ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2012
Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI
Aos dois dias do mês de Agosto de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos,
nas dependências do Auditório da AMAVI, realizou-se a quarta Assembleia Ordinária
do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos:
Aprovação da Ata da Assembleia Ordinária do dia 05/06/2012, em Presidente Nereu,
Treinamento e atualização sobre os Portais Municipais de Turísticas (site
disponibilizado através da FECAM) com; Segmentação e Roteirização turística –
(Palestrante Raquel Rodrigues); Calendário Regional de Eventos; Assuntos gerais.
Fabiana inicia a reunião agradecendo a todos e apresentou a Raquel, Fabiana
passou a palavra a Elisete coordenadora do COLTURISMO/AMAVI, que agradeceu a
todos dizendo que a capacitação é muito importante para os municípios para que
saibam como cadastrar ou atualizar as informações de turismo neste Portal
disponibilizado pela FECAM, uma ferramenta essencial na divulgação. Elisete passa
a palavra para Raquel que inicia o treinamento fala sobre a importância de ter claro
qual a vocação turística ou atrativo ancora que o município possuí, qual tipos de
mercado turístico quer atingir, os tipos de turistas, a demanda, as referências
turísticas do lugar, e fez uma breve explanação sobre os segmentos turísticos, o
qual é utilizado no momento em que vai ser cadastrado um empreendimento
turístico, e que devemos ter este cuidado ao cadastrar. Raquel falou ainda sobre
roteirização turística apresentando um modelo utilizado pelo SEBRAE, que trabalha
roteiros direcionados a agências de viagens, a grupos de pessoas e a
comercialização direta, em seguida mostrou de forma prática como realizar o
cadastro dos produtos e empreendimentos turísticos e usou de exemplo os
municípios de Ibirama, Agrolândia e Laurentino, onde foi realizadas avaliações de
como inserir textos de forma que fique atrativo o local que está sendo mostrado.

Podendo ser usado o exemplo de Itaiópolis, Nova Veneza e Luiz Alves para inspirar
os cadastros. Raquel falou que informações cadastradas no Portal de Turismo
migram para o Portal Geral do Município o que facilita o trabalho e citou que os
municípios que ainda não aderiam ao Portal, podem estar solicitando adesão através
do documento que deve ser assinado pelo prefeito e pelo gestor de turismo do
município que vai alimentar as informações, documento este que será encaminhado
por e-mail a cada um dos gestores no decorrer da semana. Após Elisete concedeu o
espaço para Silvana do SENAC que convida as pessoas presente para um café dia
15 de agosto de 2012 na sede do SENAC às nove horas, onde serão apresentados
cursos que a instituição está promovendo focados a pessoas que trabalham com o
turismo, alguns cursos são gratuitos e a distância outros presenciais. Fabiana
agradeceu pela participação de todos e falou que a capacitação foi importante vindo
a complementar um ciclo dos trabalhos que estão sendo realizados, agradecendo a
presença da Raquel passando a palavra para Elisete que em nome do
COLTURISMO-AMAVI agradece também a Raquel dizendo que a capacitação
ajudou muito a esclarecer varias duvidas encerrando assim a reunião. Participaram
dessa Assembleia vinte e seis pessoas representantes de dezoito municípios:
Agrolândia, Agronômica, Atalanta, Chapadão do Lageado, Imbuia, José Boiteux,
Laurentino, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do Sul,
Salete, Santa Terezinha, Taió, Trombudo Central, Vitor Meireles e Witmarsum. A
próxima Assembleia Ordinária desse Colegiado será realizada na AMAVI, no dia
quatro de outubro de dois mil e doze. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata
que vai assinada por mim Márcia Sapelli, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI
e por todos os presentes, conforme consta em lista de presenças anexada.

