
Aos  quatorze dias  do  mês  de  abril  do  ano  de  dois  mil  e  dezesseis,  às  quatorze  horas  nas 

Dependências da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi realizada Assembleia Geral Ordinária, do 

COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos: As prioridades do Turismo no 

Alto  Vale  como  nova  região  turística,  (demandas  para  o  desenvolvimento  da  Região  turística 

Caminhos do Alto Vale). Secretário de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Filipe Mello;  Assuntos 

gerais. A Coordenadora  do  Colegiado  do  COLTURISMO-AMAVI  Maria  Aparecida  Cristovam  de 

Souza agradeceu a presença de todos e deu inicio a reunião. A agente de turismo de Presidente 

Nereu Adriana P. de Melo leu o Ofício com as solicitações do Colegiado de Turismo e pediu para que 

os  participantes  sugerissem mais  demandas  para  a  nova  Região  Turística.  Fabiana  Dickmann, 

Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI, salientou a importância de quantificar o turismo no Alto 

Vale, visto que nenhum município sabe ao certo quantos turistas passam por seus atrativos.  Luiz 

Alberto da Silva da AMPE sugeriu um Observatório de Turismo. O Sr. Germano Purnhagen pediu 

atenção  à  Trentur  e  à  Ferrovia  das  Bromélias.  Luiz  Alberto falou  a  respeito  dos  convites  para 

grandes eventos de turismo que acontecem em vários locais e que, na maioria das vezes o Alto Vale  

do Itajaí  não participa. Fabiana respondeu dizendo que o Alto Vale não participa por não haver  

disponibilidade  dos  municípios  e  falta  de  organização  dos  agentes.  Os  participantes  também 

lembraram da importância do Cicloturismo e da Acolhida na Colônia para a região. Fabiana explicou 

como  estava  o  processo  de  desmembramento  da  região,  dizendo  que  já  receberam  parecer 

favorável da Região do Vale Europeu, que o Secretário de Turismo do Estado também está a favor, 

que  o  mapeamento  de  regionalização  do  Ministério  do  Turismo  está  sendo  avaliado  e  que  o  

Conselho Estadual de Turismo de Santa Catarina deverá decidir em reunião no dia 27 de abril. Jean 

Caetano da empresa Agente Comunica fez breve explanação sobre a Expotur, que acontecerá nos 

dias 29 e 30 de julho em Rio do Sul. Joanna Pellizzetti, Assessora Técnica da Acolhida na Colônia,  

leu o Ofício com Solicitações feitas pelos associados da  Acolhida na Colônia no Alto Vale do Itajaí e  

que deverá ser entregue juntamente com o Ofício do Colegiado. Com a chegada do Secretário de 

Turismo,  Cultura  e  Esportes  do  Estado  de  Santa  Catarina,  Filipe  Melo,  formou-se  mesa  de 

autoridades.  Maria  Aparecida  Cristovam de  Souza,  Coordenadora  do  Colegiado  de  Turismo  da 

Amavi, Agostinho Senem, Secretário Executivo da Amavi, Maria Luiza Kestring Liebsch, Prefeita de 

Mirim Doce e a  Vereadora Maria Helena Zimmemann Strey (Kika). A coordenadora do Colegiado 

Maria Aparecida, fez a abertura da segunda parte da reunião, passando a palavra ao Sr. Agostinho,  



que ressaltou mais uma vez a questão do planejamento para estruturar e organizar a nova Região  

Turística.  A Sra.  Maria,  Prefeita  de  Mirim Doce,  falou da diversidade do Alto  Vale  e reforçou a 

importância do planejamento para que a nova região consiga envolver e explorar tudo que temos a 

oferecer. O Secretário Filipe Mello, disse que num geral, o poder público não se planeja e trabalha 

apenas com boas intenções. É exatamente contra isso que é preciso lutar, e planejar em longo 

prazo. Percebe-se em quase todos os municípios uma grande desvalorização do turismo, e isso é 

lamentável, pois a atividade turística no mundo só perde em geração de renda para as guerras. 

Segunda ele, é importante as ações e o comprometimento das instancias de governanças para que 

a distribuição de recurso seja feita de forma justa. Também é fundamental que haja pelo menos uma 

pessoa que responda pelo setor de turismo dentro de cada prefeitura, pois do contrário, o Governo 

não tem como atender a solicitações de recursos para projetos. Felipe também considera de suma 

importância quantificar a atividade turística em toda Santa Catarina, pois poucos municípios fazem 

isso, sendo que temos que conhecer os turistas e o que buscam. Felipe disse que durante 9 meses 

ficaram em contato com a Rede Globo para que finalmente fossem feitas as filmagens e fosse 

transmitido como primeira reportagem deste ano. O resultado foi algo além do esperado. Além de ter 

grande visibilidade nacional, 12 países solicitaram informações com intenções de fomentar o turismo 

no Vale Europeu e enviar turista. Dar visibilidade e promover a nova região é fundamental. O Brasil 

recebe algo em torno de 7 milhões de turistas por ano. A Torre Eiffel recebe 12 milhões de turistas 

por ano. Isso é quase o dobro que nosso pais recebe. Felipe lembrou que este ano o Brasil estará 

recebendo Jogos Olímpicos e não existe nem um Ministro de Turismo, muito menos um Ministro dos  

Esportes a frente de seus cargos. Isso é lamentável e demonstra o quanto o setor é desvalorizado.  

Os jogos Olímpicos correspondem a 12 copas do mundo em movimentação de pessoas e geração 

de renda local. O turista não viaja para ver uma cachoeira ou qualquer outra beleza natural, o que 

motiva sua viagem é a  busca de experiências marcantes,  ou  seja,  é  o conjunto  de atrativos  e 

serviços que oferecem bons momentos. Os municípios precisam se unir para oferecer experiências 

marcantes aos turistas, pois dificilmente um município sozinho conseguirá fazer isso neste momento. 

Felipe enfatizou que projetos enviados pela instancia de governança, bem como os projetos feitos de 

forma integrada, onde mais municípios buscam o mesmo objetivos, terão maiores chances de terem 

aprovação e liberação de recursos financeiros. Filipe aproveitou para oferecer apoio financeiro ao 

Expotur, mediante pedido formal pois considera de grande importância a realização deste evento 



para a nova Região Turística. O catarinense é diferente, é acolhedor, é trabalhador, é atencioso, e 

isso faz a diferença. Talvez por isso nosso Estado foi eleito pelo terceiro ano consecutivo o melhor  

destino turístico do Brasil.  Filipe agradeceu a presença de todos e devolveu a palavra a Maria, 

coordenadora do Colegiado, que disse estar muito feliz por este dia ter chegado, mas sabe que 

turismo não acontece do dia para a noite, mas é preciso começar. Assim, depois de muito tempo 

discutindo e amadurecendo essa ideia, finalmente estamos diante do Sr. Secretário de Turismo do 

Estado de Santa Catarina e, neste ato, entregamos em mãos o ofício com solicitações de demandas  

para  a  nova Região Turística  Caminhos do Alto  Vale.  Após a  entrega,  deu-se por  encerrada a 

reunião. Estiveram presentes na assembleia agentes municipais de turismo de vários municípios do 

Alto Vale, representantes da SOL, representantes de empresas da região, prefeitos, vereadores,  

entre outros.  A próxima Assembleia Ordinária desse Colegiado está marcada na AMAVI no dia dois 

de junho de dois mil e dezesseis. Sem mais a tratar, encerra-se a presente ata que vai assinada por  

mim Luciana Ramos, membros do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme consta 

em lista de presenças anexadas.


