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No vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às
18h30min, na sede da Associação Empresarial de Itajaí - ACII, realizou-se a décima
oitava reunião ordinária de 2016, para lançamento do Visite Itajaí Convetion & Visitors
Bureau. A Sra. Olga Zanella iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e em
seguida solicitando que o Sr. Eclésio da Silva, presidente da ACII tomasse seu lugar à
mesa diretiva, assim como o Sr. Rogério Siqueira, presidente do Conselho Estadual de
Turismo e a Sra. Valdete Orsi, Secretária de Turismo de Itajaí. Na oportunidade do uso
da palavra, a Sra. Olga mencionou as autoridades presentes e fez a leitura das
correspondências recebidas. Em continuidade, o Sr. Eclésio da Silva agradeceu
também a presença de todos e comentou sobre a participação da entidade no debate
que ocorreu na noite anterior com os candidatos a prefeitos do município e o quão
importante é tratar destes assuntos. Ressaltou ainda a relevância do turismo para a
cidade e como a entidade já vinha estudando a criação do núcleo de Turismo e foi
adiante com a fundação do Convetion & Visitors Bureau. Logo após, a palavra foi
cedida à Sra. Valdete Orsi, que contextualizou como se deu a iniciativa de fundação
do C&VB, os trabalhos que vem sendo desenvolvidos há seis meses para que este
pudesse acontecer. Após, o Sr. Rogério Siqueira com a oportunidade de se pronunciar,
agradeceu a todos e expressou a importância do momento em consolidar a região e
ainda frisou que este C&VB que está sendo constituído nesta data é o primeiro a ter
um aeroporto internacional fora de uma capital, o qual passa a ser Aeroporto
Internacional de Negócios e Turismo. O presidente do Conselho Estadual de Turismo
ainda comentou que Itajaí possui uma interessante característica, pois reúne três
grandes modais, duas BR’s, dois portos e um aeroporto internacional e que se isso não
for suficiente para alavancar o turismo, não sabe o que é possível se fazer. Outro fator
destacado pelo Sr. Siqueira, foi a contribuição do Sr. Beto Carrero, e o como ele buscou
desenvolver o turismo na região e que para o ele o diferencial de Itajaí estava na sua
gastronomia. Ainda foi observado por ele a questão náutica da cidade, mas não só
porto, porém em turismo elevando-a a polo do esporte náutico, sendo esta uma
condição ímpar no sul do país. Em continuidade o Sr. Siqueira mencionou ainda que
na semana anterior estiveram reunidos com o Governador do Estado e na
oportunidade estabeleceu-se quatro premissas para o desenvolvimento do setor
turístico no estado e Itajaí e região que são fundamentais, no que diz respeito a modal,
infraestrutura, capacidade de planejamento, organização para execução de um
trabalho de curto e médio prazo e principalmente, estabelecido o turismo, é uma
maneira de desenvolvimento sustentável na região. Além, disso informou que o
governo do estado só irá esperar passar o período eleitoral para tomar algumas
providências a fim de não se terem as problemáticas que ocorreram na temporada
passada, estas serão para melhoria da mobilidade e racionalização das operações.
O presidente do conselho também comunicou que Santa Catarina recebeu o prêmio
de terceiro lugar em competitividade entre os Estados, fazendo que muitos
empresários entre em contato para saber as oportunidades que há aqui. Ainda frisou
a importância deste período eleitoral da população ter um voto consciente, pois é
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preciso levantar essa bandeira do turismo, verificando nos candidatos que possam
alavancar essa questão como um diferencial competitivo, pois é a indústria que mais
cresce no mundo, a mais sustentável e a que gera maior número de empregos. E ainda
segundo o Sr. Siqueira, o desafio é ter o ano todo condições de receber o turista
independentemente da temporada, pois temos muitos atrativos fora da temporada.
Diante de todo esse potencial e das operações que se já se iniciam no próximo mês, é
que o presidente do Conselho Estadual de Turismo disse a Sra. Valdete Orsi para abrir
até o final do mês de setembro o convention, pois a demanda do turismo a partir deste
período tende a aumentar e é importante a união dos esforços para que o turismo
aconteça. Ele ainda parabenizou a ACII, pois o convention é um organismo
empresarial, independente da política, e só através da associação poderá desenvolver
um projeto de longos anos. Logo agradeceu por poder estar prestigiando esse
momento e colocou a conselho à disposição para auxiliar no que for preciso. Findada
a explanação do Sr. Rogério, o presidente da ACII retomou a palavra e comentou sobre
algumas ideias apresentadas em proposta dos candidatos a prefeitos e ressaltou que
ideias até se tem, mas o que falta é interesse político. Em seguida, a palavra foi cedida
ao Sr. Samuel Heusi, vice-presidente para assuntos de Turismo da ACII, que relatou
um pouco do processo de constituição do convention e da relevância do mesmo para
o trade do turismo, o qual surpreendeu a todos com a apresentação de um vídeo com
imagens do que Itajaí tem a oferecer, além disso agradeceu também o presidente da
ACII por ceder este espaço. O Sr. Eclésio da Silva comentou que o convention irá
proporcionar, principalmente para a rede hoteleira de gastronomia a capacitação dos
funcionários. Em seguida o presidente da ACII relatou uma experiência que vivenciou
no turismo no Nordeste, ao que o Sr. Siqueira evidenciou a questão em que as cidades
que exploram o turismo, não exploram o turista. Além disso, mencionou que haverá um
aumento de 30% de turistas Argentinos e com isso a necessidade de haver um preparo
para atendê-los; principalmente no idioma. Em continuidade a Sra. Valdete informou
que o Sr. Darlan iria apresentar a missão, visão e objetivos do Visite Itajaí Convetion &
Visitors Bureau; após esta apresentação, ela ainda comentou da parceria que se tem
com o Sebrae do levantamento de informações sobre a área náutica na cidade
permitindo geração de negócios entre as empresas do setor aqui na cidade mesmo; e
concluiu agradecendo. Após o Sr. Eclésio, passou a palavra ao Sr. Reinaldo,
presidente da Associação Empresarial de Navegantes, para explanar um pouco sobre
a questão do Aeroporto e BR-470, o qual ressaltou a importância de estarmos
presentes em todas as reuniões com o poder público para que se consiga o apoio e
exija deles as soluções para as problemáticas da região. Concluídas essas
considerações, o Sr. Eclésio falou sobre a reunião que ocorrerá no dia seguinte na
Câmara de Vereadores de Itajaí para a 2ª votação para redução do número de
vereadores e em seguida agradeceu a presença de todos e deu por encerrada da
reunião. Nada mais havendo a tratar, eu Karla Cristiane da Silva, lavrei a presente ata,
que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e o Secretário Geral da ACII.
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Eclésio da Silva
Presidente ACII

Luiz Alves Mendes
Secretário Geral da ACII
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