
TURISMO – REDE MERCOCIDADES - 21 de agosto de  2003.

ATA DE REUNIÃO A os vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e três, na
sala Amazonas do Hotel Sagres, na cidade de Belém do Pará, Brasil, 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, da Secretária Executiva
da UTT, Eneida Brasil e da Diretora de Planejamento do Porto Alegre Turismo,
Maria de Fátima Monteiro, de Belo Horizonte  (subcoordenadora), através de
Sérgio Lopes e Jaísa Gontijo,  Belém, através de Eduardo Brandão e Maria do
Perpétuo Socorro Almeida, Campinas, através de Sônia Fardin, Florianópolis,
através de Rafael Felipe Rigotto, Joinville, através de Alexandre Nascimento,
Mossoró, através de Emerson Azevedo, representação de Piracicaba, através
do Instituto Brasileiro de Ciências em Direito do Turismo, Senhor Paulo Bolliger,
representação da Universidade Federal de Minas Gerais, através  do professor
Bernardo Machado Gontijo, representação do Ministério do Turismo, na pessoa
do Senhor Patric Loticci  Krahl e da EMBRATUR, nas pessoas do Senhor João
Francisco Salles Lopes e da Senhora Leila Jinkings. Aberta a reunião pela
senhora coordenadora da Unidade Temática de Turismo, Marutschka Martini
Moesch, agradece a equipe da Belemtur pela recepção, acolhimento e
organização da reunião, bem como do V Congresso, ressaltando o esforço na
realização de tão grande desafio. Passa a palavra ao Diretor Presidente da
Belemtur, Senhor Eduardo Brandão que dá as boas vindas aos presentes, fala
da importância para a Amazônia da realização do V Congresso em Belém do
Pará e coloca a estrutura da Belemtur à disposição dos presentes.

Dando início aos trabalhos, a coordenação da UTT ressaltou a dificuldades das
cidades integrantes em participar da Reunião devido a problemas financeiros e
alterações na composição dos governos municipais, na seqüência apresentou
as justificativas encaminhas à Secretaria Executiva da UTT pelas cidades de
Pergaminho e Buenos Aires, ambas Argentinas, Montevidéo do Uruguai e das
cidades brasileiras: Curitiba, São Bernardo do Campo, Uberlândia, Macaé,
Guarulhos, Rio Claro e Santa Maria.

Em seguida iniciou-se a discussão dos pontos de pauta propostos.

Item 1: Apresentação e aprovação da pauta: a pauta foi aprovada com a
seguinte temática:

Manhã:
Item 2: Apresentação da Política  Institucional do Ministério do Turismo para o
Mercosul pelo Senhor Patric Lottici Krahl da Secretaria de Política Internacional
do Ministério do Turismo; dando início a sua apresentação o Sr. Patric Krahl
apresentou a nova estrutura do Ministério do Turismo, composta pela Secretaria
de Políticas, pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Turismo e
pela EMBRATUR. Explicou que a Secretaria de Políticas envolve a Diretoria de



Relações Institucionais, a Diretoria de Planejamento e Avaliação e a Diretora de
Relações Internacionais onde são tratadas as questões que envolvem o
Mercosul e a Comunidade Andina. Explicou ainda que os Fóruns do Mercosul
são de sua responsabilidade e envolvem a Reunião Especializada de Turismo
do Mercado Comum do Sul, cuja próxima reunião ocorre em Montevidéo nos
dias 1 e 2 de setembro,  e a Reunião dos Ministros do Mercosul. Relata que os
objetivos do Ministério são a consolidação do Mercosul como bloco, o
incremento a entrada de turistas estrangeiros nos países do Mercosul, a solução
acerca das barreiras legais, administrativas e culturais, questões relacionada ao
transporte aéreo, fluvial, marítimo e terrestre e a liberalização dos serviços. Na
seqüência são feitos questionamentos acerca da estrutura apresentada e das
instâncias articuladoras entre as cidades brasileiras que compõem a Rede e o
Ministério na representação junto ao Mercosul. Da mesma forma, são
apresentados alguns entraves já constatados pelas Cidades da Rede
Mercocidades no que se refere à integração fronteiriça.  O senhor representante
do Ministério coloca-se à disposição para encaminhar junto a RET - Reunião
Especializada de Turismo do Mercado Comum do Sul – os principais problemas
levantados pelos integrantes da Reunião. Diante disto, os presentes aprovam o
envio de um documento ao Ministério, através da Diretoria de Relações
Internacionais, contendo os encaminhamentos já feito junto a REMI, referentes à
resolução acerca da revisão da burocracia aduaneira no que se refere ao
turismo terrestre e aéreo entre as cidades do Mercosul; discussão acerca de
mecanismos legais que garantam a entrada desburocratizada e sem taxas de
materiais promocionais em feiras que ocorram nas cidades do Mercosul;
discussão a respeito da equiparação da titulação acadêmica na área de turismo
entre os países do Mercosul; definição de tarifas aeroportuárias e alfandegárias
diferenciadas que garantam o turismo entre os países do Mercosul; Na
seqüência a Coordenação da Unidade Temática levanta o problema enfrentado
pelas cidades brasileiras na representação das cidades junto aos Fóruns
Regionais de Turismo e desta forma na definição dos Programas Federais
relacionados ao Turismo. Marutschka resgata o papel das localidades no
desenvolvimento do turismo e a exclusão dos municípios na formação do
referidos fóruns. O representante do Ministério pede para que a Unidade
Temática de Turismo encaminhe esta discussão junto ao Departamento de
Relações Institucionais responsável pela instalação dos Fóruns Regionais, mas
lembra a todos que uma cota de recursos é prerrogativa do Ministério decidir e
definir em cima de projetos consistentes e que apenas parte dos recursos serão
decididos pelos fóruns regionais.  Eduardo Brandão lembra que esta questão de
constituição dos Fóruns Regionais não é única do turismo, que também no
Ministério do Meio Ambiente foi criado o Proecotur (Programa de
Desenvolvimento do Ecoturismo na Amazônia Legal). Diante da temática ficou
definido o encaminhamento de um documento da UTTurismo sinalizando a
posição das cidades da Rede Mercocidades acerca da constituição dos Fóruns
Estaduais no âmbito do Ministério do Turismo e do Meio Ambiente. Da mesma
forma, a Coordenação da Unidade Temática buscará informações junto ao
Departamento de Relações Institucionais do Ministério do Turismo acerca da



formatação e constituição dos 27 Fóruns Regionais, repassando esta informação
para o municípios brasileiros  da UTTurismo;

Item 3:
Discussão e definição acerca da realização do Emehtur, cidade sede, data e
parceiras na realização; tendo em vista que apenas a Cidade de Belo Horizonte
encaminhou projeto para sediar a realização do II Emehtur iniciou-se a
apresentação do projeto, falando em nome da Prefeitura o representante da
Belotur, Sr. Sérgio Lopes, enfatiza o compromisso da Prefeitura de Belo
Horizonte junto a Universidade Federal de Minas Gerais para realização do
evento. Após, o Professor  Bernardo Machado Gontijo, da UFMG, apresenta o
programa e as parcerias já estabelecidas para viabilização do evento; Desta
forma, é aprovada a realização do II Emehtur em Belo Horizonte, no período de
22 a 24 de abril de 2004. Interrompem-se os trabalhos para o almoço dando
continuidade dos trabalhos no turno da tarde;

Tarde:
Item 4: Relato dos encaminhamentos da Reunião de Santo André realizada pela
Unidade Temática de Desenvolvimento Local das Mercocidades que tratou da
integração fronteiriça:   relatando a reunião de Santo André o Sr. Emerson
Azevedo informa que a próxima reunião da Unidade de Desenvolvimento Local
deverá finalizar a discussão acerca da integração entre cidades fronteiriças, o
que ocorrerá no dia 18 de setembro de 2003, em Montevidéo por ocasião da IX
Cumbre. Nesta reunião a unidade Temática de Turismo deverá apresentar suas
contribuições para o Grupo ADOC relativas ao turismo. Ficando aprovada a
aproximação das duas Unidades Temáticas e o encaminhamento de
participação da Coordenação da Unidade Temática de Turismo junto a reunião.

Item 5: Relato das reuniões do Conselho da Rede Mercocidades e da REMI
(Reunião Especializada de Municípios e Intendentes) ambas ocorridas em
Assunção no mês de maio de 2003: relatando a Sr. Eneida Brasil e Sr. Sérgio
Lopes, apresentam os principais tópicos encaminhados na reunião e  salientam
o entrave gerado pelo não assento das unidades temáticas junto ao Conselho,
Marutschka fala da descontinuidade do processo de Planejamento Estratégico
da Rede e que este impasse acerca do trabalho isoladas das unidades
temáticas em relação ao Conselho e a Remi foram fruto de muita discussão.
Como encaminhamento aprova-se que a Coordenação da Unidade Temática de
Turismo levará para a Cumbre a discussão acerca do papel das UTs nas
instâncias da REMI junto aos governos centrais;

Item 6: Cronograma de atividades da Unidade Temática para 2003; Sr. Emerson
resgata a importância da reunião de Mossoró porque visa articular as demais
cidades do Nordeste. Tendo em vista que a discussão acerca do planejamento
estratégico da Rede não teve continuidade decide-se pela priorização do
planejamento estratégico da Unidade Temática de Turismo como contribuição a
Rede. Desta forma, o cronograma de atividades inclui como pauta específica até



o final de 2003 a discussão acerca do Planejamento Estratégico da UTT:
Reunião de Mossoró, dias 29 e 30 de setembro de 2003. Reunião de Buenos
Aires, no período de 22 a 25 de novembro de 2003, por ocasião da FIT, Reunião
de Florianópolis, segunda semana de dezembro de 2003;

Item 7: Apresentação da proposta da Cidade de Porto Alegre para sediar um
"Espaço das Mercocidades" em Porto Alegre; O espaço tem o  objetivo de
promover e integrar as cidades que compõe a Rede, promovendo pré-
lançamentos e agenda de utilização para promoção no referido Espaço; Tendo
em vista a receptividade ao projeto ficou deliberado que a Diretora de Marketing
do Porto Alegre Turismo, Vânia Antunes,  enviará cópia do projeto, com a
estrutura disponível e a referida agenda.

Item 8: Apresentação e discussão das novas diretrizes para a participação em
Feiras Internacionais e parcerias com a EMBRATUR e discussão do cronograma
de feiras internacionais, com  a intervenção do Diretor de Estudos e Pesquisas
da EMBRATUR, Sr. José Francisco Salles Lopes; Iniciando sua explanação o
Sr. José Francisco abordou ter tomado conhecimento e trazia para discussão da
UTTurismo a realização de uma Jornada Latino Americana das Cidades para
Desenvolvimento do Turismo, ocorrida nos dias 07 e 08 de agosto em Buenos
Aires que estranhamento não considerou a estrutura já existente das
Mercocidades e que contou inclusive com a participação de muitas cidades
integrantes da UTTurismo. Desta forma, foi deliberado o encaminhamento para
que o Prefeito de Porto Alegre, Senhor João Verle, presente na Cumbre,
encaminhe, enquanto cidade coordenadora da Unidade Temática de Turismo,
uma moção de estranhamento ao Prefeito de Buenos Aires pela criação de uma
outra Rede desconsiderando a Mercocidades; Foi falado pela coordenadora da
UTTurismo sobre a necessidade de captação de recursos para a Unidade, que
não tem nenhuma fonte de  repasse e acaba assumindo muitos gastos;
Também falado pela coordenadora, e com o “de acordo” de todos os presentes,
que o Planejamento Estratégico da UTTurismo deverá ser realizado antes do
Planejamento da Rede. Na seqüência, foi apresentado o I Prêmio Embratur de
monografias em Turismo, realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas
e o Sebrae. No relato sobre a estrutura da EMBRATUR foi apresentado o
convênio realizado entre a Embratur e Infraero que estabelece gratuidade para
instalação de salas de atendimento e centros de informações turísticas nos
Aeroportos cuja dimensão seja inferior a 20m² bem como, o convênio com  a
Federação dos Conventions para as Feiras Internacionais, ficando registrado a
presença na reunião da UTTurismo, do Sr. Carlos Freire Presidente do Belém
Convention e Visitors Bureau, falando sobre a sua experiência sobre Fundações
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pela Coordenadora Geral e pela Secretária
Executiva da UTT. Belém do Pará, 21 de agosto de 2003.MARUTSCHKA
MARTINI MOESCH Coordenadora Geral ENEIDA BRASILSecretaria Executiva.


