realizado de 28 a 30 de janeiro de 2013, na cidade de Brasília, a atividade reuniu 
a mais de 5000 prefeitos e prefeitas brasileiros, e contou com a presença de um representante da 
Secretaria Executiva (SE) de Mercocidades, que expôs sobre Mercocidades e o Fórum Consultivo de 
Cidades e Regiões do MERCOSUL, cujo Comitê de Municípios preside a Secretaria Executiva da Rede.

O Diretor Geral de Integração Regional da Secretaria de Relações Institucionais, Regionais e 
Internacionais de Quilmes, Dr. Daniel Rosano, em representação da SE da Rede, foi o encarregado 
de expor acerca da Rede e do Fórum num painel que compartilhou com o Embaixador Pedro H. Lopes 
Borio, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares do Ministério de Relações 
Exteriores do Brasil, e Cecília Prado da Agência Brasileira de Cooperação.

Neste âmbito a Secretaria Executiva recebeu o convite do Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para 
participar do II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável a se realizar, também em 
Brasília, durante o mês de abril.

Durante a jornada da segunda-feira 28, 
a presidente Dilma Rousseff abriu o encontro 
que teve entre seus objetivos aproximar 
o Governo Nacional do vizinho país aos 
governos municipais brasileiros, momento 
em que apresentou os principais programas 
federais aos quais podem ter acesso os 
municípios. Entre as novidades da jornada 
se destacou o anúncio de 66,8 bilhões de 
reais em novos fundos para os municípios 
em várias áreas.

Neste encontro se lembrou a tragédia 
de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 
expressando um fundo pesar pelos terríveis 
acontecimentos.

II Encontro de Municípios pelo Desenvolvimento Sustentável, FNP

A atividade se realizou em Brasília, de 23 a 25 de abril de 2013, com o slogan “Desafios dos novos 
governantes locais”. Foi organizada pelo Frente Nacional de Prefeitos (FNP), com o apoio de SEBRAE 
Nacional e do Governo Federal do Brasil, em parceria com a Confederação Nacional de Municípios e a 
Associação Brasileira de Municípios. Mercocidades patrocinou este evento junto a outras organizações 
locais, nacionais e regionais. 

Seu objetivo foi promover a troca de experiências e contribuir para o aperfeiçoamento das gestões 
dos governos locais através da construção coletiva de uma agenda que priorize o desenvolvimento local 
sustentável.

Durante o primeiro dia se realizou uma reunião de prefeitos e se escolheu a direção do FNP. Os 
painéis que se realizaram durante os três dias giraram em torno à gestão municipal e o desenvolvimento 

Poder Executivo do Governo Federal brasileiro
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sustentável.

Também se desenvolveu o 
Forum Ted Like, e salas temáticas 
que contaram com expositores 
nacionais e internacionais. 
Durante os dias 24 e 25 se realizou 
também um Salão Internacional de 
Boas Práticas em Gestão Local 
com as principais premiações e 
certificações para experiências de 
gestão pública municipal.

De fevereiro a março se 
desenvolveu uma série de dez 
encontros regionais em diferentes 
lugares do Brasil que serviram como 
preparação para esta atividade 
central. Durante os encontros 
se debateu a criminalização da 
política e a função do governante. 
As discussões foram dirigidas pelo prefeito anfitrião de cada cidade.

 www.emds.fnp.org.br/

Visitam Montevidéu jovens ganhadores do concurso “MERCOSUL na Escola” 

De 22 a 25 de maio de 2013, visitaram a Montevidéu (Uruguai) os estudantes de Tandil (Argentina), 
ganhadores do concurso “MERCOSUL na Escola”. Durante sua visita percorreram lugares característicos 
da cidade anfitriã, e conheceram os escritórios de Mercocidades e do MERCOSUL.

O concurso teve como ganhadores oito estudantes, 4 na categoria adultos, com o projeto “A soja, 
os pequenos produtores rurais e o MERCOSUL” e 4 na categoria adolescentes, com o trabalho “De 
Fulton ao MERCOSUL”, pertencentes a escolas secundárias rurais de Maria Ignacia-Vela e Fulton, 
respectivamente.

O concurso foi promovido pela Municipalidade de Tandil com o fim de fomentar a relação com 
Mercocidades e o conhecimento deste trabalho por parte de jovens da região.

Ambos os projetos tratam de solucionar problemáticas de sua localidade e da região. Fulton trabalhou 
o tema do uso de biocombustíveis nos ônibus escolares. Os jovens de Maria Ignacia-Vela trataram do 
tema da soja e da proteção a pequenos produtores.

A delegação que visitou o Uruguai, contou também com representantes do Departamento Executivo 
e do Conselho Escolar. Os estudantes passearam no Ônibus Turístico de Montevidéu, visitaram o Centro 
Juvenil Mercado Victoria, onde participaram de uma oficina de culinária. Realizaram um percorrido pelo 
Edifício MERCOSUL e uma visita à Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades, onde conheceram 
o funcionamento da Rede, seus conceitos de trabalho e projetos.

Depois se trasladaram à Intendência de Montevidéu, onde a intendente, Ana Olivera, lhes deu as 
boas-vindas. Participaram também o secretário geral, Ricardo Prato, a diretora do Departamento de 
Desenvolvimento Social, Maria Sara Ribero, e o diretor da Divisão Relações Internacionais e Cooperação, 
Ruben García.

Fernando Haddad, prefeito de São Paulo, em encontro do FNP
pelo desenvolvimento sustentável 
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A Intendente lembrou em sua oratória que Montevidéu é atualmente Capital Ibero-Americana da 
Cultura, e destacou o trabalho de Mercocidades para aprofundar a integração regional. “Procura-se 
transcender a aliança alfandegária que foi o MERCOSUL no começo”.

Felicitou aos estudantes e destacou o fato de que os trabalhos abordaram a integração regional, 
pensando em temas da região, mas também em outros que a transcendem. Os jovens visitaram também 
o Mirante e a Feira do Livro para Crianças e Adolescentes na explanada municipal.

Diálogos sobre descentralização e governança local-regional e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável

Nos dias 27 e 28 de maio de 2013, Mercocidades organizou junto à Intendência de Montevidéu, 
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU) e o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 
Humanos (ONU-HABITAT), as jornadas de trabalho “Diálogos sobre descentralização, governança local-
regional e desenvolvimento urbano sustentável” em Montevidéu, Uruguai. 

A abertura do evento esteve a cargo da intendente de Montevidéu, Ana Olivera, da representante 
da Secretaria Executiva de Mercocidades da cidade de Quilmes, Lucrecia Monteagudo, do diretor de 
Programas e Estudos de CGLU, Edgardo Bilsky e do oficial de Assentamentos Humanos da ONU-
HABITAT, Julio Norori. Participaram das jornadas representantes de Quilmes, Rosário, Esteban 
Echeverría, Pergamino, Monte Caseros, Posadas, Córdoba e Morón (Argentina); Canoas, Osasco, 
Brasília, Porto Alegre e Guarulhos (Brasil), Assunção (Paraguai), Barquisimeto (Venezuela), Santiago 
(Chile), Montevidéu (Uruguai) e representantes da ONU HABITAT, do Fundo Andaluz de Municípios para 
a Solidariedade Internacional (FANSI) e de CGLU.

Jovens de Tandil, com a intendente de Montevidéu
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O encerramento esteve a cargo do prefeito de Nuevo Berlin (Río Negro, Uruguai), Sergio Milesi e 
do subsecretário do ministério de Educação e Cultura do Uruguai, Óscar Gómez.

Participaram, também, os prefeitos dos 8 municípios de Montevidéu, assim como também de 
localidades uruguaias de: Paysandú, Soriano, Canelones, Florida, Colônia, Salto, Tacuarembó, Río 
Negro, Durazno, Artigas, Rivera, Maldonado e Rocha.

A exposição final foi realizada pelo sociólogo José Arocena, a modo de conclusão do evento, 
destacando os conceitos de governança e descentralização como articuladores das cidades.

Como resultado das jornadas se apresentou recomendações e propostas para avançar na 
temática.

A relatoria das jornadas se baseou principalmente nas discussões, apresentações e colaborações 
realizadas na mesa de diálogo “Governo de aproximação: Aprendizagens e desafios”, onde se 
abordaram os grandes desafios da descentralização, o contexto Latino-Americano e o caso uruguaio.

Os prefeitos e dirigentes 
municipais participantes, 
insistiram na necessidade de que 
os municípios se mantenham 
abertos e em contato com os 
vizinhos. Para isso é necessário 
criar e reforçar instâncias de 
inter-conhecimento através de 
atividades de interesse que 
atraiam ao cidadão, através de 
uma comunicação fluída. Já que 
uma das metas mais importantes 
da descentralização é lograr a 
participação cidadã e ser um 
estímulo para o surgimento de 
novos atores capazes de levar 
adiante suas ideias e projetos.

Durante o encontro também se enfatizou sobre a coexistência e complementação da democracia 
representativa e participativa, dado que esta última gera novas formas de gestão e soluções a 
diversos problemas. Destacaram-se as modalidades de descentralização, os diferentes processos de 
municipalização e as lições que colaboram.

Sobre as competências do município, se realizou uma definição, separando-a das competências 
de outros atores. A governança multi-nível supõe mudanças importantes nos modos de funcionamento 
do Estado, para isto é necessário aprofundar na forma de organizar o território do ponto de vista 
político-administrativo.

Definiram-se ademais os grandes desafios da descentralização:

- as lógicas vertical-setorial e horizontal-territorial
- a inovação institucional
- a unidade territorial pertinente
- uma cultura da descentralização
- um sistema de atores
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- o desenvolvimento econômico local
- o projeto político

Fórum de Autoridades Locais da Periferia 

A reunião do Conselho de Mercocidades aconteceu no âmbito do III Fórum de Autoridades Locais 
da Periferia (FALP), realizado em Canoas, Brasil, de 11 a 13 de junho de 2013, em que se encontraram 
mais de quinhentas cidades de trinta países dos cinco continentes, com mais de mil e quinhentos 
inscritos.

O secretário executivo, Francisco Gutiérrez, participou da mesa inaugural no painel “Diálogo entre 
Autoridades Locais das Cidades de Centros e de Periferias”. Que foi coordenado por Jairo Jorge da 
Silva, prefeito de Canoas e integrado por José Fortunati, prefeito de Porto Alegre, Brasil, Mónica Fein, 
prefeita de Rosário, Argentina, Cuauhtémoc Cárdenas, ex-prefeito do DF, México, Rachid Sassy, vice-
prefeito de Rabat, Sebastião Almeida, prefeito de Guarulhos, Brasil, Papa Sagma Mbaye, prefeito de 
Pikine, Senegal e Catherine Peyge, prefeita de Bobigny, França.

Compartilhou com o multitudinário auditório alguns conceitos referidos às lutas que ocorreram 
na região para reverter o resultado negativo da aplicação das políticas neoliberais. Não deixou de 
mencionar o momento complexo que vivem as cidades de periferia que compartilham características 
similares em todo o mundo, referindo-se à necessidade de “desmascarar a estratégia de gerar 
desencanto na cidadania já que isso aponta ao coração mesmo das transformações geradas a partir da 
ação política”. Propôs que “nossa visão do municipalismo está intimamente ligada às concepções que 
mantém FALP desde seu início, como a construção de cidades solidárias com uma justa distribuição 
da riqueza, com inclusão e justiça social”. 

No encerramento do III Fórum de Autoridades Locais da Periferia (FALP) a cidade de Quilmes, 
Argentina, resultou escolhida, junto com Canoas (Brasil) e El Bosque (Chile), como uma das três 
cidades americanas ante o Comitê Intercontinental do FALP, que se completa com outras sete cidades 
de África, Ásia e Europa.

No dia 27 de agosto o Secretário Executivo encabeçou a reunião do Comitê Intercontinental 
do Fórum, encontro que ocorreu na Casa da Cultura de Quilmes, Argentina. Estiveram presentes, 
Sadi Melo Moya, prefeito de El Bosque, Chile e Beth Colombo, vice-prefeita de Canoas, Brasil, 
com os quais dialogou sobre os 
desafios da Carta de Canoas 
e o papel das universidades 
da periferia, sua colaboração 
de conhecimento e tecnologia 
no Fórum. A representação da 
Universidade Nacional de Quilmes 
apresentou a experiência da 
rede de universidades públicas 
do conurbano bonaerense, uma 
iniciativa que procura articular às 12 
universidades em políticas públicas 
e acadêmicas. Também teve um 
espaço de troca com as cidades 
presentes (por Argentina: Morón, 
Quilmes, Esteban Echeverría, 
Avellaneda, por Brasil: Canoas e 
por Chile, El Bosque). Secretário Executivo de Mercocidades no FALP, Canoas
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II Encontro de Cidades e Universidades

Organizado por Mercocidades, junto à Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), 
a Universidade da República e a Intendência de Montevidéu, o II Encontro Cidades e Universidades 
realizou-se de 3 a 5 de julho, no Edifício sede da Intendência de Montevidéu, Uruguai.

Com o objetivo de fortalecer e dinamizar os vínculos entre governos locais e universidades públicas 
do MERCOSUL, participaram representantes de Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela e 
Colômbia.

O objetivo do encontro foi fortalecer e dinamizar os processos de vinculação, cooperação, 
transferência e gestão entre o sistema universitário e os governos locais da região.

Realizaram-se reuniões conjuntas entre as Unidades Temáticas de Mercocidades e os agrupamentos 
acadêmicos da AUGM. A partir destes encontros se formularão propostas e atividades específicas para 
trabalhar entre AUGM e Mercocidades.

A abertura pública foi com a presença de Ana Olivera, intendente de Montevidéu (Uruguai), Rodrigo 
Arocena, reitor da Universidade da República (Uruguai), Albord Cantard, vice-presidente da AUGM e reitor 
da Universidade do Litoral (Argentina), Miguel Angel Lunghi, prefeito de Tandil (Argentina), José Manuel 
Corral, prefeito de Santa Fé (Argentina) e Francisco Gutiérrez, secretário executivo de Mercocidades e 
prefeito de Quilmes (Argentina).

Durante a abertura, realizou-se o lançamento do Observatório Urbano de Transferências e Inovações 
Tecnológico-Sociais, com boas práticas de vinculação nesta matéria entre cidades e universidades de 
toda a América do Sul. E se assinou um convênio entre a Intendência de Montevidéu e a Universidade da 
República para o estabelecimento da Escola Multidisciplinar de Arte Dramática (EMAD) como Unidade 
Associada à Universidade da República.

O encontro continuou com a apresentação e avaliação de mais de 70 experiências e sistemas de 
cooperação entre governos locais e o sistema universitário. As atividades culminaram com a realização 
da mesa “Culturas e Integração Regional” e uma análise de experiências de cooperação focalizadas na 
integração regional.

Participaram da mesa “Culturas e Integração Regional”, o representante da Comissão Permanente 
de Produção Artística e Cultural da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), Daniel 
Morales, o diretor de Arte e Cultura da Municipalidade de Morón (Argentina) e coordenador da Unidade 
Temática de Cultura de Mercocidades, Guillermo Herzel e o representante da Rede Nacional de Diretores 
de Cultura do Uruguai, Juan Carlos Barreto.

A continuação se realizou uma apresentação e análise de experiências de cooperação focalizadas 
na cultura e na integração regional. Neste espaço se apresentaram projetos de diversas cidades sobre 
transmissão cultural na região:

-Patrimônio construído da área urbana do grande San Juan, sua identificação e potencialidade para 
sua valorização como recurso e oferta turística (Argentina)

-PROBAMA (Uruguai)

-Mapa cultural do Município de Quilmes (Argentina)

-Diploma de especialização e gestão cultural (Uruguai)
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-Festival Latino-Americano de Cinema (Argentina)

-EXPRESIVA, Incubadora de empreendimentos culturais de Santa Fé (Argentina)

-Pesquisa e ciência no liceu Nº1 de Colônia (Uruguai)

-Casas da juventude-espaços multiartísticos (Argentina)

-Contar com imagens. Oficinas de expressão plástica para crianças em bairros (Argentina)

-arte#ocupaSM, evento internacional de arte na cidade de Santa Maria, RS-Brasil (Brasil)

-Capitais Gaúchas- Rotas Tchê 

A continuação se detalha uma lista de ações empreendidas pela Secretaria Executiva de 
Mercocidades no âmbito do encontro: 

A Coordenação Diretiva da SE assistiu às reuniões preparatórias do II Encontro de Cidades e 
Universidades (Montevidéu, Uruguai, 20 de março e 8 de abril, respectivamente).

No dia 23 de abril, a SE informou que Mercocidades, junto à Associação de Universidades Grupo 
Montevidéu (AUGM) e a Intendência de Montevidéu, convocavam a palestrantes interessados em participar 
do II Encontro de Cidades e Universidades. O encontro estava dirigido aos governos locais da região, ao 
sistema universitário público do cone sul, a organismos dos governos nacionais, federais e provinciais, a 
unidades de vinculação tecnológica, organizações de desenvolvimento territorial, associações e demais 
atores da sociedade que compartilham os propósitos do encontro. 

No dia 26 de junho de 2013, 
o Secretário Executivo da Rede, 
participou da exposição dos projetos 
que a cidade de Quilmes apresentaria 
no II Encontro de Cidades e 
Universidades.

No dia 4 de julho se realizou 
a abertura oficial do II Encontro de 
Cidades e Universidades. Onde o 
Secretário Executivo destacou o 
vínculo entre a AUGM e a Rede, 
mantendo a afirmação de que o 
MERCOSUL não deve ser visto 
somente em seu aspecto comercial, 
senão com uma visão social, cultural 
e política.

Lançamento do livro: “Cidadania Regional: livre circulação de pessoas, um direito fundamental” 
Montevidéu e a XVI Cúpula de Mercocidades

No dia 11 de julho de 2013, culminou a XV Cúpula Social do MERCOSUL, realizada em Montevidéu, 
Uruguai, sob o slogan “Integração regional democrática, concretizações e desafios”, com o objetivo de 
definir delineamentos a serem considerados pelos mandatários do bloco. Este encontro foi prévio à 
Cúpula de Presidentes do MERCOSUL realizada na sexta-feira 12, no Edifício MERCOSUL.

Abertura oficial do II Encontro Cidades – Universidades 
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Durante o Seminário 
sobre Livre circulação 
de trabalhadoras/es no 
MERCOSUL, organizado 
pela fundação Friedrich Ebert 
(FESUR), pelo Ministério de 
Trabalho e Segurança Social 
e pela Coordenadora de 
Centrais Sindicais do Cone 
Sul; Mercocidades apresentou 
o livro “Cidadania Regional: 
livre circulação de pessoas, um 
direito fundamental. Este livro 
conta com artigos de diversas 
autoridades da região e do 
MERCOSUL sobre as temáticas 
desenvolvidas durante a gestão 
da Secretaria Executiva de 
Mercocidades a cargo da 
Intendência de Montevidéu em 
2012. 

Apresentaram a publicação a intendente de Montevidéu, Ana Olivera e o secretário executivo de 
Mercocidades e prefeito de Quilmes (Argentina), Francisco Gutiérrez.

A publicação está disponível no portal de Mercocidades www.mercociudades.org

Primeiro Encontro de Cidades Educadoras da América Latina sob o título “Papel das cidades para 
a inclusão” 

De 3 a 5 de setembro Rosário (Argentina) foi sede deste encontro, realizado sob o título “Papel das 
cidades para a inclusão”. A atividade foi organizada pela Delegação para América Latina da Associação 
Internacional de Cidades Educadoras (AICE) e reuniu a mais de 60 cidades do continente provenientes 
de 14 países.

O objetivo foi promover o debate e 
aprofundar a temática que se abordou 
no seguinte Congresso Internacional da 
AICE em novembro, que ocorreu em 
Barcelona, em ocasião do 20° aniversário 
da Associação. Propôs-se fortalecer 
vínculos entre as cidades educadoras da 
região, promovendo projetos integrais e 
trocando experiências, realizadas ou em 
processo de execução, programadas sob 
a responsabilidade das autoridades locais. 
Propôs-se ademais que o encontro reflita 
como desde os governos locais se abordam 
os desafios da inclusão social na região.

As boas-vindas estiveram a cargo 
da prefeita de Rosário, Mónica Fein, da 

Apresentação de “Cidadania Regional: livre circulação de pessoas,
um direito fundamental” 

Prefeita de Rosário, Mónica Fein,
no Primeiro Encontro de Cidades Educadoras da

América Latina, foto de Marcelo Beltrame
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secretária geral da AICE, Marina Canals e da diretora da AICE América Latina, Laura Alfonso.

O encontro se estruturou em dois eixos centrais:
-A cidade como promotora de bem-estar e oportunidades vitais
-A cidade como espaço de convivência, diálogo e relação

VII Fórum Ibero-Americano de Governos Locais

Nos dias 12 e 13 de setembro de 2013 se realizou o VII Fórum Ibero-Americano de Governos Locais 
no Panamá. O lema do fórum foi “Inovação na Gestão de Cidades e Governos Locais” e contou com a 
participação de prefeitos e autoridades municipais, nacionais e internacionais de mais de cem cidades. 
Os debates mais destacados ocorreram em torno ao desenvolvimento sustentável, a tecnologia e a 
cooperação internacional. 

Durante a atividade se apresentaram palestras sobre o papel das cidades ibero-americanas para 
um desenvolvimento sustentável num novo contexto mundial, a inovação, competitividade e participação, 
novas tecnologias como motor de desenvolvimento sustentável nas cidades e a cooperação na nova 
agenda local ibero-americana.

Na abertura, o prefeito de Quito e co-presidente da União de Cidades Capitais de Ibero-América 
(UCCI), Augusto Barreras, destacou o imprescindível que 
é consolidar a voz dos governos locais. Já o diretor geral 
da UCCI e representante da prefeita de Madri, Fernando 
Rocafull, propôs aproximar as municipalidades às decisões 
das Cúpulas e aprofundar neste fórum para alcançar decisões 
concretas. Ana Olivera, intendente de Montevidéu, Uruguai, 
coincidiu em que é importante ter presente a capacidade que 
têm os governos locais para colaborar nas definições que se 
tomem na América Ibérica.

O fórum se desenvolveu através de mesas de trabalho 
com a apresentação e debate de palestras magistrais. 
Entre as mais destacadas se encontra o papel das cidades 
ibero-americanas para o desenvolvimento sustentável, tecnologia e inovação no contexto de cidades 
inteligentes e novos cenários para a cooperação na agenda local Ibero-Americana.

Durante o Fórum se emitiu um relatório de relatoria e uma declaração para ser entregue na Cúpula 
Ibero-Americana de Chefes de Estado e Governo que se realizou no Panamá durante o mês de outubro.

O Comitê de Seguimento do Fórum está formado pela UCCI, pela Federação Latino-Americana 
de Cidades, Municípios e Associações (FLACMA), pela Secretaria Geral Ibero-Americana (SEGIB), por 
Mercocidades, pela Deputação de Barcelona, pela Federação Espanhola de Municípios, entre outras 
organizações internacionais.

II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local 

De 29 de outubro a 1º de novembro se realizou o II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico 
Local em Foz do Iguaçu, Brasil. O slogan do encontro foi: “Diálogo entre territórios: outras visões do 
Desenvolvimento Econômico Local”.

O Fórum é dirigido a autoridades e técnicos, atores locais e representantes de distintos níveis de 
governo, organizações sociais, universidades, instituições de promoção e apoio ao desenvolvimento 

Mesa inaugural do VII Fórum
Ibero-Americano de Governos Locais
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local e organismos internacionais.

O objetivo do encontro foi dar continuidade à relação estratégica entre o conceito de enfoque 
territorial para o desenvolvimento, sua relação com as políticas de descentralização e desconcentração 
nacional, e instrumentos específicos capazes de integrar no terreno as três dimensões de desenvolvimento 
humano sustentável. Procurou facilitar o diálogo e a troca entre atores locais, nacionais e internacionais, 
promovendo a elaboração de políticas públicas para demonstrar a relevância do desenvolvimento 
econômico local.

Os campos temáticos que se abordaram são:
-Estratégias de desenvolvimento econômico local: os grandes desafios
-Políticas nacionais para o desenvolvimento econômico local
-O potencial endógeno dos territórios
-Desenvolvimento socioeconômico-ambientalmente sustentável
-Inovação
-Instrumentos de promoção e apoio ao desenvolvimento econômico local: as agências de 
desenvolvimento econômico territorial
-Cooperação sul-sul e triangular

A atividade foi organizada por Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu do Brasil, junto com 
a iniciativa global ART do Programa das Nações Unidas (PNUD), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (SEBRAE) e o Fundo Andaluz de Municípios para a Solidariedade Internacional 
(FAMSI).

www.foromundialdel.org

IV Congresso Mundial de CGLU

Entre os dias 1 a 4 de outubro ocorreu em Rabat, capital de Marrocos, o IV Congresso Mundial de 
Governos Locais sob o lema “Imaginar a Sociedade e Construir a Democracia”.

Ademais dos debates temáticos que contribuíram para a declaração do Congresso, renovou-se a 
integração do Conselho Mundial, as Presidências, o Escritório Executivo e as Comissões e Grupos de 
Trabalho de CGLU.

II Fórum Mundial de Desenvolvimento Econômico Local
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Kadir Topbas, prefeito de Istambul (Turquia) foi reeleito presidente da Organização. Os co-
presidentes eleitos: Augusto Barrera, prefeito de Quito (Equador), Anne Hidalgo, vice-prefeita de Paris 
(França) e presidente da Comissão Permanente de Igualdade de Gênero de CGLU, Chen Jianhua, 
prefeito de Guangzhou (China), Alain Juppé, prefeito de Burdeos (França) e presidente da Associação 
Francesa do Conselho Europeu de Municipalidades e Regiões (AFCCRE), Ilsur Metshin, prefeito de 
Kazan (Federação Russa), Jacqueline Moustache Belle, prefeita de Victória (Seychelles) e presidente 
da Associação de Distritos de Victória (Seychelles), Fathallah Oualalou, prefeito de Rabat (Marrocos), foi 
escolhido tesoureiro de CGLU, Berry Vrbanovic, vereador de Kitchener (Canadá) e presidente emérito da 
Federação Canadense de Municipalidades (FCM), foi escolhido tesoureiro adjunto.

Também se escolheram nove vice-presidentes representantes de todas as regiões do mundo. A 
Assembleia Geral de CGLU decidiu a criação de uma nova seção de regiões ORU-FOGAR. 

A Declaração

A Declaração reconhece a necessidade de realizar mudanças, de inovar, de alcançar sociedades 
mais justas construindo uma governança de baixo para cima, sob a liderança dos governos locais e 
regionais de forma inclusiva. Destaca o papel dos governos subnacionais como motores e atores do 
desenvolvimento e da promoção do diálogo como veículo da paz. 

Entre as conclusões do Congresso, se celebra a diversidade e se lança um chamamento para 
a igualdade e a inclusão, incluindo a cultura e o emprego decente como elementos cruciais de uma 
sociedade sustentável. A mesma se baseia nas lições aprendidas ao longo dos últimos 100 anos de 
governos locais associados, atendendo os problemas centrais que concernem às autoridades locais e 
regionais, como instituições mais próximas à cidadania. 

A prestação de serviços básicos às populações mais vulneráveis de nossa sociedade deve 
permanecer entre nossas prioridades. Conseguir que as comunidades sejam mais resistentes e afrontar 
o inevitável processo de urbanização implicará um maior papel dos governos locais e regionais nas 
decisões políticas internacionais, em particular, no processo das Nações Unidas para definir as agendas 
que afetarão às comunidades em todo o planeta. 

Principalmente, a Declaração reflete as aspirações dos governos locais e regionais com vistas à 
Conferência Habitat III, através da qual o novo estado para as autoridades locais e regionais deverão ser 
incluídas na Agenda Habitat.

A Declaração de Rabat está disponível no ANEXO V. 
 

A sede do V Congresso Mundial

A cidade de Bogotá foi escolhida como a sede do V Congresso Mundial e da 3ª Cúpula de Líderes 
locais e regionais de CGLU a se realizar em 2016. 

América Latina em Rabat

As cidades da América Latina1 que participaram em Rabat, assistiram a uma reunião de trabalho 
convocada pelo projeto ALLA´s, com o apoio de Mercocidades, REDCISUR, Fundo Andaluz para a 
Solidariedade Internacional (FANSI), Cidades Unidas da França (CUF), Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) e a Associação Brasileira de Municípios (ABM) do Brasil. Esta instância contou com a participação 
do Secretário Geral de CGLU e do Secretário Geral de Metrópolis.

Nesta jornada se avançou em fortalecer os laços de amizade e cooperação entre as cidades 

1 - Buenos Aires, Quilmes e Rosário da Argentina. Canoas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória do Brasil. El Bosque e Santiago do 
Chile. Bogotá e Medellín da Colômbia. Quito do Equador. México DF, do Estado de Yucatán do México e Montevidéu do Uruguai.



participantes, assim como reforçar a presença latino-americana na agenda internacional de governos 
locais. Na discussão se expressou o apoio a Quito como novo co-presidente de CGLU, assim como à 
sede do V Congresso na cidade de Bogotá que resultou depois escolhida no Conselho Mundial. Também 
se valorizou e expressou apoio ao Prefeito de Quito para sua candidatura para ser sede da reunião 
Habitat III das Nações Unidas, também em 2016.

Encontros bilaterais

No âmbito da Cúpula, a Comissão Diretiva de Mercocidades representada pelo prefeito de Porto 
Alegre, José Fortunati, manteve reuniões com delegados de Cidades Unidas da França. Analisou-se o 
cenário internacional de atuação dos governos locais de ambas as redes, coincidindo na possibilidade 
de avançar numa agenda daqueles temas de interesse comum. Também, na oportunidade o prefeito 
Fortunati estendeu um convite aos delegados de CUF para participar da XVIII Cúpula de Mercocidades.

Também se realizou uma reunião de trabalho da Comissão Mista de seguimento do Acordo 
entre FANSI e Mercocidades em que participou o prefeito de Porto Alegre, Sr. José Fortunati, próximo 
Secretário Executivo de Mercocidades e o presidente de FANSI e presidente da Deputação Provincial de 
Huelva, Sr. Ignacio Caraballo. A ata do encontro pode ser consultada no ANEXO VI. 

Também se realizou um encontro com o representante do Fórum Político Para o Desenvolvimento 
da União Europeia, Angelo Baglio, com o objetivo de trocar opiniões sobre a possibilidade de que 
Mercocidades possa designar representantes para participar neste espaço de debate e concertação 
política, sobre a cooperação de governos locais entre a América Latina e a União Europeia.

Outra instância da reunião esteve pautada entre o Secretário Geral de CGLU Josep Roig e uma 
delegação de Mercocidades, com o objetivo de avaliar a possibilidade de uma participação direta da 
Rede nas instâncias de condução da organização mundial. Nesse encontro se recebeu uma proposta 
de participar do Conselho Mundial e do Escritório de CGLU com uma função consultiva (com voz, porém 
sem voto). Esta situação está na agenda para sua consideração pela Comissão Diretiva e pelo Conselho 
de Mercocidades.
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IV Congresso Mundial de CGLU
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INSTÂNCIAS DE 
MERCOCIDADES

Unidades Temáticas, Grupos de Trabalho e Comissões 

Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (UTADS)

Cidade coordenadora: Esteban Echeverría (Argentina)
Prefeito: Fernando Gray
Responsável pela coordenação: Lautaro Lorenzo
Cidades subcoordenadoras: Canelones (Uruguai), Santa Fe e Rosário (Argentina)
Prefeitos/as: Marcos Carámbula (Canelones), Manuel José Corral (Santa Fe) e Mónica Fein 
(Rosário)
Responsáveis de subcoordenações: Leonardo Herou (Canelones), Marcelo Cappi (Santa Fe) e 
Daniela Mastrangelo (Rosário)

 - Objetivos Prioritários:

A proposta da Coordenação da UTADS pretende fortalecer e considerar na planificação das atividades 
o Desenvolvimento Sustentável, a Integração Fronteiriça, a Cidadania Regional, a Integração Produtiva 
Regional, a Inclusão Social Regional, e a Livre Circulação de Pessoa como um direito fundamental.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 29 e 30 de abril em Zárate (Argentina)
- 28 de maio em Rosário (Argentina), no âmbito do II Fórum Latino-Americano de Desenvolvimento 

Sustentável
- 11 a 13 de setembro em Santa Fe (Argentina), durante as Primeiras Jornadas Internacionais de 

Gestão Ambiental Urbana
- 5 e 6 de novembro em Morón (Argentina)

- Outras atividades:

No nível de impacto e articulação com outros eventos ambientais cabe ressaltar:

A reunião da UTADS desenvolvida em Rosário no dia 28 de maio de 2013 se implementou no 
âmbito do II Fórum de Desenvolvimento Sustentável. Neste fórum participaram autoridades políticas, 
funcionários de governos locais e organismos da sociedade civil de toda a região.

A reunião da Unidade Temática realizada na cidade de Santa Fe no dia 12 de setembro de 2013 no 
âmbito das Primeiras Jornadas Internacionais de Gestão Ambiental Urbana. 

Em todas as reuniões da UTADS se realizaram visitas técnicas a empreendimentos locais de caráter 
ambiental.

Tem-se tomado como prática convidar à Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM 
- Grupo Águas) a todas as atividades da UTADS, com o objeto de seguir fortalecendo de maneira 
sistemática as sinergias entre Mercocidades – AUGM.

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho

Argentina: Esteban Echeverría, Zárate, Lanús, Rosário, Santa Fe, Quilmes, Avellaneda, Río Cuarto, 
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Moreno, Sunchales, Reconquista, Morón, Córdoba e Paraná
Brasil: Guarulhos
Paraguai: Assunção
Colômbia: Medellín

- Conclusão/es: 

Por último, devemos destacar uma série de produtos que foram realizados nestes dois anos de 
trabalho.

Em primeiro lugar se realizou um levantamento de fatores ambientais que têm incidência direta na 
geração de Políticas Públicas Ambientais de caráter local. O objetivo do mesmo era poder ter uma visão 
holística das problemáticas comuns a todas as cidades membro da Rede, e com base a estes resultados 
realizar delineamentos gerais aplicáveis a cidades com características diversas. 

Sob esta mesma ordem de ideias, e com a vontade de poder difundir as atividades realizadas pela 
Unidade Temática, realizou-se a criação de um blog público (http://utadsmercociudades.blogspot.com.ar/), 
onde se podem consultar as atividades da UTADS, receber informação sobre eventos e novidades em 
questões Ambientais. 

Como terceiro produto a destacar, devemos mencionar que está se trabalhando na elaboração de 
uma proposta comum sobre as colaborações dos governos locais aos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, surgidos da “Cúpula Rio + 20”.

A UTADS está elaborando um plano de trabalho para a implementação de um Âmbito de Cooperação 
para promover, difundir e incentivar a Campanha Mundial da UNISDR “Desenvolvendo Cidades 
Resilientes: Minha Cidade está se Preparando!” que está orientada a autoridades municipais e governos 
locais no nível global.
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Unidade Temática de Autonomia, Gestão e Financiamento Municipal (UTAGFM)

Cidade coordenadora: sem coordenação durante 2013

Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação (UTCTC)

Cidade coordenadora: Tandil (Argentina)
Prefeito: Miguel Ángel Lunghi
Responsável pela coordenação: Marcela Petrantonio
Cidades subcoordenadoras: São Leopoldo (Brasil)
Prefeitos/as: Anibal Moacir da Silva
Responsáveis de subcoordenações: Mario Rosito

- Objetivos Prioritários:

- Realizar uma base de dados sobre “Boas Práticas de Vinculação” junto com a Associação de 
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM).

- Contribuir para a criação do Observatório Urbano de Transferências e Inovações Tecnológico-
Sociais.

- Realizar o II Encontro de redes de Cidades e Universidades, em Montevidéu em 2013.

- Realizar pelo menos duas reuniões da Unidade Temática.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 27 e 28 de fevereiro em Tandil (Argentina)
- 22 e 23 de maio em Buenos Aires (Argentina)

- Outras atividades:

Trabalhou-se em conjunto com a AUGM para a realização do II Encontro Cidades e Universidades no 
mês de agosto em Montevidéu, instância em que se apresentou o Observatório Urbano de Transferências 
e Inovações Tecnológico-Sociais.

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Almirante Brown, Bahia Blanca, Buenos Aires, La Matanza, Moreno, Necochea, Morón, 
Quilmes, Santa Fe, Rio Cuarto, Rosário, Totoras e Zárate.
Brasil: Porto Alegre, São Leopoldo, Santo André e Vitória.
Uruguai: Canelones, Lavalleja e Montevidéu.

- Conclusão/es: 

A Unidade Temática realizará as conclusões do atuado na última 
reunião do ano, prevista no âmbito da próxima Cúpula da Rede de 
Mercocidades na cidade de Porto Alegre. A priori, pode se confirmar 
que os objetivos foram cumpridos amplamente, tendo se superado as 
expectativas com o andamento do Observatório como empreendimento 
conjunto de duas organizações da magnitude da AUGM e de Mercocidades.
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Unidade Temática de Cooperação Internacional (UTCI)

Coordenação: Comissão Diretiva e Secretaria Técnica Permanente
Prefeitos: Ana Olivera (Montevidéu, Uruguai), Francisco Gutiérrez (Quilmes, Argentina) e José 
Fortunati (Porto Alegre, Brasil)
Cidades subcoordenadoras: Rosário (Argentina) e Medellín (Colômbia)
Prefeitos/as: Mónica Fein (Rosário) e Aníbal Gaviria Correa (Medellín)

- Objetivos Prioritários:

Revitalizar a Unidade Temática de Cooperação Internacional, desenvolvendo as seguintes propostas: 

- Análise, debate e reflexão sobre a Cooperação Internacional em seu conjunto no cenário atual. 

- Política de alianças no âmbito dos Convênios e Acordos assinados por Mercocidades para ações 
de incidência política na região e no mundo. 

- Apoio e promoção da participação dos governos locais em articulação com a sociedade civil 
organizada das distintas modalidades da Cooperação (descentralizada, triangular, sul-sul, multilateral). 

- Captação de recursos para projetos regionais 

- Troca de experiências e geração de capacidades para a formulação de projetos regionais. 

- Socialização e visibilidade de oportunidades para os governos locais de Mercocidades.  

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 26 de março em Quilmes (Argentina), no âmbito da Reunião da Comissão Diretiva de Mercocidades.

- 28 e 29 de outubro em Montevidéu (Uruguai)

-Outras atividades:

- de 12 a 14 de março: Instância de trabalho junto a coordenadores e subcoordenadores na reunião 
das Unidades Temáticas de Mercocidades em Montevidéu (Uruguai).

- Iniciaram-se conversações e intercâmbios com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

- Iniciou-se contato com o Fórum Político para o Desenvolvimento (FPPD) da União Europeia.

- Espaço de capacitação para a geração de projetos regionais.
 

-Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho: 

Argentina: Buenos Aires, Concórdia, Quilmes e Morón.
Brasil: Canoas, Guarulhos, Osasco e Porto Alegre.
Paraguai: Assunção.
Peru: Parcona.
Uruguai: Canelones, Colônia, Lavalleja e Montevidéu.
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Conclusão/es: 

A UTCI começou a retomar uma dinâmica de trabalho após o lançamento de seu novo formato 
aprovado na última Cúpula de Mercocidades. Dentro dos objetivos alcançados se encontram a 
reinstalação na agenda da Rede da 
necessidade de debater os temas 
da cooperação internacional. 
Também se realizaram novos 
contatos com o fim de obter 
financiamento para os projetos de 
Mercocidades. 

Por outro lado, os desafios 
para o próximo período estarão 
centralizados na abordagem da 
agenda internacional da Rede, 
procurando pôr a disposição 
dos governos locais da região 
ferramentas e recursos para 
avançar na integração regional.

Unidade Temática de Cultura (UTC)

Coordenação: Morón (Argentina)
Prefeito: Lucas Ghi
Responsável pela coordenação: Guillermo Herzel
Cidades subcoordenadoras: Canelones (Uruguai), Valência (Venezuela), São Bernardo do 
Campo (Brasil) e Pergamino (Argentina)
Prefeitos/as: Marcos Carámbula (Canelones) e Edgardo Parra (Valencia), Luiz Marinho (São 
Bernardo do Campo), Héctor María Gutiérrez (Pergamino)
Responsáveis de subcoordenações: Juan Carbajal (Canelones), Guillermo Vizcaya (Valência), 
Osvaldo de Oliveira Neto (São Bernardo do Campo) e Raúl Notta (Pergamino)

-Objetivos Prioritários:

Continuar ampliando, tal como o veio fazendo a coordenação saliente, a Rede de cidades que 
formam a UTC. 

Promover uma vinculação mais ativa com outras Unidades Temáticas que compartilhem alguns 
eixos de trabalho, como Juventude, Direitos Humanos, Gênero, Turismo, etc.

  Alentar a formação de novas experiências associativas entre cidades que integram a UTC, assim 
como também entre cidades de diferentes Unidades Temáticas, a partir de temáticas que nos vinculam. 

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- de 23 a 27 de abril em Valência e Barquisimeto (Venezuela)

- 5 de julho em Montevidéu (Uruguai), no âmbito do II Encontro de Cidades e Universidades.
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- Outras atividades:

Durante o mês de novembro se realizará uma intervenção de bocas de lobo em Montevidéu, 
Uruguai, com estudantes de Belas Artes e universidades membro da AUGM. A atividade é organizada 
pela Unidade Temática de Cultura de Mercocidades e pela Comissão Permanente de Produção Artística 
e Cultural da AUGM. 

Seminário Cultura, Cidades e Futuro: de 3 a 5 de setembro, em Buenos Aires.

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Avellaneda, Córdoba, Quilmes, Morón, San Martín e San Juan 
Uruguai: Maldonado, Montevidéu, Tacuarembó e San José 
Chile: Andacollo, Frutillar e Valparaíso
Venezuela: Valência e Barquisimeto

- Conclusão/es: 

Sem dúvida, os dois eventos extra-programáticos e as 
reuniões regulamentares, serviram para ampliar a vinculação 
da UTC com as áreas de Cultura de outras cidades, com outras 
UTs de nossa Rede e com outras redes e organizações fora de 
Mercocidades, ampliando a agenda de temas de interesse para 
o setor e gerando uma perspectiva de trabalho conjunto que não 
tínhamos experimentado antes.

Grupo de Trabalho de Cultura de Esportes, Atividade Física e Recreação 

Coordenação: Municipalidade Distrital de Parcona (Peru)
Prefeito: Javier Gallegos Barrientos
Responsável pela coordenação: Ismael Armando Rodríguez Arroyo 
Cidades subcoordenadoras: Montevidéu (Uruguai)
Intendenta: Ana Olivera 
Responsáveis de subcoordenações: Daniel Zarrillo

- Objetivos Prioritários:

Fortalecer o Grupo de Esportes, estabelecendo contatos com novas cidades.

Cumprir com as três reuniões anuais, atividades e seminários aprovados no Grupo. 

Promover convênios com associações municipalistas e universidades, a fim de fortalecer ao Grupo 
de Esportes e a Rede Mercocidades.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 28 e 29 de agosto em Parcona (Peru)

- 24 e 25 de outubro em Morón (Argentina)
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- Outras atividades:

- 8ª Prova atlética pela Memória, Verdade e Justiça, 24 março de 2013, Morón (Argentina)

-“Parcona: Mova-se para viver melhor” de setembro a dezembro 2013, Parcona (Peru)

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: La Matanza
Uruguai: Maldonado e Montevidéu
Peru: Parcona

- Conclusão/es: 

Aprovaram-se quatro eixos de trabalho sustentável, a curto 
e médio prazo, que a nova coordenação terá que continuar com 
o apoio das cidades participantes. Tem atividades pendentes para 
realizar até o final de 2013.

Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local (UTDEL)

Coordenação: Morón (Argentina)
Prefeito: Lucas Ghi
Responsável pela coordenação: Javier Terrani 
Cidades subcoordenadoras: Guarulhos (Brasil), Montevidéu (Uruguai), Sucre (Bolívia), Valência 
(Venezuela) e Valparaíso (Chile)
Prefeitos/as: Sebastião Almeida (Guarulhos), Ana Olivera (Montevidéu), Moisés Torres Chivé 
(Bolívia), Edgardo Parra (Valência) e Jorge Castro Muñoz (Valparaíso)
Responsáveis de subcoordenações: Antonio Carlos de Almeida (Guarulhos), Ricardo Posada 
(Montevidéu), Dayler Andrade Urdininea (Bolívia), Rubén Dario Izaguirre Estrada (Valência) e 
Jorge Castro Muñoz (Valparaíso)

- Objetivos Prioritários:

Instrumentais

Promover a cooperação horizontal a partir da troca de experiências exitosas.
Sistematizar a troca de experiências de boas práticas de gestão do desenvolvimento econômico 

local através do Banco de Boas Práticas de Mercocidades (www.bancodebuenaspracticas.org)

Estes dois objetivos estão se cumprimentando através do Portal de Boas Práticas que permite 
a sistematização das experiências de gestão e ao mesmo tempo a difusão das mesmas para o 
aproveitamento dos gestores de políticas públicas locais.

Identificar fontes de cooperação internacional para o desenvolvimento produtivo.

Difundiu-se fortemente o FOCEM e também o Fundo de Garantias recentemente criado, assim 
como também o Fundo PME. O projeto de estudo de cadeia de valor dirigido a empresas de autopeças, 
de automóveis, petróleo e gás constitui um bom exemplo que dá entusiasmo e um âmbito de difusão 
que alenta a formulação e apresentação de projetos em sintonia com a abertura dos países membro do 
MERCOSUL para entender a importância da integração e da complementação produtiva entre empresas 
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PMEs das cidades da Rede.

Promover a realização de negócios entre empresas das cidades da Rede.

Durante este ano se realizaram duas rodadas de negócios para empresas das cidades membro da 
UTDEL, uma em junho em Santa Fe e outra de caráter internacional em Montevidéu no final de outubro.

Promover e fomentar a constituição de grupos de integração produtiva nas cidades da UTDEL.

Na reunião da UTDEL que se realizou em setembro no âmbito do 4º Encontro Latino-Americano de 
Institutos e Agências de Desenvolvimento Econômico Local o eixo de discussões e troca de experiências 
foi justamente o processo de integração e/ou complementação produtiva regional, onde se apresentaram 
experiências nesse campo e também na complementação fronteiriça no nível local. Também é de extrema 
importância a promoção de grupos de integração produtiva em matéria de aeronáutica, energia eólica, 
indústria naval, autopeças, petróleo e gás, madeira e móveis.

Constitutivos

- Contribuir para a ampliação e o fortalecimento da UTDEL.

Novas cidades que não tiveram participação prévia na UTDEL tiveram presença este ano, como 
a cidade de Sunchales, Avellaneda, Anápolis e Zárate. O grupo forte de participação e condução 
Montevidéu, Morón, Esteban Echeverría, Santa Fe e Quilmes se viu fortalecido, e se realizaram várias 
atividades ao longo do ano. Esteban Echeverría que tomou a condução da Comissão de Fomento de 
Negócios manteve durante todo o ano uma forte iniciativa e se fomentou a participação de empresas 
locais das cidades da Unidade Temática na organização das rodadas de negócio que se realizaram na 
UTDEL este ano.

- Promover o fortalecimento e a difusão das experiências de economia social e solidária.

A Comissão de Economia Social e Solidária encabeçada pela cidade de Quilmes teve uma presença 
muito ativa, e liderou de maneira efetiva e eficaz a condução da área. Participaram das feiras de Canelones 
e Santa Maria, e realizaram um importante encontro de atores da economia social em setembro passado.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 30 de novembro de 2012 em Quilmes (Argentina)

- 26 e 27 de setembro em Morón (Argentina), no âmbito do Quarto Encontro Latino-Americano de 
Institutos e Agências de Desenvolvimento Econômico Local

- Outras atividades:

17 de maio - Encontro de Micro, Pequenas e Médias Empresas Montevidéu-Guarulhos, em 
Montevidéu (Uruguai)

21 e 22 de outubro - III Encontro de Micro, Pequenas e Médias Empresas Montevidéu-Santa Fe, em 
Montevidéu (Uruguai)

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Quilmes e Santa Fe
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Venezuela: Barquisimeto
Uruguai: Montevidéu
Brasil: Guarulhos

Comissão de Economia Social e Solidária (CESS)

Coordenação: Quilmes (Argentina)
Prefeito: Francisco Gutiérrez
Responsável pela coordenação: Ruth Martinez 
Cidades subcoordenadoras: Barquisimeto (Venezuela)
Prefeitos/as: Amalia Sáez
Responsáveis de subcoordenações: Gerardo González

 - Objetivos Prioritários:

Fortalecer a perspectiva da Economia Social e Solidária no âmbito do Desenvolvimento Econômico 
Local, favorecendo processos de intercâmbio, promoção e difusão de iniciativas locais, focalizando nas 
experiências de Política Pública e Normativa local para o setor. 

Eixos de Trabalho:

Colaborar para os processos de Integração Produtiva

Construção da Cidadania Regional

Promoção do Intercâmbio de Boas Práticas em Gestão Local

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- de 11 a 14 de julho em Santa Maria (Brasil), no âmbito do 2º Fórum Social e da 2ª Feira Mundial 
de Economia Solidária.

- 24 e 25 de setembro em Quilmes (Argentina), no âmbito do Seminário Internacional sobre “Políticas 
Públicas e Normativa para a Economia Social e Solidária do MERCOSUL”.

- Outras atividades:

- Participação no Fórum Mundial de Economia Social e Solidária no âmbito da Feira de Economia 
Solidária de Santa Maria, Brasil, de 11 a 14 de julho de 2013. 

- Realização do Seminário Internacional sobre “Políticas Públicas e Normativa para a Economia 
Social e Solidária do MERCOSUL”, nos dias 24 e 25 de setembro de 2013, em Quilmes. 

- Participação no 4º Encontro Latino-Americano de Institutos e Agências de Desenvolvimento 
Econômico Local e Reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Econômico Local da Rede de 
Mercocidades, nos dias 26 e 27 de setembro, em Morón.

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Avellaneda, Bragado, Buenos Aires, Esteban Echeverría, La Plata, Morón, Quilmes, 
Rosário, San Vicente, Tierra del Fuego e Zárate 
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Peru: Parcona
Uruguai: Canelones e Montevidéu
  

 - Conclusão/es: 

Foi sumamente interessante o trabalho 
anual, incorporando-se novas cidades e com 
ampla participação de organizações sociais e 
instituições e organismos públicos. 

}Apresentou-se a proposta de “Curso virtual 
em gestão da Economia Social e Solidária no 
nível da integração regional” com acreditação 
de extensão universitária e pós-graduação da 
Universidade Nacional de Quilmes para ser 
trabalhado durante o próximo ano, para o qual 
se necessita o apoio institucional da Rede e da 
STPM. 

Comissão de Fomento de Negócios (CFM)

Coordenação: Esteban Echeverría (Argentina)
Prefeito: Fernando Gray
Responsável pela coordenação: Nicolás Vázquez

 - Objetivos Prioritários:

Gerar um circuito de troca de informação que permita a nosso setor privado gerar canais de diálogo 
que sigam fomentando nosso Comércio Regional. 

Aumentar e afiançar nossos laços de comunicação. 

Realizar ao menos três reuniões anuais do grupo de trabalho.

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 25 e 26 de abril em Esteban Echeverría, (Argentina).

- 26 de junho em Santa Fe, (Argentina). No âmbito da Semana do Comércio Exterior e Turismo de 
Negócios de Santa Fe.

 - Outras atividades:

Realizou-se a primeira Rodada de Negócios para empresários de governos locais. A mesma ocorreu 
em Montevidéu nos dias 21 e 22 de outubro de 2013.

 - Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Avellaneda, Buenos Aires, Esteban Echeverría, Morón, Quilmes, Rafaela, Santa Fe e 
Sunchales. 
Uruguai: Canelones e Montevidéu.
Brasil: Anápolis   
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 - Conclusão/es: 

 Consideramos que os objetivos deste ano foram superados. Não só temos chegado à 
concretização de três reuniões, senão que temos gerado a primeira Rodada de Negócios para Governos 
Locais da Rede.

 Por outro lado, temos gerado uma troca de informação e um fluído canal de diálogo entre os 
encarregados da promoção comercial dos Municípios.

 Destacamos desde a coordenação um esquema de trabalho mais sólido e uma troca de 
informação muito fluída, dando um incremento sinérgico dos trabalhos do grupo. Como por exemplo, 
que trás um estudo de mercado realizado por Santa Fe e graças à colaboração de Montevidéu, temos 
organizado a primeira Missão Comercial realizada no âmbito de Mercocidades. A mesma se realizou nos 
dias 21 e 22 de outubro na cidade de Montevidéu e contou com representantes do setor privado uruguaio, 
argentino e brasileiro.

Unidade Temática de Desenvolvimento Social (UTDS)

Coordenação: Guarulhos (Brasil)
Prefeito: Sebastião Almeida
Responsável pela coordenação: Renata Boulos e Diogo Bueno
Cidades subcoordenadoras: Esteban Echeverría (Argentina) e Montevidéu (Uruguai)
Prefeitos/as: Fernando Gray (Esteban Echeverría) e Ana Olivera (Montevidéu)
Responsáveis de subcoordenações: Javier Nascone (Esteban Echeverría) e María Sara Ribero 
(Montevidéu)
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 - Objetivos Prioritários:

Os eixos de trabalho propostos a princípio do período foram: 

Coordenar linhas de ação com o Instituto Social do MERCOSUL aos efeitos de aprofundar estratégias 
para a implementação do Plano Estratégico de Ação Social (PEAS).

Consolidar espaços de troca e sistematização de experiências em matéria de políticas públicas 
locais que garantam direitos sociais.

Promover o intercâmbio de práticas que garantam direitos da infância e da adolescência no âmbito 
da Convenção Internacional dos Direitos das Meninas, Meninos e Adolescentes.

Estabelecer ações de articulação com as Unidades Temáticas que expõem problemáticas afins 
(Cultura, Juventude, Direitos Humanos, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). 

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

-30 de novembro de 2012 em Quilmes, (Argentina).

-10 e 11 de maio em Esteban Echeverría, (Argentina).

-de 9 a 11 de outubro em Esteban Echeverría, (Argentina).

 - Outras atividades:

Participação na 7ª Capacitação Regional para a formulação de projetos.

Também dentro da órbita de Mercocidades, a UTDS, participou desta capacitação no âmbito da 
“Semana da Integração Regional” em Posadas. Selecionaram-se em total dezesseis projetos, dentro dos 
quais se encontrava o de Esteban Echeverría: “Soberania alimentar. Capacitação a referentes sociais em 
alimentação saudável”. 

Capacitação e Intercâmbio Regional sobre as Boas Práticas em Alimentação Saudável para a 
População Infantil, durante estas jornadas se desenvolveram capacitações em Segurança Alimentar 
ministradas por capacitadores do Programa Montevidéu a cozinheiras e referentes territoriais do Município 
de Esteban Echeverría. Esta é uma conquista destacável, já que a iniciativa de cooperação entre 
municípios da Rede surge da Unidade Temática, considerando os princípios do Plano Estratégico de Ação 
Social do Instituto Social do MERCOSUL e critérios estabelecidos pelos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM). Por outro lado, este projeto se viabilizou rapidamente, já que foi apresentado na 
capacitação de IN na cidade de Posadas em agosto de 2013 e se implementou em outubro de 2013 com 
resultados destacáveis.

 - Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Avellaneda, Buenos Aires, Esteban Echeverría, Morón, Quilmes e Vicente López.
Brasil: Anápolis e Macaé
Paraguai: Assunção
Uruguai: Maldonado e Montevidéu
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 - Conclusão/es: 

É destacável também a participação do prefeito Fernando Gray durante o transcurso da mesma, ao 
igual que a participação da responsável da Secretaria Executiva de Mercocidades, desde Quilmes e do 
Chefe do Departamento de Políticas Sociais do Instituto Social do MERCOSUL.

Finalmente, ressaltar o trabalho cooperativo entre cidades que permitiu viabilizar rapidamente um 
projeto de cooperação descentralizada, que foi apresentado na capacitação IN na cidade de Posadas 
em agosto de 2013, e se implementou em outubro de 2013 em Esteban Echeverría, com resultados 
destacáveis.

Comissão de Direitos Humanos (CDDHH)

Coordenação: Maldonado (Uruguai)
Prefeito: Óscar de los Santos
Responsável pela coordenação: María del Carmen Salazar
Cidades subcoordenadoras: Neuquén e Morón (Argentina), Recife (Brasil), e Barquisimeto 
(Venezuela)
Prefeitos/as: Horacio Quiroga (Neuquén), Lucas Ghi (Morón), Geraldo Julio (Recife) e Amalia 
Sáez (Barquisimeto)
Responsáveis de subcoordenações: Santiago Montórfano (Neuquén), Gustavo Moreno (Morón), 
Maria do Amparo Almeida Araújo (Recife) e Gerardo González (Barquisimeto)

 - Objetivos Prioritários:

Fortalecimento institucional da Comissão, facilitando o fluxo de informação e a elaboração de um 
formulário para realizar um mapeamento da institucionalidade com que contam as cidades na área de 
Direitos Humanos.

Trabalhar os eixos temáticos: Educação em Direitos Humanos, Sítios e Marcas da Memória e 
Discriminação, Racismo e Xenofobia.

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 30 de novembro de 2012 em Quilmes, (Argentina)
- 8 de janeiro em Maldonado, (Uruguai)
- 12 de março em Montevidéu, (Uruguai)
-10 e 11 de maio em Esteban Echeverría, (Argentina)

 - Outras atividades:

-Assembleia Nacional da Instituição Nacional de Direitos Humanos

-VII Encontro Latino-Americano de Sítios da Memória.

- 2ª Mostra de Documentários de Direitos Humanos

-III Fórum Conferência Internacional de Sustentabilidade e Desenvolvimento

-Recompilação de boas práticas de luta contra a discriminação e a promoção dos Direitos Humanos 
em três coletivos: migrantes, afrodescendentes e indígenas. A informação coletada estará disponível 
para o acesso das cidades numa publicação que se elaborará ao finalizar o processo.
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-Levantamento da situação nas cidades que integram a Rede, com o objetivo de construir indicadores 
da participação cidadã e inclusão de distintos setores e atores da sociedade. 

-Participação no VII Encontro da Rede Latino-Americana de Sítios de Consciência em Montevidéu.

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Avellaneda, Esteban Echeverría, Morón, Quilmes e Vicente López
Uruguai: Maldonado e Montevidéu
Brasil: Anápolis

    
 - Conclusão/es: 

Desde a coordenação estão se 
elaborando as conclusões sobre o período, 
as quais ainda não foram colocadas para 
consideração das cidades subcoordenadoras.

Grupo de Trabalho de Deficiência Física e Inclusão

Coordenação: Montevidéu (Uruguai)
Prefeito: Ana Olivera
Responsável pela coordenação: Federico Lezama 
Cidade subcoordenadora: Buenos Aires (Argentina)
Prefeito: Mauricio Macri
Responsáveis de subcoordenações: Florencia Braga Menéndez

 - Objetivos Prioritários:

Criar um grupo de trabalho sobre deficiência física, integrando diferentes instituições dos governos 
locais integrantes de Mercocidades, que contribuam para o desenvolvimento de ações destinadas a 
promover o pleno exercício dos direitos das pessoas com deficiência física, incidindo positivamente na 
qualidade de vida de todos seus habitantes. 

 Intercambiar boas práticas no âmbito das políticas sociais sobre deficiência física das cidades 
aderentes.

 Identificar estratégias de cooperação entre programas desenvolvidos, e apoiar mutuamente 
experiências inovadoras nesta área.

 
Organizar instâncias de debate e reflexão sobre a temática.

Aperfeiçoar e compartilhar as capacidades instaladas na região de maneira que esta troca favoreça 
o acesso a conhecimentos, tecnologias, entre outros.

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

Nesta primeira etapa, de forma predominante, as instâncias de trabalho foram através de 
videoconferências entre responsáveis coordenadores do grupo e de suas equipes. Na cidade de Buenos 
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Aires se manteve dois encontros entre integrantes das equipes de trabalho das cidades coordenadoras 
com o objetivo de compartilhar um projeto de trabalho sobre sensibilização, projeto Promotores de 
inclusão.  

 - Outras atividades:

Atualmente, as cidades participantes da Rede estão interagindo através da internet com o propósito 
de intercambiar sobre as principais propostas de trabalho de cada uma, este produto é à base da próxima 
publicação regional do grupo: Rampa Mercocidades. 

 - Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Almirante Brown, Buenos Aires, Rosário e Villa Carlos Paz. 
Brasil: Porto Alegre
Uruguai: Canelones, Maldonado e Montevidéu
     

 - Conclusão/es: 

As cidades participantes 
destacam a importância 
na matéria da integração 
regional nesta temática, 
assim como a importância 
que adquire a visibilidade 
e a transversalidade desta 
nas estratégias das diversas 
Unidades e Grupos de 
Trabalho. Assim mesmo, 
se atingiram em parte os 
resultados esperados e 
se avançou na matéria de 
conhecimento, comunicação 
e socialização, sobre as 
principais ações que cada 
cidade realiza.

Unidade Temática de Desenvolvimento Urbano (UTDU)

Coordenação: Vicente López (Argentina)
Prefeito: Jorge Macri
Responsável pela coordenação: Lucas del Vecchio
Cidades subcoordenadoras: Zárate (Argentina) e Quilmes (Argentina)
Prefeito: Osvaldo Raúl Cáffaro (Zárate) e Francisco Gutiérrez (Quilmes)
Responsáveis de subcoordenações: Rosalia Zárate (Zárate) e Roxana González (Quilmes)

 - Objetivos Prioritários:

Propomos como título de conteúdo: “A mobilidade, estrutura regional e publicidade dos programas” 
para o período 2012-2013.

Aprofundar a integração regional ante a problemática da mobilidade e trabalhar conjuntamente com 
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as cidades intervenientes na publicidade e promoção dos programas de mobilidade.

Contribuir para o fortalecimento das políticas de Mercocidades, com programas de participação de 
municípios em conjunto com ações simultâneas nas cidades participantes. 

Trabalhar de forma conjunta as ferramentas de comunicação e propaganda de programas.

Realizar a publicação anual das jornadas.

Continuar com o site web exclusivo para a Unidade Temática de Desenvolvimento Urbano e fortalecer 
a participação em Fóruns de discussão de diferentes temáticas.

Realizar seminários regionais, convocando às cidades inscritas e inativas, para trabalhar em 
conjunto no trabalho técnico-político.

Incorporar ao debate propostas legislativas para aprofundar a participação democrática e a execução 
dos projetos acordados desde a decisão executiva e a legislativa. 

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- de 24 a 26 de abril em Vicente López, Argentina

 - Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Buenos Aires, Vicente López, Zárate, Quilmes, San Isidro e San Salvador de Jujuy
Bolívia: La Paz
Chile: Valparaíso
Brasil: Rio Grande do Sul

Unidade Temática de Educação (UTE)

Coordenação: Córdoba (Argentina)
Prefeito: Ramón Javier Mestre
Responsável pela coordenação: Adriana Aida Bisceglia
Cidades subcoordenadoras: Rosário (Argentina), São Bernardo do Campo (Brasil), Guarulhos 
(Brasil) e Canoas (Brasil).
Prefeito: Mónica Fein (Rosário), Luiz Marinho (São Bernardo do Campo), Sebastião Almeida 
(Guarulhos) e Jairo Jorge da Silva (Canoas)
Responsáveis de subcoordenações: Nidia Garber (Rosário), Cleuza Repulho (São Bernardo do 
Campo), Moacir Souza (Guarulhos) e Deise Martins (Canoas)

 - Objetivos Prioritários:

Fortalecer os vínculos entre as cidades participantes da UTE, criando mecanismos de comunicação 
e trabalho em rede, potencializando suas capacidades de desenho e execução de estratégias de 
gestão, identificando problemáticas comuns e trocando dispositivos técnicos que ampliem a cooperação 
descentralizada.

Incrementar o uso das novas tecnologias da comunicação e informação, facilitando a intercomunicação 
entre estudantes e docentes das cidades membro.

Desenvolver o projeto Educ@sur, aula virtual de Mercocidades, dando equidade, igualdade de 
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oportunidades para todas as crianças e jovens, democratização do conhecimento, disponibilidade de 
ferramentas para aprender e utilização da tecnologia moderna.

Difundir, através de uma plataforma, projetos educativos das cidades membro vinculados ao 
impacto da utilização das novas tecnologias na vida cotidiana de docentes e estudantes (aula virtual, 
redes sociais, e-mail, videoconferências, recursos de multimídia, etc.).

 
Gerar interesse por participar de uma “revista digital” entre escolas das distintas cidades membro, 

que permita transmitir e compartilhar experiências mediante a utilização das novas tecnologias.

Criar consciência permanente sobre o cuidado e a proteção do meio ambiente, utilizando as novas 
tecnologias como ferramenta de aprendizagem.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 30 de novembro de 2012, durante a XVII Cúpula de Mercocidades, Quilmes (Argentina). 
Apresentação do projeto Educ@sur - Coordenação UTE Córdoba. 

- 8 e 9 de maio, reunião da Unidade Temática de Educação, para a revisão conjunta de conteúdos, 
formulação de acordos técnicos e avaliação de recursos tecnológicos disponíveis. Orientações gerais 
para a implementação e começo do projeto Educ@sur. Concretização e socialização de uma ata acordo.

- 26 e 27 de setembro em Guarulhos, (Brasil).

- 17 e 18 de outubro, Reunião da Unidade Temática de Educação e realização da exposição de 
encerramento: ”Córdoba, Cidade Educadora de Mercocidades”, com a exposição de trabalhos educativos 
das cidades membro de Mercocidades, de docentes e alunos do Sistema Educativo Municipal em todos 
seus níveis e modalidades, das diferentes áreas do executivo municipal, de universidades públicas e 
privadas de Córdoba, e de organizações da sociedade civil com as quais se trabalha mancomunadamente. 
Ciclo de conferências a cargo de especialistas e reunião de encerramento com referentes da rede.

 - Outras atividades:

- 8 e 9 de maio, jornadas Internacionais “O uso das TIC´s na Educação” em Córdoba, Argentina.

- 31 de maio, concretização de uma conferência orientada a equipes diretivas,    docentes e técnicos 
profissionais do Sistema Educativo Municipal da cidade de Córdoba, a cargo do especialista em inclusão 
das novas tecnologias na escola, Luis Alberto Quevedo Castillos.

- 8 e 9 de agosto, congresso educativo “A Educação de hoje para desenhar o amanhã” em Río 
Tercero, Córdoba, Argentina, apresentando mediante videoconferência o trabalho colaborativo realizado 
entre docentes e alunos das cidades de Córdoba, Argentina, San José de Costa Rica e San Juan de 
Puerto Rico. Comunicação simultânea através de videoconferência com a cidade de Guarulhos, Brasil. 

- 27 de setembro, participação no âmbito da jornada internacional de Educação, no seminário 
internacional de educação “O impacto das novas tecnologias na educação” em Guarulhos (Brasil). 
Concretizando o convite para o trabalho colaborativo mediante a utilização de uma plataforma, 
enriquecendo colaborações e trocas de experiências através da implementação do projeto “Revista 
Digital de Mercocidades”.

- 17 e 18 de outubro, Expo Córdoba Cidade Educadora de Mercocidades 2013 
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- Apresentação do site web da Unidade Temática: utemercociudades.wordpress.com/

Agenda Educativa Regional (finalizada e ampliada, publicação em breve). 

É o documento referido às prioridades das agendas educativas, de cada um dos municípios, 
indicando os governos locais que têm a seu cargo a Educação Formal, a Não Formal e ambas, as 
problemáticas que suscitam e as ações a desenvolver.

Ampliou-se a sistematização, enriquecendo-a com a colaboração das instituições e planificações 
educativas das cidades. 

A publicação facilitará sua difusão massiva e possibilitará a geração de projetos conjuntos entre os 
membros e, potencializará as capacidades de gestão educativa. 

Propostas Pedagógicas Alternativas (Finalizadas as experiências de Rosário e Córdoba. Em 
tratativas a incorporação de outras cidades)

É um registro de iniciativas educativas, que mediante métodos, conteúdos e recursos inovadores 
tendem à Inclusão Social, cobrem um amplíssimo espectro como a educação e a alfabetização para 
adultos, a formação profissional, a educação para o tempo livre, a animação sócio-cultural, a educação 
especial, entre outras.

Uma vez reunidas as Boas Práticas de todas as cidades, se criará o Banco de Propostas Pedagógicas 
Alternativas, por serem criativas, inéditas e eficazes em sua dinâmica. 

Compêndio Educativo (em etapa de formulação)

Este material constitui uma tentativa de aglutinar os termos educativos de diversas ciências, como 
a psicologia, a sociologia, a medicina, a biologia, a estatística, a filosofia, entre muitas outras, que se 
relacionam direta ou indiretamente com a teoria e a prática pedagógicas. 

O trabalho foi pensado e desenhado como uma ferramenta destinada a docentes, formadores, 
estudantes, pesquisadores e pedagogos, entre outros, para prove-lhes de um guia no qual possam 
procurar e indagar, de maneira rápida, sobre os significados da linguagem pedagógica, e que lhes sirva, 
para uma primeira aproximação a cada tema tratado. 

Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Morón, Río Tercero, Rosário, Quilmes, Santa Fe e Villa María.
Uruguai: Canelones e Montevidéu 
Brasil: Canoas, Guarulhos, Rio de Janeiro, 
São Bernardo do Campo e São Paulo
Peru: Trujillo

     
- Conclusão/es: 

Através da participação nas diferentes 
reuniões e atividades implementadas, conseguiu-se 
a ampliação dos critérios referidos à utilização das 
novas tecnologias da informação e comunicação, 
como instrumentos de emancipação social e 
de afirmação dos direitos humanos. Criaram-
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se ademais novos espaços virtuais (plataforma e revista digital de Mercocidades) que possibilitam o 
desenvolvimento de cidadanias regionais e o trabalho colaborativo entre cidades membro da rede, no 
âmbito do projeto Educ@sur apresentado pela Coordenação UTE Córdoba.

Unidade Temática de Gênero e Município (UTGM)

Coordenação: Canelones (Uruguai)
Prefeito: Marcos Carámbula
Responsável pela coordenação: Aracelis Delgado
Cidades subcoordenadoras: Lavalleja (Uruguai), Assunção (Paraguai) e Recife (Brasil).
Prefeito: Adriana Peña (Lavalleja), Arnaldo Samaniego González (Assunção) e Geraldo Julio 
(Recife)
Responsáveis de subcoordenações: Adriana Baladan (Lavalleja), Nilda Romero Santacruz 
(Assunção) e Silvia Maria Cordeiro (Recife)

 - Objetivos Prioritários:

Elaborar um diagnóstico da situação e boas práticas em relação às políticas locais na temática 
Assistência e Prevenção do Tráfico de Mulheres, Meninas/os e Adolescentes. 

Fortalecer a participação política das mulheres nos governos locais membros da UTGM.

Fortalecer a Comunicação entre as cidades e as UTs.

Integrar a perspectiva de gênero às UTs da Rede de Mercocidades através de uma estratégia de 
transversalização.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

-de 28 a 30 de novembro de 2012, Reunião e Seminário sobre “Educação Sexual Integral” em 
Quilmes, (Argentina). No âmbito da XVII Cúpula da Rede de Mercocidades. 

- de 9 a 12 de setembro em Canelones (Uruguai).

- Outras atividades:

Inauguração da Mostra de gravados “O voo do Gato” do pintor espanhol Antoni Miró. Organizada 
pela Coordenação no âmbito da Reunião Anual da UT. Canelones, Uruguai, 9 de setembro de 2013 
(atividade aberta).

Seminário Internacional “Participação Política das Mulheres” organizado pela coordenação, em 
Canelones, Uruguai, 10  de setembro de 2013 (atividade aberta).

Apresentação do programa de prevenção “Canelones cresce sem violência de gênero”, organizado 
pela cidade de Canelones, Uruguai, pela Faculdade de Psicologia da Universidade da República, 11 de 
setembro de 2013 (atividade aberta).

Seminário “Tráfico de Pessoas” organizado pela cidade de Canelones, Uruguai, na Casa da Cultura 
de Atlântida, em Canelones, Uruguai. No dia 12 de setembro de 2013 (atividade aberta).

Seminário Internacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, organizado pela cidade de Guarulhos, 
Brasil, na Universidade de Guarulhos. Apresentação do estado da situação da temática do tráfico de 
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pessoas com fins da exploração sexual por parte da coordenadora da UTGM, Aracelis Delgado, 23 de 
setembro de 2013. 

Reunião de intercâmbio e visita ao Posto Humanizado do Aeroporto de Guarulhos, Brasil, organizado 
pelo Município de Guarulhos, 23 de setembro de 2013. 

Prêmio Menção da Cúpula Ibero-Americana de Municipalistas à Unidade Temática de Gênero e 
Município como melhor Prática de Integração Interinstitucional. II Cúpula Ibero-Americana de Agendas 
Locais de Gênero, cidade de Águas Calientes, México, realizada de 24 a 29 de setembro de 2013.

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Pergamino, Lujan, Salta, CABA, Mar del Plata, Morón, Capilla del Monte e Quilmes
Brasil: Guarulhos, Recife e Taboão da Serra
Paraguai: Assunção
Uruguai: Canelones, Colônia, Lavalleja, Maldonado, Montevidéu e Paysandú

- Conclusão/es: 

Os objetivos propostos para a coordenação 
2013 foram abordados em sua totalidade, ficando 
como resultado o começo de dois grandes 
projetos, o “Observatório do Tráfico de Pessoas 
nas Mercocidades” apresentado por Canelones ao 
programa IN e as campanhas virtuais propostas 
para melhorar a comunicação. 

Deu-se visibilidade à Rede e à UTGM, através 
de diferentes meios de comunicação, assim como 
na difusão das atividades de capacitação.

Trabalhou-se desde a integração regional com 
enfoque de rede.

Unidade Temática da Juventude (UTJ)

Coordenação: Rosário (Argentina)
Prefeito: Mónica Fein
Responsável pela coordenação: María Laura Capilla
Cidades subcoordenadoras: Pergamino (Argentina), São Bernardo do Campo (Brasil), Córdoba 
(Argentina) e Morón (Argentina)
Prefeito: Héctor María Gutiérrez (Pergamino), Luiz Marinho (São Bernardo do Campo), Ramón 
Javier Mestre (Córdoba) e Lucas Ghi (Morón)
Responsáveis de subcoordenações: Evelina Conti (Pergamino), Mariana Perin (São Bernardo 
do Campo), Mariana López Tais (Córdoba) e Aldana Ferrera (Morón)

Objetivos Prioritários:

Desenhar estratégias específicas destinadas a introduzir a perspectiva jovem de maneira 
transversal, pensando em incorporar uma visão diferente, integral e transversal das questões que afetam 
às juventudes. 

5898

IN
ST

Â
N

C
IA

S D
E

 M
E

R
C

O
C

ID
A

D
E

S



Projetar esta visão integral das políticas de juventudes, favorecer a troca de experiências e fortalecer 
redes de trabalho governamentais e com a sociedade civil, formam parte do compromisso que a cidade 
quer assumir com a UTJ.

Potencializar a Unidade Temática como um espaço de referência para as cidades membros da 
Rede, onde seja possível socializar experiências para a cooperação e integração regional, tendo em 
conta as particularidades e diferenças de suas cidades integrantes.

Ao mesmo tempo se pretende converter à Unidade Temática numa instância de encontro e 
intercâmbio não só de governos locais, senão também de suas respectivas equipes técnicas e sobretudo 
das organizações juvenis das distintas cidades.

Fazer da integração não só uma integração em termos político-institucionais, senão fortalecer o 
encontro das juventudes do MERCOSUL, com o propósito de explorar novos caminhos no fortalecimento 
da integração e cooperação regional.

Converter à UTJ num espaço de referência regional para os governos e as OSC através de encontros, 
seminários de políticas públicas de juventudes, publicações, concursos e exposições.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 27 e 28 de junho em Morón (Argentina), sob o título “A participação social das juventudes, 
transformação e inclusão social”

- de 4 a 6 de setembro em Rosário (Argentina)

- Outras atividades:

- de 4 a 6 de setembro em Rosário (Argentina), II Encontro de Organizações Juvenis da Unidade 
Temática da Juventude de Mercocidades

- Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Brasil: São Paulo e São Bernardo do Campo
Argentina: Morón, Mar del Plata, Zárate, Córdoba, Mendoza, Rosário, Pergamino, Esteban 
Echeverría, Avellaneda, Buenos Aires, Quilmes, Posadas, Santa Fe, Villa Carlos Paz, San Nicolás 
e Santo Tomé, e Totoras
Venezuela: Caracas
Bolívia: La Paz
Peru: Jesús María e Parcona
Uruguai: Montevidéu
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Unidade Temática de Planificação Estratégica (UTPE)

Coordenação: Monte Caseros (Argentina)
Prefeito: Eduardo Leonel Galantini
Responsável pela coordenação: Nahuel Oddone
Cidades subcoordenadoras: Posadas (Argentina) e Chepes (Argentina)
Prefeitos: Orlando Ramón Franco (Posadas) e Claudio Nicolás Saúl (Chepes)
Responsáveis de subcoordenações: Luis Enrique Lichowski (Posadas) e Verónica Oliva 
(Chepes)

 - Objetivos prioritários:

Consolidar um grupo de cidades com perfis criativos e inovadores a fim de aprofundar as experiências 
de intercâmbio horizontal em matéria de planejamento estratégico. 

Dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela atual coordenação da UTPE, destacando as tarefas 
realizadas e gerando novas propostas complementares a efeitos de aproveitar o capital humano e 
intelectual estabelecido nesta UT. 

Identificar o estado atual da planificação estratégica em cada cidade integrante, para elaborar uma 
base de perfis e a construção de manuais para socializar na Rede. 

Gerar um espaço ativo de reflexão e construção de ferramentas que contribuam com o desenho e a 
execução de planos estratégicos que possam ser difundidos internacionalmente e publicáveis. 

Promover instâncias de articulação com outras redes a fim de potencializar o conhecimento mútuo, 
a troca de experiências e o fortalecimento das capacidades projetivas em matéria de planificação 
estratégica.

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 30 de novembro de 2012 em Quilmes, (Argentina) 

Unidade Temática de Segurança Cidadã (UTSC)

Coordenação: Pergamino (Argentina)
Prefeito: Héctor María Gutiérrez
Responsável pela coordenação: Gabriela Taruselli
Cidades subcoordenadoras: Jesús María (Peru), São Bernardo do Campo (Brasil) e Canoas 
(Brasil)
Prefeitos: Luís Enrique Ocrospoma Pella (Jesús María), Luiz Marinho (São Bernardo do Campo) 
e Jairo Jorge da Silva (Canoas)
Responsáveis de subcoordenações: Lucy Guerrero Reategui (Jesús María), Benedito Domingos 
Mariano (São Bernardo do Campo) e Deise Martins (Canoas)

 - Objetivos Prioritários:

Os objetivos pautados para o período 2012/13 foram: destacar o valor que possui a participação ativa 
e sustentada dos diferentes níveis da administração pública assim como da sociedade civil na construção 
de sociedades mais seguras; instalar o tratamento das questões inerentes à segurança viária como 
componente prioritário da segurança cidadã; aprofundar e gerar alianças com entidades governamentais 
e não-governamentais para potencializar o trabalho dos governos locais e somar sinergias no âmbito da 
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UTSC; potencializar o uso das ferramentas de comunicação internas tanto das geradas pela UTSC, como 
das promovidas pela Secretaria Executiva; avançar na execução de assistências técnicas em matéria de 
segurança cidadã; gerar atividades de discussão, reflexão e capacitação de funcionários e agentes locais; 
sensibilizar a sociedade civil em torno à construção de uma cidadania ativa, participativa e responsável.

- Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 30 de novembro de 2012 em Quilmes, (Argentina)

Realizaram-se duas reuniões das três pautadas para o período. A primeira em Porto Alegre, (Brasil), 
nos dias 30 e 31 de janeiro no âmbito do Fórum Social Temático 2013, e a segunda em Pergamino, 
(Argentina), em outubro nos dias 3 e 4, no contexto do Congresso de Segurança Viária. A que estava 
programada para o mês de junho em Jesús María foi suspendida por falta de participantes.

 - Outras atividades:

Realização do “Primeiro Congresso Internacional e Terceiro Congresso Local de Segurança Viária 
em Pergamino; participação no Fórum Social Temático 2013; Confecção, publicação e divulgação da 
segunda publicação conjunta da UTSC; pesquisa de avaliação interna sobre a publicação anterior e 
expectativas para a segunda; pesquisa de avaliação de desempenho e perspectivas para o próximo 
período; atualização permanente da página web da UTSC.

 - Cidades participantes das atividades/seminários/reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Aguilares, Avellaneda, Junín, Laprida, Pergamino, Posadas, Rosário, Sunchales, Tandil, 
Zárate, Santa Fe e Río Cuarto
Brasil: Canoas, Porto Alegre, São Bernardo do Campo e São Paulo
Peru: Ica, Jesús María e Parcona 

Também contamos com a participação de: Universidade do Noroeste da Província de Buenos Aires, 
Ministério de Governo da Província de Misiones, Promoto, Agência de Educação Viária de Pergamino; 
Estrellas Amarillas, especialistas internacionais em segurança viária, Santander Cultural, Fundação Fe e 
Alegria, Associação Cristã de Moços e AICAS.

    
 - Conclusão/es: 

A grande colaboração da UTSC durante o período foi a incorporação da temática da segurança 
viária nos debates em torno à segurança cidadã, eixo que se encontrava ausente e que se espera seguir 
abordando de maneira regional e interdisciplinar. Não obstante, a falta de participação nas diferentes 
atividades propostas pela coordenação e subordinações foi uma constante. Apesar das comunicações 
permanentes tanto telefônicas, como por correio eletrônico e espaços virtuais, não se conseguiu convocar 
a um número significativo de cidades, nem manter a participação obtida no período anterior. Assim 
mesmo, não se pode avançar na realização de uma campanha de conscientização regional nem na 
sistematização de boas práticas e implementação de assistências técnicas, tal como se tinha acordado 
no plano de trabalho anual; e a participação para a segunda publicação da UTSC foi muito menor à 
esperada.

É importante que as reflexões em torno à continuidade do trabalho da UT se realizem numa dupla 
dimensão. Por um lado, enquanto à colaboração e o compromisso com o que estamos dispostos a levar 
adiante a tarefa de coordenação e subordinação por parte dos que as assumimos; e pelo outro, enquanto 
à participação e recepção das iniciativas propostas por parte do resto das cidades. A análise destes 
aspectos será fundamental para poder avançar numa nova dinamização do trabalho da UTSC.
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Unidade Temática de Turismo (UTT)

Coordenação: Maldonado (Uruguai)
Prefeito: Óscar de los Santos
Responsável pela coordenação: Álvaro Bertoni
Cidades subcoordenadoras: Porto Alegre (Brasil), Tandil (Argentina), Carlos Paz (Argentina), 
Buenos Aires (Argentina), Posadas (Argentina)
Prefeitos: José Fortunati (Porto Alegre), Miguel Angel Lunghi (Tandil), Esteban Aníbal Avilés 
(Carlos Paz), Mauricio Macri (Buenos Aires) e Orlando Franco (Posadas) 
Responsáveis de subcoordenações: Luiz Fernando Moraes (Porto Alegre), Marcela Petrantonio 
(Tandil), Luis Piñero (Carlos Paz), Javier Sánchez (Buenos Aires) e José María Arrua (Posadas)

 - Objetivos Prioritários:

Potencializar as ofertas turísticas locais a partir da articulação com as ofertas dos municípios 
integrantes da UTT, dinamizando com isso a economia da região.

 
Desenvolver programas de intercâmbio e melhoramento contínuo dos recursos humanos e técnicos 

que contribuam para melhorar a qualidade dos serviços e a competitividade de nossa região, como 
destino turístico internacional, caracterizado. 

Aprofundar e promover as associações público–público, público–privada e privada–privada, 
relacionadas com a promoção conjunta e cruzada, junto à pesquisa e o desenvolvimento sustentável da 
atividade.

 - Reuniões e/ou Instâncias de trabalho:

- 30 de novembro de 2012 em Quilmes, (Argentina)

- de 9 a 11 de abril em Porto Alegre (Brasil), sob o título “Mercodestinos-Capitais Gaúchas Rotas 
Tchê: visão, acordos, compromissos, estratégias e ações”

- 4 e 5 de junho em Maldonado (Uruguai), com o slogan “Projeto de Integração Regional, Turismo 
de Negócios, Eventos e Incentivos”

 - Outras atividades:

-Participação no I Seminário Latino-Americano de 
Turismo de Fronteira, 13 de junho em Foz do Iguaçu 
(Brasil).

 - Cidades participantes das atividades/seminários/
reuniões/instâncias de trabalho:

Argentina: Buenos Aires, Villa Carlos Paz, 
Córdoba e Rosário
Brasil: Santa Maria, Bento Gonçalves e Caxias do 
Sul
Uruguai: Maldonado, Canelones, Rocha, Colônia 
e Montevidéu

58102

IN
ST

Â
N

C
IA

S D
E

 M
E

R
C

O
C

ID
A

D
E

S



Avaliação e classificação
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Participação e Cumprimentos da Secretaria Executiva em encontros das Unidades Temáticas de 
Mercocidades 

1. A Coordenação Diretiva da SE participou das reuniões da Unidade Temática de Ciência, 
Tecnologia e Capacitação que ocorreram nas cidades de Tandil e Buenos Aires, Argentina, nos dias 27 e 
28 de fevereiro e 22 e 23 de maio, respectivamente.

2. Também assistiu às reuniões da Unidade Temática de Cultura (UTC) em Valência e Barquisimeto 
(Venezuela – de 22 a 26 de abril) e da Comissão de Fomento da UTDEL (Esteban Echeverría, Argentina 
– 25 de abril).

3. Concorreu-se à reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Urbano, à qual se convocou 
sob o título de “Cidade Verde, Transporte Alternativo e Compromisso Cidadão” (Vicente López – Argentina 
– de 24 a 26 de abril).

4. Participou-se da 1ª Reunião Anual da UTE de Mercocidades, “Educ@sur, Aula Virtual de 
Mercocidades”, na cidade de Córdoba (8 e 9 de maio), Argentina.

5. Participou-se na reunião da Unidade Temática de Desenvolvimento Social e na Comissão de 
Direitos Humanos no Município de Esteban Echeverría, Argentina, nos dias 9 e 10 de maio, como também 
da reunião da Unidade Temática mencionada, celebrada nesta cidade nos dias 10 e 11 de outubro.

6. Informou-se e se participou das reuniões da Unidade Temática da Juventude que ocorreram nas 
cidades de Morón e Rosário, Argentina, nos dias 27 e 28 de junho e de 4 a 6 de setembro, respectivamente.

7. Convidou-se e se concorreu à reunião da Unidade Temática de Gênero e Município realizada de 
9 a 12 de setembro na cidade de Canelones, Uruguai.

8. Vinculado ao tema ambiental, se difundiram as reuniões da UTADS (cidade de Zárate, 29 e 30 
de abril; Santa Fe, 12 de setembro, Argentina). Também se convidou para a reunião do dia 28 de maio 
em Rosário, Argentina, no âmbito do II Fórum Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável e das 
Jornadas Internacionais de Gestão Ambiental Urbana (de 11 a 13 de setembro).

41º Conselho de Mercocidades em Canoas 

Na última terça-feira 11 de junho se realizou a Reunião do Conselho de Mercocidades em Canoas, 
Brasil, paralelamente ao Fórum Mundial de Autoridades Locais da Periferia (FALP). Participaram 
representantes de cidades argentinas, brasileiras, uruguaias e venezuelanas.

A reunião contou com a presença de representantes de Morón, Rosário, Tandil e Monte Caseros 
da Argentina; Canoas, Porto Alegre e São Bernardo do Campo do Brasil; Montevidéu e Canelones do 
Uruguai e Barquisimeto da Venezuela. Esteve presente também o prefeito de Alvorada, Brasil e um 
representante de Belo Horizonte.

A abertura esteve a cargo do prefeito de Canoas, Jairo Jorge da Silva, do prefeito de Porto Alegre, 
José Fortunati, e da secretária de Relações Institucionais, Regionais e Internacionais de Quilmes, Lucrecia 
Monteagudo. A continuação se apresentou a ordem do dia e o relatório semestral da Secretaria Executiva 
de Mercocidades, exercida atualmente por Quilmes.

Apresentou-se também o relatório da Secretaria Técnica Permanente, o das cidades membro do 
Conselho, e os avanços para o II Encontro de Cidades e Universidades, organizado por Mercocidades e 
pela Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), que será realizado de 3 a 5 de julho em 
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Montevidéu.

Outro tema abordado foi o Plano de Comunicação da 
Rede, seu estado financeiro e a reforma de seu estatuto, 
de conformidade à proposta aprovada na última Assembleia 
Geral que se celebrou em Quilmes, no dia 30 de novembro 
de 2012.

A Secretaria Executiva informou sobre as atividades que 
realizará a Rede, prévio à XVIII Cúpula de Mercocidades.

Reunião da Comissão Diretiva de Mercocidades em Quilmes

Quilmes (Argentina), Porto Alegre (Brasil) e Montevidéu (Uruguai), cidades que integram a Comissão 
Diretiva na qualidade de secretaria executiva atual, próxima e anterior, se reuniram no dia 26 de agosto 
em Quilmes, para tratar, entre outros assuntos, do incremento das cidades membros para o Conselho da 
Rede, candidaturas para a Secretaria Executiva 2014-15 e novidades da 18ª Cúpula de Mercocidades.

Um dos temas principais tratados na reunião foi a proposta realizada durante a Cúpula de 
Mercocidades em Quilmes, em novembro do ano passado, de ampliar o número de cidades que compõem 
o Conselho da Rede, de 4 a 8 cidades dos países que são membros plenos do MERCOSUL e de 2 a 
4 cidades dos países associados. Chegou-se a um consenso, propondo que no próximo Conselho se 
recomende à Assembleia Geral a modificação do estatuto para ampliar o número de cidades.

As cidades que passem a formar parte do Conselho, ao se concretizar a ampliação, deverão 
cumprir com certos critérios, como estar ao dia com o pagamento de sócio, a realização de atividades de 
relevância para a Rede e espaços de participação.

A continuação se falou sobre as candidaturas para a Secretaria Executiva de Mercocidades no 
período 2014-2015. As candidaturas recebidas foram as pertencentes às cidades argentinas de Esteban 
Echeverria, Rosário e Córdoba e a paraguaia de Assunção.

Durante a reunião se contou com a visita do prefeito 
de San Carlos (Mendoza, Argentina), Jorge Difonso. A 
conversa girou em torno da formação do Fórum Político 
sobre o Desenvolvimento, incentivado pela Direção Geral 
de Desenvolvimento e Cooperação da Comissão Europeia, 
e pela possibilidade de que Mercocidades se vincule 
institucionalmente com este espaço. O Fórum servirá como 
articulação com a sociedade civil e as autoridades locais e 
dará a possibilidade de dialogar com instituições europeias 
sobre políticas de desenvolvimento.

Finalmente, a cidade de Porto Alegre realizou um relatório sobre os preparativos da 18º Cúpula 
de Mercocidades da qual serão sede no mês de novembro, e onde esta cidade assumirá como nova 
Secretaria Executiva da Rede.

Reunião de coordenadores e subcoordenadores de Temáticas, Comissão Diretiva e as Secretarias 
Executiva e Técnica Permanente de Mercocidades 

De 12 a 14 de março de 2013, Montevidéu foi sede deste encontro. Participaram nove cidades da 
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Argentina, quatro do Brasil, três do Uruguai e uma do Chile e da Venezuela. Durante a jornada o debate 
se centralizou em três temáticas fundamentais da Rede: comunicação, capacitação e cooperação. A 
dinâmica se baseou em oficinas onde se discutiu sobre os possíveis avanços para seu desenvolvimento.

Na abertura se realizou uma revisão dos principais fatos e avanços do MERCOSUL durante 2012, 
como o ingresso da Venezuela e o trabalho conjunto pela integração produtiva e os Direitos Humanos 
na região.

Também se destacou a possibilidade de incorporar novas cidades à Rede, a criação de novos 
convênios e a participação em organismos regionais. Enquanto ao trabalho das Unidades Temáticas, 
Grupos e Comissões de Trabalho se enfatizou na importância do trabalho conjunto entre as temáticas 
para aproveitar a compatibilidade presente.

Durante a jornada se apresentaram os objetivos e eixos de trabalho das instâncias temáticas da 
Rede.

No final do primeiro dia se assinou um acordo complementário, ao convênio já existente, entre 
Mercocidades e a Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM), para a criação de um 
Observatório de Transferências e Inovações Tecnológico-Sociais. Participaram do ato a intendente de 
Montevidéu, Ana Olivera; a secretária de Relações Institucionais de Quilmes, Lucrecia Monteagudo; o 
chefe de Gabinete de Secretários de Tandil, Marcos Nicolini; o reitor da Universidade da República do 
Uruguai, Rodrigo Arocena e o secretário executivo da AUGM, Álvaro Maglia.

No dia 13 de março, a jornada contou com as palavras do prefeito de Quilmes e secretário executivo 
de Mercocidades, Francisco Gutiérrez, que em sua exposição destacou a importância da participação da 
Rede nos novos processos latino-americanos e a intenção de participar como observadores por parte do 
MERCOSUL nas eleições dos países da região. Ao mesmo tempo, remarcou o convênio que a Rede tem 
com o Instituto Social do MERCOSUL (ISM) como uma importante ferramenta para trabalhar com o bloco.

Oficinas temáticas:

Comunicação

Em relação à comunicação se propuseram diversas propostas específicas derivadas do plano 
estratégico de comunicação da Rede. Durante esta instância se avaliou a possibilidade de desenvolver 
campanhas regionais, mencionou-se especificamente sobre o interesse da Rede de formar uma agência 
de notícias e se apresentaram diversas ferramentas para melhorar a comunicação interna, uma plataforma 
virtual de intercâmbio, e pautas e recomendações específicas para a gestão das Temáticas.

Capacitação

Enquanto à capacitação, a discussão se centralizou em sua incorporação nas instâncias da Rede e 
na troca de experiências entre os governos locais. 

Entre os pontos destacados está a sustentabilidade a futuro dos projetos que surjam na Rede e 
gerar espaços virtuais e presenciais para a capacitação. Outro tema tratado foi a educação em integração 
regional para a juventude.

Cooperação

A cooperação também teve um importante espaço, com a exposição de diversos referentes na matéria 
de Barcelona, Medellín, Santa Fé e MERCOSUL, que expuseram sobre o cenário atual da cooperação 
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e perspectivas desde o Sul. Durante a jornada se abordaram diversas modalidades de cooperação, Sul-
Sul, Norte-Sul e Descentralizada. Definindo como prioridades de Mercocidades ao respeito, acordar uma 
estratégia de trabalho em cooperação, que será articulada pela Unidade Temática de Cooperação de 
Mercocidades, avançar em consolidar uma imagem coletiva e consensualizada sobre qual é a posição 
de Mercocidades ante o contexto internacional em cooperação, e potencializar a capacidade de lobby e 
incidência de Mercocidades.
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PROJETOS
E+D: Estado + Direitos

Direitos Humanos: Estado e sociedade civil, construção da cidadania (E+D) é um projeto de 
Mercocidades, coordenado pelo Município argentino de Morón, e subvencionado pela União Europeia 
através do Instrumento Europeu para a promoção da Democracia e dos Direitos Humanos (IEDDH).

Estado+Direitos começou a ser executado em janeiro de 2010 e ao longo de trinta meses desenvolveu 
ações para as mais de 200 cidades que integram a Rede, focalizando sua intervenção em dezenove cidades 
testemunha durante a implementação do projeto.

E+D se baseia nos valores da educação para a paz, no respeito, na liberdade, na equidade e na 
defesa da identidade. Propõe fortalecer as capacidades dos atores locais (governos e sociedade civil) 
para a construção da cidadania com cultura de Direitos Humanos, e promover a geração de espaços de 
participação e incidência das cidades na agenda de Direitos Humanos do MERCOSUL. 

Seus eixos de trabalho (comunicação e promoção, capacitação e pesquisa) estão integrados por 
ações e atividades que apontam para o fortalecimento das capacidades metodológicas, institucionais, 
técnicas e temáticas dos atores locais, favorecendo a geração de políticas de desenvolvimento sustentável.

As atividades realizadas durante o último período de execução foram: 

• Oficinas Locais: Assunção (Paraguai), Maldonado e Rocha (Uruguai).
• Participação na XVII Cúpula de Mercocidades em Quilmes, Argentina, garantindo assim dar 
visibilidade ao produzido no projeto.
• Campanha de comunicação na via pública: sob duas temáticas muito relevantes em prol da defesa 
dos direitos humanos: a luta contra o Tráfico de Pessoas, e a defesa da Diversidade; no âmbito das 
atividades comemorativas do Dia Internacional dos Direitos Humanos de 2012. 
• Relatórios Anuais com o objetivo de dar visibilidade às ações e atividades realizadas no projeto, 
assim como gerar uma troca de experiências.
• Revista Anual do projeto: o terceiro e último número da revista foi sobre Sítios de Memórias e 
Segurança Cidadã Regional.

Ações de continuidade e projeção E+D

A coordenação regional executou as ações do projeto considerando a continuidade dos objetivos e 
missões estabelecidas pelo mesmo, as quais ficam expressas como um elemento importante e remarcado 
no item de sustentabilidade da Ação. 

Um dos objetivos perseguidos foi a formação e/ou promoção do trabalho de rede em redes. A rede é 
uma ferramenta de base para a durabilidade de trabalhos e alcances de uma gestão, assim, trabalhou-se 
na consolidação de um coletivo, que se formou e sobreviveu à consecução do projeto; tendo objetivos e 
identidade que fomentam um sentido de pertencimento. 

As Cidades Testemunha continuam numa ação concreta e comum ao formar parte da Comissão de 
Direitos Humanos da Rede de Mercocidades, remarcando responsabilidades e funções numa agenda 
regional. Uma Comissão que contava com 6 membros no começo deste projeto, hoje supera aos 25 
representantes de governos locais, onde o projeto Estado mais Direitos se ergueu como uma referência 
na temática e base para futuras apresentações de subvenções, incorporando a mais cidades da Rede. 
Uma das oportunidades que se apresentaram foi a apresentação de outras cidades para ocupar o cargo 
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de coordenação e subcoordenação da Comissão no ano 
2011 e 2012; isto é observado como um crescimento 
e maturação das propostas, num contexto que tinha 
situado ao Município de Morón por mais de 6 anos como 
coordenador.

Ademais, a sustentabilidade está certamente 
garantida pela mesma institucionalidade onde se 
enquadrou e desenvolveu o projeto: a Rede de 
Mercocidades, que com 18 anos de existência prevê 
um âmbito de ação legítimo e que acompanha os pulsos 
políticos e históricos da região. 

Neste contexto, se incorpora o trabalho articulado 
com outros grupos temáticos da Rede e sinergias de 
projetos comuns, que imprimem ainda mais compromisso 
de execução de ações conjuntas. Outro 
fator de seguimento são os colaboradores e 
associados (organismos governamentais e 
não-governamentais da sociedade civil) que 
continuam na participação e desenvolvimento 
de tarefas locais e regionais. 

E por último, destacamos como uma 
ação de sustentabilidade do projeto os 
espaços de capacitação que se abriu em 
Mercocidades, que incluem a temática e a 
transversalizam num trabalho mancomunado 
com o Instituto de Políticas Públicas em 
Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH), 
com o qual a Rede assinou um convênio 
marco de colaboração e assistência técnica 
antes mencionado, disponível no ANEXO VII 
deste relatório. 

IN: Inovação e Coesão Social

O projeto de Mercocidades In “Inovação e Coesão Social capacitação metodológica e visibilidade 
de boas práticas” financiado com um 90% (1.71 milhões de euros pela Comissão Europeia) no âmbito do 
programa “Autoridades não estatais e atores locais para o desenvolvimento- ações multipaís” iniciou sua 
execução em março de 2009 e finalizou a mesma em 31 de agosto de 2013.

 
Neste período podemos destacar alguns dos resultados de IN:

• Uma metodologia de gestão, seleção e avaliação de projetos, acompanhamento e assessoramento 
para sua formulação e execução.
• 7 capacitações presenciais realizadas em 5 países do MERCOSUL.
• 7 processos de capacitação virtual e assessoramento aos projetos participantes.
• 127 funcionários de Governos Locais e representantes da OSC de cidades da Rede capacitados.
• 62 projetos formulados de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. 
• 9 projetos de Cidadania Regional, Integração Produtiva Regional e Inclusão Social, incubados.
• 3 projetos financiados, assessorados e acompanhados em sua execução de GL e OSC de Brasil e 
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Oficina de Estado+Direitos em El Alto, Bolívia

Festival Itinerante de Direitos Humanos de Mercocidades,
organizado pelo projeto Estado+Direitos,

no Átrio da Intendência de Montevidéu, Uruguai. 



Argentina articulados com organizações e instituições no nível regional.
• Avanços na pesquisa, no conhecimento e na difusão da agenda da Integração Produtiva Regional, 
da Inclusão Social e da Cidadania Regional através da produção e publicação de 3 pesquisas e de 3 
Revistas especializadas nas temáticas recém mencionadas.
• Diversas ferramentas de comunicação desenvolvidas e utilizadas para a formação, assessoramento 
e visibilidade.  
• Uma equipe de gestão de um projeto com financiamento externo para a integração regional.
• Primeiro guia prática de Mercocidades para a formulação de projetos regionais.

Resultados em números:

Neste período, 2012-2013, podemos destacar algumas atividades de IN

O primeiro passo para a sustentabilidade:

No 38º Conselho concluído de Mercocidades celebrado em 21 de março de 2012 em Montevidéu, 
Uruguai, aprovou, para a sustentabilidade das ações em capacitação, assessoramento e formação:

1- Criar um espaço permanente de capacitação e assessoramento de Mercocidades na Secretaria 
Técnica Permanente, através do dispositivo de capacitação e assessoramento para a formulação de 
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Seminário Final do projeto IN, realizado no âmbito da 16ª Cúpula de Mercocidades em Montevidéu, novembro de 2011. 



projetos regionais instalado a partir de IN.

2- Encomendar à Secretaria Executiva realizar as propostas de adequação da estrutura de 
Mercocidades que mantenham a este novo espaço.

3- Desenvolver as seguintes atividades: 
- Uma capacitação (presencial e virtual) ao ano como mínimo, com 20 participantes em concordância 

com os critérios desenvolvidos em IN, nas temáticas prioritárias para Mercocidades. 
- Difusão, promoção, articulação e apoio aos 62 projetos que na atualidade formam o Banco de 

Projetos IN, assim como também aos novos que se incluam.
- Criação de convênios e acordos de trabalho com instituições para a incorporação de conhecimento 

ao processo de capacitação e assessoramento.  

Neste âmbito, de 5 a 9 de agosto de 2013, realizou-se a sétima capacitação regional de Mercocidades, 
a partir da experiência do projeto IN, no âmbito de “A semana da integração regional”; na cidade de Posadas, 
Misiones, Argentina. 

Os projetos que se abordaram 
durante a semana se desenvolveram 
em diversos eixos temáticos: soberania 
alimentar, desenvolvimento rural, 
desenvolvimento local com equidade 
de gênero, segurança cidadã e 
inclusão social, integração produtiva e 
inclusão social, integração fronteiriça, 
empreendedorismo com perspectiva de 
gênero, turismo social, cidadania regional, 
juventude na região, tráfico de pessoas e 
deficiência física e inclusão social.

Os projetos financiados

Em um fato sem precedentes Mercocidades recompensou três projetos com um financiamento de 
até 55 mil euros cada um para sua implementação. Prévio a esta definição passaram por um exaustivo 
processo de assessoramento e acompanhamento para aperfeiçoar os aspectos metodológicos, político-
institucionais e os relativos a integração regional, com um especial cuidado na pertinência, adequação 
temática, capacidade de implementação, visibilidade e sustentabilidade da iniciativa.

Os três projetos têm como eixo prioritário a inclusão social e contemplam a equidade de gênero como 
um fator que cruza cada proposta. 

Guarulhos Semeando o Futuro / Guarulhos Sembrando el Futuro

Selecionado para ser financiado por IN em fevereiro de 2011. A ideia foi apresentada por Elizabeth 
Affonso, funcionaria da equipe de Relações Internacionais da Prefeitura de Guarulhos, Brasil. 

“Guarulhos Semeando o futuro” é uma proposta destinada a incentivar e capacitar aos atores locais 
para a implementação da agricultura urbana como forma de combater a pobreza.

A Prefeitura de Guarulhos realizou a gestão do projeto por meio da Coordenação de Relações 
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7ª Capacitação Regional de Mercocidades,
no âmbito do projeto IN, em Posadas, agosto de 2013. 
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Internacionais, que intermediou as ações internacionais e acompanhou a gestão do ciclo do projeto, o Fundo 
Social coordenou a execução técnica e administrativa, em conjunto com outras secretarias da Prefeitura 
que participaram de acordo às necessidades de envolvimento de cada setor nas diferentes etapas. 

As cidades sócias foram Belo Horizonte do Brasil e Rosário da Argentina. Ambas com ações exitosas 
nas áreas de segurança alimentar, agricultura urbana e economia solidária.

A proposta articulou três eixos complementares: o fortalecimento da capacidade institucional dos 
funcionários e dos governos locais envolvidos, 
a capacitação dos beneficiários e o intercâmbio, 
sistematização e visibilidade de boas práticas 
locais em agricultura urbana. Assim como 
também a articulação com os projetos já 
existentes na Prefeitura de forma intersetorial. 
Também se realizaram acordos de cooperação 
técnica e atividades de capacitação, divulgação 
e sensibilização na temática.

Em uma segunda etapa, não financiada 
por IN, se prevê a realização de uma avaliação 
sobre agricultura urbana na Prefeitura para 
o aprofundamento das ações; capacitações 
para a melhora dos produtos e ampliação do 
número de hortas realizadas na primeira etapa.

Comunic@ Escola! MERCOSUL / Comunic@ Cole! MERCOSUR

Selecionado como segundo projeto a financiar, executou-se durante 18 meses, de janeiro de 2012 a 
junho de 2013. A ideia foi apresentada por Adriano Guerra em representação da organização social Oficina 
de Imagens, Comunicação e Educação com sede em Belo Horizonte, Brasil. 

Comunic@ Escola! foi idealizado com o objetivo de contribuir para a formulação e sistematização de 
metodologias que coloquem em prática, no contexto do ensino público, o exercício da cidadania regional. 
A partir de temas relacionados à promoção dos direitos humanos, como o direito à diversidade, respeito às 
diferenças, comunicação e participação de adolescentes e jovens nos centros educativos.  

Sua execução foi coordenada pela Oficina de Imagens (Brasil), em cooperação com duas organizações 
não-governamentais com sede nas cidades de implementação do projeto, Eco Jóvenes de El Alto (Bolívia), 
Abrojos de San Miguel de Tucumán (Argentina). Colaboraram com o projeto os colégios participantes, as 
prefeituras e governos locais –através de suas secretarias e/ou departamentos de educação e de relações 
internacionais–, os órgãos federais de educação e Mercocidades.

O projeto se articulou em três linhas estratégicas principais: 

-Capacitação de educadores

-Participação de estudantes

-Intercâmbio e comunicação
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Mulheres do bairro Água Azul de Guarulhos,
em atividades do projeto, abril de 2013.
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Cada linha se desdobrou em três etapas:

-Planificação e Articulação: fase preparatória para o desenvolvimento da estratégia, assinatura de 
compromissos institucionais e de validação dos planos de trabalho. 

-Desenvolvimento da metodologia: 
fase de execução, prevê à ação local das 
organizações sociais com a coordenação e 
monitoramento da Oficina de Imagens.

-Sistematização: fase transversal às 
demais, elaboração e implementação de 
protocolos e procedimentos de decantação 
e registro das informações produzidas pelo 
projeto. 

Fortalecendo a competitividade de empreendimentos produtivos rurais e urbanos da Província de 
Tucumán, Noroeste da Argentina

Selecionado como terceiro projeto, para ser executado durante 8 meses entre 2012 e 2013, foi 
apresentado por Graciela Salazar, em representação da Cooperativa de Trabalho Generar Limitada, de 
San Miguel de Tucumán, Província de Tucumán, Argentina, e contou em sua implementação com o apoio 
da Prefeitura brasileira de Porto Alegre.

O projeto se propôs fortalecer a competitividade de empreendimentos produtivos rurais e urbanos, 
para melhorar as capacidades técnicas, operacionais e de gestão de jovens e mulheres empresários/as, 
empreendedores/as e micro PMEs, aplicando estratégias de desenvolvimento local (gestão participativa, 
articulação de atores, planificação estratégica, território como unidade de intervenção e regionalismo).

As localidades de intervenção foram a microrregião do Grande San Miguel de Tucumán e o circuito 
turístico denominado Vales Intramontanos, isto permitiu trabalhar em unidades produtivas em que se 
combinavam elementos urbanos e rurais, a diversificação de produtos e serviços, capitalizando centros 
comerciais já existentes.

Algumas das atividades desenvolvidas foram a realização de uma pesquisa e sistematização da 
informação, desenho de um projeto Participativo de Comercialização, o Fórum Regional Participativo e Feira 
de Oportunidades, a criação de espaços para feira de promoção, difusão e venda de produtos, a organização 
de um Fórum Inter-regional de mulheres empreendedoras, a realização de uma visita de intercâmbio e 
missão comercial a Porto Alegre, a transferência da experiência procurando o efeito multiplicador, em sua 
comunicação e visibilidade.
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Formação de educadores em Belo Horizonte, 2012.

Membros da Cooperativa Generar junto a
equipe de trabalho em Porto Alegre.
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9CONVÊNIOS E 
ACORDOS



Instituto de Políticas Públicas em Direitos Humanos do MERCOSUL (IPPDH)

No dia 26 de março Mercocidades comemorou o Dia do MERCOSUL com a assinatura de um convênio 
Marco de Cooperação com o IPPDH.

Participaram da assinatura do convênio o intendente de Quilmes e secretário executivo da Rede, 
Francisco Gutiérrez, e o secretário executivo do IPPDH, Víctor Abramovich. A secretária de Relações 
Institucionais, Regionais e Internacionais de Quilmes, Lucrecia Monteagudo, destacou o fato histórico de 
que a assinatura se realizasse em uma data de tanta importância como o Dia do MERCOSUL. Este dia se 
lembra a assinatura do Tratado de Assunção pelo qual se estabelece o MERCOSUL.

Também estiveram presentes, vereadores, e conselheiros escolares locais, membros de distintos 
colégios profissionais, funcionários dos distritos de Morón e Esteban Echeverría. Também participou 
Graciela Rosemblum, da Liga Argentina pelos Direitos Humanos.

O convênio tem como objetivo estabelecer um marco normativo para formalizar a cooperação entre 
Mercocidades e o IPPDH, em atividades relacionadas com a investigação, análise, promoção e coordenação 
de políticas públicas na área dos Direitos Humanos.

Os eixos temáticos prioritários que serão trabalhados no marco do convênio serão:
-Políticas de prevenção da violência institucional e segurança cidadã
-Políticas de igualdade e não discriminação
-Políticas de memória, verdade, justiça e reparação perante graves violações
-Políticas de fortalecimento institucional das áreas de direitos humanos dos governos locais

Entre as atividades previstas no convênio está a elaboração de um projeto que dê seguimento à 
iniciativa de Mercocidades “Estado+Direitos”. Este projeto contou com a participação do IPPDH em algumas 
instâncias entre as quais se destacam dois seminários realizados em Morón e Montevidéu, e a participação 
em oficinas regionais.

O convênio está disponível no ANEXO VII.

87

CONVÊNIOS E ACORDOS9

C
O

N
V

Ê
N

IO
S

 E
 A

C
O

R
D

O
S

119



88

C
O

N
V

Ê
N

IO
S

 E
 A

C
O

R
D

O
S

Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM)

O passado 12 de março de 2013, no marco do encontro de coordenadores e subcoordinadores, 
Comissão Diretiva, Secretarias Executiva e Técnica de Mercocidades; que reuniu em Montevideo a cidades 
de Argentina, Brasil, Chile, Uruguai e Venezuela, assinou-se um acordo para o trabalho e articulação 
conjunta entre Mercocidades e AUGM, que reúne a 28 universidades públicas do MERCOSUL.

Com a assinatura deste acordo se forjam as bases para um trabalho conjunto que permitirá desenvolver 
um Observatório Urbano de Transferências e Inovações Tecnológicas Sociais, e a co-organização bianual 
dos encontros Cidades-Universidades.

Participaram do ato a intendente de Montevidéu, Ana Olivera; a secretária de Relações institucionais 
de Quilmes, Lucrecia Monteagudo; o chefe de Gabinete de Secretários de Tandil, Marcos Nicolini; o reitor 
da Universidade da República do Uruguai, Rodrigo Arocena e o secretário executivo da AUGM, Álvaro 
Maglia.

Ana Olivera destacou a importância histórica da relação entre os governos locais e as universidades, 
pela colaboração que realizam para a construção de políticas públicas e em relação ao conhecimento 
tecnológico.

Rodrigo Arocena falou sobre os esforços por fomentar e difundir o conhecimento tecnológico como 
um pilar fundamental para a democracia, um conhecimento que não seja um fator de desigualdade. Neste 
aspecto as universidades têm um papel fundamental, dinamizando as cidades e diminuindo as brechas 
tecnológicas.

Já Álvaro Maglia informou sobre os trabalhos futuros para a implementação do acordo, especialmente 
a definição de que Mercocidades integre o Comitê organizador dos encontros de Cidades e Universidades, 
que define a realização conjunta de forma bianual destes encontros.

O acordo também estabelece que integrem 
a três membros da Rede no Comitê Executivo do 
Observatório Urbano de Transferências e Inovações 
Tecnológicas Sociais da AUGM. Estes três membros 
representarão à Secretaria Executiva, a Secretaria 
Técnica Permanente e a coordenação da Unidade 
Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação de 
Mercocidades. O objetivo geral do Observatório é 
promover uma eficiente gestão tecnológica através 
de mecanismos de difusão de experiências exitosas 
e de interconexão e articulação entre os governos 
locais e o sistema acadêmico - universitário público.

O acordo está disponível no ANEXO VIII

Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR)

Mercocidades e a UNISDR, mediante seu Escritório Regional para as Américas, formalizaram em 
2012 um Marco de Colaboração com o objetivo de trabalhar mancomunadamente para promover, difundir 
e incentivar a Campanha Mundial da UNISDR “Desenvolvendo Cidades Resilientes: Minha Cidade está se 
Preparando!” orientada a autoridades municipais e governos locais no nível global.

Entre os principais objetivos da UNISDR está o de incrementar a consciência pública para compreender 
o risco, a vulnerabilidade e a redução de desastres em nível mundial; estimular o estabelecimento de 
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Oradores durante a assinatura do acordo complementar
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alianças interdisciplinares e inter-setoriais, incluindo a ampliação de redes para a redução do risco com 
o fim de permitir que as comunidades se tornem resilientes aos efeitos das ameaças de origem natural, 
tecnológicas e ambientais. Para reduzir assim o risco agravado que representam as vulnerabilidades sociais 
e econômicas das sociedades modernas, e ir mais além da resposta aos desastres, para a gestão do risco, 
integrando as estratégias de prevenção do risco nas atividades de desenvolvimento sustentável.

Entendendo que o Marco de Ação de Hyogo 2005-1015 (MAH) é uma das ferramentas mais importantes 
para lograr o aumento da resiliência das nações e das comunidades ante os desastres, assinado por 168 
países.

Neste sentido o Marco de Colaboração vê com especial importância promover o aumento da 
resiliência das cidades do MERCOSUL, de acordo às prioridades do MAH, para o qual se pretende em 
primeira instância fomentar a colaboração entre Mercocidades e a UNISDR, com a finalidade de que os 
governos locais dos países do MERCOSUL se apropriem do tema da redução de desastres e assumam 
compromissos políticos tendentes a lograr cidades e comunidades resilientes.

A fim de continuar aprofundando os trabalhos na implementação do Marco de Colaboração UNISDR – 
Mercocidades, desde a Unidade Temática de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Mercocidades, 
se propôs um Plano de Ação Anual para sua implementação.

O plano de ação se orienta à implementação dos seguintes Objetivos Específicos:

• Promover a implementação do Marco de Ação de Hyogo e instrumentos sucessórios, a Redução 
do Risco de Desastres e a Campanha Mundial, em particular nas instâncias políticas da organização. 

• Promover o Marco de Ação de Hyogo, a Redução do Risco de Desastres e a Campanha Mundial 
através das ferramentas de informação de Mercocidades e da UNISDR.

• Promover de maneira conjunta a Redução do Risco de Desastres e a adaptação a mudança 
climática no nível das prefeituras e municipalidades nos países do MERCOSUL, envolver-las e apoiar-
las para que se inscrevam na campanha e participem ativamente nela através da aplicação dos 10 
aspectos essenciais para lograr cidades resilientes.

• Promover o uso do Instrumento para a autoavaliação dos governos locais sobre sua resiliência 
aos desastres, o qual está alinhado com os 10 essenciais da campanha “Desenvolvendo Cidades 
Resilientes”.

• Nominar como cidades modelo no âmbito da campanha às cidades da Rede que se destaquem pela 
implementação de boas práticas na redução 
do risco de desastres, em concordância com 
os 10 aspectos essenciais da campanha e de 
acordo com os delineamentos da UNISDR 
para tal efeito.

• Elaborar um relatório anual de 
impacto sobre a gestão desenvolvida por 
Mercocidades com seus membros em relação 
à campanha e o desenvolvimento de cidades 
resilientes, que será integrado ao relatório 
final da Campanha por parte da UNISDR e 
difundido através de seus respectivos sites 
web.

Lançamento da Campanha Mundial de Cidades Resilientes em 
Uruguai, outubro de 2012. Fonte:  www.flickr.com/photos/isdr/
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RELATÓRIO
FINANCEIRO Durante o exercício 2012-2013, continuou se trabalhando para a geração de ferramentas que 

permitam uma maior agilidade na gestão financeira de Mercocidades. Para isso se procedeu ao chamado 
e posterior seleção da empresa Assessoria Econômica Empresarial (AEE), com sede na cidade de 
Montevidéu, para o assessoramento nesta gestão, assim como nos sistemas de registro e controle para 
a gestão financeira. Em momentos em que se está fechando esta publicação, se trabalha na confecção 
do contrato e acordos para começar este relacionamento. Entre as tarefas da empresa AEE, está a 
execução dos balanços anuais da Associação Civil Internacional da Rede de Cidades Mercocidades, 
assim como relatórios de auditoria sobre a gestão dos fundos, que serão publicados para conhecimento 
de todos os sócios da Rede.

Com respeito a cobrança da prestação, se realizaram gestões ante as cidades, desde a Secretaria 
Executiva e a Secretaria Técnica Permanente de Mercocidades, informando a situação das cidades 
membro sobre sua prestação. Também se procedeu ao envio de comunicações sensibilizando às cidades 
para fazer efetivo o pagamento da anualidade.

Nesse sentido, 33 cidades pagaram a prestação anual em tempo e forma, e se receberam informações 
positivas de várias cidades que estavam realizando o trâmite para concretizar o pagamento. Por isso, 
se publicará uma separata que durante a Cúpula de Mercocidades complementará este relatório com 
aquelas cidades que realizaram seu pagamento depois do dia 1º de novembro, data de encerramento 
desta publicação.
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SOLICITAÇÕES 

DE INGRESSO Argentina

Província de Buenos Aires

Cidade: Miramar
Prefeito: Patricio Hogan
Partido Político: Frente para la Victoria
Mandato: 2011-2015 
População: 35.397 habitantes
Superfície: 1.677 km2

Província de Córdoba

Cidade: Jesús María
Prefeito: Gabriel Alberto Frizza
Partido Político: Frente Cívico
Mandato: 2011-2015 
População: 32.000 habitantes
Superfície: 23.300 km2

Província de Entre Rios

Cidade: Cerrito
Prefeito: Orlando Isidro Lovera
Partido Político: Unión Vecinal
Mandato: 2011-2015
População: 5.729 habitantes
Superfície: 75 km2

Província de La Rioja

Cidade: Chilecito
Prefeito: Nicolás Lázaro Fonzalida
Partido Político: Frente para la Victoria.
Mandato: 2012-2015
População: 49.432 habitantes 
Superfície: 4.846 km2

Cidade: Olta
Prefeito: Urbano Juan Transito
Partido Político: Partido Justicialista
População: 7.402 habitantes
Superfície: 2.256 km2
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Província de Mendoza

Cidade: San Carlos
Prefeito: Jorge Difonso
Partido Político: Partido Democrático
Mandato: 2011-2015
População: 32.631 habitantes
Superfície: 11.578 km2

ProvÍncia de Corrientes

Cidade: Mocoretá
Prefeito: Henry Jorge Fick
Partido Político: Encuentro por Corrientes
Mandato: 2005-2013
População: 12.000 habitantes
Superfície: 3.785 km2

Brasil

Estado de São Paulo.

Cidade: Barueri
Prefeito: Gilberto Macedo Gil Arantes
Partido Político: Dem – Demócratas
Mandato: 2013-2016
População: 240.749 habitantes
Superfície: 65.685 km2

Estado de Rio Grande do Sul

Cidade: Aceguá
Prefeito: Julio Cezar Vinholes Pintos
Partido Político: PMDB
Mandato: 2013-2016
População: 4.394 habitantes
Superfície: 1.551 km2

Chile

Província de Cautín

Cidade: Galvarino
Prefeito: Fernando Utasio Huaiquil Paillal
Partido Político: Cambio por Ti
Mandato: 2012-2016
População: 12.687 habitantes
Superfície: 568 km2

128



Província de Santiago

Cidade: Peñalolén 
Prefeito: Carolina Leitao Álvarez-Salamanca
Partido Político: Democracia Cristiana
Mandato: 2013-2016
População: 249.855 habitantes
Superfície: 54,9 km2

Província de Elqui

Cidade: Coquimbo
Prefeito: Cristian Galleguillos Vega
Partido Político: Demócrata Cristiano
Mandato: 2012-2016
População: 203.000 habitantes
Superfície: 1.429, 3 km2
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DESAFIOS E 
PERSPECTIVAS 
PARA O 
PRÓXIMO 
PERÍODO

Tanto a Rede de Mercocidades como o MERCOSUL continuaram crescendo durante 2013. Desde 
o Município de Quilmes nos sentimos orgulhosos de ter colaborado com nosso esforço e dedicação para 
exercer a Secretaria Executiva de Mercocidades, porque temos a profunda convicção que a integração 
regional e a construção da Pátria Grande Latino-Americana redundam em melhores condições de vida e 
fraternidade entre os povos.

A Rede se consolidou como um ator fundamental na construção da cidadania regional, superando o 
mandato original de se constituir em um mercado comum. Entretanto e apesar de todos os avanços que 
reconhecemos, ainda falta muitíssimo caminho por percorrer.

Consideramos que o MERCOSUL deve aprofundar a construção de sua institucionalidade, na busca 
de respostas diante a complexas assimetrias, ao mesmo tempo em que redobrar esforços para lutar 
contra a desigualdade no continente.

Por seu lado, Mercocidades tem o desafio de fortalecer a construção de estratégias orientadas a 
buscar que a representatividade dos governos locais seja reconhecida por toda a institucionalidade do 
MERCOSUL e dos países integrantes.

Ademais nossa Rede se impõe a meta de multiplicar o compromisso e a participação das cidades 
membros, assim como também estender a integração das cidades a toda América do Sul.

Finalmente, deveremos seguir fortalecendo a planificação estratégica desenhada, mantendo as 
metas expressadas: Cidadania Regional, Integração Regional e Inclusão Social.

Fazemos nossos os conceitos do prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, próximo secretário 
executivo da Rede, expressos no último número da Revista Diálogo, ao propor que a política só aparece 
através da integração dos seres humanos, e sua qualidade se mede por sua capacidade de promover 
desenvolvimento social para a cidade e expansão regional.

Em igual sentido, apoiamos que os desafios e perspectivas para o futuro, dependerão em grande 
parte de aprofundar a solidariedade e cooperação entre as cidades, fazendo da Rede um espaço próprio, 
criativo, capaz de sistematizar experiências e construir respostas com visão integral. 

Nós sentimos profundamente envolvidos neste processo, com visão conjunta e vontade 
transformadora. Sabemos que os desafios e perspectivas nós têm como protagonistas de um sonho que 
nasceu com a independência de nossas nações e que estamos seguros se consolidará, como diz o lema 
da próxima cúpula com “Protagonismo Cidadão e Identidade Regional”.
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Declaração
Declaração do VIII Fórum Ibero-Americano de Governos Locais
“Os Governos Locais Ibero-Americanos no novo contexto mundial”

Cidade do Panamá, Panamá, 11, 12 e 13 de setembro de 2013

Os Presidentes e as Presidentes das Câmaras e outros representantes dos Governos Locais
Ibero-Americanos, reunidos no Panamá, por motivo do VIII Fórum Ibero-Americano de Governos
Locais, nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2013.

Manifestam:

Que  os  temas  tratados  nas  sete  edições  anteriores  do  Fórum  Ibero-Americano  de
Governos Locais: as migrações, a coesão social, a juventude, a inovação municipal, a educação,
o  desenvolvimento  económico-social,  a  governação,  a  descentralização  e  a  promoção
empresarial, foram relevantes para a construção da agenda local ibero-americana.

Que o VIII  Fórum Ibero-Americano já realizado e intitulado “Os Governos Locais Ibero-
Americanos no novo contexto mundial”, contribuiu para a visão do municipalismo ibero-americano
em três questões essenciais  da agenda local  ibero-americana, que são:  a sustentabilidade;  a
inovação e a participação; e o futuro da cooperação.

E no seguimento das diferentes palestras, intervenções e debates.

Acordam

1. Valorizar o papel  fundamental que a cooperação internacional  tem para o desenvolvimento
sustentável  e  equitativo  e  para  o  financiamento  das  infraestruturas  das  nossas  cidades,  e
contribuir  para  encontrar  fórmulas  que  apoiem  uma  melhor  compreensão  da  sua  realidade
profunda, que em muitos casos não corresponde à visão que a comunidade internacional tem dos
países de rendimento médio, esquecendo as desigualdades existentes nas nossas áreas urbanas.

2. Valorizar os esforços signifi cativos que se têm vindo a desenvolver nos últimos anos no âmbito
da cooperação sul-sul e da cooperação triangular, que podem ser uma opção muito interessante
ao nível local.

3.  Promover  o  desenvolvimento  de  programas  de  cooperação  que  surjam  neste  Fórum  de
Governos Locais e que se baseiem na troca de experiências, mas também no compromisso de
estabelecer ações conjuntas ou de cooperação direta.

4.  Destacar  e  estimular  o  papel  dos  governos  locais  na  prestação  de  serviços  básicos,  na
erradicação da pobreza e na gestão de riscos,  e promover modelos de descentralização que
aumentem  a  capacidade  destes  governos  desenvolverem  políticas  sustentáveis  e  definirem
estratégias tanto nacionais como internacionais.

5. Desenvolver estratégias locais com visão integral e baseadas em indicadores que permitam a
avaliação dos programas e que facilitem o diálogo e a participação da cidadania. Neste sentido,
destacar  a  importância  de  contar  com  instrumentos  de  planeamento  urbano  adequados  aos
objetivos estratégicos relacionados com a sustentabilidade.

6. Abordar uma planifi cação integral relativa ao ciclo da água e ao abastecimento de energia e
alimentos, assim como o objetivo da redução global de emissões e resíduos para avançar para
um balanço zero. Neste contexto sente-se a necessidade de recuperar uma relação equilibrada da
cidade com o território rural. Devem ser reconhecidos os serviços ecossistémicos oferecidos pelos
meios  rurais  dos  quais  as  cidades  beneficiam,  com  as  correspondentes  implicações  de
transferência de receitas.
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7. Reforçar a relação direta das autoridades com os cidadãos em matéria ambiental, através do
compromisso para com a transparência e a informação dos cidadãos, e através da educação. A
sustentabilidade  é  uma  questão  que  envolve  uma  grande  mudança  cultural  que  implica  o
envolvimento  de  todos  os  cidadãos  para  limitar  a  pegada  ecológica  numa  base  de
corresponsabilidade.

8. Marcar limites à expansão urbana para potenciar uma cidade compacta e densificada; facilitar a
construção de territórios equitativos, garantindo coberturas universais de serviços essenciais e
estabelecendo um sistema equilibrado de zonas verdes e espaços públicos com uma distribuição
equitativa e garantia de acessibilidade.

9.  Promover  e  estabelecer  políticas  que  envolvam  a  conceção  de  cidades  integradas,  com
sistemas  de  mobilidade  urbana  e  comunicação  adequados,  respeitando  a  sustentabilidade  e
preservando os recursos naturais, através de uma gestão efi ciente dos serviços públicos.

10. Fomentar um modelo de transporte público que também inclua sistemas de mobilidade não
motorizados,  promovendo  o  uso  da  bicicleta  e  a  recuperação  de  passeios,  que  favoreça  a
acessibilidade  dos  cidadão  e  a  mobilidade  pedonal,  em  linha  com  as  estratégias  iniciadas
nalgumas cidades da região.

11. Promover as alianças estratégicas que incorporem, de forma fundamental, as entidades ou
organizações  especializadas  no  desenvolvimento  e  implementação  das  tecnologias,  com  o
objetivo de articular a oferta em inovação com as crescentes exigências sociais que surgem em
consequência da urbanização dos nossos territórios.

12.  Incentivar  e alargar o uso das tecnologias da comunicação como instrumentos efetivos e
eficazes  para  facilitar  a  participação  dos  cidadãos  e  para  os  envolver  nos  processos  de
fiscalização social e de consulta para a tomada de decisões.

13. Aplicar as ferramentas das tecnologias da comunicação e inovação, como mecanismos que
permitam exercer um maior e melhor controlo das ações da administração pública, favorecendo a
incorporação de mecanismos em todas as administrações, destinados a uma maior transparência
da gestão.

14.  Solicitar  aos  governos  nacionais  que  integrem  os  governos  locais  na  estratégia  de
desenvolvimento  económico  dos  países,  relacionando  as  capacidades  nacionais  com  as
necessidades locais, em especial os pedidos de serviços de qualidade, conducentes à melhoria
da qualidade de vida dos cidadãos.

15. Aceitar a proposta do Governo da Cidade do México (Distrito Federal) para organizar o IX
Fórum Ibero-Americano de Governos Locais em 2014.

16. Estabelecer bianualmente o Fórum, a partir do ano 2014, em consonância com a convocatória
das Cimeiras Ibero-Americanas de Chefes de Estado e de Governo. 

17. Institucionalizar a Comissão de Acompanhamento do Fórum Ibero-Americano formada pela
UCCI, SEGIB, FLACMA, MERCOCIDADES e FEMP, com o fim o de dotar com uma estrutura de
apoio  técnico  permanente  que  assegure  a  sua  continuidade  e  o  cumprimento  das  suas
resoluções.

18. Instruir a Comissão de Acompanhamento para que coordene as suas atividades com a cidade
organizadora da próxima reunião e com as Associações ou Federações Nacionais de Governos
Locais, assim como com a Secretaria Pro Tempore do país anfitrião.

19. Encarregar a Comissão de Acompanhamento de retomar o diálogo com os governos centrais
para promover  a  aprovação da Carta de Autonomia Local,  como modelo  para a organização
territorial dos estados ibero-americanos.
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Por último, reforçar e remarcar a importância dos governos locais como escola de democracia,
diálogo e equidade. Hoje, mais do que nunca, manifestamos a necessidade de diálogo como via
para a resolução de conflitos.
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MERCOSUR/GMC/RES. Nº 11/13 
 
 

PLAN PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN DE TRABAJADORES EN EL 
MERCOSUR 

 
 

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de 
Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia 
y la República de Chile, el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado 
Común del Sur, el Acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes 
del MERCOSUR, la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y la Decisión Nº 
64/10 del Consejo del Mercado Común.  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la finalidad del Tratado de Asunción es unir cada vez más estrechamente a sus 
pueblos, buscando caminos de integración y progreso económico y social, para 
todos los habitantes del MERCOSUR por lo tanto, su dimensión social se constituye 
en el lugar natural para desarrollar las políticas orientadas a la justicia social e 
inclusión, en beneficio de los nacionales de los Estados Partes. 
 
Que la decisión de avanzar en medidas para facilitar la circulación de trabajadores 
en el MERCOSUR constituye un paso sustantivo para la identidad laboral del 
MERCOSUR y una hoja de ruta para generar un mercado de trabajo regional, 
propiciando mejores condiciones de inserción laboral para los trabajadores, 
garantizándoles igualdad de trato y oportunidades en el territorio de los Estados 
Partes. 
 
Que el MERCOSUR ya ha producido instrumentos de política regional 
fundamentales para la facilitación de la circulación de trabajadores en la región: el 
Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercado Común del Sur, la Declaración 
Sociolaboral del MERCOSUR del año 1998 y el Acuerdo sobre Residencia para 
Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR. 
 
Que la facilitación de la circulación de trabajadores ha sido un tema presente en las 
reuniones del Subgrupo de Trabajo Nº 10: "Relaciones Laborales, Empleo y 
Seguridad Social" desde su creación y ha sido incorporada al Plan de Acción para la 
conformación de un Estatuto de Ciudadanía del MERCOSUR.  
 
Que la implementación de un plan para la facilitación de la circulación de 
trabajadores en el MERCOSUR permitirá abordar este tema desde la especificidad 
propia de las relaciones laborales, propiciando el diálogo social junto a los actores 
sociales del mundo del trabajo.  
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2 

 

 
 
 

El GRUPO MERCADO COMÚN 
RESUELVE: 

 
Art. 1 - Aprobar el Plan para Facilitar la Circulación de Trabajadores en el 
MERCOSUR, que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución. 
 
Art. 2 - Esta Resolución no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los 
Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funcionamiento 
del MERCOSUR. 

 
 

XCII GMC - Montevideo, 10/VII/13. 
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As Intendentas, Intendentes, Prefeitas, Prefeitos, Alcaldesas e Alcaides, reunidos na
Assembleia Geral da 17ª Cúpula da Rede de Mercocidades cujo lema é “Para uma
Cultura de Integração Regional”, expressam:

Seu agradecimento sincero e fraterno a todas e a todos os participantes que chegaram
desde  distintos  lugares  do  interior  da  República  Argentina,  e  dos  países  irmãos  da
América do Sul,  trazendo sua bagagem individual humana, cultural e profissional que
enriqueceu as deliberações.

A  enorme  satisfação  pela  positiva  resposta  experimentada  nas  jornadas  onde
interagiram  diferentes  atores  do  processo  de  integração,  debatendo,  entre  outras
questões, as relações externas da Rede de Mercocidades e do MERCOSUL, assim como
aspectos  e  consequências  da  globalização,  da  formação  de  blocos  e  da  conflituosa
situação mundial.

Durante  estas  jornadas  de  trabalho  reafirmamos  o  sentimento  de  identidade  e
pertencimento cultural ao MERCOSUL, assim como o convencimento de que este bloco
deve crescer e se consolidar com vistas à concretização do sonho da Pátria Grande Sul-
Americana.

No âmbito da mundialização não há margem para a atuação isolada, ante a análise de
uma globalização que não conhece de inclusões e tampouco permite ingenuidades nem
traições aos valores legados por nossos libertadores.

No nível global, vemos como os povos do mundo lutam para tentar viver melhor, para ter
condições  dignas  de  trabalho,  superar  as  injustiças,  as  desigualdades  e  para  poder
decidir sobre seus destinos. O contexto de crise profunda que a economia financeira
desenfreada  provocou  em  todos  os  níveis,  junto  a  transformações  geopolíticas  de
grandes magnitudes, nos obriga a ter um âmbito comum de atuação de nossos países
para não reproduzir a inserção subordinada do passado.

Ante este contexto crucial, manifestamos o seguinte:

Continuaremos empregando todas as ferramentas a nosso alcance para seguir deixando
atrás as estruturas das desigualdades sociais, da pobreza e da dependência de nossos
países no contexto global. Para lograr estes objetivos, precisamos mais integração, mais
MERCOSUL e mais UNASUL. E pensamos que também é necessário mais Mercocidades.

Na integração que estamos incentivando frente ao Consenso de Washington, verdadeiro
carro-chefe da sociedade global de mercado, antepomos o Consenso de Cuzco; ou seja, o
conjunto de princípios e propostas ao se fundar ali  a Comunidade Sul-Americana das
Nações,  que  foram  incorporados  ao  Tratado  Constitutivo  da  União  das  Nações  Sul-
Americanas (UNASUL). Devemos manter a América do Sul como uma zona de paz, de
integração e de afirmação de nossa identidade.

Por isso, mantemos a proposta de observar e incidir desde o papel local no processo de
integração,  convidando  a  manter  uma  visão  positiva,  de  esperança  para  o  futuro,
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reafirmando o sentido estratégico do MERCOSUL.

Expressamos:

Nossa alegria pela recepção da mensagem alusiva que encaminhou o Excelentíssimo Ex-
Presidente  da  República  Federativa  do  Brasil,  Luiz  Inácio  “Lula”  da  Silva  ao  Senhor
Prefeito  Municipal  de  Quilmes,  Francisco  Gutiérrez  e,  em  seu  nome,  a  todos  os
participantes da 17ª Cúpula da Rede de Mercocidades.

A satisfação pelo crescimento que experimentou a Rede de Mercocidades desde suas
origens,  há  17  anos,  com  12  cidades  fundadoras,  que  no  presente,  com  as  últimas
incorporações, ultrapassa as duzentas setenta -270- cidades membros.

O  prazer,  porque  o  Comunicado  Conjunto  dos  Presidentes  dos  Estados  Partes  do
MERCOSUL,  em  Mendoza  (Argentina),  do  dia  29  de  junho  de  2012,  destacou  a
importância da 17ª Cúpula da Rede de Mercocidades.

O desejo de que o povo irmão paraguaio reencontre o fortalecimento das instituições
democráticas,  dado  que  elas  constituem  uma  condição  sine  qua  non  para  o
desenvolvimento e a participação no processo de integração.

Assim  mesmo,  exortamos  aos  governos  nacionais  a  que mantenham  o  compromisso
assumido  e  explicitado  relativo  à  que,  a  suspensão  da  República  do  Paraguai  no
MERCOSUL, não cause prejuízos a sua população.

A congratulação pelo ingresso da República Bolivariana de Venezuela ao MERCOSUL;
ressaltando  que,  na  Rede  de  Mercocidades,  já  participavam  cidades  desse  país  com
anterioridade a sua incorporação plena.

Nosso apoio aos  esforços  para concretizar  a  incorporação como membros plenos do
MERCOSUL da República do Equador e do Estado Plurinacional da Bolívia.

Reafirmamos que o Plano Estratégico de Ação Social (PEAS) do MERCOSUL, reflete a
prioridade conferida pelos Estados Partes, à implementação de políticas sociais para a
erradicação da pobreza e a promoção de maior igualdade social,  reafirmando que as
políticas sociais são políticas de Estado.

Congratulamo-nos  pelo  Convênio  acordado  entre  o  Instituto  Social  do  MERCOSUL  e
Mercocidades, o qual será justamente um componente fundamental no aprofundamento
da  dimensão  social  da  integração,  a  qual  deve  contar  necessariamente  com  a
participação dos governos locais da região.

Valorizamos:

Que tendo transcorrido quase 7 anos da instalação do Foro Consultivo de Municípios,
Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL (FCCR - janeiro de 2007),
este  órgão  de  representação  dos  governos  locais  dos  Estados  Partes,  foi  se
consolidando,  sem  que  isso  implique  negar  que  é  necessário  aperfeiçoar  seu
funcionamento, nas vésperas da apresentação de seu Plano de Ação.
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Reiteramos que é preciso considerar às cidades no processo integrador, e que devem ser
parte de ações neste sentido pois, como reza a Carta de Foz do Iguaçu, aprovada pelo
FCCR no mês de dezembro de 2010, “os governos locais ...representam o território pelo
qual a integração regional acontece e transcorre em seu dia a dia, irradiando seus efeitos
na vida dos cidadãos do MERCOSUL”.

Que  Mercocidades  vem  incrementando  ano  trás  ano  suas  capacidades  para  ser
reconhecida como um ator chave para a integração regional.

Nosso  apoio  ao  realizado  no  âmbito  dos  projetos  de  Mercocidades  de  “Inovação  e
Coesão  Social”,  “Estado  mais  Direitos”  e  “Laboratório  de  Políticas  Locais”,  visto  que
fortalecem  as  capacidades  da  rede  e  dos  governos  locais  que  a  compõem  para
aprofundar o processo de integração regional.

O  trabalho  realizado  em  conjunto  com  a  Associação  de  Universidades  do  Grupo
Montevidéu  (AUGM),  a  partir  do  Convênio  vigente  com  Mercocidades  e  à  qual
reconhecemos como um ator chave como rede de universidades públicas do MERCOSUL.

Seu agrado pelo Seminário realizado, no âmbito da 17ª Cúpula de MERCOCIDADES, pela
Rede InterMuni, formada por funcionários locais de cooperação internacional.

A transcendência do Seminário “O Espaço Público Ribeirinho como Integrador Regional”
a partir do qual, e a pedido da Secretaria Executiva 2012-2013, se começará a executar a
constituição de um Observatório de Projetos Costeiros.

Seu total apoio ao solicitado durante a Presidência Pro Témpore Argentina (1º semestre
de  2012),  onde  o  Grupo  Mercado  Comum  instruiu  à  Reunião  Especializada  de
Comunicação  Social,  a  que  elabore  uma  proposta  de  comunicação  do  MERCOSUL
exortando, ademais, a que a Rede ajude, em tudo o que esteja ao seu alcance, para tais
fins. Nessa orientação tem grande significado o seminário “Comunicar, um Desafio em
Rede”, que se desenvolveu no seio da 17ª Cúpula da Rede, onde se apresentaram as
principais linhas do Plano Estratégico de Comunicação de Mercocidades.

Neste sentido também colaboramos com nosso compromisso com o respeito irrestrito
aos Direitos Humanos, incluindo a democratização dos meios massivos de comunicação e
o aprofundamento de uma visão política coletiva sobre o papel do municipalismo na
construção da Pátria Grande Latino-Americana.

Saudamos a recente criação da Rede de Cidades Sul-Americanas que agrupa a quinze
grandes  urbes  latino-americanas  e  tem  como  objetivo  promover  um  espaço  de
integração no continente.

Finalmente, manifestamos:

Nossa  mais  firme  condenação  e  repúdio  a  todo  ato  de  racismo,  discriminação  e
xenofobia como, assim mesmo, a lembrança da importância de avançar gradualmente na
formação de um espaço regional seguro de livre circulação de pessoas.

A reafirmação do compromisso de fortalecer os mecanismos destinados a promover a
igualdade de gênero como a empenhar todos os esforços para eliminar a violência em
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seu contra.

O total apoio aos legítimos reclamos da República Argentina pela soberania das Ilhas
Malvinas  da  qual  foi  despojada  ilegitimamente  há  quase  180  anos  (1833-2013)  pelo
Reino  Unido  da  Grã  Bretanha,  lembrando  o  interesse  regional  de  que  a  prolongada
disputa alcance, o quanto antes, uma solução.

O apoio ao reconhecimento de Palestina como Estado Observador na Assembleia das
Nações  Unidas,  entendendo que só  a  negociação equilibrada  entre  os  Estados  pode
terminar com a violência e a perda de vidas humanas na região.

Que o indiscutível caráter transversal da cultura, é um elemento essencial para a plena
integração econômica e social dos países da região.

Convocamos-nos:

A  participar  ativamente  no  próximo  encontro  do  Fórum  de  Autoridades  Locais  da
Periferia (FAL-P) que se realizará em junho de 2013, na Cidade de Canoas, Rio Grande do
Sul, Brasil.

A participar ativamente no II Encontro de Cidades e Universidades do Grupo Montevidéu
(AUGM) que se realizará em Montevidéu, no primeiro semestre de 2013.

A  acompanhar  durante  2013  a  celebração  do  “Ano  Internacional  da  Quinoa”,
especialmente com o povo irmão boliviano que conseguiu essa distinção na Assembleia
Geral das Nações Unidas.

À próxima Cúpula de Mercocidades que se realizará na cidade de Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul,  Brasil,  e  parabenizamos sua designação como próxima Secretaria
Executiva da Rede.

Expressamos  nosso  forte  reconhecimento  e  agradecimento  ao  Senhor  Prefeito
Municipal  de  Quilmes,  Francisco  Gutiérrez,  pela  hospitalidade  assim  como  pela
realização da 17ª Cúpula da Rede de Mercocidades.

Quilmes, 30 de novembro de 2012.
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