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Campo Alegre – Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul
Ata da Reunião da Comissão Executiva de Regionalização do Turismo
Consórcio Intermunicipal Quiriri
12/06/2017
Sede do CIQ

Pauta:

1. Aprovação do Relatório das atividades desenvolvidas pela ASBCiclo no gerenciamento,
capacitação e manutenção do roteiro Circuito das Araucarias de Cicloturismo nos municípios
de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul;
2. Alinhamento do Fórum Intermunicipal de Turismo;
3. Alinhamento/Proposta de Concurso Fotográfico e Agenda comemorativa aos 20 anos do CIQ;
4. Eventos para divulgação da região - Festival de Dança de Joinville;
5. Assuntos Gerais.
Acolhida na Colônia e Seminário TRAF em Itaiópolis

Horário de Início:

09:20 horas

Horário de Término:

11:45 horas

Presentes:

Ítem 01

Assuntos
Debatidos

Matias Pfeifer – Suçuarana contato@sucuarana.tur.br
Raquel Bacic – Turismo RN raquelbacic@gmail.com
Felipe Kmiecik – Núcleo Turismo ACIRNE morada1@moradamoveis.com
Henry Henkels – CIQ hhenkels@gmail.com
Ricardo Gonzalez – Meio Ambiente SBS ricardo_ma@saobentodosul.sc.gov.br
Cleiton M. Dias – ASBCiclocontato@circuitodasaraucarias.com.br
Juliano Millnitz – Dpto de Turismo de Corupá turismo@corupa.sc.gov.br
Luiza da Silva – Dpto de Turismo de SBS luiza_silva@saobentodosul.sc.gov.br
Marilia Scheffer – SEXTEL/CA marilia@campoalegre.sc.gov.br
Jaqueline Schumacher – SEXTEL/CA turismo@campoalegre.sc.gov.br
Valéria A. de Oliveira – Sec. Turismo Corupá – turismo@corupa.sc.gov.br
Leoni Fuerst– Secretária Executiva do CIQ leoni@quiriri.com.br

1. Aprovação do Relatório das atividades desenvolvidas pela ASBCiclo no gerenciamento,
capacitação e manutenção do roteiro Circuito das Araucarias de Cicloturismo nos municípios
de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul;
[Leoni] inicia os trabalhos com boas vindas. Apresenta a pauta e passa a palavra para
Cleiton para apresentação das ações desenvolvidas no mês de maio.
[Cleiton] informa que em maio foi realizada a verificação do circuito e roçadas em
algumas placas pontuais. Foi recolocada 1 placa e vistoriados 8 pontos de carimbo. Além
do operacional, foram confeccionados 3 banners do Circuito para utilização em eventos
assim como, foi depreendido esforço no apoio a implantação de Stand na Móvel Brasil
em SBS para o qual o material foi disponibilizado. Comenta, também sobre as datas dos
eventos no circuito anunciando que o Pedal em Corupá previsto para dia 09/07 será
transferido para agosto visando distanciar as datas que previa dois pedais no mês de
julho, permanecendo as datas de 16/07 para o Pedal em CA; 23/09 para o Pedal em SBS
e 19/11/17 para o Pedal em RN (por acasião do Natal Encantado). Informa, também, que
a ASBCiclo e ele próprio patrocinaram um Toten em SBS, implantado na praça central
tendo face dupla demarcando início e fim do trecho.

Itens n. 2

Alinhamento do Fórum Intermunicipal de Turismo;

Assuntos

[Luiza] apresenta definições acerca do Fórum Intermunicipal de Turismo marcado para 27
de setembro de 2017. Evidencia os públicos, programação e palestrantes contatados.
Sugere a necessidade de mobilização de patrocinadores.
[Leoni] solicita que o grupo preencha uma ficha cadastro de evento, formatada de forma
a auxiliar na divulgação e padronização de procedimentos dos eventos e atividades
previstas para a Semana Quiriri 20 Anos.
[Felipe] sugere possibilidade de criação de espaço virtual livre para disponibilização de
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Decisões
Tomadas

imagens da região. Sugere que o início poderia ser dado pelas imagens do concurso com
votação popular.
 [Leoni] disponibilizar a Ficha de Cadastro de Evento no Drive para Construção Coletiva.
 [Leoni] estudará possibilidade de criação de ambiente virtual para imagens do concurso

fotográfico.

Item 03
Assuntos
Debatidos

Alinhamento/Proposta de Concurso Fotográfico e Agenda comemorativa aos 20 anos do CIQ;
[Leoni] Informa que dentre os eventos e atividades previstos para a Semana Quiriri 20 Anos
foi sugerido um Concurso Fotográfico. A mesma atividade foi idealizada, também, pelo
Departamento de Turismo da Prefeitura de SBS. Dessa forma, propõe-se um lançamento
único coadunando objetivos.
[Luiza] informa que redigiu um Edital de Concurso que estará disponível no drive. Informa
que, frente as dificuldades financeiras das prefeituras sugere a premiação no formato de
serviços de apoiadores (jantares, kits etc). Sugere que seja realizada uma premiação por
município e/ou apoiadores de cada município.
[Leoni] informa que a sugestão de Marcelo para o concurso é de premiação através de
equipamentos e serviços voltados à fotografia de forma a incentivar a participação.
Questiona o grupo sobre formato de premiação, geral ou por município.
[Henry] aponta dificuldades de premiação por município e sugere que haja uma
premiação geral de forma a valorizar o formato participativo e facilitar a logística de
julgamento.

Decisões

 [Luiza] disponibilizará o Edital de Concurso no Drive para leitura e sugestões de todos

Tomadas
Item 04
Assuntos
Debatidos

Eventos para divulgação da região - Festival de Dança de Joinville;

[Jaqueline] apresenta possibilidade de participação da região em Stand promocional do Festival de
Dança de Joinville questionando o grupo sobre tal possibilidade.
[Marilia] aponta que o número de dias do festival poderia ser distribuído entre os municípios que
compõem a Estância de Governança de forma a otimizar a grade de trabalho no local. Afirma que a
Santur possui espaço em vários eventos que pode e deve ser utilizado. Cita o caso da Móvel Brasil
onde o espaço institucional estava ocupado por móveis descumprindo sua real finalidade, enquanto
o Turismo Regional ocupou espaço de menor visibilidade. Sugeriu oficiar o Conselho Estadual de
Turismo acerca do acontecido, solicitando a agenda de Eventos da Santur de forma a promover a
participação.
 [Marilia] definirá minuta de Oficio a ser encaminhado para o Conselho Estadual de Turismo
relatando o uso inadequado do espaço institucional da Santur na Móvel Brasil e solicitando
agenda de eventos para análise e aprovação de todos.
 [Grupo todo] promoverá conversa via grupo what´sapp para definição da possibilidade de
participação no Festival de Dança de Joinville.

Decisões
Tomadas

Imagens
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Não foi realizado registro fotográfico do encontro
Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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