
Acta de la reunión de la UTT realizada en el departamento de
Maldonado, Uruguay, el 12 de setiembre de 2006

Relatório da Reunião da UTT, realizada em Punta del Este, no ultimo dia 12.

Relembramos a todos os compromissos assumidos quanto às ações e
propostas em andamento.
     Aproveitamos a oportunidade para agradecer a presença dos companheiros
que acompanharam nosso Congresso e participaram da Reunião da UTT, ao
mesmo tempo que parabenizamos nossos caros amigos de Montevideo e de
Punta del Este pela organização dos eventos e pelas gentilezas da recepção
aos participantes.
     Quanto à realização da Reunião da UTT em 28-11-06, em Porto Alegrel, às
vésperas do Fórum Mundial de Turismo, solicitamos sugestões quanto à pauta
de discussões.
     Informamos mais que a Secretaria Executiva das Mercocidades aprovou o
patrocínio parcial do “Panorama Turístico das Mercocidades” (capa”), tornando-
se,  pois, agora, mais urgente a necessidade de cada  um elaborar a sua
lâmina, para encarte no referido folheto, no formato e modelo já aprovados e
divulgados.

Relatório

A Reunião da UTT realizou-se na sala de eventos do Hotel Barradas, em Punta
del Este, com a participação de representantes de vinte (20) municípios do
Brasil  (Belo Horizonte-MG; Macaé-RJ; Mossoró-RN; Rio Grande-RS, Santo
André-SP; São Carlos-SP e São Paulo-SP),  da Argentina (Buenos Aires;Lujan;
La Plata; San Isidro e Villa Gesell),  do Uruguai (Canelones; Colônia;
Maldonado; Montevidéo; Payssandu;  San José e Trinta y Três) e do Chile
(Viña del Mar),presentes também dois (2)  representantes convidados da
Espanha (Galicia e Santiago de Compostela)l, bem como representantes da
Secretaria Técnica Permanente da Rêde Mercocidades, Jorge Rodriguez e
Daiana Ferraro.
      Aberta a reunião pelo Coordenador Geral da UTT, Fernando Antonio de
Vasconcelos Lana e Souza, agradeceu a presença de todos, passando em
seguida a palavra ao Diretor de Turismo de Montevidéo, Fernando Gonzalez e
ao Diretor de Turismo de Maldonado, Horácio Diaz Lopez, que deram as boas
vindas aos participantes, desejando sucesso à reunião.  Em seqüência, deu-se
inicio à discussão da pauta préviamente estabelecida que, em suma, diz
respeito aos resultados de ações anteriormente discutidas e aprovadas. Ao
final das contas, constatou-se que as obrigações de cada um para que as
mencionadas ações pudessem se concretizar não foram realizadas, tolhendo,
portanto, o andamento das questões práticas sumamente importantes para o
alcance dos objetivos da UTT.
     Exemplificando com o primeiro item da pauta, somente Belo Horizonte
logrou realizar a pesquisa para permitir conhecer possíveis parceiros para
concretizar a proposta de pacotes turísticos promocionais para servidores
públicos municipais.  Também no que se refere à confecção de banners dentro
do projeto de dar visibilidade à Rêde Mercocidades e seus destinos turísticos,



poucos foram os municípios que cumpriram a tarefa.  Quanto ao Regulamento
do IV Prêmio Mercocidades de Turismo, também sómente Belo Horizonte
apresentou sugestões sobre a proposta apresentada por Porto Alegre,
sugerindo estabelecer apenas dois (2) prêmios, quais sejam, na Categoria
Acadêmica e o Prêmio Especial de Mídia.  Outras questões foram levantadas e
após ampla e exaustiva discussão, foram aprovadas as seguintes conclusões:

1- Realização, pelos membros da UTT, de pesquisa para a concretização de
convênios entre as cidades interessadas e de acordo com os segmentos
turísticos ofertados para o oferecimento de propostas de pacotes turísticos
promocionais para servidores públicos municipais;

2- Indicação dos próximos dirigentes da UTT, para encaminhamento à
aprovação da Secretaria Executiva e Conselho das Mercocidades. Após
discussão do assunto e por consenso, foram aclamados os seguintes
municípios:

                            Coordenação:          Buenos Aires – Argentina
                      Sub-Coordenação; 1- São Carlos-SP – Brasil

2- Villa Gesell – Argentina

3 - IV Prêmio Mercocidades de Turismo – Determinado ao município de São
Paulo, por seu representante na UTT, a elaboração do Regulamento do
referido prêmio, dentro da nova formatação aprovada, cujos termos foram
repassados à representante presente.

4 – Participação no Fórum Mundial de Turismo, em Porto Alegre, de 29 de
novembro a 02 de dezembro do corrente ano. Aprovada a participação da UTT,
a ser acordada com a organização do evento. Aprovada também uma reunião
da UTT, em Porto Alegre, no dia 28/11/06, a ser formatada e formalizada
posteriormente;

5 – Formalizado o compromisso de todos de confeccionarem as lâminas para o
folheto “Panorama Turístico da Mercocidades”, que será parcialmente
patrocinado pela Secretaria Executiva da Rede;

6 – Compelida a aplicação do logo das Mercocidades nos materiais
promocionais de turismo, baseado em decisões anteriores a este respeito;

7 – Proposta de criação de um instrumento de intercâmbio turístico através de
descontos nos vários segmentos do trade, como mais um estímulo ao visitante.
Dentre as várias formas discutidas, sem definição de nenhuma delas, foi
aprovada a formação de um Grupo de Trabalho para estudo e apresentação de
proposta factível e que ficou constituído pelos representantes dos seguintes
municípios, com prazo de noventa (90) dias para apresentação do trabalho:

                       Santo André – SP – BR, que exercerá a coordenação do grupo;
                       Mossoró – RN – BR; São Carlos – SP – BR; Montevidéo – UY;
                       Colônia – UY; Buenos Aires – AR; Villa Gesell – AR
                       e Viña del Mar – Chile.

Ao final dos trabalhos, prestigiou a reunião com sua presença, o Intendente
Municipal de Maldonado, Oscar de los Santos, cujas palavras sobre as



possibilidades do turismo de realizar a integração do Mercosul e ainda ser
importante instrumento de inclusão e de criação de emprego e renda, foram
aplaudidas por todos.

Encerrada a reunião, o Coordenador Geral da UTT agradeceu o esforço geral
de avançar no sentido de que a UTT atinja os objetivos de incrementar ações
práticas em prol da integração das Mercocidades.

Em anexo, programação geral dos eventos; cópia das folhas de presença;
cópia da minuta de convênio da proposta de pacotes turísticos promocionais
para servidores públicos municipais; resultado de pesquisa feita por Belo
Horizonte para convênio de pacotes turísticos e síntese para a nova
formatação do Regulamento do Prêmio Mercocidades de Turismo.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2006.

Fernando Antonio de Vasconcelos Lana e Souza
Coordenador Geral da UTT – Presidente da BELOTUR

Márcio José Veloso
Coordenador Executivo da UTT.


