ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2015

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 nove dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, às oito horas e
trinta minutos, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi realizado a
Assembleia Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem da
Assembleia dispôs dos seguintes assuntos: Recepção e café; II Seminário
Regional de Turismo do Alto Vale – Programação e Inscrições; Portal
Caminhos do Alto Vale – Divulgação de roteiros e cartões de visitas
personalizados para o colegiado; Festival Gastronômico e Festival de Botecos
do Alto Vale- Programação, divulgação e ações; Sugestão do grupo para
desenvolver ação conjunta para este segundo semestre; Cicloturismo Circuito
Alto Vale – Municípios que queiram participar; Visita técnica a Urubici- Resumo
Geral e assuntos gerais. Ao iniciar a reunião, o coordenador do colegiado, Sr.
Josimar Simonetti deu as boas-vindas aos agentes presentes e falou da
importância das ações desse colegiado divulgando a Região do Alto Vale do
Itajaí. Em seguida a Sra. Fabiana Dickmann, assessora de turismo da AMAVI,
cumprimentou-o todos e falou sobre a importância do Colegiado de Turismo
trazer o Festival de Botecos para Rio do Sul, sendo este um evento
diferenciado na região e que está gerando grandes expectativas nos
empresários que participarão, bem como para organização e público que
prestigiará o evento. Na oportunidade Marcos Aurélio Rosar, secretário de
Turismo e desenvolvimento de Rio do Sul, comentou que momentos que
antecedeu a reunião, esteve na rádio divulgando o Festival de Botecos e que a
Região está criando uma enorme expectativa neste grandioso evento que será
realizado no período de nove à onze de julho do corrente. Falou também da

importância do colegiado e os municípios se unirem para consolidarem as
ações e atrativos que já estão sendo realizados para o fortalecimento da
Região do Alto Vale do Itajaí. Ações como o festival gastronômico, ciclo
turismo, festival de botecos e o GT Religioso. Na oportunidade o Sr. Marcos
falou sobre a importância dos município terem seus Planos Municipais de
Turismo estruturados, sendo que os mesmos darão mais veracidade aos
trabalhos e ações deste segmento. Fabiana esclareceu que no ano de dois mil
e quatorze já ouve uma conversa com algumas empresas que trabalham com
elaboração de Planos Municipais, sendo que o melhor e menor preço para
cada município interessado foi o da empresa SEBRAE. Dessa forma alguns
municípios interessados se reuniram com a empresa para detalharem suas
proposta. Fabiana discorreu sobre o II Seminário de Turismo que será
realizado no dia doze de agosto de dois mil e quinze na Sede do Instituto
Federal Catarinense na cidade de Rio do Sul, com a seguinte programação:
Credenciamento e café; case de sucesso StrudelHaus Café Colonial de
Jaraguá do Sul; a importância do Guia de Turismo para o desenvolvimento da
atividade; Turismo no espaço rural e as estratégias de desenvolvimento
territorial- as experiências no Brasil e Portugal; Caminhos do Alto Vale – ações
e resultados; Visita a feira do conhecimento tecnológico e encerramento.
Fabiana solicitou o auxílio dos agentes municipais para mobilizar os envolvidos
com turismo dos municípios para fazerem as inscrições no site da Amavi e
participarem. Solicitou que cada município participe com no mínimo cinco
participantes e que os mesmos pagarão o valor de dez reais o almoço. Na
sequência, houve a explanação sobre o Portal Caminhos do Alto Vale. Fabiana
explicou aos presentes, tendo em vista alguns agentes novos, que o Portal
Caminhos do Alto Vale é uma ação do Colegiado de Turismo e o mesmo está
se consolidando a cada dia.

Na oportunidade Jean Caetano, um dos

responsáveis pelo Portal Caminhos do Alto Vale apresentou os roteiros
formatados na Região e também aproveitou para mostrar como estão as
divulgações no portal e todos os serviços nele divulgado. Jean mencionou que
os municípios podem enviar material dos eventos para divulgarem no site
Agenda Alto Vale. O coordenador do colegiado, Sr. Josimar Simonetti sugeriu a

inserção do contato da Agencia no site Caminhos do Alto Vale. Outra questão
importante destacada por Jean foi à avaliação que feita nos estabelecimentos
participantes do site. Destaca que é muito importante poderem ter um feedback
para que possam saber os pontos de melhorias e avanços no Portal Caminhos
do Alto Vale. Falou também que irão confeccionar cartões de visitas aos dez
estabelecimentos e para os agentes de turismo pertencentes ao colegiado.
Jean mencionou que irão melhorar a velocidade do site e também solicitar que
alguns estabelecimentos sorteiam brindes ou estadias aos clientes, objetivando
a divulgação dos seus estabelecimentos e região. Sugeriu também a
participação do Portal Caminhos do Alto Vale nas festas Tradicionais dos
municípios. Para ações futuras, Jean comenta em realizar um concurso
fotográfico na região do Alto Vale do Itajaí via Instagram tanto para
profissionais quanto para amadores com premiação. Reforçou que a Agência é,
e será parceira em todos os eventos com cunho turístico na Região do Alto
Vale do Itajaí. Os municípios que tiverem roteiros turísticos formatados,
deverão encaminhar à assessora de turismo na Amavi ou diretamente para o
contato do Portal. Sobre o registro da marca Caminhos do Alto Vale, Fabiana
mencionou que já está encaminhando a documentação necessária para
registro do mesmo. Após, Marcos B. Costa da EXPAVE de Rio do Sul
apresentou a proposta da ação sobre o Cicloturismo na região do Alto Vale do
Itajaí. A proposta é a integração dos municípios da região num roteiro
diversificado de cicloturismo. Como forma de solidificar ainda mais o projeto,
Marcos solicitou que os municípios interessados em participar do roteiro,
deverão enviar email solicitando a integração do mesmo no roteiro. O colegiado
de turismo apoiará o projeto e os agentes de turismo deverão encaminhar as
informações sobre a participação no projeto ao responsável Marcos B. Costa.
Outrossim, Fabiana solicitou aos agentes que participaram da visita técnica de
Urubici, um breve resumo sobre a ação e qual o olhar dos participantes aos
empreendimentos visitados e serviços prestados pelos mesmos. Os secretários
de turismo dos municípios de Salete Marcia Sapelli Kniess, Josimar Simonetti
do município de Taió e Ana Cléia S. Fernandes do município de Santa
Terezinha, num breve resumo falaram que voltaram de lá com outro olhar ao

turismo. A visita proporcionou aos agentes e empresários do turismo uma visão
diferenciada,

perceberem

como

é

possível

a

estruturação

de

suas

propriedades, de seus estabelecimentos para a oferta turística na região.
Observou-se também a valorização e o quão grande é a gama de
oportunidades, produtos e serviços na região do Alto Vale do Itajaí. Esteve
presente

na

assembléia

o

Gerente

de

Turismo

da

Secretaria

de

Desenvolvimento Regional de Taió, Sr. Osvaldo Fernandes Júnior, e se
colocou à disposição para ajudar o colegiado em ações quando necessário.
Participaram dessa Assembléia quatorze agente de turismo e oito municípios,
sendo eles: Rio do Sul, Lontras, Presidente Nereu, Salete, Presidente Getúlio,
Taió, Braço do Trombudo e Santa Terezinha. A próxima Assembléia Ordinária
desse Colegiado será realizada na AMAVI no dia três de setembro de dois mil
e quinze. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por
mim Sinara R. Prim de Melo, Secretária Geral do COLTURISMO/AMAVI e por
todos os presentes, conforme consta em lista de presenças anexadas.

