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ISM e Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) firmam convênio
O Instituto Social do MERCOSUL
(ISM) e a Universidade Federal da
Integração
Latino-Americana
(UNILA) assinaram um acordo de
cooperação com quatro objetivos
principais: fortalecer o processo de
integração regional; contribuir com
a superação das assimetrias entre
os Estados Parte do MERCOSUL;
fomentar
o
desenvolvimento
humano integral e promover a
articulação das políticas sociais do
MERCOSUL.
Em termos práticos, as duas
instituições concentrarão esforços
na pesquisa, análise, promoção e
divulgação de políticas sociais com
perspectiva regional. A ênfase será
dada aos seguintes formatos de
ação: realização de pesquisas
conjuntas,
promoção
de
intercâmbio entre pesquisadores,
participação em atividades de
formação, elaboração e edição de
publicações e realização de
seminários,
conferências
e
reuniões de trabalho.

Localizada em um lugar estratégico,
na fronteira entre Brasil, Argentina e
Paraguai, a UNILA foi criada na
gestão do Presidente Lula, do Brasil,
como uma universidade aberta para
a América Latina e o Caribe. Além
disso, conta com o Instituto
MERCOSUL de Estudos Avançados
(IMEA) e está implementando uma
biblioteca de referência sobre
América Latina. Uma de suas
peculiaridades é que a UNILA é uma
universidade bilíngüe, em que os
idiomas português e espanhol estão
integrados na vida acadêmica diária.
O objetivo é transformar o
bilingüismo em uma ferramenta
fundamental para a integração
cultural e intelectual da comunidade
acadêmica. A UNILA tem como
missão a tarefa de contribuir para o
desenvolvimento e a integração
latino-americana,
através
do
conhecimento
humanístico,
científico e tecnológico e da
cooperação
solidária
entre
universidades,
organismos
governamentais
e
agências
internacionais.

Diagnóstico de Economia Social e Solidária
A equipe do Projeto de Diagnóstico de Economia Social
e Solidária realizou uma reunião na sede da UNILA, em
outubro passado. Na ocasião, definiram os próximos
passos para a conclusão do Projeto, que é coordenado
pelo ISM e cuja implementação está a cargo dos
técnicos
designados
pelos
Ministérios
de
Desenvolvimento Social dos quatro países membros do
MERCOSUL.

O ato de assinatura do convênio foi realizado na sede
da UNILA, em Foz do Iguaçu, em 07 de outubro
passado, entre o Diretor do ISM, o Sr. Christian Adel
Mirza, e o reitor da UNILA, Sr. Hélgio Trindade. "Em
alguns lugares fora do meu país, tenho a sensação de
estar em casa, como me sinto aqui nesta
universidade", disse Mirza durante a assinatura.
Mais informações no link:
http://www.unila.edu.br/?q=node/969

Em dezembro de 2011, a equipe finalizará o
diagnóstico, etapa prévia a implementação do Projeto
Economia Social e Solidária para a Integração Regional
com o objetivo de gerar conhecimento atualizado a
respeito das potencialidades, recursos e atores
relevantes, assim como identificar os pontos fracos e
necessidades. A equipe está atualmente realizando
uma revisão das informações existentes sobre as
atividades de economia social e solidária em cada país,
assim como dos empreendimentos. O diagnóstico
revelará os planos e programas em execução através
de informações qualitativas e quantitativas.

Jornadas de Participação Cidadã em Cochabamba
As Jornadas de Participação Cidadã na Integração Regional,
realizadas em Cochabamba, Bolívia, reuniu 3 mil representantes da
sociedade civil da Bolívia, Peru, Colômbia e Equador, com
representantes dos ministérios de cada país e representantes de
organizações regionais. A Declaração de Cochabamba pediu aos
governos da Comunidade Andina (CAN) que 2012 seja declarado o
Ano Andino da Diversidade e do Multiculturalismo, a fim de
promover o reconhecimento da identidade andino-pacíficaamazônica, e a criação de um Conselho Andino de Participação. O
evento foi aberto pelo Presidente da Bolívia, Evo Morales Ayma, que
solicitou a definição de uma linha de unidade e integração:
"Desejamos que este grande evento dos movimentos da região
andina, com a participação dos movimentos sociais da América
Central e do MERCOSUL, possa dar pistas para os presidentes”. O
ISM foi representado pelo Sr. Marcelo Mondelli, chefe do
Departamento de Pesquisa e Gestão da Informação.

Encontro na Embaixada do Brasil

Conferência Regional MERCOSUL Social: Fortalecimento
Institucional, Plano Estratégico e Projetos Regionais
A Presidência Pro Tempore do Uruguai (PPTU) no MERCOSUL realizou
a Conferência Regional MERCOSUL Social: Fortalecimento
Institucional, Plano Estratégico e Projetos Regionais, no final de
outubro. Durante o evento, em que participou o Diretor do ISM em
um dos painéis, foram gerados insumos para que as Reuniões
Técnicas da Comissão de Coordenação de Ministros de Assuntos
Sociais (CCMAS) e demais Reuniões de Ministros, Altas Autoridades e
Especializadas do MERCOSUL Social, elaborem documentos
estratégicos. Entre eles, uma agenda de fortalecimento institucional,
um plano de ação e atividades 2012-2017 para o Plano Estratégico de
Ação Social (PEAS), que foi aprovado em junho passado no Paraguai, e
um conjunto de projetos sociais regionais para serem avaliados pelo
Conselho do Mercado Comum (CMC) e aprovados em dezembro de
2011 no Uruguai.

Curso de Formação do CEFIR
O curso Blended Learning Capacitação em
Princípios, conceitos e práticas do processo de
integração regional do MERCOSUL e a construção
da institucionalidade social, promovido pelo
Centro de Estudos e Formação em Integração
Regional (CEFIR), iniciou em outubro 24 passado,
com elevada participação dos Ministérios de
Desenvolvimento Social dos países do MERCOSUL.
Os conteúdos do Curso procuram transmitir uma
visão sistêmica e histórica do processo de
integração regional, assim como explorar idéias
sobre a trajetória e a dinâmica de funcionamento
do bloco. Representando o ISM, Marcelo Mondelli
co-coordenou o desenho do Curso, com o Diretor
Acadêmico do CEFIR, Dr. Gerardo Caetano, e
atualmente participa das tutorias.

Reunião com o Embaixador da Argentina

Seminário sobre Proteção Social

Pela primeira vez desde que assumiu a direção do
Instituto, o Sr. Christian Adel Mirza se reuniu com o
embaixador Rafael Romá e outros membros do corpo
diplomático da Argentina, no Paraguai. Durante o
encontro, discutiram propostas de ações conjuntas e
ressaltaram a importância de reforçar a agenda social
no âmbito do bloco regional. Mais informações em:
http://www.embajadaargentina.org.py/V2/2011/10/dialogo-sobre-politicassociales-del-mercosur/

Aproximadamente 300 pessoas participaram do
Seminário Internacional A Proteção Social no Cone
Sul: As experiências do Programa Bolsa Família e
Tekoporã. Entre os palestrantes: Sr. Bruno Camara
Pinto, assessor da Secretaria Nacional de Renda do
Ministério de Desenvolvimento Social do Brasil;
Sra. Cristina Arróm, diretora de Proteção Social e
Desenvolvimento Humano da SAS; Dr. Luis
Galeano, diretor do Plano de Combate à Pobreza, e
Mariano Nascone, chefe do Dep. de Promoção e
Intercâmbio de Políticas Sociais do ISM.

Intercâmbio com estudantes norte-americanos

Por ocasião da celebração do 189º
Aniversário da Independência do Brasil,
em 07 de setembro, o Diretor do ISM
teve uma conversa informal com o
Presidente da República do Paraguai,
Fernando Lugo, na Embaixada do Brasil.
Eles discutiram algumas questões e
agendaram reunião para aprofundar os
temas relacionados ao ISM.

O ISM realizou uma apresentação institucional no
Seminário Integração Regional, Desenvolvimento e
Mudança Social, organizado pelo Instituto de
Desenvolvimento Econômico e Social, como parte do
programa da School for Internacional Training. O
encontro reuniu 13 estudantes norte-americanos,
que mostraram interesse em realizar estudos sobre a
temática da integração regional no campo social.
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