
 

 

UTCTC reúne cidades e empresários em Tandil 
 

A Unidade Temática de Ciência, Tecnologia e Capacitação (UTCTC) da 

Rede Mercocidades realizou no dia 27 de junho uma reunião na cidade 

argentina de Tandil. A Unidade é coordenada pelo prefeito de São Carlos 

(BR) Oswaldo Barba e sobcoordenada pelo prefeito de Tandil (AR), 

Miguel Lunghi. 

O encontro reuniu prefeitos, gestores municipais e empresários das cidades 

que fazem parte da Rede Mercocidades. “Tandil sente-se honrada em 

receber essa importante reunião da UTCTC e a Rodada de Negócios dos 

Empresários de Tecnologia da Informação, e nós apoiamos e incentivamos 

as políticas públicas inovadoras, pois elas trazem benefícios concretos aos 

nossos municípios”, salientou o prefeito de Tandil, Miguel Lunghi. A 

reunião transcorreu na parte da manhã e contou com a presença de 

representantes de 15 cidades da UTCTC. Logo após a abertura oficial feita 

pelos prefeitos Barba e Lunghi, o assessor de Relações Institucionais e 

Internacionais da Prefeitura de São Carlos, Emiliano Azevedo, apresentou 

um histórico da Unidade de 2004 a 2010 e Marcela Petrantonio, 

coordenadora de Relações Internacionais de Tandil, apresentou o histórico 

da UTCTC de 1995 a 2003. 

Na sequência o prefeito de São Carlos apresentou o Prêmio Mercocidades 

de Ciência e Tecnologia e a 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia em Políticas 

Públicas Municipais. O prêmio será dado ao pesquisador – ou grupo de 

pesquisa – cujo trabalho, de natureza tecnológica, de qualquer campo, 

tenha contribuído de maneira efetiva para a solução de um problema 

relevante em uma das cidades integrantes da Rede Mercocidades, e que 

ainda possa ser aplicado em outra cidade. Os grupos interessados têm até 

20 de julho para realizar as inscrições junto à prefeitura, no site: 

www.saocarlos.sp.gov.br. O projeto que alcançar o primeiro lugar receberá 

R$ 10 mil, o segundo colocado receberá R$ 5 mil e o terceiro R$ 3 mil.  

O prêmio será entregue durante a 4ª Mostra de Ciência e Tecnologia em 

Políticas Públicas Municipais, que acontece de 25 a 29 de outubro, em São 

Carlos. Na mostra serão divulgadas experiências dos diversos municípios 

integrantes da Rede Mercocidades que, por meio de desenvolvimento em 

Ciência e Tecnologia, atuaram na solução de problemas municipais em 

diversas áreas e na geração de empresas, emprego e renda. A realização do 

Prêmio e da 4ª Mostra de C&T foram aprovadas por todos os presentes a 

reunião. 

http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/component/content/article/866-eventos-2011/159344-premio-mercocidades-de-ciencia-e-tecnologia-2011.html
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/component/content/article/866-eventos-2011/159344-premio-mercocidades-de-ciencia-e-tecnologia-2011.html
http://www.saocarlos.sp.gov.br/index.php/component/content/article/866-eventos-2011/159344-premio-mercocidades-de-ciencia-e-tecnologia-2011.html


 
Os participantes da reunião aprovaram as seguintes propostas: criar um 

banco de dados no site da Rede Mercocidades com informações das 

incubadoras de C&T existentes nos municípios que integram a Rede; 

criar um portifólio, no site da Rede, com experiências vitoriosas em C&T 

que possam servir de exemplo a outras cidades; ampliar o número de 

cidades da UT; identificar ações e políticas de C&T do Mercosul e 

Comunidade Européia que possam ter sinergia com a Rede Mercocidades; 

trabalhar em conjunto com o Grupo Temático de C&T da AUGM – 

Associação das Universidades do Grupo Montevidéu. 

“Aprofundar a ciência e a tecnologia com as políticas de nossos governos é 

fundamental para ampliarmos a qualidade de vida de nossa população”, 

ressaltou o prefeito Oswaldo Barba. Para ele, os governos municipais 

devem ser cada vez mais exigentes nas políticas públicas que 

implementam. “Estamos no século 21 com uma série de inovações e 

tecnologias que são aplicadas diretamente em benefício da população nas 

áreas de saneamento, tecnologia da informação, saúde, educação entre 

outras”, salientou. 

 

Seminário 

Já no período da tarde foi realizado o seminário Experiências Inovadoras 

em Ciência e Tecnologia nas Cidades da Rede Mercocidades com seis 

apresentações. São eles: Tandil Cidade do Conhecimento – Dr. Pedro 

Espondaburu – Secretario Desarrollo Local; E-Governo: A Experiência de 

São Carlos –  prefeito Oswaldo Barba – Prefeito de São Carlos;  Parques 

Tecnológicos de 3ª Geraçã – José Armani Paschoal – Instituto Inova; C&T 

e Lei da Inovação: Experiências da cidade de Vitória/ES – Marco 

Godinho;  Parque Tecnológico Tecnosinos – Walter Doell; Tandil: O 

trabalho do Câmara de Empresários do Pólo Informático de Tandil – 

Fabián Oliveto, Presidente CEPIT. 

  

Rodada de Negócios  

Durante a reunião da UTCTC foi realizada uma rodada de negócios entre 

empresários brasileiros e argentinos. Os empresários brasileiros de São 

Carlos – SP e São Leopoldo puderam conhecer as empresas do Pólo 

Informático de Tandil e também apresentar os produtos e oportunidades de 

suas empresas no Brasil. Essa é uma ação efetiva de integração produtiva 

da UTCTC. “Vamos trabalhar para ampliar essas ações no âmbito da Rede 

Mercocidades”, disse o prefeito Oswaldo Barba. 

 

Acceda a las imágenes del encuentro 

   

http://www.mercociudades.org/sites/portal.mercociudades.net/files/archivos/documentos/ut/fotos_Reunion_Tandil.zip

