
  

MERCOCIUDADES / UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO / ATA Nº 
03/2012

REUNIÃO DA UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO DA REDE 
MERCOCIDADES REALIZADA EM O3 DE MAIO DE 2012.

Celebrou-se na Intendência de Rocha, em La Paloma, no Uruguai, no dia 03 de 
maio de 2012, reunião da UNIDADE TEMÁTICA DE TURISMO DA REDE 
MERCOCIDADES.

Próxima Reunião

A Unidade Temática de Turismo definiu que a próxima reunião será realizada 
em Bento Gonçalves/RS/Brasil, no  dia 30 de agosto de 2012.

PAUTA DA REUNIÃO DE 03 DE MAIO DE 2012:

APRESENTAÇÃO DO PROJETO CAPITAIS GAUCHAS / ROTAS TCHÊ – CAPITALES 
GAUCHAS / RUTAS CHE

ENCAMINHAMENTOS 

MEMÓRIA PAUTA DA REUNIÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2012:

Na cidade de La Paloma, reuniram-se às 10h30m no Centro Cultural de La 
Paloma. no 3 de maio de 2012, municípios vinculados a Unidade Temática de 
Turismo. A reunião contou com a presença de Autoridades da Rede 
Mercocidades, funcionários de departamentos governamentais, representantes 
de MINTURD, representantes UDELAR, membros de SUTUR, membros da CRT, 
o representante do Instituto de Turismo Rural no Brasil e representantes da 
FURG – Fundação Universidade do Rio Grande - Unidade de Santa Vitória, 
Brasil. 

 

ABERTURA: Ana Caram Claudia Rocha Vice-Diretor de Turismo acolhe todos os 



  

participantes do evento e convidou a fazer uso da palavra o prefeito de La 
Paloma Sr. Alcides Perdomo, que cumprimenta todos os presentes e saudou a 
conferência. Em seguida, o prefeito Rocha, Artigas Barrios Mr. deu boas vindas 
a todos presentes e destaca a importância da integração regional fazendo 
ênfase na eliminação das fronteiras e unir-se como uma região. Em seguida, 
usa a palavra Jorge Rodriguez Diretor da Secretaria Técnica Permanente da 
Rede Mercocidades, acolhendo todos e destacando o valor desta proposta de 
trabalho que integra o Uruguai, Argentina e Brasil. Em seguida, com a palavra 
o Sr. Ronaldo Garcia, Coordenador do UTT, representando o governo municipal 
de Porto Alegre, recebeu a todos e agradeceu o convite para a reunião em La 
Paloma. Refere-se ao Uruguai disse que este é um país onde todos se 
encontram, um país solidário e amigável, e que as rotas propostas no Projeto 
Capitais Gauchas – Rotas Tchê é resultado de uma construção coletiva, com o 
objetivo de promover a integração social da região. Finalmente Alvaro  Bertoni, 
representando a Intendência Departamental de Maldonado e Subcoordenador 
da UTT saúda a todos os presentes na reunião e faz um breve resumo de como 
ela vem trabalhando no projeto Capitais Gauchas Rotas Tchê, que visa 
impulsionar o turismo na região e tem como objetivo ser apresentado para o 
mundo, para o turismo internacional, para ser vendido como um produto 
regionalizado. Dá exemplo de articulação Maldonado-Porto Alegre com bons 
resultados. Fechando a cerimônia de abertura todos foram convidados a fazer 
uma apresentação pessoal.

Debates sobre  os temas da Reunião:

Ás 11,15h Alvaro Bertoni começa a dar detalhes sobre o que está sendo 
trabalhado na UTT, dando uma prévia de como o projeto está atualmente. 
Propõe uma rodada de perguntas ou contribuições de idéias e enfatiza a 
importância da participação de cada direção do turismo no desenvolvimento de 
um inventário para as Rotas Tchê. Este inventário será construído em conjunto 
com o apoio de cada município participante.

 

- O Senhor José Gervasio Martinez (Flórida Turismo) perguntou sobre os prazos 
para finalizar o projeto. Para o que Álvaro Bertoni responde que não há limite 
específico, mas se pretende-se que o mesmo seja concluído no menor tempo 
possível para sair a vendê-lo no exterior.

 

- A Diretora-Adjunta de Turismo de Rocha, Ana Claudia Caram, fez um discurso 
sobre como está trabalhando em Rocha, mostra folheteria de atrações 
turísticas de Rocha feitas para unificar critérios e propõe o desenvolvimento de 
uma única ficha.

 

- A Senhora Doris Rodriguez, representante do Ministério do Turismo (área de 



  

Produtos Culturais) fez uma apresentação sobre a questão levantada e salienta 
a importância do trabalho conjunto entre o setor público e setor privado e fala 
sobre a georegionalização a ser feita.

 

- O Senhor Enrique Puentes, Diretor de Turismo de Rivera, apresenta projeto a 
serem implementados a curto prazo naquela região. 

 

- O Sr. Javier Sanchez Wurba, representante do governo de Buenos Aires fala 
sobre a reserva de áreas rurais da Argentina, que podem integrar este 
projecto.

 

- O Senhor José Gervasio Martinez (Flórida Turismo) utiliza novamente a 
palavra e levanta uma série de idéias concebidas em conjunto com os 
municípios de Flores e San José (que formam o centro-sul) buscando integrar-
se ao inventário das Rotas Tchê, apresentando um percurso planejado, onde há 
contribuições jesuítas para integrar-se ao projeto juntamente com o Paraguai, 
como parte de nossa rica história.

- A Senhora Alicia Morales, Vice-Presidente SUTUR relata suas experiências nas 
feiras de turismo rural, onde estão presentes a cada ano: em Paris, Nova York, 
Berlim, Londres, Madrid, e destaca o apoio do Ministério do Turismo para 
poderem participar. Salienta a importância de vender nossos produtos no 
exterior.

 

Às 15,00h, os trabalhos reiniciam com a Senhora Andrea Roque Presidente do 
Instituto do Turismo Rural no Brasil, que tem experiência na promoção do 
turismo rural brasileiro, com várias exposições importantes que ocorrem na 
Europa e América, destacando que o Turismo Rural é muito novo para o 
mundo. Salientou que em todo o mundo há atrações que estão ligadas ao 
destino rural, mas que o turismo rural não está ligado a qualquer país em 
particular. O Brasil está sendo olhando para ser esse destino, mas juntos, com 
o Uruguai, Brasil e Argentina,  que podemos fazer em menos tempo.

 

- O Senhor Carlos Peña, apresenta informações sobre o inventário para o 
projeto. 

 

- O Senhor Ronaldo Garcia fala sobre as empresas brasileiras que estão 
associados com o projeto UTT como eles estão trabalhando com o projeto.

 

- A Senhora Alicia Morales levanta uma discussão sobre a idéia do turismo 



  

rural e seus conceitos. 

 

 

- A Senhora Rosana Montequin representando a área do Turismo Rural do 
Ministerio de Turismo fala sobre uma chamada que irá fazer o MINTURD em 
setembro.

 

- O Senhor Jorge Rodriguez fala sobre construir projetos de turismo para a 
Copa do Mundo de 2014 no Brasil visando promover o projeto Capitais 
Gauchas – Rotas Tchê e as questões de regulamentação e normas do 
MERCOSUL, tais como a livre circulação de pessoas e veículos para facilitar a 
entrada de turistas sem demora de um país a outro.

Por fim, estabeleceu-se as bases para um envolvimento participativo de todos 
os atores que participaram nesta reunião. 

 

Às 18:00 h foi terminada a reunião.

ANÁLISE DO TRABALHO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO DO UTT:

- Plataformas educacionais e de georeferenciamento para atender o projeto

- Definição sobre feiras que poderão apresentar o projeto visando integrar 
mais pessoas a ele. Xemplo: 1 ª feira de turismo rural em Portugal a ser 
realizada 26-27 junho e o Congresso de turismo rural em Portugal.

- Ficha de Identificação – Inventário dos produtos tutísticos. A partir de julho 
seria o momento inicial para montar as peças e fazer um esforço coletivo com 
a Universidade da República.

 
-Fazer uma georegionalização através do MINTURD.

DEFINIÇÕES:

Foi aprovado a necessidade de trabalharmos em conjunto, com os diferentes 
níveis de governo, no âmbito do Projeto Capitais Gauchas/Rotas Tchê, para 
desenvolvermos as seguintes ações:

 

1. Mapear todas as atividades turísticas, culturais e de eventos esportivos na 



  

região.

 

2. Elaborar projeto para criação do Mapa do Turismo Sem Fronteiras

 

3. Realizar um Inventário, identificando os produtos turísticos existentes.

4. Desenvolver um Plano de Marketing e de divulgação do Projeto.

 

5. Desenvolver Banco de dados e implantar a integração de sistemas de 
informação do turismo entre nossas regiões.

 

6.Articular parcerias com a iniciativa privada para promoção dos destinos 
turísticos das Rotas. 

 

7. Para a ampliação dessa articulação com outros municípios, a Intendência 
Departamental de Maldonado ficou com a tarefa de articulação dos governos 
locais no Uruguay e o município de Porto Alegre, através da Secretaria de 
Turismo, com o trabalho de articulação dos municípios da Costa Doce e de 
outras regiões, como a dos Vinhedos. Dentro deste roteiro, pretende-se incluir 
também Buenos Aires e outros municípios da Argentina, que façam parte da 
Unidade Temática de Turismo.

 

8.  Elaborar  projetos  para  financiamento  de  Plataformas  educacionais  e  de 
georeferenciamento  para  atender  o  projeto

9. Definir as feiras que participam apresentando o projeto busca integrar mais 
pessoas a ele.

10. A partir de julho seria o momento de montar as peças e fazer um esforço 
coletivo com a Universidade da República, para articular o inventário turístico e 
uma georegionalização.

ANEXO I 

A reunião da UTT, realizada em 27 de janeiro de 2012,  contou com a presença 
dos seguintes membros:

 

Ronaldo Garcia – Coordenador Unidade Temática de Turismo  - Secretário Adjunto de 
Turismo de Porto alegre

Artigas Barrios – Intendente de Rocha

Pedro Quartino – Director de Turismo de la Intendencia de Rocha



  

Ana Claudia Caram – Sub directora de Turismo de la Intendencia de Rocha

Paola Ferrari – Presidente de la Corporación Rochense de Turismo

Daniel Fernandez – Direccion de Turismo de Rocha

Victor Vidal - Direccion de Turismo de Rocha

Carolina Moreira - Direccion de Turismo de Rocha

Alvaro Bertoni – Subcoordinador de la UTT – Direccion de Turismo Intendencia de 
Maldonado

Luis Barragán – Direccion de Turismo Intendencia de Maldonado.

Jorge Rodríguez – Coordinador - Secretaría Técnica de Mercociudades – Montevideo

Javier Sánchez Wrba – Director de Registros de Actividades Turísticas – Ciudad de 
Buenos Aires . Argentina

Jeannette Martínez – Unidad de Turismo Municipio de San Carlos, José Ignacio y 
Garzón - Intendencia de Maldonado

Gustavo Zubeldía - Unidad Turismo zona Oeste – Municipio de Piriápolis – 
Intendencia de Maldonado.

Carlos Peña – Profesor del Area de Estudios Turísticos – Universidad de la República.

Gabriela Angelo – Profesora Adjunta del Area de Estudios Turísticos – Universidad de 
la República.

Doris Rodriguez – Producto Cultural – Ministerio de Turismo

Rosana Montequin – Turismo Rural – Ministerio de Turismo

Andrea Roque – Instituto de Desenvolvimiento Rural – Sao Paulo – Brasil

Analia Grandi – Directora de Turismo – Intendencia de Lavalleja

Ricardo Olivera – Director de Turismo – Intendencia de Treinta y Tres

Aroldo Pimienta – Direccion de Turismo de Treinta y Tres

Enrique Puentes – Director de Turismo – Intendencia de Rivera

Juan Straneo – Director de Turismo – Intendencia de Durazno

José Gervasio Martínez – Director General de Desarrollo Sustentable y Turismo – 
Intendencia de Florida.

Alicia Morales – vicepresidenta de SUTUR (Sociedad Uruguaya de Turismo Rural)

Marina Cantera – Directivo de SUTUR

Néstor Méndez – Agencia de Desarrollo – San José

Sebastián Diano – Estudiante de Turismo – Universidad Río Grande del Sur

Raphaella Costa – Estudiante de Turismo – Universidad  Río Grande del Sur

Nilton Varnier – Estudiante de Turismo – Universidad Río Grande del Sur

ANEXO II



  

 

ENCAMINHAMENTOS:

 

Próxima Reunião

A Unidade Temática de Turismo definiu que a próxima reunião será realizada 
em Bento Gonçalves/RS/Brasil, no dia 30 de agosto de 2012.


