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Ata da Reunião da Comissão Executiva do Programa Circuito das
Araucarias de Cicloturismo
Consórcio Intermunicipal Quiriri
Campo Alegre - Corupá - Rio Negrinho - São Bento do Sul

11/05/2015
Diretoria de Turismo – São Bento do Sul

Pauta:

1. Aprovação do Relatório Mensal das atividades desenvolvidas pela ASBCiclo no gerenciamento,
capacitação e manutenção do roteiro de cicloturismo Circuito das Araucarias nos municipios de
Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul;
2. Aprovação do modelo de Camiseta do Ciclista do Circuito das Araucarias
3. Participação de representante da Comissão no debate sobre os Circuitos de Cicloturismo de

Santa Catarina que vai acontecer durante o 14 Encontro Nacional de Cicloturismo e
Aventura, no feriado de Corpus Christie, Campos do Jordão - SP.
4. Assuntos Gerais.
4.1 - Discussão para elaboração de Plano de Apoio para agenda estratégica colaborativa do
Circuito

Presentes:

Assuntos
Debatidos

André Dias do Rosário – Diretor de Turismo de Rio Negrinho - turismo@rionegrinho.sc.gov.br
Jeime Vieira da Silva – Dohma Comunicação – atendimento@dohmacomunicação.com.br
Adriane Oliveira – Diretora de Turismo de Campo Alegre – turismo@campoalegre.sc.gov.br
Cleiton M. Dias – ASBCiclo – asbciclo@gmail.com
Herberth Rafael Sprotte - ASBCiclo – asbciclo@gmail.com
Mauro Fernandes Bácsfalusi CIQ mauro@quiriri.com.br
Leoni Fuerst – CIQ leoni@quiriri.com.br
[Leoni] abre os trabalhos agradecendo a presença e enunciando a pauta. Passa a palavra a Hertbert para
detalhamento do relatório mensal.
[Herbert] apresenta o relatório destacando trabalho realizado na visita aos pontos de carimbo e verificação dos
livros de registro. A sinalização dos pontos de carimbo foi iniciada devendo se estender gradativamente a todos
os pontos. Herbert apresenta também, o desenvolvimento de arte final da camiseta do ciclista do Circuito das
Araucarias. Passa a palavra a Cleiton que apresenta o modelo, aprovado por todos.
[Cleiton] comenta sobre os preparativos do Pedal do Circuito das Araucárias - Etapa I que acontecerá
Associado ao Pedal da Mari, entre SBS e RN em 21/06/2015. Comprometeu-se na correção do formato de
divulgação no qual houve a divulgação como Pedal da Mari no Circuito. Evidenciou que conforme Calendário de
Eventos aprovado pela Comissão haverá a Etapa II a III e a IV sucessivamente, com outros parceiros, de forma a
incentivar os participantes de uma etapa a participarem da seguinte.
[Leoni] comenta sobre o convite do Clube de Cicloturismo do Brasil para Participação de representante da
Comissão no debate sobre os Circuitos de Cicloturismo de Santa Catarina que vai acontecer durante o 14
Encontro Nacional de Cicloturismo e Aventura, no feriado de Corpus Christie, Campos do Jordão - SP.
Comunicou que já teceu com Herbert uma composição de custos para a participação considerada de fundamental
importância, visto que a integração dos circuitos é uma as metas do Programa, além da ampliação na divulgação
e a aproximação com potenciais apoiadores. Comenta que Resolução CIQ 16/2013, possibilita o ressarcimento de
despesas a membros efetivos de Comissões e Conselhos; porém, o Programa não dispõe de verba para tais
despesas, permanecendo lançadas nos custos de manutenção do CIQ. Dessa forma, será necessária a negociação
dos valeres que excederem 3 diárias previstas para o período. Prossegue comunicando que a Meta Estratégica do
CIQ em 2015 é a construção de uma agenda estratégica colaborativa regional para uma abordagem mais
sistêmica das frentes de ação do Programa Quiriri Sustentável. Para tal, o convite e a presença do Sr Jeime
Vieira da Silva, representante da Dohma Comunicação, é fundamental. Agradeceu a Cleiton pelo protagonismo
no convite, lembrando que essa foi uma demanda do último encontro quando discutia-se a possibilidade de edição
de vídeo institucional para o Programa. Passa a palavra a Jaime.
[Jeime] apresenta a empresa Dohma Comunicação, evidenciando a importância de um processo construtivo bem
conduzido para o êxito do que se quer comunicar. Relata que concorda com a importância de elaboração de um
Plano de Possibilidades Integradas de forma a unificar o discurso, a marca e o formato da comunicação para
atingir os objetivos propostos. Disse conhecer parcialmente o Circuito e vislumbrar muitas possibilidades de
busca de apoiadores. Sugeriu possibilidades dentre as quais um APPs do Circuito, bem como, ações voltadas a
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simpatizante do pedal em geral, e não somente aos ciclistas profissionais. Apresentou modelos de vídeos
desenvolvidos pela empresa, bem como apresentações digitais.
[Leoni] relata a necessidade de elaboração de um Plano de Apoio visando a busca de sustentabilidade financeira
do Circuito através da comercialização de espaços e produtos. Explica que tal abertura depende da aprovação da
Comissão Executiva e deve ser pautada numa proposta integral. Questionou Jeime quanto ao interesse da
Dohma comunicação em compor uma proposta de ação “Plano Comercial” de forma voluntária.
[Jeime] comunica que a empresa possui a maioria de seus trabalhos fora da região do CIQ, mas que tem
interesse em uma parceria local como política sócio ambiental da mesma. Propõe-se a trazer um Plano de
Comunicação para o Programa, com uma composição de custos, até a próxima reunião.
[Herbert] comunica que buscou apoio da secretaria de Planejamento para o mapa base do plano de resgate e que
disponibilizará tão logo concluído. Disse ter realizado, também, adaptações no mapa para o passeio pelo circuito
de carro.

Decisões



Tomadas





[CIQ] oficialização da participação de Herbert como representante do Circuito no 14 Encontro
Nacional, apresentando nossa experiência no Debate sobre circuitos.
[Jeime] Comporá um plano de comunicação com composição de custos para avaliação na próxima
reunião;
[Mauro e Hebert] Farão investigação pormenorizada sobre dificuldade junto aos patrocinadores
na confecção das placas para reposição da sinalização indicativa do circuito;
[ASBCiclo] buscará apoio para o mapa base do plano de resgate e encaminhará para aprovação;

Imagens do
encontro

Leoni Fuerst

Coordenação Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri

