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ATA N.o 2 de 06/2017 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE TRABALHO DE 

TURISMO CERVEIJEIRO DE SANTA CATARINA 
 
 

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, reuniram-se no 
auditório da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL, sito à rua Eduardo Gonçalves 
D’Ávila, 303, em Florianópolis, Santa Catarina, os senhores Carlos Cappelini, Diretor de Políticas 
Integradas do Lazer e Gisella Ribeiro, Gerente de Políticas de Turismo representantes da SOL, 
Alcides Andrade, Presidente da Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas de Santa 
Catarina (FAMPESC); Gilson Alberto dos Santos e Wanderley Wilmar de Andrade, representantes do 
Sebrae/SC; Caio Mandolesi, representante da Cervejaria Maestro; Gabriela Drehmer, representante da 
On Tap Cervejaria Artesanal; Geraldo L. Kalkmann, representante da Diretiva Consultoria; Luíza 
Borda, representante da Secretaria de Turismo de Blumenau; Piterson Santana e Karla W.Lenoch 
representantes da Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e dos 
Empreendedores Individuais da Região Metropolitana de Florianópolis (AMPE Metropolitana); Tirza 
Billig, representante da Gerência de Turismo Social do SESC/SC; Sidernei Adriano Karsten 
representante da Cervejaria Karsten; Marcelo Nasato representante da Prefeitura de Jaraguá do Sul; 
Tiago Savi Mondo representante do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 
O Diretor Carlos Cappelini iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos e solicitou as apresentações 
dos presentes. Posteriormente explicou a necessidade de atender à demanda da Assembléia Legislativa 
do Estado de Santa Catarina (ALESC) de regulamentação da Lei n. 16.880/16, que dispõe sobre a 
criação da Rota das Cervejas de Santa Catarina e enfatizou a importância do grupo como 
propositor de ações para o fortalecimento desse nicho de mercado.  
Foi passada a palavra para o Senhor Alcides Andrade que colocou sua opinião em relação a 
importância de se avançar com as ações e debater a metodologia para alcançar um objetivo maior. 
O Diretor Carlos Cappelini retomou a palavra para explicar que a Secretaria foi proprositora do 
processo de criação do grupo, mas não poderá ser a responsável pela organização, planejamento, 
definição e execução de ações. A partir da criação da Coordenação do Grupo e definição da 
forma de atuação, a Secretaria passará apenas a apoiar o processo e na medida do possível irá 
executar o que estiver ao seu alcance e dentro das atribuições da SOL. 
A Senhora Luisa Borda convida a todos para participarem da reunião com os cervejeiros do Vale 
Europeu nas próximas semanas, onde apresentará o assunto em reunião para retornar com o nome e 
enfatiza  a importância da participação de todos  para fortalecer o grupo em pauta. Foi citado em 
reunião o nome do senhor Carlo Bressiani  da Escola Superior da Cerveja Malte para ser o novo 
representante da região do Vale Europeu. 
 
O senhor Piterson Santana ressaltou a importância da implementação do projeto do GT através da 
FAMPESC que é uma federação que atende todos os munícipios, trabalhando assim seus núcleos para 
facilitar o desenvolvimento do grupo. 
O senhor Geraldo Kalkmann sugere como meta da AMPE a definição de um processo para 
identificar os eventos cervejeiros em todo o Estado a fim de facilitar a organização de um 
calendário de eventos cervejeiros e assim diminuir a probabilidade de ocorrência de mais de um 
evento no mesmo período, se colocando a disposição para auxiliar grupo. 
Na seqüência Carlos Cappelini apresentou aos presentes o mapeamento das cervejarias feitas por uma 
pesquisa realizada pela equipe da SOL, que identificou as cervejarias de cada uma das regiões turísticas 
de Santa Catarina. 
Informou ainda que é importante e necessário que os membros do grupo auxiliem a SOL na 
atualização desse mapeamento por meio do compartilhamento de informações de outras cervejarias 
que, porventura, não tenham sido identificadas. Futuramente o grupo poderá, a partir desse 
mapeamento, pensar na criação de um material e divulgação integrada, de toda a oferta do Turismo 
Cervejeiro do estado de Santa Catarina.  
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Foi citado em reunião que uma das subcoordenadorias do GT ficaria com representante do Vale da 

Cerveja. 

 
O senhor Caio Mondolesi solicita a atualização da Santur em relação a divulgação oficial das 
cervejarias do estado, para assim obter a demanda desejada, porém como o site da Santur não é 
atualizado mensalmente este está desatualizado e, portanto, se faz necessário a criação de um novo 
método para divulgação do produto turístico. 
Foi citado pelo diretor Carlos Cappelini a criação de um ante-projeto de lei, por parte da SOL, para 
regulamentação de rotas turísticas de modo a estimular que as novas rotas turísticas do Estado 
atendam critérios mínimos necessários para o seu reconhecimento. 
Foi citado em reunião o nome do senhor Carlo Bressiani da Escola Superior da Cerveja Malte. 
Na seqüência foi eleita, por aclamação, a coordenação do Grupo que, passa a ser representada 
pela FAMPESC, por meio do senhor Alcides Andrade. Como Sub-coordenação do grupo foi eleita, 
também por aclamação, a Cervejaria Maestro, representada pelo senhor Caio Mandolesi. 
Foram definidas, na seqüência, as 4 diretrizes do grupo:  
1) Infra-estrutura,  
2) Políticas Públicas,  
3) Mercado e  
4) Pesquisa/Capacitação e ainda se definiu que o SEBRAE/SC, por meio do senhor Wanderley 
Wilmar de Andrade, indicará um consultor credenciado que fará a condução da atividade de 
Planejamento Estratégico do grupo a se realizar na próxima reunião ordinária. 
A partir disso foi datada a próxima reunião para o dia primeiro de agosto de dois mil e dezessete, 
terça-feira, em Balneário Camboriú, horário a combinar. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Carlos Cappelini encerrou a reunião, sendo lavrada a presente 
ata por mim, Emily Londero, que, submetida aos presentes e achada conforme, será assinada por 
todos. Florianópolis, aos vinte e três dias de junho de dois mil e dezessete. 

   

 


