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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às oito horas 

da manhã e quarenta e cinco 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: Abertura da Assembleia pelo Sr. 

Marcos Scheller – Coordenadores dos colegiados; Planejamento e organização do 

Meeting Caminhos do Alto Vale que acontece no próximo dia dez do mês de abril; 

Explanação sobre o Festival Gastronômico - Sexta Edição e Assuntos gerais. Essa 

assembleia antecipa à Assembleia do dia cinco de abril descrito no calendário 

anual. A presidente do Colegiado Sra. Fabiana Dickmann desejou a todos boas 

vinda mencionando que a assembleia será breve pela pontualidade dos assuntos. 

Marcos Scheller, coordenador do Colegiado iniciou a assembleia mencionando a 

importância da participação de todos nas ações conjuntas. Em seguida, Estela 

Becker da empresa ALINHAR COMUNICAÇAO fez explanação sobre a próxima 

edição do Festival Gastronômico previsto para execução nos meses de junho e 

julho do ano de dois mil e dezoito. O período de inscrição será de vinte de março 

a dezenove de abril. A empresa Alinhar Comunicação desenvolverá a identidade 

visual, criação do selo, criação de brindes (a definir pela empresa). Os serviços 

ofertados pela empresa Alinhar Comunicação serão: Produção de vídeos: Vem aí, 

institucional e redes sociais de cada participante, outdoor, material impresso com 

produção das fotos e impressão e entrega de cem unidades para cada 

participante, redes sociais, site, assessoria de imprensa (manter relacionamento 

com a mídia para entrevistas e divulgação do projeto) e produção de placa em 

acrílico para identificar o estabelecimento participante. O investimento para cada 



estabelecimento será no valor de quinhentos reais, dando direito a todos os 

serviços acima mencionados. Durante a explanação de Estela, alguns membros 

sugeriram realizar o Festival Gastronômico juntamente com o Núcleo 

Gastronômico da ACIRS de Rio do Sul. Representantes do Núcleo propuseram as 

Sra. Fabiana e Estela em participar da reunião do Núcleo para divulgar essa 

sugestão e fazer possíveis parcerias para unificar o Festival. Estela menciona que 

já está em contato com os estabelecimentos para mobilizá-los e cadastrá-los no 

festival. Pediu que os agentes ajudam a mobilizar os estabelecimentos nos 

municípios. A partir da primeira semana de abril a empresa já irá iniciar as fotos 

dos pratos de gastronomia. Lembrou-se da importância dos empresários 

apresentarem pratos diferenciados, com essência e de valor diferenciado no dia 

em que o estabelecimento servirá o cardápio do festival. A importância também 

de orientar e fiscalizar os estabelecimentos para cumprirem e estarem de acordo 

com as regras do festival gastronômico. Em seguida, Fabiana aborda sobre o 

quarto Meeting Caminhos do Alto Vale que será realizado no dia dez de abril de 

dois mil e dezoito no Parque Universitário Unidavi na cidade de Rio do Sul. Este, 

será um evento de grande representatividade para a nova região turística 

Caminhos do Alto Vale, cujo objetivo será o fortalecimento do turismo na região 

Caminhos do Alto Vale, momento em que estarão representadas pessoas dos 

mais variados ramos da segmentação turística bem como a participação efetiva 

da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL de Santa Catarina. O 

evento será realizado pela SOL em parceria com AMAVI através do Colegiado de 

Turismo da AMAVI. Fabiana destacou a importância dos agentes mobilizarem a 

segmentação turística dos municípios bem como indicarem cases de sucesso para 

explanarem e mostrarem seus avanços e sucesso neste ramo. Alguns municípios 

já mostraram-se interessados. Estes, deverão enviar os nomes para Fabiana até o 

dia seis de abril. Poderão apresentar até seis cases de sucesso da Região Caminhos 

do Alto Vale. Os municípios também poderão expor seus produtos num espaço 

organizado para exposições e enviar também os nomes. Fabiana solicitou auxílio 

da coordenação para ajudá-la na organização do evento. Ficou definida equipe 

para auxiliar no evento: Vilma Krause, Adriana P. de Melo e Camila Boing para 

ajudar na organização do espaço e credenciamento. Amadeu Gonçalvez 

responsável pelos registros do evento. Demais membros da coordenação 

auxiliarão no que for necessário. Dando continuidade, Fabiana mencionou uma 

reunião do CADASTUR que será realizado na cidade de Florianópolis no dia três 



de abril de dois mil e dezoito. Adriana P. de Melo e Norberto Weinerich irão 

representar o colegiado nesse evento. Em seguida, houve eleição para o cargo de 

vice- coordenador do colegiado, tendo em vista o desligamento do Senhor 

Valmor Zandonai da administração pública bem como no colegiado. A vice-

coordenadora eleita foi a Sra. Vilma Krause representante do município de 

Atalanta. Para finalizar, Fabiana falou sobre a possibilidade de realizar a escolha 

da “Rainha Caminhos do Alto Vale” juntamente com o evento da Agrovale que 

será realizado no mês de julho na cidade de Rio do Sul. O grupo deliberou em 

não participar desse evento. Participaram da assembleia dezessete agentes de 

turismo de treze municípios da região, sendo eles: Agrolandia, Atalanta, Ibirama, 

Ituporanga, Laurentino, Petrolandia, Presidente Getúlio, Presidente Nereu, Rio do 

Campo, Trombudo Central, Taio, Vidal Ramos e Rio do Sul (AMAVI). 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 

 


