
Reunião da Unidade Temática de Ciência e Tecnologiada Rede
Mercocidades

No dia 14 de agosto de 2012, as 18h20, reuniram-seem São Leopoldo durante o 
I Encontro de Parques Tecnológicos da Rede Mercocidades representantes das 
cidades de Rosário, Santa Fé, Belo Horizonte, São Carlos, Tandil, São Leopoldo, 
Montevidéu e Maldonado. 
Presidiu a reunião o Sr. Espártaco Dutra, Secretário de Relações Internacionais 

da Prefeitura de São Leopoldo. Na pauta estiveram as seguintes questões: 

1)  Informe sobre o Projeto de cooperação Sul-Sul da Agencia Brasileira de 
Cooperação (ABC); 
2)  Informe e chamada para a Expotech em Tandil; 
3)  Formação de Banco de Experiências e boas práticas entre governos locais da 

unidade temática e cooperação com a Associação de Universidades do Grupo 
Montevidéu (AUGM); 
  4)Informe da Unidade Temática de Turismo por Maldonado; 

Com relação ao item 1 foi informado por Mario Rosito da Prefeitura de São 
Leopoldo que no final do mês de junho foi encaminhado um projeto da cidade de 
São Leopoldo para o Programa de Cooperação Sul-Sul da ABC em conjunto com as 
cidades argentinas de Rafaela e Tandil. Na primeira avaliação que foi feita pela 
comissão julgadora o projeto não foi aprovado, mas será reenviado com as 
alterações necessárias para a 2ª chamada que acontecerá no final do mês de 
agosto. O projeto consiste em assessoria  para que as duas cidades possam fazer 
diagnósticos e implantar um Parque Tecnológico se aproveitando da experiência 
de São Leopoldo. A duração prevista para este projeto é de11 meses. 

O Sr. Pedro Espondabaru da Prefeitura de Tandil, na Argentina, deu o informe e 
convidou a todos para participar na Expotech em Tandil nos dias 25, 26 e 27 de 

outubro. Contou um pouco do formato com estandes para expositores, do 
patrocínio e da possibilidade de acolher missões de outras cidades da 
Mercocidades; 

Quanto ao item 3 o Sr. Carlos Sebastián Valdomir da secretaria executiva da 
Mercocidades colocou que a AUGM procurou a secretaria executiva para falar 

sobre um projeto de banco de dados de boas práticas das cidades dentro do 
MERCOSUL. Este ponderou que já existia uma iniciativa semelhante em curso da 
unidade temática de ciência e tecnologia. O Sr. Marco Nicollini, de Tandil, falou 
que já havia algumas cidades que enviaram dados a chamada para o banco de 



dados da unidade e que também havia já recebido um documento da AUGM 
comentando do processo do banco de dados que pretendiam implantar e 
solicitando uma cooperação e possível aproximação com a UCyT. Segundo 
Sebastián, entre as propostas que foram feitas pela AUGM estaria uma 
sistematização do encontro de universidades e cidades para cada 2 anos e um 
possível encontro das UGMs em Montevidéu para 2013. Acordou-se que durante a 
Cúpula das Mercocidades em Quilmes, na Argentina, nos dias 28, 29 e 30 de 
novembro, se faria uma reunião da UCyT com a AUGM para discutir estas 
iniciativas. Antes disso, os documentos já existentes seriam enviados aos 
participantes da unidade para que reflitam sobre o processo e enviemsugestões 
para a reunião. Sebastián também comentou da possibilidade de se fazer um 
convenio das Mercocidades com a AUGM,Institutos Sociais e centrais sindicais. 

O Sr. Álvaro Sanguinetti, da cidade de Maldonado,  informou sobre projetos da 
Unidade Temática de Turismo. Falou sobre a construção de um roteiro integrado 

do Sul entre Argentina, Uruguai e Brasil que se chamaria “Rotas  Tche” e seria 
uma plataforma de informação sobre os vários roteiros já existentes nos três 
países entre Porto Alegre, Buenos Aires e Montevidéu. Informou também que se 
pretendecriar um cluster de tecnologias de turismo em Punta Del Este que se 
especializará em vender pacotes informativos, um Polo Tecnológico de Turismo. 
Pediu que as cidades presentes que possam colaborar com o projeto enviem dados 
para Maldonado. 

Participaram desta reunião: Mario Rosito, EspártacoDutra, Jorge Kuhn e Jéssica 
Boaventura por São Leopoldo, Álvaro Enrique B. Sanguinetti de Maldonado, Pedro 
Espondaburu e Marcos Leandro Nicolini de Tandil, Antônio Carlos Thobias  Jr., Luis 
Antônio Pereira e Clarissa Campos Quiararia de São Carlos, Carlos Sebastian 
Valdomir  da Secretaria Técnica da Mercocidades, Rubén Aldo Malizia de Santa Fé, 
Maria Gabriela Vázquez de Rosário, Ronaldo Tadeu Pena de Belo Horizonte e 
Marcos Gomes Rabello de Guarulhos. 

As 19h45 o Sr. Espártaco Dutra deu por encerrada a reunião da UCyT.


