
COLEGIADO DE TURISMO DA AMAVI – COLTURISMO/AMAVI

O Colegiado de Turismo da Amavi – COLTURISMO/AMAVI foi instituído em 07 de abril  do ano de

2010. Constituído entre AMAVI e os municípios da região, o Colegiado de Turismo tem por objetivo orientar,

promover  e  articular  as  ações  relacionadas  ao turismo regionalizado no Alto Vale  do Itajaí  e  fomentar  a

construção de  políticas  públicas  de  turismo,  orientando e  apoiando  as  administrações  municipais  para  o

desenvolvimento de ações que utilizem, de forma integrada e sustentável, as potencialidades turísticas locais.

O  Colegiado  é  um  órgão  representativo  que  se  reuni  ordinariamente  a  cada  dois  meses  e

extraordinariamente  quando  necessário.  As  ações  e  estratégias  elencadas  por  este  colegiado  vêm  se

consolidando e, proporcionando cada vez mais o fomento e o desenvolvimento turístico da região.

O  Planejamento  do  turismo  propõe  uma  estruturação,  ordenamento  e  diversificação  da  oferta

turística na Região do Alto Vale. O turismo é trabalhado com base nos princípios da flexibilidade, articulação,

mobilização, cooperação e na sinergia das decisões como estratégias.

Para  que  haja  desenvolvimento  do  setor  turístico,  é  necessário  um  planejamento  estratégico  e

detalhado, haja vista que, planejamento é um processo contínuo e dinâmico que consiste em um conjunto de

ações intencionais,  integradas,  coordenadas e  orientadas  para  tornar  realidade um objetivo futuro.   Vale

salientar que não apenas ao crescimento, mas também ao desenvolvimento do turismo, o planejamento tem

influencia direta e efetiva.

Sabendo-se da importância do planeamento integrado, a região do Alto Vale já vem trabalhando

nessa perspectiva, pois nesse momento os municípios vêm desenvolvendo diversas ações conjuntas em prol

de um mesmo objetivo: Divulgar as potencialidades de seus municípios e sua região.

O Alto Vale do Itajaí possui atrativos belíssimos até então pouco explorados, gastronomia riquíssima

que  resgata  intensamente  as  culturas  da  região  bem  como  festas,  eventos  corporativos,  esportes,

hospitalidade e receptividade,  dentre outras  atividades que permitem dar  visibilidade aos  municípios e a

região.

Os vinte e oito municípios que compõem à Associação de Municípios do Alto Vale do Itajaí –AMAVI

são municípios de pequeno porte, exceto o município de Rio do Sul.  



Visto que a região possui grande potencial turístico, o colegiado de turismo observou uma grande

oportunidade  de  divulgação.  Um  amplo  trabalho  de  exploração  turística  já  vem  sendo  realizado

incansavelmente  há  muitos  anos  e  atualmente  está  se  fortalecendo  intensamente.  Exemplo  disso  é  a

solicitação da criação da 11ª região turística denominado “Caminhos do Alto Vale”.  Com a necessidade de

divulgar os atrativos turísticos da região, o colegiado de turismo da AMAVI deliberou em assembleia uma nova

identidade turística, Caminhos do Alto Vale que, após a criação da identidade visual, criou-se o portal turístico

www.caminhosdoaltovale.com.br  onde  é  divulgado  o  turismo  dos  28  municípios  da  região  da  AMAVI.

Atualmente o portal Caminhos do Alto Vale vem sendo o grande canal de divulgação do turismo, tendo em

vista o alto número de acessos mensalmente.

Visando  a  organização  e  estruturação  da  nova  região  Turística  “Caminhos  do  Alto  Vale”,  o

COLTURISMO/AMAVI vem solicitar apoio junto a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte para ações

e demandas que fomentarão o turismo do Alto Vale, a fim de desenvolver turisticamente a região e fomentar

o desenvolvimento da economia local e regional.

 Uma das prioridades para que a região seja divulgada de forma organizada é a Sinalização da nova

região turística Caminhos do Alto Vale dos 28 municípios pertencente  a mesma.

O  projeto  de  Cicloturismo  também  faz  parte  das  prioridades  e  demandas.  Neste  projeto,  será

realizado o mapeamento completo exigindo uma série de trabalhos, muitos deles variando e dependendo do

que for encontrado no trabalho de campo, como por exemplo, as distâncias entre os pontos de apoio ao

turista.

Para que o projeto se realize de forma organizada, várias ações e passos serão estruturados, seguem:

• Estudo de Viabilidade;

• Trabalho de Campo: 28 municípios da AMAVI;

• Elaboração Técnica do traçado;

• Equipe de Trabalho Multidisciplinar;

• Elaboração e Estruturas públicas e particulares de apoio ao circuito;

• Pontos Turísticos identificados;

• Parcerias públicas e privadas;



• Elaboração  do  guia  -  mapa  geral,  mapa  detalhado,  gráfico  altimétrico,  planilhas,  grau  de

dificuldade, fotos, clima, orientação (distâncias), inglês, passaporte, deficiência visual etc;

• Transporte Navegantes/Florianópolis – Rio do Sul;

• Recursos Financeiros – legitimação da associação;

• Divulgação do Circuito (compartilhamento de fotos, site, flyers, etc);

• Site – atualizações;

• Cronograma de implantação e gestão do circuito;

• Metas e resultados - Mecanismos de avaliação (indicadores);

• Gestão Do Circuito.

Outro projeto de destaque no Alto Vale do Itajaí é o agroturismo da Acolhida na Colônia, que iniciou

suas atividades em 2005, através de um projeto de expansão, com o apoio da Coordenação Geral, situada na

região das Encostas da Serra Geral de Santa Catarina. 

O agroturismo é parte integrante das atividades do estabelecimento rural e se constitui num fator de

desenvolvimento local, onde os agricultores desejam compartilhar com os turistas o ambiente onde vivem,

sendo que a recepção e convívio dos mesmos devem ocorrer num clima de troca de experiência e respeito

mútuo e os serviços agrosturísticos são planejados e organizados pelos agricultores familiares, que garantem a

qualidade dos produtos e serviços que oferecem nas propriedades.

A Acolhida na Colônia está focada na construção de um futuro mais digno para os agricultores de

todas as idades e suas famílias, tendo como centralidade as características econômicas, sociais, culturais e

ambientais que constituem a identidade de cada território rural.  Além disso, considera as necessidades e

potencialidades  das  pessoas  que  habitam  nesses  espaços,  forças  produtivas  e  políticas  voltadas  para  o

território. 

Atualmente a região do Alto Vale do Itajaí conta com dez (10) municípios que fazem parte do projeto,

totalizando trinta e três  (33)  propriedades,  distribuídas  em três  Associações  Regionais  que são:  Rota  das

Nascentes (regional de Ituporanga), Vale das Tradições (região de Ibirama) e Vale dos Imigrantes (no território

regional de Rio do Sul).



Em 2015 a Coordenação Geral da Acolhida na Colônia, disponibilizou aos associados do Alto Vale do

Itajaí, assessoria técnica para implementar o projeto “Fortalecimento da Acolhida na Colônia no Alto Vale do

Itajaí”, que está pautado na consolidação das propriedades associadas e dos municípios integrantes da rede de

destinos de agroturismo, promover o associativismo nas regionais e fortalecer a gestão da Acolhida na Colônia

na região. 

O projeto de agroturismo vem beneficiando, fomentando e desenvolvimento a economia social e

local dos municípios e da região.

As cinco associações existentes em Santa Catarina, constituíram a Federação Estadual Acolhida na

Colônia, ambiente institucional que possibilita consolidar o ideal, avançar no fortalecimento de mecanismos

de gestão social e inovar na concepção de desenvolvimento rural sustentável.

Apresentamos  a  seguir,  algumas  recomendações  ao  poder  público  para  o  fortalecimento  do

agroturismo desenvolvido pela Acolhida na Colônia na região turística Caminhos do Alto Vale:

• Formular política estadual de estímulo ao desenvolvimento do agroturismo;

• Regulamentar a Lei TRAF e edição de normativas específicas que possam suprir a inexistência de

arcabouço  jurídico  fator  limitante  ao  desenvolvimento  da  atividade,  em  particular,  no  que  se  refere  às

questões fiscal, tributária e sanitária;

• Formular e executar plano territorial de melhorias da infraestrutura dos pequenos municípios

da região que desenvolvem agroturismo, priorizando a manutenção de estradas rurais e sinalização;

• Criar os meios para a disseminação de internet nas comunidades rurais de modo a fortalecer os

negócios advindos com as atividades agroturísticas;

• Dispor  de  programa  de  financiamento  de  equipamentos  de  informática  para  propriedades

rurais e capacitação dos agricultores para uso dos mesmos;

• Incorporar  na  política  estadual  de  Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural  ações  visando  o

desenvolvimento agroturístico;

• Incorporar  no  Programa  SC  Rural  o  apoio  a  propriedades  rurais  em  estágio  inicial  de

desenvolvimento;

• Oportunizar capacitação continuada de agricultores familiares em agroturismo;



• Apoiar  estratégias  de comercialização dos  produtos  turísticos  do agroturismo,  com atenção

especial aos pequenos municípios da região;

• Incorporar  na  política  estadual  de  turismo  o  desenvolvimento  de  programa  de  apoio  ao

agroturismo pedagógico e implantação de circuitos de cicloturismo nas comunidades rurais como estratégia

de segmentação turística de modo a ampliar e diversificar o fluxo visitante;

• Apoiar  as  Associações  regionais  Acolhida  na  Colônia,  na  promoção  do  agroturismo  e  na

produção de material promocional;

• Apoiar o fortalecimento da Federação Catarinense das Associações de Agroturismo Acolhida na

Colônia.

Uma das oportunidades atualmente, é o fomento e inserção dos municípios da região no Mapa do

Turismo do Brasil. Uma oportunidade que manterá os municípios estruturados turisticamente para a recepção

dos turistas e exploração dos atrativos existentes.

Para tanto, o colegiado solicita também o apoio da Santur para a divulgação da nova região turística

do Alto Vale do Itajaí.  

Na oportunidade, gostaríamos de um apoio especial em relação a capacitação e formação de Agentes

de Turismo da região, agentes estes, que fazem e farão parte do trade turístico “Caminhos do Alto Vale”. A

formação constante dos agentes, faz-se necessário para o bom desempenho dos trabalhos no trade.

Para que o planeamento seja efetivo, os profissionais que executam devem estar envolvidos na sua

configuração física, ou seja, envolvidos diretamente no processo. Dessa forma, abrem-se caminhos para que

os objetivos propostos pelo grupo sejam constantemente instigados e alcançados.

Interesse em possuir um observatório de turismo, incluindo pesquisas (pesquisa de fluxo turístico).

Mudança da metodologia do Cadastur para inclusão das propriedades rurais turísticas. Um exemplo é

a  Acolhida na Colônia, que não possuem CNPJ/CPR, apenas nota de produtor rural.

Apoio financeiro para feiras e eventos da região. 



A região conta com o projeto de revitalização da antiga Estrada de Ferro Santa Catarina, intitulado

“Ferrovia das Bromélias” que compreende um trecho de aproximadamente 28 quilômetros de extensão, entre

as Estações Ferroviárias de Matador (Rio do Sul) e Subida (Apiúna) e tem por objetivo dinamizar atividades

que  contenham  e  transmitam  a  riqueza  cultural  e  histórica  que  a  ferrovia  representou  para  a  região,

apresentando novas oportunidades de geração de empregos, novas divisas e a melhoria da qualidade de vida,

através do desenvolvimento turístico organizado na região,  bem como criar  um novo destino turístico no

Estado e   desenvolver,  promover,  estimular  e  divulgar  aos  visitantes,  a  consciência  ecológica,  turística,  o

artesanato, o patrimônio histórico, paisagístico e os bens e valores culturais.

Dessa forma solicita-se especial apoio para as seguintes demandas: 

• Apoio  financeiro  na  implantação  de  infraestrutura  turística  no  contexto  da  Ferrovia  das

Bromélias;

• Integralização do projeto com as políticas estaduais de turismo ferroviário;

• Proporcionar  maior  representatividade  do  projeto  nas  discussões  públicas,  através  da

participação da Fundação Tremtur no Grupo de Trabalho do Turismo Ferroviário Catarinense;

• Maior  aporte  de  recursos  financeiros,  de  incentivo  a  consolidação  do  projeto  Ferrovia  das

Bromélias.

Na oportunidade, pede-se especial atenção ao Sistema SIGEF. Facilitar o sistema.

Certos  de  que  a  região  do  Alto  Vale  do  Itajaí  apresenta  inúmeras  condições  favoráveis  ao

desenvolvimento do turismo organizado, nos comprometemos em direcionar as ações apoiadas pelo Governo

do Estado de Santa Catarina, garantindo o implemento e promoção da região turística Caminhos do Alto Vale,

como fator preponderante ao avanço sustentável através da atividade turística.

____________________________

Maria Aparecida Cristovam de Souza

Coordenadora do ColTurismo/Amavi


