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Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às nove horas da manhã, 

nas dependências do Auditório da AMAVI, realizou-se a Assembléia Ordinária do ano, 

do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: 

Apresentação de propostas de Logomarca da região para o turismo para votação e 

sugestões; Resumo sobre a 3ª Edição do Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí e 

entrega de materiais de divulgação do mesmo; CADASTUR sistema de cadastro de 

pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva do turismo, executado pelo 

MTur em parceria com os Órgãos Oficiais de Turismo das Unidades da Federação; 

Analista de Turismo – Fábio Luis Farber - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e 

Esporte - MTur/SC – Palestra das 10h00min as 10h30 min, após inicia os cadastros das 

pessoas interessadas;  Resumo da reunião do Colegiado de Turismo da FECAM (sobre 

LEI TRAF/SC 14.361/2008) e  Assuntos gerais. Ao iniciar, Fabiana agradeceu a 

presença de todos que passou a palavra a representante da UNIMED que falou sobre a 

participação do setor turístico no evento de premiação no Concurso Novo Repórter da 

UNIMED que será realizado em vinte e oito de novembro de dois mil e quatorze. Na 

oportunidade, os representantes da UNIMED fizeram uma proposta onde os municípios 

patrocinem com três cestas com os produtos típicos dos vinte e oito municípios da 

região do Alto Vale do Itajaí. Deverá definir uma pessoa da AMAVI para representar o 

turismo do Alto Vale com o material de divulgação contendo todos os atrativos da 

região.O prazo de entrega dos produtos será até a primeira semana de novembro na 

AMAVI. Na sequencia, Fabiana fez um breve resumo sobre o Lançamento da terceira 

edição do Festival Gastronômico do Alto Vale do Itajaí. Nesta edição estão 

representados treze municípios e trinta estabelecimentos faltando à metade dos 

municípios aderirem ao festival. Foi muito bom que os empresários e as mídias 



realmente participaram do evento. Destaque para dois municípios que conseguiram 

mobilizar o maior número de estabelecimentos participantes, sendo eles: Pouso 

Redondo com seis participantes e Presidente Nereu com quatro participantes. O trabalho 

dos agentes de turismo em cada município é de suma importância para a sensibilização 

e divulgação do evento. A terceira edição do festival já está sendo sucesso. Vários 

estabelecimentos deixam seus depoimentos no site com frequência. Pensa-se em criar 

um grande evento para divulgar o festival gastronômico durante o ano para que o evento 

não fique esquecido. Mas como será um evento grandioso, deverá ser muito bem 

organizado para não gerar nenhum desconforto aos participantes. Em seguida Fabiana 

falou sobre a escolha da Logomarca para o turismo do COLTURISMO. Após vários 

questionamentos, definiu-se manter a mesma do último exemplo, porém deverá ser 

usado a logo da AMAVI como exemplo bem como os morros. Ficou definido também a 

logo que vai representar a região turística do Alto Vale do Itajaí faltando somente ser 

encaminhada a diretoria da AMAVI para seu conhecimento devendo a região usar desta 

marca e fortalecer a mesma com o objetivo de no futuro ser uma região turística 

separada do Vale Europeu. Em seguida o Analista de Turismo – Fábio Luis Farber da 

Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte - MTur/SC fez uma explanação ao 

colegiado sobre o sistema CADASTUR. O CADASTUR é um cadastro dos prestadores 

de serviços turísticos, que tem o objetivo de reunir todos aqueles que estejam 

legalmente constituídos e em operação. O CADASTUR é executado pelo MTur, em 

parcerias com os órgãos oficiais de turismo. Sendo assim, a análise da documentação e a 

homologação do cadastro e conseqüente disponibilização do certificado são realizada 

pelos órgãos delegados nos estados. Fabio falou da importância do cadastramento 

desses estabelecimentos turísticos para o município e região e salientou que devem 

verificar com muita atenção todos os dados ao cadastrar o estabelecimento. Falou que 

são diversas as vantagens ao se cadastrar, sendo algumas delas: oportunidades de 

negócios e acesso a mercados nacionais ou internacionais, acesso as linhas de créditos 

junto aos bancos oficiais, oportunidade de qualificação por meio de programas e 

projetos oferecidos pelo MTur, credibilidade de que a empresa está formalizada e que 

está operando de acordo com as leis Brasileiras. Deverão ser cadastrados os meios de 

hospedagens, eventos, agência de turismo, restaurantes, cafeterias, bares e similares, 

parques temáticos, entre outros. Ao finalizar sua fala, Fábio esclareceu que é muito 

importante o cadastramento dos serviços turístico, tendo em vista todos os benefícios 

para o empreendimento bem como para o fluxo turístico no município. Fabiana falou 



que será realizado um seminário de turismo em parceria com o Instituto Federal 

Catarinense, sendo que o mesmo já está marcado para o dia quatorze de agosto do 

corrente no Instituto Federal Catarinense em Rio do Sul no horário das oito horas da 

manhã às treze e trinta horas com dois palestrantes de renome, experiência de sucesso 

contado por empreendedores da área, feira do conhecimento e de produtos da região e 

almoço gratuito aos participantes. Haverá espaço para um estande por município e será 

gratuito, os municípios interessados precisam enviar email para a Fabiana até o dia treze 

de junho. Vários municípios já confirmaram participação: Agrolândia, Atalanta, Aurora, 

Salete, Rio do Oeste, Chapadão do Lageado, Rio do Campo, Lontras, Ibirama, Taió e 

Presidente Nereu. Após, Fabiana fez um breve resumo aos membros sobre a reunião que 

o colegiado de turismo que participou na FECAM em Florianópolis sobre a LeiTRAF – 

Turismo Rural na Agricultura Familiar. A proposta da FECAM é que a AMAVI seja 

mentora do projeto piloto e Presidente Nereu o primeiro município a fazer valer a lei, 

tendo em vista a necessidade de apoio. Para finalizar Fabiana falou que em julho a 

FECAM realizará a reunião do colegiado de turismo em Rio do Sul na AMAVI. 

Participaram dessa Assembleia vinte e uma pessoas representantes de quatorze 

municípios: Aurora, Salete, Agrolândia, Atalanta, Rio do Sul, Ibirama, Rio do Campo, 

Trombudo Central, Presidente Nereu, Petrolândia, Rio do Oeste, Chapadão do Lageado 

e Lontras. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Adriana 

Pedroni de Melo, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, 

conforme consta em lista de presença anexada. 

 


