COLTURISMOAMAVI
Colegiado de Turismo da AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI.
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dez, às nove horas e trinta
minutos, na Câmara de Vereadores de Ituporanga, deuse início a terceira
Assembleia Ordinária do Colegiado de Turismo da AMAVI. A ordem do dia é
composta pelos seguintes assuntos: Proposta de Planejamento Regional de
Turismo; Proposta de Planejamento para o Projeto Acolhida na Colonia; Evento
Regional de Turismo e Assuntos gerais. Sr. Artur Alexandre Korb, Secretário de
Desenvolvimento Econômico de Ituporanga, deu as boas vindas aos presentes,
convidando todos para conhecer as potencialidades turísticas do município, através
do City Tour preparado para o período da tarde. Falou sobre a visita realizada nas
propriedades rurais com potencial turístico e o interesse do município em implantar o
Circuito Municipal de Agroturismo da Associação Acolhida na Colônia e a
importância de implementar o turismo em Ituporanga. Sra. Luciana Ramos, vice
coordenadora do Colegiado de Turismo, agradece a presença de todos e dá início à
Assembleia Ordinária falando da pauta e passando a palavra para a Secretária
Geral do COLTURISMO/AMAVI, Joanna Pellizzetti que inicia a leitura da ata da
Assembleia Ordinária, ocorrida em Taió, no último dia seis de maio. Após a leitura da
ata, Marco Aurélio Rosar, representante de Rio do Sul, sugere que as atas sejam
encaminhadas por email, com antecedência, para que os membros possam
conhecer o conteúdo da mesma e facilitar sua compreensão, sugerindo as
alterações necessárias e aprovação na Assembleia seguinte. Os demais
concordaram com a proposta, que deverá ser implantada pelo Colegiado de
Turismo, a partir de então. Não havendo alterações na ata, a mesma foi aprovada e
assinada pelos presentes. Passouse a palavra ao Excelentíssimo Prefeito Municipal
de Ituporanga, Osni Francisco de Fragas que lembrou os presentes sobre a
importância dos resultados econômicos do turismo para seu município e região. Fez
um desabafo sobre as dificuldades encontradas para viabilizar recursos para
investimentos, inclusive com relação a equipe técnica para atuar no turismo público
municipal. Segundo o prefeito, o turismo faz parte do conjunto regional e precisa de
ações organizadas e propostas pelo Colegiado de Turismo e demais envolvidos com

o setor, que pela importância que apresenta deveria receber maior atenção dos
municípios e parceiros. Desejou um dia proveitoso de trabalho ao Colegiado e
passou a palavra para Joanna Pellizzetti, que deu sequencia a reunião, com a
apresentação do Plano Estratégico Regional de Turismo do Vale Europeu, região
turística onde o Alto Vale do Itajaí encontrase inserido. Após apresentação da
Síntese do Plano Estratégico de Turismo do Vale Europeu, com ênfase aos
subprogramas, Joanna sugeriu que a Comissão Provisória de Planejamento
Turístico Regional, formada pelos seguintes representantes: Carice Elisabete Larsen
Wolniewicz, de Braço do Trombudo; Chirle Berger, de Petrolândia; Damarcia Rosana
Guesser Nogueira, de Dona Emma; Rubia Finardi, de Agronômica; Fabiana
Dickmann, de Trombudo Central; Narciso José Broering, de Taio e Joanna Pellizzetti,
representante da AMAVI se reúnam, com a participação de representantes da
Acolhida na Colônia, para propor as diretrizes e ações necessárias ao
desenvolvimento do turismo no Alto Vale do Itajaí, com base nos subprogramas
apresentados, conforme segue: Informações e Estudos Turísticos; Elaboração de
Pesquisas Mercadológicas e Estudos de Mercado; Estruturação de Atrativos e de
Espaços Turísticos; Sustentabilidade de Destinações Turísticas; Regionalização do
Turismo; Sensibilização e Conscientização Turística; Capacitação de Recursos
Humanos e Qualificação e Serviços Turísticos no Estado e, Promoção e
Comercialização do Produto Turístico do Estado. O grupo aceitou a proposta e a
data da reunião será agendada posteriormente e comunicada aos membros da
Comissão Provisória de Planejamento Turístico Regional. Seguindo a ordem do dia,
Joanna passou a palavra à Luciana Ramos, vice coordenadora do Colegiado e
multiplicadora do projeto Acolhida na Colônia em Presidente Getúlio, para que a
Comissão Interna de Turismo Rural, composta pelos municípios de Agrolândia,
Agronômica, Atalanta, Ituporanga, Lontras, Petrolândia, Presidente Getúlio,
Presidente Nereu, Trombudo Central, Vidal Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum,
apresente a Proposta de Planejamento para o Projeto Acolhida na Colônia na região
do Alto Vale do Itajaí, segundo item da ordem do dia, contendo as deficiências e
necessidades do projeto no Alto Vale do Itajaí, para que o COLTURISMO/AMAVI
pudesse fazer suas considerações e apresentar a proposta à Coordenação Estadual
do projeto Acolhida na Colônia e à AMAVI, conforme deliberado na Assembleia
Ordinária, realizada dia seis de maio em Taió. Luciana justificou a ausência de
Fernanda Mihsfeldt, de Witmarsum, que precisou se ausentar por motivos pessoais,
desconhecendo o motivo da ausência de Fabiana Dickmann, de Trombudo Central,
ambas coordenadoras da Comissão Interna de Turismo Rural. O encontro com os

multiplicadores, agricultores e parceiros da Acolhida na Colônia, foi realizado no dia
vinte e nove de junho de dois mil e dez, última terçafeira, nas dependências da
Fundação Cultural de Rio do Sul, das nove às doze horas. Enquanto Luciana
apresentou aos técnicos da Acolhida na Colônia presentes e aos membros do
Colegiado de Turismo, algumas das questões avaliadas durante o encontro, Joanna
verificou em seu email, ter recebido a proposta preparada por Fabiana Dickmann e
enviada às oito horas e cinquenta e cinco minutos do mesmo dia. Segundo o
documento, participaram do Encontro de Avaliação onze pessoas, representando
oito município, sendo estes: Agrolândia, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo,
Presidente Getúlio, Trombudo Central, Vidal Ramos e Witmarsum. Daniele Lima
Gelbke, técnica da Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, fez algumas
considerações, com base em alguns pontos negativos apresentados durante o
encontro de avaliação. Solicitou maior participação dos agricultores nos eventos de
divulgação do projeto Acolhida na Colônia, citando o exemplo da Festa Nacional da
Cebola. Referente aos técnicos do projeto, Daniele esclareceu que, a vontade da
coordenação do projeto Acolhida na Colônia era que estes estivessem mais
próximos das propriedades associadas, porém, a falta de tempo dos técnicos
disponíveis para prestar esse apoio, inviabiliza, muitas vezes, essa ação, já que os
mesmos desenvolvem várias ações junto a Associação, como a participação em
eventos e reuniões internas e externas, elaboração de projetos para a captação de
recursos, dentre outros. Em relação ao site da Acolhida na Colônia, a afirmação de
que as propriedades localizadas no Alto Vale do Itajaí não confere. Segundo
Daniele, alguns municípios estão inseridos no material de divulgação, inclusive com
os produtos e serviços das propriedades envolvidas. Ainda nesta questão, Daniele
sugere aos municípios que divulguem seus Circuitos Municipais em sites oficiais,
colaborando também com este trabalho. A técnica da Acolhida na Colônia lembrou
os presentes da união de esforços que deve acontecer permanentemente, já que a
estrutura física, humana, material e financeira da Associação ainda é muito pequena
e o desenvolvimento do turismo ocorre de forma lenta, porém integrada entre os
atores envolvidos no processo. Referente ao apoio da Acolhida na Colônia às
capacitações dos agricultores, inclusive de guias de turismo, Daniele lembrou que a
Associação está oferecendo um curso de Cicloturismo e que, até o momento, não
conseguiram atingir o número mínimo de quinze inscritos. Joanna pediu desculpas,
principalmente aos técnicos da Acolhida na Colônia, pela ausência da apresentação
da Proposta de Planejamento para o Projeto Acolhida na Colônia e pela ausência
das coordenadoras da Comissão Interna de Turismo Rural, considerando um

descaso dos envolvidos para com o assunto em pauta, já que as propostas
aconteceram de forma desconectada com a definição da última assembleia do
COLTURISMO/AMAVI, que propôs avaliar os pontos fortes e fracos do projeto e
apresentar propostas para que o mesmo ganhe maior apoio e destaque na região. O
encontro deveria ter analisado as falhas da assistência técnica da Acolhida na
Colônia na região do Alto Vale do Itajaí, bem como da Associação dos Municípios do
Alto Vale do Itajaí – AMAVI para com o projeto em questão, sugerindo melhorias
necessárias. Joanna lembrou o grupo sobre a importância do Colegiado manter os
compromissos assumidos e sugeriu que a Acolhida na Colônia passe a participar
das reuniões da Comissão Provisória de Planejamento Turístico Regional, o que foi
aceito pelos presentes e pelos técnicos da Acolhida na Colônia. Dando continuidade
a ordem do dia, Joanna apresentou a proposta de realização do Seminário Regional
de Turismo do Alto Vale do Itajaí, que tem como objetivo geral, promover um espaço
de informações e debates acerca das tendências atuais do turismo e suas vertentes.
A proposta é realizar o evento no dia vinte e sete de setembro, segundafeira, data
em que se comemora o Dia Mundial do Turismo. O local de realização é o Auditório
do Instituto Federal Catarinense – Campus Rio do Sul, situado a Rua Abraham
Lincoln, com espaço para trezentos participantes, área central da cidade, com ruas
para estacionamento e restaurantes próximos. A realização do evento é de
responsabilidade da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí e do Colegiado
de Turismo da AMAVI, tendo como apoio as Prefeituras Municipais de Agrolândia,
Agronômica, Atalanta, Aurora, Braço do Trombudo, Chapadão do Lageado, Dona
Emma, Ibirama, Imbuia, Ituporanga, José Boiteux, Laurentino, Lontras, Mirim Doce,
Petrolândia, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Campo,
Rio do Oeste, Rio do Sul, Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vidal
Ramos, Vitor Meireles e Witmarsum. Claudia Regina Ferreira, Gerente de Turismo
da 13ª Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, sugere a inclusão dos
municípios de Alfredo Wagner e Leoberto Leal, pertencentes a sua área de
abrangência de trabalho; de Apiúna, pertencente a 14ª Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional (Ibirama) e a inclusão das quatro Secretarias de Estado
de Desenvolvimento Regional como apoiadores e organizadores do evento.
Propostas aceitas pelo grupo, as Secretarias de Estado de Desenvolvimento
Regional de Rio do Sul, Ituporanga, Ibirama e Taió, estão convidadas a participar da
Comissão Organizadora do evento, que ficou composta pelos seguintes membros:
Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI, Colegiado de Turismo da AMAVI, 12ª
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional (Rio do Sul), 13ª Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Regional (Ituporanga), 14ª Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional (Ibirama), 34ª Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional (Taió), Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Ibirama, Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de Ituporanga e Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Empreendedorismo de Rio do Sul. A data da reunião será agendada
posteriormente e comunicada aos membros da Comissão Organizadora do
Seminário Regional de Turismo. Nos assuntos gerais, Marco Aurélio, de Rio do Sul,
convida a AMAVI para estar presente em reunião com o SEBRAE, que acontecerá
dia quinze de julho, às dez horas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo de Rio do Sul. Joanna abre espaço para os participantes da
Visita Técnica realizada nos dias vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis de maio,
aos municípios e empreendimentos associados a Rota da Amizade Convention &
Visitors Bureau. Carmem, de Atalanta, Erenice, de Salete e Artur, de Ituporanga
disseram que valeu a pena participarem da Visita Técnica, que apresentou novas
ideias para o turismo da região e a importância de planejar o turismo antes de
promover as potencialidades, atrativos e serviços dos municípios. Joanna lembrou
os membros do Colegiado de Turismo sobre o prazo de encerramento para digitação
das informações solicitadas no projeto Inventário da Oferta Turística Regional, no
sistema online, criado pela AMAVI que encerra dia catorze de julho, quando este
completará um ano. Joanna fala que o Governo estadual deverá realizar, em agosto,
o primeiro Fórum das Instâncias de Governança do Estado de Santa Catarina e que,
assim que tiver maiores informações, estará repassando aos agentes municipais de
turismo e prefeitos, para que todos participem do evento. Referente ao Projeto de
Roteirização Turística da região, Joanna sugeriu que fossem feitos quatro encontros,
envolvendo as quatro Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional da
região, para que a Assessoria de Turismo da AMAVI possa atender os municípios
individualmente auxiliandoos na formatação dos Roteiros Turísticos Municipais.
Claudia Regina Ferreira, da SDR de Ituporanga, colocouse a disposição para
auxiliar na organização do encontro e os membros do Colegiado concordaram com a
proposta. Joanna irá organizar as reuniões e comunicar os municípios. Outro
assunto apresentado foi referente ao Portal de Turismo, Rede CIM, da FECAM.
Joanna irá enviar email aos municípios da região, referente ao projeto do Portal de
Turismo na internet. Os municípios interessados em associarse a ideia, deverão se
pronunciar junto a Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI, no prazo a ser
estabelecido posteriormente. A partir disso, a AMAVI enviará a FECAM, solicitação

de capacitação acerca do assunto, conforme a demanda de interessados. Joanna
convidou os municípios a participarem da Oficina de Capacitação em Planejamento
e Desenvolvimento de Projetos Culturais, que será oferecida em parceria com a
Fundação Catarinense de Cultura, nos dias vinte e vinte e um de julho, no auditório
da AMAVI, sendo que cada município terá direito a uma vaga. Artur Alexandre Korb,
agente municipal de turismo de Ituporanga agradeceu a presença de todos e
convidando para participarem do almoço, que foi servido no Restaurante e
Churrascaria do Rodrigo. Após o almoço, o grupo percorreu alguns locais de
interesse turístico de Ituporanga, passando pelo Salto Grande, propriedade
particular com quedas d'água situadas no rio Itajaí do Sul, que deu origem ao nome
do município. No momento, está sendo elaborado um projeto para a revitalização do
local com o objetivo de exploração turística. Visitaram a Gruta Nossa Senhora de
Lourdes, que contempla as catorze imagens da via sacra, construída por Frei Artur
Kleba, com ajuda dos primeiros colonizadores de Ituporanga, em 1948. Em seguida,
os participantes visitaram o Seminário São Francisco de Assis, construído por Frei
Jerônimo Back, por volta de 1960. O local formou muitos franciscanos e hoje conta
somente com vinte alunos. Sua estrutura abriga um colégio interno, biblioteca,
auditório, museu, gruta e uma quadra esportiva. O roteiro organizado pela Prefeitura
de Ituporanga, foi finalizado com visita ao Parque Ecológico Ingo Altemburg,
localizado no centro da cidade. Recém inaugurado, possui uma área de 3,3 hectares
de mata atlântica nativa, com trilhas ecológicas, local para descanso e duas torres
de observação com mais de vinte metros de altura cada uma, além de um viveiro de
mudas e viveiro para abrigar pássaros apreendidos pela policia ambiental ou Ibama.
Na oportunidade, Joanna comunicou os presentes sobre a aprovação do Inventário
Fotográfico Turístico da região do Alto Vale do Itajaí, que foi solicitado à SANTUR, no
dia trinta de março deste ano. A Assessoria de Cultura e Turismo da AMAVI deverá
enviar as orientações para que os municípios indiquem os locais de interesse
turístico a serem fotografados. A visita encerrouse com um saboroso café colonial,
oferecido pela administração municipal Ituporanga. Sem nada mais a tratar,
encerrase a presente ata que vai assinada por mim Joanna Pellizzetti, Secretária
Geral do COLTURISMOAMAVI e por todos os presentes, conforme cópia da lista de
presenças em anexo.

