
Reunião Ordinária da Unidade Temática de Turismo da Rede

Mercocidades

Aos 21 de novembro de 2003, às 10 horas, na cidade de Buenos Aires –

Argentina reuniram-se os representantes dos municípios integrantes da

Unidade Temática de Turismo da Rede Mercocidades, a saber:  Porto Alegre

(coordenadora), através da coordenadora da UTT -  Marutschka Martini

Moesch e Clarice Mosele - assessora técnica, São Paulo,  através de Saba

Érika e Rosa D'Auria, Florianópolis, através de Rafael Rigotto e Paulo da

Rosa, Macaé, através de Marielza Horta, Campinas, através de Sonia Fardin,

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através de Gilda Haack,

Montevidéo, através de Lilián Kechichián e Juan Carlos Píriz, as Secretarias

executiva e técnicas da Rede Mercocidades, através de Hugo Gandoglia e

Jorge Rodríguez, Buenos Aires, através de Matías Kulfas,  María Marcela

Gorosito, Rubén Geneyro, Paulina Seivach, Piracicaba, através de Paulo

Fernando Segatto Lopes e Paulo Eliseu Foroni, Rio de Janeiro, através de

Paulo Bastos Cézar, Belo Horizonte, através de Manoel da Silva Costa Júnior,

Mar Del Plata, através de Carlos Patrani e Pergamino através de Gabriela

Messing. Dando  início a Reunião Ordinária da Unidade Temática de Turismo

da Rede Mercocidades, O Sr. Matias Kulfas, Diretor do Centro de Estudos para

o Desenvolvimento Econômico Metropolitano de Buenos Aires – CEDEM –

saudou a todos em nome da municipalidade. Em seguida o Sr. Eduardo

Hecker, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Buenos Aires falou

sobre as políticas econômicas, balança do turismo, crise do modo de

conversão na Argentina e o princípio de melhora em 2002. Cita que o turismo

está crescendo e alcançando cifras importantes e fala da preocupação com o

turismo em Buenos Aires e crê que ainda não há uma política turística pronta,

ela está se construindo e diz que é uma atividade econômica importante que

requer ser tratada através de suas especificidades, requerendo financiamentos

e promoções conjuntas com o setor  privado. Acredita no desenvolvimento

sustentável e local do turismo. Cita a discussão feita em Miami, os acordos



comerciais da ALCA e da OMC com posição firme dos governos, onde o

turismo é necessário para articular interesses e política. Acredita estarmos

avançando nesta discussão do turismo.Em seguida a Sra. Marutschka Moesch

abre a reunião, agradecendo a hospitalidade, o número de cidades presentes e

solicita a apresentação de cada participante. Após é aprovada a pauta com o

seguintes ítens: Ìtem 1: Relato da Reunião realizada pela Secretaria Executiva

das Mercocidades, Secretaria Técnica das Mercocidades e Unidades

Temáticas,  dia 12 de novembro de 2003, Montevidéo; ìtem 2: Relato da VI

REMI ( Reunião Especializada de Municípios e Intendências do Mercosul),

realizada no dia 13 de novembro de 2003, Montevidéo; Ìtem 3: Lançamento do

II EMEHTUR _ Encontro de Mercocidades para Ensino de Hotelaria e Turismo -

Belo Horizonte - abril de 2004; ìtem 4: Lançamento do VI Congresso

Internacional de Turismo da Rede Mercocidades - Porto Alegre - setembro de

2004; ìtem 5: Apresentação do Projeto:  Espaço Multiuso das Mercocidades

"Jost        Krippendorf" e Assuntos Gerais. Hugo Gandoglia relata a reunião da

REMI em Montevideo e salienta a importância da aproximação da Secretaria

Executiva da Rede Mercocidades com as Unidades Temáticas. Diz que

Montevideo assumiu a Secretaria Executiva em setembro passado e quer o

fortalecimento da Secretaria aproximando-a das discussões das Unidades

Temáticas, salientando a busca de soluções concretas para as cidades e

enfatizando o impacto econômico da atividade turística nas cidades. Relatou

que na REMI estiveram presentes 11 das 12 Unidades Temáticas da Rede,

onde foram observadas algumas insuficiencias, desorganizacoes e

necessidade de trocas de metodologias. Fala do grande crescimento da Rede,

que em 1995 era composta por 12 cidades e hoje, 2003 tem 123 cidades

integrantes. Fala do processo de integracao, relatando que entre Montevideo e

Buenos Aires nao existe nenhum indicativo sobre o Mercosul e este tema está

ligado a Unidade Temática de Turismo. Relata que em 2001 o Mercosul estava

“morrendo” e no início de 2003 com esforcos dos Governos Brasiliero e

Argentino, o Mercosul “reviveu”, porém estamos apenas mantendo o discurso,

é necessário realizações concretas. Destaca a vontade do Sr. Prefeito de

Montevideo, Mariano Arana, de trabalhar conjuntamente com as Unidades



Temáticas e lê algumas recomendações da VI REMI feitas em relacao a

Unidade Temática de Turismo que serão entregues a Porto Alegre,

coordenadora da Unidade. Rubem Geneyro salienta que as Unidades

Temáticas são um espaço para discussão do turismo no Mercosul. Maru

salienta a participação das cidades para haver uma maior comunicação do

setor turístico com as Polícias Federais e as Alfândegas de cada país,

enfatizando o esforço para a construção  de um sistema articulado. Maru cita a

diferença da classificação hoteleira entre os países, e salienta que deve haver

um relacionamento comercial, citando que a discussão é de economia local,

mas muitas vezes temos que ficar hospedados em cadeias internacionais para

ter qualidade, bom servico. Fala da ótica da Rede Mercocidades, que não é a

de disputa, mas a da construção de estratégias para entender o Mercosul num

mercado internacional, salientando que as reuniões não são de negócios e sim

de estratégias e políticas para a construção do turismo nas cidades. Sr.

Manoel, Presidente da Belotur convida a todos para participarem do II

EMEHTUR que ocorrerá em Belo Horizonte em abril de 2004. Ele também

relata a dificuldade de entrada nos países do Mercosul e dá a sugestão de que

a pesquisa desenvolvida por Buenos Aires seja aplicada em todas as cidades

da Rede. Maru introduz a discussão feita na REMI, onde os diplomas

universitários não são reconhecidos entre os países do Mercosul, dificultando a

ação de trabalhos conjuntos entre profissionais. Ela solicita que sejam

indicados nomes de possíveis palestrantes para o EMEHTUR, salientando que

o projeto deste encontro foi entregue a Embratur, para a busca de apoio

financiero. Paulo do Rio de Janeiro fala sobre a boa relacao da Prefeitura com

as Universidades e que irá mobilizá-las para irem ao EMEHTUR. Paulo de

Piracicaba também mobilizará a Universidade de sua cidade.Maru relata como

funciona o Congresso Internacional de Turismo da Rede Mercocidades e

apresenta a programacão do próximo Congresso em Porto Alegre, de 12 a 15

de setembro de 2004. Destaca os quatro temas do Congresso: Pós-Turismo,

Planejamento Turístico e Integracao Regional, Turismo e Sustentabilidade e

Turismo e Pesquisa. Maru convida todas as cidades a utilizarem o Espaço

Multiuso das Mercocidades "Jost Krippendorf" na sede do Porto Alegre



Turismo. Rafael de Florianópolis apresenta a programação da próxima reunião

da Unidade Temática de Turismo em Florianópolis nos dias 04 e 05 de

dezembro. O Secretário de Turismo, Sr. Paulo Rosa reforça o convite e informa

que nesta mesma data será entregue o Prêmio Caio. É solicitado que a

Secretária Executiva da Unidade Temática de Turismo, Eneida Brasil, envie a

todos o “tema de casa” que ficou acordado em Belém, para que as cidades

levem na reunião em Florianópolis. Maru solicita o material/encarte das cidades

para que possa ser levado nas feiras de Portugal e Espanha e fala da

participação das feiras internacionais em conjunto no ano que vem. Clarice lê

as justificativas da ausência das cidades de Foz do Iguacu, Uberlandia e Sao

Bernardo do Campo.

Paulo do Rio de Janeiro relata que esteve com o Ministro do Turismo do Brasil

e que será realizado no Brasil em outubro de 2004 o Fórum Mundial de

Turismo em Salvador, em 2005 no Rio de Janeiro e em 2006 em Brasília e

sugere ser estudada a estratégia de inserção da Unidade Temática de Turismo

neste Fórum. Lilian Kechichian fala sobre a inclusão de Montevideo na Rede de

Qualidade, enfatizando ser uma Rede paralela as Mercocidades. Maru relata

que solicitou informacoes sobre esta Rede a Buenos Aires e esta disse ter

havido um problema de comunicação, porém Maru soube que teve outra

reunião durante a realização da ABAV.Matias pede desculpas formais e diz que

esta discussão deve ser feita dentro da Unidade Temática de Turismo e caso

tenham cidades interessadas e que nao façam parte da Rede poderão

participar conjuntamente. Manoel de Belo Horizonte questiona se a Rede

Mercocidades tem alguma relacao com  a OMT, Hugo diz que não há, mas é

possível. Paulina de Buenos Aires questiona sobre o Prêmio Mercocidades a

Maru esclarece que será entregue durante do VI Congresso Internacional de

Turismo da Rede Mercocidades. Manoel sugere uma discussao sobre

transporte aéreo, salienta a questão da pesquisa que Buenos Aires está

desenvolvendo e enfatiza a relação que a Rede deve ter com a OMT. Ruben

de Buenos Aires salienta a importância das cidades terem contato com seus

governos sobre transporte aéreo e sugere a criação de um grupo para esta

discussão. Maru lê as proposições da VI REMI sobre transportes, taxas



aeroportuárias e as formas de revalidacao dos diplomas entre os  países do

Mercosul. Por sugestão da Cidade de Montevidéo a primeira reunião da

Unidade Temática de Turismo do ano de 2004 deverá ser em Montevidéo.

Término da pauta, o Sr. Matias Kulfas encaminha o final dos trabalhos da

manhã..  Os trabalhos continuam a tarde, somando-se a  presença do

representante de Guarulhos, Alexandre Zeitume. O programa da tarde

incluiram os seguintes painéis: Exposição Técnica: "Cluster em Turismo", A

cargo de Lic. Rubén Fernando Guido. Apresentação de Experiências: A

experiência da  CORPOTUR de Montevidéu, a cargo de Lilian Kechichian

(Diretora de Turismo de Montevidéu) y Juan Carlos Piris (Diretor Executivo de

CORPOTUR), - Desenvolvimento Turístico  da  Cidade de Buenos Aires, A

cargo de Lic. Matías Kulfas, Diretor de CEDEM, Centro de Estudos para o

Desenvolvimento Econômico Metropolitano - Secretaria de Desenvolvimento

Econômico da  Cidade de Buenos Aires,  Turismo Sustentável em Porto

Alegre, A cargo de Me. Marutschka Martini Moesch, Diretora Geral do Porto

Alegre Turismo - Escritório Municipal  e Coordenadora da Unidade Temática de

Turismo. Gestão do Patrimônio Cultural e Desenvolvimento Turístico , A

cargo de Arq.Silvia Fajre, Subsecretaría de Patrimonio Cultural – Governo da

Cidade de Buenos Aires,  Exposição Técnica: "A Certificação do Turismo

Sustentável” , A cargo de Eng. Fabián Román, Apresentação do

Observatório de Turismo Sustentável das Mercocidades / Criação do

Conselho de Implantação; A cargo de Me. Marutschka Martini Moesch. Ao

encerrar-se a presente reunião lavrou-se a presente ata que após lida e

achada conforme vai assinada pela Coordenadora da UTT Marutschka

Moesch e Clarice Mosele que secretariou os trabalhos. Buenos Aires, 21

de novembro de 2003.


