ASSEMBLEIA ORDINÁRIA 2018

Colegiado de Turismo – COLTURISMO/AMAVI
IGR – CAMINHOS DO ALTO VALE
ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE TURISMO DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ –
COLTURISMO/AMAVI

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas da
manhã, nas Dependências do Auditório da AMAVI, foi realizado a Assembleia
Ordinária do ano, do COLTURISMO-AMAVI. A ordem da Assembleia dispôs dos
seguintes assuntos: Abertura da Assembleia pelo Sr. Marcos Schellercoordenador do colegiado; Atualizações do Cadastur com Norberto Weinrich;
Explanação e avaliação sobre o Festival Gastronômico sexta edição e o evento do
Meeting Caminhos do Alto Vale; Avaliação da Proposta Iniciativa Educacional para
o turismo – Pacto do Turismo e educação para o Desenvolvimento Regional do
Alto Vale do Itajaí – Proposta do SENAC; Avaliação dos trabalhos do colegiado no
primeiro semestre e, assuntos gerais. Ao dar início, o coordenador do colegiado,
Sr. Marcos Scheller deu as boas-vindas e fez uma breve reflexão sobre as
consequências que a greve dos caminhoneiros trará para nosso país afetando
diretamente nossos municípios. Fabiana falou sobre o cadastur. Para maior
explanação, o Sr. Norberto Weinrich, diretor de turismo de Ibirama, que participou
da reunião de explanação sobre o tema na cidade de Florianópolis representando
o colegiado mencionou sobre a importância dos municípios estarem cadastrando
os estabelecimentos turísticos e serviços. Norberto fala que cabe aos agentes de
turismo mobilizar, orientar e cadastrar os estabelecimentos da categoria. Em
seguida todos assistiram um vídeo passo a passo de como fazer o cadastro.
Norberto orientou que os estabelecimentos que não se cadastrarem, poderão ser
penalizados por fiscais do ministério do turismo. Um dos assuntos importantes da
assembleia foi sobre Vale Europeu Tv. Leontino Jonck, empresário da Vale
Europeu TV falou sobre a origem do nome da sua tv. A região turística da AMAVI

que antes era denominada de Vale Europeu, hoje, chama-se Caminhos do Alto
Vale. Diante disso, foi necessário esclarecimentos quanto ao nome da TV, para
sanar qualquer dúvida em relação a identificação da região turística Caminhos do
Alto Vale. Leontino comenta que em breve será modificado o nome e comenta
ainda que o quadro denominado Destino do Vale passará a ser denominado
Destino Caminhos do Alto Vale. Festival Gastronômico: Estela Becker apresentou
todo material de divulgação da sexta edição do Festival Gastronômico do Alto
Vale. O lançamento da edição será realizado no dia quatorze de junho às
dezesseis horas na Holzweg no município de Lontras, patrocinador oficial do
evento. Estela fala sobre os selos que os clientes poderão receber ao visitar e
degustar os cardápios servidos no festival. A cada consumo, o cliente ganhará um
selo e, juntando três, cinco ou dez selos, o cliente trocará por brindes, sendo:
chaveiro personalizado, caneca personalizada e kit Holzweg. Nesta edição, trinta
e cinco estabelecimentos participarão. Em seguida, foi realizado avaliação do
evento Meeting Caminhos do Alto Vale. Em geral, observou-se grande
envolvimento da região no evento. Agentes de turismo pedem mais participação
e incentivo do Estado para com turismo da região Caminhos do Alto Vale. Um dos
atrativos que chamou atenção dos participantes no evento, foram os cases de
sucesso apresentados pelos empreendedores do turismo e núcleos comerciais.
Na oportunidade, representante da FACISC, Sheila Mazurke, solicitou que Fabiana
Dickmann, assessora de turismo da AMAVI participa das reuniões da Associação
Comercial para alinharem juntos ações que contribuem para o desenvolvimento
da região. Após, Fabiana fala sobre a proposta de educação para o turismo - Pacto
do turismo e educação, proposta essa apresentada pelo Senac. Sugestão de
formar uma comissão que avaliará a proposta e após será apresentada na
Assembleia de prefeitos. Em relação aos custos, será analisado também se é
possível ser pago pela AMAVI ou cada município pagará seu valor. Em seguida,
explanação sobre os desafios do turismo com a ex. prefeita de Bombinhas,
Senhora Ana Paula Silva. A cidade de Bombinhas é atualmente referência em
destino turístico do Estado de Santa Catarina. Ana Paula, case de sucesso,
explanou seus desafios à frente da gestão para tornar Bombinhas um município
turístico. Fala sobre a importância do planejamento, saber que tipo de turismo o
município quer explorar e a importância de ter indicadores que de fato
determinam o potencial de um município. Falou sobre o Projeto Descobrindo
Bombinhas, dessa forma, descobrindo as potencialidades do município e levandoo ao seu ápice turístico. Luiz Alberto da Costa Silva divulgou o Encontro das

AMPES – ECONAMPES que será realizado na cidade de Rio do Sul nos dias quinze
e dezesseis convidando a todos para prestigiarem. Também convidou os agentes
para prestigiarem e expor na Feira de Oportunidades Viacred que será realizado
no período de vinte seis a vinte oito de junho do corrente ano. Participaram dessa
assembleia dezessete agentes de turismo de quinze municípios, sendo eles:
Agrolandia, Atalanta, Braço do Trombudo, Trombudo Central, Taió, Salete, Dona
Emma, Ibirama, Ituporanga, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Witmarsum, Rio
do Oeste, Rio do Campo e Rio do Sul. 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
presenças anexadas

