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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

07/04/2015
Diretoria de Turismo – São Bento do Sul

Pauta:
Presentes:

Assuntos
Debatidos

1. Aprovação do Relatório de Atividades desenvolvidas pela Empresa ASBCICLO Associação são Bentense de Ciclomontanhismo no Gerenciamento, Capacitação e
Manutenção do roteiro.
2. Assuntos Gerais
Rafael Muehlbauer – Chefe de Turismo da Prefeitura de SBS – rafael_turismo@saobentodosul.sc.gov.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 justificando ausência dos representantes de Corupá e reforçando a importância das
reuniões mensais, lembrando que Projeto Básico que fundamentou na terceirização dos serviços de manutenção
do circuito traz uma lista de atividades a serem cumpridas cujos relatórios são recebidos durante a reunião da
comissão executiva de forma a dar transparência e unificar a informação do grupo.
[Rafael] Reforça a importância desse contato, lamentando a ausência de Rio Negrinho. Salienta a necessidade de
tratamento único e integrado lembrando a reportagem veiculada pela RBS TV, sobre a qual o grupo manifestou
preocupação quanto a personificação do conteúdo. Reforçou a importância da divulgação adequada evidenciando
suas características intermunicipais e integradas através do CIQ.
[Cleiton] Comentou que recebeu pedidos de informações sobre a “roda d´água” mostrada na reportagem mas
que a mesma não está no roteiro do próprio município e não está aberta ao público de forma organizada. O grupo
discutiu, também, a dificuldade com alimentação, como sendo uma das maiores fragilidades do circuito.
[Leoni] solicita que Cleiton apresente o relatório que foi aprovado por todos. A discussão prossegue com a
aprovação da placa indicativa de ponto de carimbo e com o relato do dia de capacitação realizado no município de
Corupá.
[Leoni] comenta sobre a possibilidade de realização de um vídeo institucional do Circuito, bem como, sobre o
formato adequado de busca de parcerias. O grupo discute formatos, dificuldades e linguagens, concluindo que
como forma de contribuir com a profissionalização de uma agenda estratégica colaborativa para o circuito seria
interessante visualizar alguns custos e convidar profissionais da área para o próximo encontro.
[Herbert] relata dificuldade na composição do mapa base para o Plano de Resgate a ser entregue aos bombeiros
e Mauro sugere contato com a Secretaria de Planejamento.
[Cleiton] Evidencia que a ACBCiclo trará arte final da placa de “empreendimento Amigo do Cicloturismo” para
aprovação da Comissão conforme decidido em reuniões anteriores.
O grupo manifesta, novamente, preocupação com as frequentes ausências de Rio Negrinho nas reuniões.

Decisões



Tomadas




[Mauro e Hebert] Farão investigação pormenorizada sobre dificuldade junto aos patrocinadores
na confecção das placas para reposição da sinalização indicativa do circuito;
[ASBCiclo] fará previsão orçamentária para elaboração de vídeo institucional do circuito como
indicativo para discussão na reunião de maio;
[ASBCiclo] buscará apoio para o mapa base do plano de resgate e encaminhará para aprovação;
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Imagens do
encontro

Leoni Fuerst

Coordenação Executiva do Consórcio Intermunicipal Quiriri

