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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
08/05/2017
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. Apresentação/Alinhamento Inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a
Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia objetivando a cooperação científica e técnica
para fomentar o agroturismo na região do Quiriri;
3. Alinhamento do Fórum Intermunicipal de Turismo;
4. Participação na Móvel Brasil e Feistock;
4. Assuntos Gerais.,

Horário de Início:

09:20 horas

Horário de Término:

11:45 horas

Presentes:

Ítem 01

Assuntos
Debatidos

Teddy a. Miranda Santa Cruz – Hortibento hortibento@yahoo.com.br
Lucilene Assing – Acolhida na Colônia luciassing@hotmail.com
Telma T. Köcne – Epagri Mafra telmakocne@epagri.sc.gov.br
Ildefonso Cardoso – Epagri Campo Alegre ildefonsocardoso@epagri.sc.gov.br
Jacobo Schneider – Acirne RN jacoboriofoz@gmail.com
Herbert Sprote – ASBCiclo asbcilco@gmail.com
Barbara Prochaska Lemos – Divisão de turismo Corupá turismo@corupa.sc.gov.br
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
Adelino Denk – PMSBS adelino@saobentodosul.sc.gov.br
Cleiton M. Dias – ASBCiclocontato@circuitodasaraucarias.com.br
Juliano Millnitz – Dpto de Turismo de Corupá turismo@corupa.sc.gov.br
Rogério Pertrzacka – EPAGRI SBS rogeriopieter@epagri.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
Herbert para apresentação das ações desenvolvidas no més de abril.
[Herbert] evidencia que em abril foi realizada a última capacitação do circuito em RN, no
dia 05. Comenta sobre a conferência dos trechos 5,6,7 e 8 com roçadas e limpeza no
trecho 8 do circuito na localidade de rio Antinha. Comenta sobre os grupos que estiveram
pedalando no período formados por no máximo 5 cicloturistas vindos do PR. Comenta
sobre as condições intransitáveis em RN.
[Cleiton] reforça a dificuldade da região de barro preto sugerindo um o planejamento de
um desvio de forma a não submeter os cicloturistas a tais condições intransitáveis.
Comenta, também sobre as datas dos eventos no circuito reforçando o dia 09/07 para o
Pedal em Corupá; 16/07 para o Pedal em CA; 23/09 para o Pedal em SBS e data a definir
para o Pedal em RN (por acasião do Natal Encantado).
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Informa, também, que a ASBCiclo patrocinará um Toten em SBS solicitando a Luiza apoio
na definição de local e autorizações. Compromete-se a enviar a arte final dos banners do
circuito para aprovação junto aos grupo de what´sApp visando concluir sua impressão
até 15/05 para compor Stand do Quiriri na Móvel Brasil.

Decisões
Tomadas

 [Cleiton] planejamento do desvio a ser indicado na região de barro preto em RN
 [Cleiton] encaminhar arte final dos banners do circuito para aprovação e confecção até
15/05/17.

Itens n. 2

2. Apresentação/Alinhamento Inicial do Termo de Cooperação Técnica e Financeira com a
Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia objetivando a cooperação científica e técnica
para fomentar o agroturismo na região do Quiriri;

Assuntos

[Leoni] apresenta e agradece a presença de Lucilene Assing da Associação de
Agroturismo Acolhida na Colônia, bem como dos representantes da Comissão Executiva
de Orgânicos do CIQ. Informa que através do protagonismo de Ildefonso vem compondo
os trâmites e encaminhamentos referentes a parceria com a Associação de Agroturismo
Acolhida na Colônia objetivando a cooperação científica e técnica para fomentar o
agroturismo na região do Quiriri. Explica que o tema foi apresentado na Comissão
Executiva de Orgânicos do CIQ e hoje nesta Comissão Executiva visando fortalecer e
unificar o discurso junto aos prefeitos. Afirma que o tema será apresentando ao Conselho
de prefeitos em 22/05/17 para aprovação. Solicita o relato de Lucilene.
[Lucilene] informa que a Associação de Agroturismo Acolhida na Colônia foi fundada em
1999, no território das Encostas da Serra Geral, com o intuito de diversificar as propriedades
dos agricultores familiares que estavam em decadência naquela época, assim
melhorando a qualidade de vida e oportunizando alternativa de renda. A Associação de
Agroturismo Acolhida na Colônia conta atualmente com aproximadamente cento e dez
famílias de agricultores, distribuídos em 22 municípios. Faz parte da rede internacional de
agroturismo Accueil Paysan, hoje presente em 31 países de quatro continentes, sendo que
na América Latina a primeira experiência implementada é a da Acolhida na Colônia.
Entre os princípios que norteiam o trabalho desta associação estão a valorização da
agricultura familiar, a parceria entre o rural e o urbano e o comprometimento com a
qualidade dos alimentos e dos recursos naturais. O reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela Acolhida na Colônia vem ocorrendo constantemente, seja através de
espaços na mídia, como de prêmios recebidos, entre eles Prêmio Destaque do Ministério
do Desenvolvimento Agrário em 2002; Prêmio ODM - Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio em 2005 (ONU); Fellowship Ashoka Empreendedores Sociais em 2007; Prêmio Top
de Agronégocios 2006 (Ministério do Turismo); Prêmio “Generosidade” em 2008 (editora
Globo); Prêmio Mulheres que Fazem a Diferença - ACIF em 2010. Informa. Também, que
Em 2008, a Associação Acolhida na Colônia, conquistou o título de Destino Referência no
Segmento Turismo Rural, segundo o Plano Nacional de Turismo 2007/2010 (MTUr, 2011), a
partir de um arranjo constituído por quatro municípios catarinenses. Tal reconhecimento
tem trazido benefícios importantes, especialmente a divulgação do destino. Comenta e
convida os presentes a apreciarem as mídias sociais do programa. Salienta que além do
desenvolvimento do agroturismo como alternativa de renda para as famílias rurais, outro
foco de atuação da entidade tem sido o fomento à produção orgânica junto aos seus
associados e a implementação de tecnologias de energias renováveis nas propriedades
rurais. Reforça que nos últimos anos a associação vem se expandindo pelo estado de
Santa Catarina e também para fora, como Rio de Janeiro e São Paulo. Os municípios que
compõem o Consórcio Intermunicipal Quiriri demosntraram interesse e foram os novos
contemplados para participar desta expansão. É de grande interesse e importânica que
novas regiões e novos municípios implantem a Acolhida na Colônia, pois assim o projeto
tem maior abrangência, reconhecimento e divulgação, além da manutenção da
agricultura familiar, valorização da cultura e do saber fazer. Conclui reforçando que o
trabalho a ser realizado na região consiste na assistência técnica para implantação da

Debatidos
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metodologia da Acolhida na Colônia aos agricultores familiares dos municípios que
compõem o Consórcio Intermunicipal Quiriri.
[Leoni] solicita uma breve explanação sobre o Plano de Trabalho e Lucilene define as
etapas da proposta indicando Etapas e ações (Definição da área de abrangência,
Estabelecimento da região de atuação, Diagnóstico das características locais;
Estabelecimento de compromisso com o projeto; Sensibilização; Realização de palestras
nos municípios envolvidos; Viagens de estudo e intercâmbio; formação dos grupos de
agroturismo municipais; associativismo; realização de diagnósticos participativos nas
propriedades rurais; Formatação do circuito de agroturismo; construção de uma
associação de agroturismo; implementação dos empreendimentos, comercialização
dentre outros).
[Ildefonso] Faz um histórico do Programa na região comentando que a aproximação da
Associação com o CIQ visa oficializar e profissionalizar os trabalhos. Comenta que a Epagri
é a entidade promotora da ação mas que faz-se necessária uma atuação específica e
contínua. Comenta que conversou a Lucilene e que a mesma encaminhou proposta ao
CIQ no valor de R$ 1.700,00 mensais para conduzir um elenco de ações na construção,
organização e implementação do “Modelo Acolhida na Colônia” fomentando o
agroturismo nos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal Quiriri.
[Leoni] comunica que ainda está estudando o melhor formato para possibilitar tal
prestação de serviço. O Termo de Cooperação Técnica e Financeira deverá estar
apoiado em uma dotação orçamentária do CIQ e das prefeituras participantes e um
contrato de rateio deverá disciplinar os repasses das prefeituras. Informa que está
verificando melhor formato junto a divisão de licitações de SBS visando adequar o
procedimento ao marco regulatório.
[Rogério] comenta que o “Acolhida na Colônia” é um movimento endógeno dos
agricultores na região e dessa forma deve merecer toda nossa atenção e apoio.
[Ildefonso] reforça a necessidade de tratamento único e profissional de forma
potencializar a ação local.
[Juliano] questiona sobre vantagens e garantias na participação do Programa.
[Lucilene] aponta as várias condicionantes relacionadas a tal questão afirmando que não
há garantias, mas sim, excelentes exemplos exitosos derivados de uma metodologia eficaz
que podem nortear a tomada de decisões do agricultor visando melhorar
significativamente a atividade.

Decisões
Tomadas
Ítens 03 e 04
Assuntos
Debatidos

 [Lucilene] encaminhar contato do contador da Associação Acolhida na Colônia visando
compor definição do modelo contratual;
 [Todos os presentes] sensibilizar os prefeitos para a reunião de 22/05/17.
3. Alinhamento do Fórum Intermunicipal de Turismo;
4. Participação na Móvel Brasil e Feistock;
[Marilia] sugere que em função do adiantado da hora, seja postergada a discussão do
Fórum Intermunicipal de Turismo para a próxima reunião, concentrando atenção nos
eventos que exigem ações mais emergenciais. Sugestão acolhida por todos.
[Luiza] relata as ações voltadas a composição de stand na Móvel Brasil. Informa que são
25m2 a serem ocupados pelas 4 prefeituras do CIQ. Informa que foi desenvolvida arte de
banners para cada município com exceção a Corupá que ainda não encaminhou
imagens. Relata que será necessária a composição de uma escala de horário para
trabalho de representação no stand, das 12 às 20 horas. Informa que os grupos municipais
trabalharam na composição de 6 roteiros que foram apresentados às agencias da região.
Em função do declínio de uma agencia, faz-se necessária a definição de quantos e quais
roteiros serão comercializados e quais os responsáveis. Informa que o roteiro de Corupá,
assumido pela Destino Agencia de Viagens já está pronto e precificado. O Roteiro Estrada
Dona Francisca vem sendo organizado pela Suçuarana e os demais roteiros necessitam
definição de guia.
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[Matias] voluntaria-se a estudar a possibilidade de assumir o roteiro de Orgânicos em CA.
[Luiza] informa que Valéria voluntariou-se a assumir o roteiro de compras. Sugere que o
roteiro histórico seja sacrificado neste primeiro evento. Informa sobre as demais
possibilidades de comercialização dos roteiros como Feistck, Enit e encontro BMW. Os
representantes municipais comprometem-se com a organização da demanda através do
grupo What´sApp.
Os roteiros ficaram assim definidos:
 Roteiro de dia todo em Corupá - na quinta feira - Valéria
 Roteiro de meio dia em São Bento e Campo Alegre (compras) - Valéria
 Roteiro de meio dia Estrada Dona Francisca + Rural - Matias
 Roteiro de meio dia Maria Fumaça + Ceraflame + Café Colonial - Jacobo

Decisões

 [Juliano] encaminhar imagens de Corupá para compor Arte final de Banner.

 Definições Móvel Brasil:
 não será realizado o roteiro histórico em SBS,
 Mathias estudará possibilidade de integrar roteiro rural de Campo Alegre ao da
Estrada Dona Francisca;
 O roteiro de Corupá e de Compras estarão sob responsabilidade da Valeria
 Sr. Jacobo estudará a possibilidade de organização do Roteiro Maria Fumaça.
 Definição da escala de trabalho da Móvel Brasil e encaminhamento de
informações
de
nome
completo
e
CPF
para
o
email
secretaria@movelbrasil.com.br.

Tomadas

Imagens
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Leoni Fuerst

Secretaria Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri
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