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O presente trabalho tem como objetivo
colocar em destaque a mudança no nome
da região antes conhecida como Vale do
Contestado para Vale dos imigrantes e as
consequências dessa mudança para os
moradores da região.

INTRODUÇÃO

A região histórica do Vale do Contestado foi
construída pela presença dos imigrantes
alemães, italianos e japoneses, além dos
caboclos e negros que já habitam a região,
e é hoje um destino turístico muito
procurado no Brasil.

No dia quatro de julho de 2019, foi
proferida a decisão pela Instância do
Governo Regional do Vale do Contestado
que mudou o nome da região turística para
Vale do Imigrante, que será composto por
25 municípios. O desmembramento já foi
reconhecido pelo Ministério do Turismo e
faz parte da 13° região turística de Santa
Catarina, sendo publicado do Mapa do
Turismo Brasileiro 2019.

Tal decisão, tomada sem a consulta com os
acadêmicos da Instituição da Memória da
região, não foi bem recebida pela maior
parte da população. A Instância
Governamental justificou sua decisão em
ata como uma melhor forma de
apresentação da região para o roteiro
turístico.

MATERIAIS E MÉTODOS

Devido à importância dessa mudança, para
maior aprofundamento no assunto será
redigido um artigo baseado em pesquisas
bibliográficas e entrevistas com
especialistas. O denominação Vale do
Contestado faz parte da identidade cultural
da população e merece o devido
reconhecimento.
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Municípios que faziam parte da região turística do Vale do Contestado.

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/destinos/vale-do-contestado/.

Municípios incluídos no Mapa do Turismo Brasileiro depois da mudança.

Fonte: http://www.mapa.turismo.gov.br/mapa/.


