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No dia 03 de março passado tivemos em São Joaquim a abertura da IV Vindima de Altitude, e
também tivemos a honra de ouvir e cantar com a Camerata de Florianópolis, que fez um show
espetacular em um belo palco montado em frente a nossa Igreja Matriz.
Com um repertório variado e leve a todos os gostos foram momentos de verdadeira alegria e
contágio ao público presente, que realmente ganha um belo presente dos organizadores da IV
Vindima de Altitude, que seguirá ao longo do mês de março inteirinho com uma programação
vasta e eclética ofertando uma diversidade muito legal de atividades em torno de toda a região
da Serra Catarinense, isso é muito bom para todos os joaquinenses, todos os
serrano-catarinenses, e principalmente para os turistas que nos visitam nessa bela época do
ano!
É preciso também enaltecer o trabalho da “Vinho de Altitude” Produtores Associados, que
acreditaram em nossas terras e vieram muitos como pioneiros alavancar esta grande e pujante
economia, que eleva São Joaquim, eleva a Serra Catarinense e eleva Santa Catarina a
cenários internacionais, com isso, toda a região da Serra Catarinense ganha, e ganha muito,
especialmente em divulgação do Produto Serra Catarinense com toda sua diversidade para o
turismo, uma natureza privilegiada, vales, montanhas, rios e cascatas, sempre um espetáculo a
parte e agora com o despontar do Enoturismo temos uma nova fonte econômica que traz muito
progresso para toda a região!
Parabéns a organização do evento, parabéns A Vinho de Altitude Produtores Associados,
todos os joaquinenses deveriam agradecer pela transformação que estes produtores realizam
em nosso território, a contribuição deste setor importante vai sem sombra de dúvidas, na
medida em que o tempo vai passando transformando a região em um polo turístico ímpar, para
se ter uma ideia, neste brilhante evento que tem praticamente um mês de duração, tendo na
minha opinião como ponto alto, o final de semana do dia 25 de março com a degustação no
Clube Astréa, praticamente os hotéis e restaurantes da região ficam lotados, há o fomento do
comércio e a região fica mais bonita e mais movimentada!
A IV Vindima de Altitude já nasceu um sucesso, dando um show de organização, tenho
absoluta certeza que em 2018 a Edição V do evento será também um sucesso ainda maior,
lembrando que o sucesso da Vindima é também o sucesso de São Joaquim e da Serra
Catarinense!
Parabéns aos Organizadores, certamente nos revestimos de orgulho!
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