
 

 

Sendo 11:58 horas do dia 31 de outubro de dois a minha  quatorze, na cidade de Córdoba, a 

Unidade Temática de Juventudes se reúnem:  Mariana Lopez Tais (Córdoba) - Bruno Pileco, 

Zylly Pastagnet, Fermina Pintos (Artigas - Uruguai); Marcelo Dopico, Julio Cesar Maria Cerrato, 

Micaela Arzumendi, Javier López Martínez, Victoria Dratman, Nahuel Virini (Avellaneda); 

Gabriel Medina (São Paulo - Brasil); Rocío González (Rosario), Héctor Segura (San Isidro), 

Federico Alvarez Lembeye (Malvinas Argentinas), Ariel López (Neuquén); Eliana De Buck (Jesus 

Maria), Soledad Santillan (Santa Fe), Leandro Emanuel Italiano (Mendoza). 

Tema 1: Introdução e aplicação de Coordenação e Sub Coordenação da Unidade Temática 

porque a Summit abordagens na cidade de Rosario. Afirma que os projectos e as aplicações 

têm o prazo de apresentação de 7 de novembro, esclarece que é a exigência de que esta 

aplicação tem a assinatura do prefeito local. 

Tema 2: Principais temas da Unidade Temática. Representante de São Paulo propondo uma 

reunião no Brasil, onde estão dois dias intensos de discussão, debate e troca de ideias. Propõe 

que os eixos de trabalho são Educação e Trabalho; Cultura, Esporte e Recreação, Saúde e 

Segurança, Participação dos jovens e das políticas de educação de jovens, Gestão e 

Organização. Representante de Mendoza disse que nem todas as cidades têm formado área da 

juventude, portanto, algumas cidades devem nuclear como cidades e trabalhar em conjunto. 

Malvinas Argentinas afirma que nao tem uma área de juventude. A importância da criação de 

solidificação ocorre da mesma. 

Tema  3: Web site de Mercocidades. A cidade de Córdoba tomar a coordenação técnica da 

página, redesenhá-lo, colocando o logotipo de la Unidade Temática, um programa em que 

todas as cidades enviar o que você quer para ser publicado, que será recepcionados em um     

e-mail único. Os conteúdos serão políticas públicas de juventude, actividades políticas e de 

voluntários em bairros. Para além de uma ligação exclusiva na juventude é colocado. 

Tema 4: Radio on line, coordenar Avellaneda o programa de rádio, ainda a ser dias e horários 

definidos, contêm temas de interesse geral, bem como várias cidades pode enviar uma 

gravação do que eles queriam para expor, e, em seguida, será emitido no micro. 

 

Não existem mais tópicos, é encerrada a reunião da Unidade Temática, sendo 13 horas 50 

minutos no primeiro dia do mês de Outubro 2014. 


