
No dia quatrode maio 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: Mapa de Regionalização do Turismo, orientações Mtur - 

documentações necessárias e prazos; Pesquisa infraestrutura turística Destino 

Caminhos do Alto Vale (resultados); Avaliação do andamento das inscrições do 

Festival doces Caminhos do Alto Vale; Assuntos gerais. A Assessora de 

Turismo e Cultura da AMAVI, Fabiana Dickmann, iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos, passando logo em seguida a palavra ao 

Coordenador do Colegiado de Turismo, Flávio Souza Júnior, que deu as boas-

vindas a todos e solicitou para que todos participem do 1º Workshop de 

Planejamento Estratégico das IGRs que acontecerá nos dias 18 e 19 de maio 

em Balneário Camboriú. Flávio também agradeceu a participação de todos que 

todos que conseguiram ir a Florianópolis no Seminário de Secretários 

Municipais de Turismo de Santa Catarina no dia 25 de abril. Fabiana ressaltou 

a importância de estarmos unidos nestes eventos, participarmos, mostrando 

força e reivindicando ações em prol da nossa região. É preciso estar 

organizado pra poder chamar a atenção para o Alto Vale. Foi sugerido que os 

municípios façam filmagens dos seus atrativos e encaminhem para Fabiana 

elaborar um vídeo. Este vídeo será exibido durante nossa participação no 

Workshop. Também foi sugerido que seja contratada empresa para montar um 

vídeo institucional da Região Turística Caminhos do Alto Vale pois, quanto 

mais mostrarmos o que temos, quanto mais aparecermos e termos visibilidade, 

mas teremos chances de alcançar nossos objetivos. Flávio comentou que a 

Serra Catarinense está passando por um momento muito bom graças a toda 

visibilidade que conseguiram. O CADASTUR é uma ferramenta 

importantíssima neste processo pois posiciona nossos municípios diante do 

Ministério do Turismo. Para o Workshop, confirmaram presença os seguintes 

municípios: Agrolândia, Atalanta, Ituporanga, Pouso Redondo, Presidente 

Getúlio, Rio do Oeste, Rio do Sul e Trombudo Central. Outros ainda deverão 

confirmar. Fabiana sugeriu que seja criado um comitê para discussões fora do 

Colegiado de Turismo, tipo mesa redonda, onde quem tiver interesse vem, 

participa, dá sugestões, faz críticas, colabora da maneira como puder. A ideia é 



sempre estar discutindo assuntos ligados ao desenvolvimento da região. 

Fabiana informou que a partir desta reunião a representando do Núcleo de 

Turismo de Rio do Sul, a consultora da FACISC, Scheila Raquel Mazurek, 

estará sempre presente, enquanto Instância de Governança, para contribuir 

junto ao grupo. Fabiana entregou o Mapa do Turismo Brasileiro 2016, material 

elaborado pelo Ministério do Turismo, através das informações enviadas na 

mais recente atualização do Mapa, em 2016, onde a Região Caminhos do Alto 

Vale aparece pela primeira vez e está composta de 22 municípios, isso porque 

6 municípios não enviaram documentação. Ela também entregou material 

sobre CADASTUR. Na sequência, procedeu com a Oficina de Atualização do 

Mapa Turístico Brasileiro 2017, explicando que todos os municípios podem 

participar, mesmo aqueles que ainda não se consideram turísticos, porém, é 

preciso atender aos critérios mínimos estabelecidos, preenchendo e enviando a 

documentação solicitada. Fabiana ressaltou que todos os municípios do Alto 

Vale precisam providenciar e encaminhar no dia 29 de maio a documentação 

solicitada, mesmo aqueles que enviaram em 2016. Fabiana mostrou o 

resultado do Levantamento de Informações das IGRs, feito pela SOL em março 

deste ano. O questionário coletou dados a respeito de quantidade de 

restaurantes, hotéis, unidades habitacionais, agências de viagens e estrutura 

para realização de eventos. São dados muito importantes pois mostram a 

realidade da nossa Região. Com relação ao Festival Gastronômico Doces 

Caminhos do Alto Vale, até a data da reunião 14 estabelecimentos haviam 

efetuado suas inscrições. O período para inscrições é até 5 de maio e não será 

prorrogado. Fabiana e Flávio pediram mais uma vez para que todos se 

mobilizem em seus municípios para o Workshop e que, através do grupo no 

whatsapp, seja feita toda a logística de caronas, reservas de hotéis e o que 

mais for necessários. Nada mais à discutir, deu-se por encerrada a reunião. 

Estiveram presentes na assembléia agentes municipais de turismo de 12 

municípios do Alto Vale, sendo eles: Agrolândia, Atalanta, Braço do Trombudo, 

Ituporanga, Lontras, Mirim Doce, Pouso Redondo, Presidente Getúlio, 

Presidente Nereu, Rio do Oeste, Rio do Sul, Vidal Ramos, além da Assessora 

de Turismo e Cultura da AMAVI e a consultora da FACISC, Scheila Raquel 

Mazurek. 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. 


