No dia seis de julho de dois mil e dezessete, às nove horas nas dependências
da AMAVI, na cidade de Rio do Sul, foi realizada Assembléia Geral Ordinária,
do COLTURISMO-AMAVI. A ordem do dia dispôs dos seguintes assuntos:
Abertura da Assembleia pelo Sr. Flávio Souza Junior – Coordenador do
Colturismo; Definições sobre Festival Doces Caminhos; MAPEAMENTO
TURISTICO BRASILEIRO, situação atual dos Municípios; Ações para o
Segundo Semestre/2017; Aplicativo komunit - Um guia para ampliar as
oportunidades do turismo; Assuntos gerais - Criação de espaços, para os
municípios, em festas Municipais, e Atualização do Plano Estratégico
“Caminhos do Alto Vale”. A Assessora de Turismo da AMAVI, Fabiana
Dickmann, inicio a reunião agradecendo a presença de todos e se
apresentando aos novos membros que estavam participando pela primeira vez
da reunião, pedindo logo em seguida para que também se apresentassem.
Logo após passou a palavra ao Coordenador do Colegiado de Turismo, Flávio
Souza Júnior, que deu as boas-vindas a todos, em especial aos novos
integrantes. Ele ressaltou a importância do turismo nos municípios, no Estado e
Brasil. Falou dos trabalhos já realizados pelo grupo do Colegiado de Turismo,
dizendo que nossa região já conseguiu garantir o projeto para novas placas e
também para a elaboração de um vídeo institucional. O projeto de cicloturismo
está pronto, aguardando abrir edital para ser enviado. A atualização do Mapa
do Turismo Brasileiro também foi efetuada com Sucesso. Flávio informou a
todos que foi promovido para o Gabinete do Prefeito de Rio do Sul e, por isso,
terá que deixar o cargo de Coordenador do Colegiado. Fabiana, em nome de
todos os integrantes do COLTURISMO agradeceu e parabenizou o excelente
trabalho realizado pelo Flávio durante esses 6 meses como Coordenador.
Sendo assim, segundo o Regimento Interno, um novo Coordenador deve ser
eleito. Flávio indicou o Marcos Scheller. Amadeu Gonçalves também colocou o
nome a disposição. Marcos aceitou a indicação, todos aprovaram seu nome,
sendo o novo Coordenador deste Colegiado, passando Sr. Amadeu para
primeiro secretario, substituindo a Sr.ªFernanda de Witmarsum que se desligou
do cargo na prefeitura. Dando sequência a pauta Fabiana falou sobre o Festival
Doces Caminhos do Alto Vale, mostrando um vídeo do Festival de Cucas de
Joinville. Esse é um exemplo de união, de um trabalho feito com a força de
todos e que deu muito certo, tanto que acabou virando pauta no Programa

Mais Você da Rede Globo. Nosso Festival que deveria ter início em maio, até o
momento não aconteceu. Atalanta e Presidente Getúlio reclamaram que
efetuaram as inscrições dos interessados e que até o momento a empresa
Unimarca não efetuou o contato com esses estabelecimentos. Cesar da
empresa Unimarca disse que até a data limite, apenas 7 inscrições foram
feitas. Dessa forma, teve que buscar mais interessados o que gerou demora no
processo. Depois veio a enchente e mais demoras. Por fim Fabiana pediu para
que aguardasse já que a ACIRS lançou uma festival gastronômico em Rio do
Sul. Fabiana disse ser uma atitude educada e, acima de tudo, diplomática para
com o festival da ACIRS. Isso fará com eles percebam que é um trabalho difícil
e que a melhor estratégia é unir forças de forma regional, e não isolada. Cesar
disse que, dessa forma, o festival deverá iniciar no dia 01 de agosto,
estendendo-se por 2 meses. Se mais alguém tiver inscrições pode enviar até
dia 07 de julho (dia seguinte esta reunião). Ele pediu desculpas por toda a
demora. Dando continuidade, Fabiana agradeceu e parabenizou o esforço de
todos em providenciar a documentação para a atualização do Mapa do Turismo
Brasileiro. Pelo menos 27 dos 28 municípios estarão compondo nossa região.
Isso porque Imbuia não possuía todas as documentações e não conseguiu
cria-las a tempo. Mesmo assim Fabiana efetuou o cadastro mas não há certeza
de que aceitarão. Sobre o Projeto de Sinalização, deverão vir mais de 40
placas para o Caminhos do Alto Vale, que serão instaladas em locais
estratégicos nas rodovias de acesso aos municípios. Para a sinalização
interna, cada município deve providenciar seus projetos e enviar. Dentre as
ações previstas para o segundo semestre, está a elaboração do vídeo
institucional Caminhos do Alto Vale Visto do Céu. Na busca por orçamento o
melhor custo ficou com a Conect Mídia de Rio do Sul. O responsável pela
empresa, Cleber, explicou que o trabalho será feito mostrando dois atrativos de
cada município, onde irão captar imagens com um drone e farão imagens
terrestres com alta qualidade. Também farão fotografias para compor um
caderno impresso com informações de cada município, sendo assim, cada
município será responsável por repassar essas informações. O vídeo será
pago pela AMAVI, e o caderno impresso irá custar R$1.200,00 para cada
município. Cleber deve marcar reunião nos municípios para apresentar o
projeto para os prefeitos juntamente com os responsáveis pelo turismo.

Fabiana pediu para que antes de ir para a impressão o modelo do caderno seja
trazido para apreciação do COLTURISMO. Outra ação prevista para o segundo
semestre é reunir a Comissão do COLTURISMO para finalizar o Plano
Estratégico e o Plano de Ação da Região. Também será importante fazer
algumas alterações no Regimento Interno para que ele esteja compatível com
a Instância de Governança e, sendo assim, envolvendo novos atores,
principalmente representantes da iniciativa privada. Já o Plano atualizado
poderá ser utilizado como base para os planos municipais. Fabiana também
sugeriu que seja feita uma reunião extraordinária para a aprovação do Plano
que, na sequência será levado para a aprovação dos Prefeitos em assembleia.
Nessa reunião extraordinária o Cleber da Conect Mídia deverá trazer o modelo
de caderno que será impresso para a aprovação. Outra ação será a Visita
Técnica, que já vem sendo realizada ano a ano. A proposta trazida por Fabiana
foi de visitar a cidade de Alfredo Wagner. Todos gostaram muito da ideia e esta
foi aprovada. Fabiana vai passar o roteiro e os custos por e-mail para todos.
Seguindo a pauta Fabiana passou a Palavra para o Everton Marcilio que
apresentou um novo aplicativo chamado Komunit, um guia para ampliar as
oportunidades do turismo. Everton falou que muitos turistas tem grandes
dificuldades de encontrar os atrativos nos municípios e que esse não é um
problema só de cidade pequenas, nas grandes isso também acontece.
Segundo ele o aplicativo interage com tudo: atrativos, festas, estabelecimentos
turísticos e de apoio, enfim, tudo que seja importante ao turismo e ao turista. É
um aplicativo novo e, por isso, Everton ofereceu uma parceria com as
prefeitura onde cada município fica responsável por cadastrar seus atrativos,
seus produtos e serviços, com todas as informações relevantes. Não há custo,
somente pede para que seja amplamente divulgado o aplicativo, especialmente
em escolas, pediu para que também seja colocado o aplicativo nos materiais
impressos dos municípios e do Caminhos do Alto Vale, que seja divulgado nas
mídias digitais. Everton deixou cartões e aguarda contato. Nos assuntos gerais
Fabiana trouxe a sugestão do representante de Lontras, Valmor Zandonai, para
a criação de espaços nos eventos municipais para receber a comitiva dos
outros municípios. Todos acham desnecessário, pois isso já acontece e já
existe. O último assunto tratou do Seminário de Turismo que está previsto para
o dia 27 de setembro, quando também é comemorado o Dia Mundial do

Turismo. Na programação está prevista a realização de palestra com Luciana
Thomé do SEBRAE-SC. e de Vinicius Lummertz da EMBRATUR. Ainda deve
ser trazido um case de sucesso regional e uma palestra que deve ser
ministrada por alguém da Secretaria do Estado do Turismo. Pra finalizar
Marcos agradeceu a indicação para a Coordenação deste Colegiado, dizendo
que este trabalho de parcerias entre os municípios deve continuar. Fabiana
agradeceu o empenho de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais à
discutir, deu-se por encerrada a reunião. Estiveram presentes na assembléia
agentes municipais de turismo de 13 municípios do Alto Vale, sendo eles:
Agrolândia, Atalanta, Aurora, Chapadão do Lageado, Ibirama, Ituporanga, José
Boiteux, Laurentino, Lontras, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Vidal Ramos,
Witmarsum, além da Assessora de Turismo e Cultura da AMAVI, a consultora
da Facisc Scheila Raquel Mazurek, o consultor da ACIRS Divaldo Custódio
Maciel e o Administrador da Empresa Unimarca Cesar Augusto Bathke. Com
isso, encerra-se a presente ata que vai assinada por mim Luciana Ramos,
Secretária do COLTURISMO/AMAVI e por todos os presentes, conforme
consta em lista de presenças anexada.

