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Essa edição do InformaAtivo SindsegSC se divide em dois momentos 
especiais, os 95 anos de fundação e o Encontro dos Sindicatos das 
Seguradoras do Brasil.  Momentos históricos e relevantes que devem 
ser registrados. 
O sindicato recebeu na noite comemorativa mais de 150 pessoas, 
para juntos confraternizar e comemorar a história do mercado de 
seguros catarinense.  Ações importantes foram apresentadas através 
da linha do tempo. 
Reforço aqui nesta edição, citações do meu discurso, pois é 
grati�cante ver a evolução de cada um de vocês a cada projeto nosso 
implantado. Somos muito gratos pelo esforço e coragem de todos 
frente aos desa�os que surgem pelo caminho. 
É por esse motivo que temos a certeza de que chegaremos longe. 
Todo o sucesso que alcançamos é fruto do trabalho em equipe, 
porque cada um de vocês fez a sua parte e mostrou a que veio. 
Obrigado por serem os pro�ssionais exemplateres que são. Agradeço 
a todos que compareceram ao jantar de 95 anos do SindsegSC.
Sobre o Encontro com os presidentes, executivos e acompanhantes 
os nossos mais sinceros agradecimentos. 
Foram momentos especiais que juntos debatemos assuntos 
estratégicos do mercado, alinhamos informações regionais, 
fortalecemos elos de amizades e apresentamos a cultura de 
Blumenau e região. 
Os Sindicatos das Seguradoras do Brasil, estão presentes na vida das 
pessoas e empresas, por isso o Encontro realizado nos amplia o leque 
de ações para evoluir e aculturar a sociedade com a importância de 
estar seguro. Obrigado a todos e boa leitura!

Ao completar 95 anos, o Sindicato das Empresas de Seguros 
Privad  os, de Resseguros e de Capitalização em Santa Catarina, 
proporciona ao mercado de seguros e às seguradoras 
associadas excelência em serviço, desde a data de sua criação. 

Em 28 de julho de 1924 o SindsegSC começou a escrever a sua 
história. Na cidade de Curitiba no Paraná, estado vizinho, se 
deu a fundação do Comitê Mixto Paranaense e Santa 
Catharinense de Seguros.

Em 1926, foi transferido para a capital do Estado de Santa 
Catarina, Florianópolis, e passou a se chamar Comitê Mixto 
Catharinense de Seguros. 

Ainda em Florianópolis, em 1928, o Comitê passou a ter 
atuação exclusiva em Santa Catarina, tornando-se o Comitê 
Local Catarinense de Seguros.

Em 1951, o Comitê foi transferido para Blumenau, devido à 
cidade representar um polo industrial em grande 
desenvolvimento na época. 

Na cidade, em 1973, adquiriu sua sede própria, no Edifício 
Catarinense, na Rua XV de Novembro - centro de Blumenau.

Em 05 de junho de 1990, deu-se a fundação o�cial do 
Sindicato das Empresas de Seguros Privados e de 
Capitalização do Estado de Santa Catarina - SINDESESC.

Entrando no século XXI, o SINDESESC, como era denominado 
o sindicato na época, dá um grande passo no 
desenvolvimento na área de comunicação, criando no ano de 
2000 o seu primeiro site www.sindesesc.com.br. 

Em 2004, foram comemoradas as Bodas de Carvalho do 
Comitê. Na oportunidade, apresentou-se ao mercado a nova 
identidade visual, com a nomenclatura SINDSEGSC, seguindo 
os traços do SINDSEG São Paulo. 
                           
De 2006 a 2017 muitas ações foram desenvolvidas pela 
entidade, ações sociais, como campanha do agasalho que 
arrecadou 57.524 peças. Campanha de higiene pessoal que 
arrecadou 14.717 itens. Campanha do idoso, intitulada 
Vivência de Amor, que foram visitados 52 asilos, totalizando 
1.404 idosos e quem levou amor, carinho e atenção foram 126 
funcionários de Seguradoras e 89 Corretores.   

Expediente: InformAtivo SindsegSC é uma publicação de 
responsabilidade do Sindicato das Empresas de Seguros 
Privados, de Resseguros e de Capitalização do Estado de Santa 
Catarina.

Rua XV de Novembro, 550, sl. 1001 – Centro - Blumenau/SC     
CEP 89010-901 – (47) 3322-6067 - assessoria@sindsegsc.org.br

Produção de texto: Siméia Heleodoro e Eduarda Prawucki 
Projeto gráfico e diagramação: LMCO Comunicação.

CONHECENDO A 
HISTÓRIA DO SINDSEGSC 

EDITORIAL

2

Rogerio Spezia
Presidente - gestão 2019/2020



NOITE COMEMORATIVA

Mais de 150 pessoas prestigiaram a cerimônia no dia 12 de 
setembro no Quality Hotel Blumenau. O evento comemorou 
95 anos de fundação do Comitê Mixto Paranaense e Santa 
Catharinense de Seguros, atual SindsegSC, e contou com a 
presença dos presidentes dos Sindicatos das Seguradoras do 
Brasil.
 

Ao �nal do protocolo, depois de homenagens e discursos de 
autoridades, o jantar foi servido com o fundo musical do 
saxofonista Fabio Schlosser.

Em 2017, Rogerio Spezia assume o SindsegSC e dá 
continuidade aos trabalhos e cria novas parcerias que 
resultam em visibilidade para a entidade. 

Parcerias com cunho social, institucional e educacional, como 
as ações da Rede Feminina de Combate ao Câncer, ações em 
prol da AAPPM – Associação de Amigos, Pais e Portadores de 
Mielomeningocele, ações com Polícia Militar, Polícia Civil, 
Seterb, Prefeitura de Blumenau, Escola do Legislativo, 23º 
Batalhão de Infantaria, entre outros. O SindsegSC também 
participou dos movimentos de conscientização como o Maio 
Amarelo, Julho e Agosto Laranja e o Setembro Branco. 

No tema ações sociais, o maior marco para o SindsegSC foi 
em 2018, quando a entidade contribuiu na cirurgia 
intrauterina em um bebê com mielomeningocele, primeira 
cirurgia desse nível realizada em Santa Catarina. Outras ações 
também foram marco na nossa história, como o teatro 
“Trânsito Feliz e o Bê-a-Bá da Prevenção” que já foi prestigiado 
por 63.587 alunos.

Em 2019, duas importantes ações foram colocadas em 
prática, o teatro “Bem Seguro Teen” e a parceria com a 
APESBLU – Associação do Paradesporto Blumenau.  O “Bem 
Seguro Teen” leva a cultura do seguro para alunos do ensino 
fundamental e o projeto de inclusão com a Apesblu, contribui 
com os Paratletas de Blumenau. 

Essas são algumas das ações que o SindsegSC realiza para 
gerar conhecimento em prol do mercado de seguros e visa a 
satisfação dos envolvidos, desde pro�ssionais até a 
comunidade em geral.

Para saber mais sobre a história dos 95 anos do SindsegSC, 
acompanhe a Linha do Tempo no Portal. 

O cerimonialista do evento, Joelson dos Santos, iniciou a 
cerimônia com a linha do tempo do SindsegSC e 
parabenizou quem já fez e ainda faz parte da história da 
entidade. “Relevante citar que todas as ações nesses 95 anos 
tiveram parcerias importantes, e em nome da diretoria 
agradecemos todas as seguradoras associadas, parceiros e 
prestadores que não mediram esforços em prol do mercado 
de seguros catarinense”, �nalizou o cerimonialista.
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ATUAÇÃO DE 
GRANDES HOMENS
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O período de 1924 a 2019 mostra uma história de êxito, que 
foi marcada pela atuação de grandes homens, que �zeram e 
fazem a história do mercado segurador catarinense.

Por isso, durante o evento de 95 anos do SindsegSC, foram 
homenageados os seguintes líderes que �zeram parte da 
história do SindsegSC:

Antenor Vasselai, presidente de 1984 a 1986. 
Pedro Aldo Campos (in memorium), presidente de 1987 a 
1989.
Ademir Francisco Donini, presidente de 1989 a 1998. 
Sérgio Passold, presidente de 1998 a 2005. 
Paulo Lückmann, presidente de 2005 a 2016. 
Rogerio Spezia, presidente do SindsegSC desde 2017.

Para o presidente Spezia, estes homens marcaram de forma 
especial estes 95 anos, e receberam do público uma salva de 
palmas como reconhecimento, pois eles deixaram um 
legado, que hoje faz toda a diferença para continuar 
trilhando novos caminhos. Obrigada a todos os presidentes.

AUTORIDADES 
PRESTIGIAM O EVENTO 

Outro fato importante para a entidade é o networking e a 
sinergia entre os pro�ssionais do mercado de seguros, 
independente da bandeira que representam. Durante o 
cerimonial, Joelson dos Santos, pediu para todos os 
envolvidos de alguma forma com o SindsegSC se 
destacassem em meio aos convidados.

“Para que possamos imaginar a imensidão desse 
relacionamento, peço a cada um de vocês que participam 
da diretoria ou já participaram de grupos de trabalho e 
pastas técnicas que se coloquem de pé. Essas pessoas são o 
valor do Sindicato, a inteligência humana, que �zeram e 

O evento de 95 anos do SindsegSC contou com a presença 
de personalidades do mercado de seguros e autoridades da 
cidade de Blumenau. Até quem não pôde estar presente, 
como o Presidente da CNseg, Marcio Serôa de Araújo 
Coriolano, gravou um vídeo que foi transmitido durante o 
cerimonial do evento.

Con�ra o vídeo de homenagem do Presidente da CNseg, 
Marcio Coriolano.
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fazem acontecer. Em nome da diretoria do SindsegSC 
agradecemos de forma inefável a credibilidade 
depositada nesta entidade. Convido a todos para uma 
salva de palmas a esses integrantes, que fazem a 
diferença no estado”, enalteceu Joelson.
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PRESIDENTE DO SINDSEGSC 
ENALTECE PROJETOS 
DA ENTIDADE

Durante seu discurso no evento de 95 anos do SindsegSC, o 
presidente Rogerio Spezia, enalteceu os projetos da 
entidade como “Trânsito Feliz e o Bê-a-Bá da Prevenção”, a 
nova apresentação criada para adolescentes “Bem Seguro 
Teen” e a parceria com a Apesblu - Associação do 
Paradesporto de Blumenau.

Spezia também destacou a importância de trabalhar com as 
crianças e adolescentes, criando hábitos positivos desde 
cedo. “Acreditamos que o investimento na educação e 
prevenção para as crianças nas escolas, deve ser uma ação 
constante desta entidade. Outro desejo do SindsegSC 
concretizado em 2019 foi participar de um projeto de 
diversidade e inclusão social e a Apesblu foi a entidade que 
abraçou nossa história, nossos valores e convicções”, 
destacou o presidente.
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Jefferson Schmidt – Tenente Coronel do 10º Batalhão da 
Polícia Militar de Blumenau.

Moacir Gomes – Coronel da 7ª Região de Polícia Militar.

Mauro Batista – Presidente do Sindicato das Seguradoras 
de São Paulo.

Guacir de Liano Bueno – Presidente do Sindicato das 
Seguradoras do Rio Grande do Sul.

João Nobrega Interaminense Junior – Presidente do 
Sindicato das Seguradoras da Bahia, Sergipe e Tocantins.

Augusto Matos – Presidente do Sindicato das Seguradoras 
de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal.

Auri Bertelli – Presidente do SincorSC – Sindicato dos 
Corretores de Santa Catarina.

Silvia Westarb – Presidente do Sindicato dos Securitários de 
Blumenau.

Antenor Vasselai – Presidente SindsegSC Gestão 
1984/1986.

Ademir Francisco Donini – Presidente SindsegSC Gestão 
1989/1998.

Sergio Passold – Presidente do SindsegSC Gestão 
1998/2005.

Dirceu Rodrigues – Diretor de Operações, Gestão de Riscos 
e Desastres da Defesa Civil.

Giselle Margot Chirolli – Diretora da APESBLU – Associação 
do Paradesporto de Blumenau, neste ato representando o 
Prefeito de Blumenau.  

Maria Christina Duarte Pereira Dorigatti – Presidente da 
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau.

Salete Sbardelatti – Presidente de Honra da A-Conseg.

Sylvio Zimmermann – Vereador, neste ato representando a 
Câmara Municipal de Blumenau.

Gilson de Souza – Vereador.

Marizeli Boldo – Coordenadora do Núcleo da Escola 
Nacional de Seguros.

Emerson Magalhães – Coordenador da Comissão de 
Direito Securitário da OAB/SC - subseção Blumenau.

Marco Rebello – Gerente da Escola Pública de Trânsito.

Marciano Tribess – Coordenador da Câmara Técnica de 
Prevenção ao Suicídio.

Rodrigo Chavantes – Reitor do Clube da Bolinha.

Shirlei Dickmann – Gerente do Centro de Publicação, 
Documentação e Referência em Leitura, representando o 
Secretário da Cultura.

Luiz Tavares – Diretor Executivo, representando o 
presidente da CNSeg.

Ronaldo Vilela – Diretor Executivo, representando o 
presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo. 

Ramiro Fernandes Dias – Diretor Executivo, 
representando o presidente do SindsegPR/MS. 

Marilei Tribess – Gerente, representando o Sest/Senat.

Matheus de Souza – Reitor do Clube da Pedrinha.
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HOMENAGENS 
RECEBIDAS

PRESIDENTE  ROGERIO 
SPEZIA HOMENAGEIA

Durante a comemoração, o SindsegSP e SindsegPR/MS 
prestaram homenagem aos membros diretivos e 
colaboradores do SindsegSC, na pessoa do presidente 
Rogerio Spezia pela admirável trajetória e de contribuição ao 
desenvolvimento do seguro brasileiro.

Durante o evento de 95 anos, o presidente Rogerio Spezia 
prestou homenagem a CNseg - Luis Tavares, ao 
SindsegPR/MS - Ramiro Dias e ao Clube da Bolinha pelos 
seus 30 anos de fundação. Rodrigo Chavantes, reitor do 
Clube, recebeu a homenagem em nome dos integrantes.

A Câmara de Vereadores de Blumenau esteve presente na 
pessoa do Vereador Sylvio Zimmermann, que relatou sobre a 
importância do SindsegSC para Blumenau e entregou ao 
Presidente Rogerio Spezia, a Moção de Louvor pelos 95 anos 
de atividades da entidade em Santa Catarina. Na ocasião, 
Sylvio também discursou enaltecendo a cultura da cidade e 
apontou um fato histórico e curioso para o mercado 
segurador sobre o fundador Dr. Blumenau. 

“No Arquivo Histórico de Volfembuttel, no interior da 
Alemanha, foi localizado neste ano, 2019, o testamento de 
Hermann Bruno Otto Blumenau. No documento está escrito 
em alemão gótico, que Dr. Blumenau deixou 65 mil marcos 
para a família e terras não especi�cadas além da 
obrigatoriedade de que as �lhas mantivessem um Tontine 
(uma espécie de aposentadoria - apólice) no Rio de Janeiro”, 
recordou Sylvio.

SindsegPR/MSSindsegSP

CNseg | Clube da Bolinha | SindsegPR/MS 

O presidente Rogerio Spezia, também prestou uma 
homenagem ao paratleta José Alexandre Martins da Costa. 
O jovem é integrante da Apesblu – Associação do 
Paradesporto de Blumenau e, em agosto o paratleta 
conquistou 3 medalhas de ouro no mundial de jovens em 
Nottwil, na Suíça. “Nossa história, nossos valores e 
convicções, clamavam por um projeto de diversidade e 
inclusão social. Pensando nisso, em julho deste ano, o 
SindsegSC �rmou parceria com a Apesblu, tornando-se 
patrocinador Sa�ra da Associação”, destacou Spezia.
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O Presidente ainda a�rmou que o paratleta José Alexandre é 
um exemplo de resiliência e desejou sucesso à Associação. 
“O SindsegSC deseja sucesso à Apesblu nesta caminhada 
repleta de desa�os, pois cada aluno é uma pedra preciosa, 
uma sa�ra e, estaremos juntos para trilhar esse caminho, 
levando-os ao futuro”, �nalizou o presidente.
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ENCONTRO DOS SINDICATOS 
DAS SEGURADORAS DO BRASIL

Na manhã do dia 13 de setembro, os presidentes e 
executivos se reuniram na sede do SindsegSC para realizar o 
“Encontro dos Sindicatos das Seguradoras do Brasil”. O 
an�trião do encontro e presidente do SindsegSC, Rogerio 
Spezia deu boas-vindas a todos e parabenizou os 
presidentes Mauro Batista e Mucio de Novaes, SindsegSP e 
SindsegN/NE respectivamente, por terem sido designados 
por notório saber e reconhecimento na área de atuação para 
compor o Conselho Consultivo da CNseg no período de 
2019/2020.

Os Sindicatos Regionais apresentaram os seus relatos e 
vivências, seguida da apresentação do presidente do 
SindsegSP, Mauro Batista, que explicou sobre a nova 
“Modelagem Organizacional dos Sindicatos” da CNseg para 
o ano de 2020. O projeto visa promover maior sinergia entre 
Fenaseg/CNseg e os Sindicatos Regionais das Seguradoras, 
na intenção de fortalecer a representação institucional e a 
imagem do setor segurador.

Após a reunião na sede do SindsegSC, o grupo almoçou no 
restaurante de alta gastronomia da cidade, Moinho do Vale, 
e seguiu para o Quality Hotel Blumenau, onde o grupo 
recebeu o Tenente Coronel Je�erson Schmidt do 10º 
Batalhão da Polícia Militar de Blumenau (BPM).

O Coronel apresentou informações e vivências sobre 
projetos como Rede de Vizinhos, Programa Educacional de 
Resistência as Drogas e a Violência (Proerd), Rede Catarina, 
elos e ações com os Conselhos de Segurança.

Je�erson apresentou o vídeo que viralizou na internet, do 
cão Brutus, que encontrou um fugitivo embaixo d’água em 
Blumenau. A ação despertou interesse do grupo e rendeu  
diversas perguntas.

O comandante do 10º BPM falou também sobre a criação do 
Colégio Militar, a operação Mãos Dadas, como funciona os 
sistemas de inteligência da polícia, que resultam na redução 
dos números de roubos e furtos na cidade.

Após uma pausa para o co�ee break, os presidentes e 
executivos receberam a equipe da Defesa Civil de Blumenau 
para um bate-papo. O Diretor de Operações, Gestão de 
Riscos e Desastres, Sargento Dirceu Rodrigues; o Diretor de 
Geologia, Análise e Riscos Naturais, Jean Carlos Naumann; a 
Diretora de Meteorologia, Tatiane Reis Martins e o Capitão 
Renan Cesar Vinotti Ceccato do Corpo de Bombeiros 
apresentaram o tra  balho da Defesa Civil para o grupo. 

A equipe apresentou os programas de prevenção e falou da 
experiência adquirida nos desastres naturais já ocorridos na 
cidade. As reações e ações dos voluntários durante e pós 
desastres, e o programa de prevenção AlertaBlu – Sistema de 
Monitoramento e Alerta de Eventos Extremos de Blumenau, 
também foram abordadas.

O Capitão Renan trouxe dados de sua participação na 
tragédia de Brumadinho, e explicou como a experiência de 
Blumenau colaborou no atendimento da ocorrência daquela 
região.
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JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO

PASSEIO CULTURAL

MUSEU DA CERVEJA:

FUNDAÇÃO CULTURAL
DE BLUMENAU:

Receber um grupo tão seleto é de uma responsabilidade 
enorme, mas Santa Catarina tem uma grande marca que é a 
herança cultural dos colonizadores alemães, italianos, 
austríacos, poloneses e portugueses. Blumenau �ca 
localizada no Vale do Itajaí e é famosa por sediar a maior festa 
alemã das Américas, a Oktoberfest. A equipe do SindsegSC 
organizou com carinho uma programação incluindo visitas 
em alguns pontos turísticos da cidade, para o grupo 
conhecer um pouco da cultura de Blumenau. 

O Museu da Cerveja apresenta coleções de peças que 
pertenceram à extinta Cervejaria Feldmann, de Blumenau, e à 
Cervejaria Brahma. São antigos equipamentos utilizados na 
fabricação de cerveja e outros objetos, fotogra�as, 
documentos e textos, que contam a história do precioso “pão 
líquido”.

A partir de 1939, com a remodelação e ampliação do prédio 
passou a abrigar, além da Prefeitura Municipal, o Fórum e as 
repartições Judiciais e Policiais. Foi parcialmente destruída 
pelo incêndio em 1958, junto com os arquivos históricos do 
município. O prédio foi reconstruído e inaugurado no ano de 
2001. Hoje, nele também está o Museu de Arte de Blumenau, 
com acervo de mais de 400 obras e é a sede do Cine Arte.

Para encerrar o primeiro dia do Encontro, os presidentes e 
executivos se reuniram no Villa do Vale Boutique Hotel & 
Bistrô, onde aconteceu o brinde o�cial na beira da piscina. 

O presidente do SindsegSC Rogerio Spezia e sua esposa 
Cléia Spezia, dedicaram o brinde ao encontro que promoveu 
a confraternização dos Sindicatos. Em seguida, todos 
apreciaram o jantar do chefe Luiz Zaga, no Bistrô do Hotel.

Foto: Marcelo Martins

Foto: Eraldo Schnaider
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Os assuntos apresentados pelos representantes da Defesa 
Civil e do 10º Batalhão de Polícia Militar geraram 
questionamentos e curiosidades do grupo presente, 
enriquecendo ainda mais o encontro. 
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MAUSOLÉU DR. 
BLUMENAU:

CEMITÉRIO DOS GATOS

Inaugurado em 1974, ano do sesquicentenário da Imigração 
Alemã no Brasil. Guarda os restos mortais do Dr. Hermann 
Bruno Otto Blumenau, fundador da cidade, e de seus 
familiares. 

Área anexa às residências do fundador Dr. Blumenau e do 
cônsul da Alemanha Victor Gaertner, este parque abriga 
uma pequena �oresta nativa com diversas espécies 
plantadas pelo próprio fundador da cidade. Foi espaço de 
contemplação e inspiração da sobrinha-neta de Dr. 
Blumenau, Edith Gaertner, atriz formada pela Academia de 
Arte Dramática de Berlim.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BLUMENAU

Prédio inaugurado em 1982, no local onde funcionava a 
sede da antiga Estação Ferroviária. A construção é uma 
imitação da técnica construtiva enxaimel, inspirada nas 
edi�cações do período colonial. 

História: Edith era uma mulher à frente de seu tempo. Nascida 
em Blumenau no dia 22 de março de 1882, era sobrinha-neta 
do fundador da cidade Hermann Bruno Otto Blumenau 
(1819-99). Muito independente para os padrões da época, 
aos 20 anos viajou para Alemanha, onde cursou a Academia 
de Arte Dramática em Berlim. Percorreu as principais cidades 
da Europa atuando em peças nos mais renomados palcos de 
teatro.

Em 1924, Edith retorna a Blumenau para cuidar dos seus 
irmãos que haviam adoecido. Do constante contato com o 
público, seus hábitos passaram a ser livros e animais, sendo 
assim até o �m dos seus dias. Edith tinha grande afeto pelos 
gatos. Ao morrerem, os felinos eram enterrados com direito a 
funeral e cortejo fúnebre. Com o passar do tempo, o local 
acabou se tornando atração turística e tema de programas de 
notícias de âmbito nacional. Segundo o guia que 
acompanhou o grupo, há quem diga que este é o único 
cemitério de gatos do mundo.
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Foto: Divulgação Prefeitura de Blumenau

HORTO-BOTÂNICO 
EDITH GAERTNER



RELÓGIO DAS FLORES

O relógio das �ores foi inaugurado em 2000, em 
comemoração aos 150 anos de Blumenau. O relógio 
funciona a energia elétrica e é o único no Estado. No Brasil 
existem apenas mais cinco relógios de �ores. 
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PONTE ALDO PEREIRA
DE ANDRADE 
�PONTE DE FERRO�:

A Ponte da Estrada de Ferro que serviu de travessia sobre o 
Rio Itajaí-Açu para a ferrovia que ligava Blumenau à Itajaí, 
teve sua construção em 1929 com material importado da 
Alemanha, sendo inaugurada em 1931. Em 13 de março de 
1971, por decisão do Governo Federal, a Estrada de Ferro 
Santa Catarina é utilizada pela última vez. Em 1991, a ponte 
foi completamente restaurada em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho e adaptada ao trânsito de veículos e 
pedestres. A ponte leva o nome do Deputado Estadual Aldo 
Pereira de Andrade e simboliza um marco do 
desenvolvimento econômico de Blumenau e do Vale do 
Itajaí.

O Vale da Cerveja visa explorar o turismo apresentando a 
cultura local, associada a novos sabores, aromas e texturas. 
Existe na região, A Rota Turística Vale da Cerveja, situada no 
Vale Europeu, e é composta de 10 cervejarias da região. 

Blumenau é o�cialmente a capital brasileira da cerveja (lei 
assinada pelo presidente Michel Temer). A cidade é 
fortemente in�uenciada pelas tradições e costumes alemães, 
trazidos pelos colonizadores há mais de 160 anos. Entre a 
arquitetura em estilo enxaimel, gastronomia típica, 
artesanato e costumes, está a tão amada cerveja, que os 
imigrantes alemães �zeram questão de manter a produção, 
quando se estabeleceram no sul do Brasil.

VALE DA CERVEJA

Foto: Marcelo Martins
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Primeira locomotiva de Blumenau. Importada da Alemanha 
em 1908, chegou ao Brasil a bordo do Vapor Klobenz que 
também trazia oitocentas toneladas de material para a 
Estrada de Ferro Santa Catarina. O apelido “Macuca” foi dado 
devido à semelhança com a ave macuco, pois o apito 
lembrava seu pio e o ruído da descarga de sua caldeira 
parecia com o som produzido pelas suas asas. 

LOCOMOTIVA MACUCA

Foto: Divulgação por Alessandro Ricardo Braun Amaro

Foto: Divulgação turismoblumenau.com.br
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JANTAR DE 
ENCERRAMENTO

O presidente Rogerio, acompanhado de sua esposa Cléia Spezia, como bons an�triões, levaram os convidados para jantar na 
Choperia e Restaurante Thapyoka Blumenau. Como forma de agradecimento aos grupos de presidentes, executivos e 
acompanhantes, a escolha do local foi para apresentar uma mistura de cultura, diversão, descontração e prazer aliados aos mais 
extraordinários temperos que vão desde pratos típicos aos tradicionais.

Foto: Divulgação Prefeitura de Blumenau
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PARQUE VILA GERMÂNICA

Denominada de Famosc nos anos 1960 e 1970 e de Proeb 
nos anos 1980 e 1990, o atual Parque Vila Germânica é até 
hoje palco de grandes festas, feiras e eventos marcantes. 
Construído e projetado para grandes acontecimentos, 
contempla um amplo centro de eventos composto de 4 
setores. Trata-se de um complexo de arquitetura de 
inspiração europeia, que dispõe de restaurantes, diversas 
lojas de souvenirs, com produtos regionais e artesanato 
típico. Neste ambiente são realizados eventos de todos os 
tipos, porém, os que mais se destacam, são aqueles que 
trazem consigo a cultura e a tradição de nossos 
colonizadores, como a Oktoberfest, a Osterdorf – Vila de 
Páscoa, a Weihnachtsdorf – Magia de Natal, o Festival 
Brasileiro da Cerveja e a Festitália.

Foto: Divulgação blumenaumaiscultura.com.br

Inaugurada no ano de 2016, a Cervejaria Blumenau utiliza 
tecnologia de ponta, o talento dos cervejeiros locais e muito 
esforço para levar até seu público rótulos que honrem o 
nome da Capital Brasileira da Cerveja. O proprietário Valmir 
Zanetti apresentou a fábrica e em seguida um almoço típico 
foi servido no mesmo local.

CERVEJARIA BLUMENAU



MOMENTO SÓ DELAS

As esposas dos executivos e presidentes dos Sindsegs optaram por um dia de diversão no Parque Beto Carrero World enquanto 
os maridos participavam do Encontro dos Sindicatos, no dia 13 de setembro. Energia e alegria não faltou para o grupo que curtiu 
a sexta-feira no maior parque temático da América Latina.
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