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sustentável.
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Renovando esperanças

É

chegado mais um fim de ano, e junto com ele um turbilhão de emoções. Alegrias pelas conquistas, frustrações pelos nossos fracassos, e esperanças pelos
sonhos que reservamos em nossos corações, na expectativa de que o ano vindouro seja um novo recomeço.
Na condição de gestores públicos somos colocados à prova diariamente. O
momento político do Brasil não é dos melhores. Notícias de corrupção chegam pelos
veículos de comunicação, e com elas a descredibilização do setor público. Mas há um
conjunto de coisas que não nos permite entregar os pontos. Cada um de nós, que em
algum momento escolheu ser prefeito, o fez em razão do bem querer ao seu povo, à
sua cidade. E porque vemos na política um instrumento para se fazer o bem em larga
escala.
O Estado de Santa Catarina, diga-se de passagem, é bastante privilegiado
nesse sentido, pois casos de desvios de recursos são raros por aqui. E a Amfri, por sua
vez, tem se destacado como uma das mais nobres Associações do Brasil, trazendo
em seu contexto uma incontável carta de benefícios para a região.
A cada dia os colegiados tem se mostrado mais atuantes, e investimentos de
alta grandeza, que visam o desenvolvimento econômico regional, tem sido privilegiados. É o caso da Volvo Ocean Race, um dos maiores eventos náuticos do mundo, e
que tem no leito de Itajaí uma de suas paradas mais charmosas. Também é o município de Itajaí que o InovAmfri aporta os novos projetos tecnológicos, que, seguramente, impactarão positivamente no desenvolvimento de todas as demais cidades
que compõe o nosso eixo geográfico.
Nesse semestre, dentre tantas conquistas, destacamos o desempenho do colegiado de pesca, que conseguiu mobilizar a categoria em nível estadual, trazendo a
maior autoridade pública do país para visita técnica na Amfri. Discussões estratégicas como a judicialização da saúde, o ordenamento técnico de seleção de organizações sociais, o aprimoramento das equipes técnicas por meio da construção de cursos e seminários também preencheram nosso calendário. E agora, para os próximos
meses, a Associação dedica-se a habilitar as suas cidades para construir as chamadas
PPP´s, ou Parcerias Público-Privadas, ampliando assim a capilaridade financeira dos
governos.
Por essas e outras razões que nos mantemos firmes e motivados. Ainda que
estejamos vivendo momentos difíceis, a cada dia, trabalhando com humildade e
dedicação, unidos nas causas comuns, novas conquistas se tornam realidade. E é
nesse espírito de fé e de união que a Amfri segue
trabalhando.
Ao encerrar o ano, então, queremos mais
que tudo reiterar nossos compromissos de
seguir lutando pelo progresso das nossas cidades, e para o bem das pessoas que aqui vivem.
Na certeza de que quando estamos imbuídos do
verdadeiro espírito público sempre encontramos em Deus a sua mão que nos abençoa.
Desejamos, por fim, que a solidariedade e
o amor ao próximo se multipliquem nesse
Natal, e que o ano que se inicia seja repleto de
paz e justiça social.
Um abraço fraterno!

ANA PAULA DA SILVA
Presidente da AMFRI
Textos e Edição:
Bruna Passos de Oliveira
Projeto Gráfico e Diagramação:
Oficina Birô de Criação
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Iniciativa da AMFRI finaliza etapa de elaboração de planos que
definem soluções para os próximos 25 anos em diversas áreas

Projeto InovAMFRI conclui 1ª fase

O

projeto de planejamento do
futuro da região da Foz do Rio
Itajaí “InovAMFRI” chega ao fim
da primeira fase. Os planos, elaborados
pelo projeto a partir de 2016, trouxeram
soluções para os próximos 25 anos nas
áreas de desenvolvimento econômico, a
partir do Distrito Regional de Inovação,
de mobilidade urbana regional com um
sistema intermunicipal de transporte
integrado, e de modernização da gestão
pública.
Prefeitos da AMFRI, o governador Raimundo Colombo e o ministro de Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações,
Gilberto Kassab, estiveram entre as autoridades presentes em 20/11, no Sapiens
Parque, em Florianópolis, para a reunião
do Conselho Consultivo.
O InovAmfri é um projeto regional,
com um planejamento de desenvolvimento econômico e social para os próximos anos, com a participação do Governo
do Estado, da Amfri, apoio do Sebrae, da

» Governador foi homenageado com placa entregue pela presidente da AMFRI
Univali e de outras entidades. “O projeto
está muito bem feito, agora vem a fase da
execução, sendo que o Centro de Inovação
Regional de Itajaí já sendo executado. Eu
não tenho dúvida que a região vai ganhar
um grande desenvolvimento com qualidade”, enfatizou Colombo.

INVESTIMENTOS

Atuação incrementa receitas
Em mais um ano, a AMFRI trabalhou
de forma eficiente na busca pelo crescimento do índice de retorno de ICMS de
seus Municípios repassado pela Secretaria da Fazenda. Mais de 5.300 mil empresas foram auditadas pela equipe e 272
processos administrativos foram protocolados junto a SEF.
O trabalho é efetuado em conjunto
com a Secretaria de Estado da Fazenda
por meio de reuniões, capacitações e
ciclos de estudos, estando inteiramente
por dentro das atualizações e melhorias
na legislação e escrita fiscal.
A AMFRI esteve envolvida em todas

as fases de apuração do Valor Adicionado (Auditoria, Impugnação de 1ª Instancia, Recurso de 2ª Instancia e Pedido de
Revisão). Sempre apresentando alegações contundentes e contrapondo fatos
que pudessem prejudicar o índice dos
Municípios envolvidos.
Em 2017, o Assessor em Movimento
Econômico da AMFRI, Romário Pereira
ainda foi incumbido de julgar processos
administrativos de 1ª Instancia. O trabalho executado pelo setor trouxe um incremento considerável para seus Municípios
na parcela de Retorno de ICMS, ajudando
diretamente no crescimento da receita.

MODELO ASSOCIATIVISTA

VOLVO OCEAN RACE

Comitiva
acompanha
largada
A Volvo Ocean Race é um dos maiores eventos esportivos do planeta e no
próximo ano estará fazendo uma das
paradas em Santa Catarina. Uma comitiva da AMFRI esteve no mês de outubro em Alicante, na Espanha, participando da largada.
Em abril, a Fórmula 1 dos mares
atraca pela terceira vez consecutiva em
Itajaí. Os preparativos estão acelerados, o governo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, está investindo R$ 4,7
milhões para receber a etapa da VOR
em um trabalho desenvolvido em parceria com a prefeitura itajaiense e a
AMFRI.
O retorno ao investimento é estimado em pelo menos R$ 100 milhões
na economia de Santa Catarina, principalmente na região de Itajaí. Na edição
anterior, em 2014-2015, foram movimentados mais de R$ 85 milhões
somente na cidade.

Comitiva do Ceará conhece AMFRI
Ações e organização dos consórcios
de turismo e saúde, colegiados, projetos
especiais, assessorias, eventos e capacitações foram apresentadas no início de
agosto a cerca de 40 representantes de
municípios do Estado do Ceará. A AMFRI
foi uma das quatro associações de Santa
Catarina escolhida pelo grupo por ser
referência no associativismo.
O vice-presidente da Associação dos

Municípios do Estado do Ceará, Dr. Nilson Diniz, afirmou que o encontro foi fundamental para que os municípios cearenses possam avançar no associativismo e
em implantação de novas tecnologias.
“Com vocês conseguimos ver o quanto
de serviço que se presta de forma efetiva
e econômica, como também que precisamos inovar e nos fortalecer regionalmente”.

» Presidente Ana Paula da Silva integrou
comitiva em busca de investimentos
para a região

inovação
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Durante assembleia extraordinária, prefeitos e vices da região
analisaram desafios e potencialidades de região metropolitana

Prefeitos debatem criação de
região metropolitana de Itajaí
MOBILIDADE URBANA

INOVAMFRI promove
audiências públicas

» Cerimônia também serviu para a entrega dos
certificados
de conclusão
aos participantes
» Na oportunidade,
o renomado
engenheiro Cássio Taniguchi expôs suas experiências

N

a manhã de 1º de setembro, prefeitos e vices da região da AMFRI
promoveram uma assembleia
extraordinária para tratar de dois importantes temas. O primeiro assunto foi à discussão sobre a Implantação da Região
Metropolitana de Itajaí e o outro abordou
as situações dos Hospitais Marieta Konder
Bornhausen e Pequeno Anjo, aos quais
terão a ajuda das prefeituras em 2018.
A abertura foi feita pela Presidente da
AMFRI, Ana Paula da Silva e o deputado

estadual Jean Kuhlmann. Em seguida, o
renomado engenheiro Cássio Taniguchi
expôs suas experiências em outras regiões.
Cassio foi consultor de projetos urbanísticos em diversas cidades brasileiras e
desenvolveu ações internacionais de mobilidade no Japão, Estados Unidos, Emirados
Árabes e Porto Rico. O engenheiro reforçou a importância da implantação da Foz
do Rio Itajaí como região metropolitana,
uma vez que as cidades estão totalmente
interligadas.

Duas audiências públicas sobre planos
elaborados pela empresa IDP Brasil Engenharia, foram realizadas na tarde de 6 de
julho. As ações fazem parte do projeto
regional InovAmfri e contemplam os municípios que compõem a AMFRI. Em uma das
audiências, o Plano de Transporte Coletivo
Intermunicipal foi apresentado desde suas
diretrizes e metas até a proposta das novas
linhas e suas capacidades. Políticas tarifárias, políticas operacionais e infraestrutura
necessária são algumas das características do sistema explicadas durante a
audiência.
Iniciando a audiência do Plano Integrado de Mobilidade Urbana Regional foram
explicadas as etapas e desenvolvimento
das atividades realizadas. O Eng. Edésio
Elias Lopes apresentou as principais propostas previstas no Plano a partir do diagnóstico. Entre elas a nova ponte entre Itajaí
e Navegantes, ciclovia de integração, novo
acesso a Bombinhas, ligação BR-101 e Praia
Brava e as duplicações da BR- 470 e SC-486.

APOIO

NOVIDADE

AMFRI busca captar
investimentos em Israel

Criado Colegiado de
Gestão Pública e Inovação

Uma comitiva catarinense esteve em setembro no país que
é considerado o segundo melhor ambiente do mundo em inovação e tecnologia. A missão é liderada pela Assembleia Legislativa, governo do Estado, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e conta com a participação de representantes
da AMFRI.
O grupo visitou empresas de tecnologia e inovação, universidade, fabricantes de armamentos e autoridades locais. Ana
Paula da Silva, presidente da AMFRI, ainda
acrescenta que outro
objetivo é atrair investimentos. “Empresas
de tecnologia avaliam
o Brasil como ambiente de instalação de
novas unidades. Vamos
oferecer a nossa
região”,
enfatiza.
»» Comitiva
informações
diretordos
de
Cerimôniatrocou
também
serviu paracom
a entrega
Negócios
da
Universidade
de
Tel
Aviv,
certificados de conclusão aos participantes
Herman Richter (centro)

Por incentivo do InovAmfri foi criado o Colegiado de Gestão
Pública e Inovação – CGPI. O novo colegiado é composto por funcionário efetivos das prefeituras da região, universitários e assessores técnicos da AMFRI, que concluíram no primeiro semestre o
curso de Formação de Líderes Públicos, também ação InovAmfri.
O CGPI tem como objetivo discutir, planejar, construir políticas
e desenvolver ações, destinadas a promover a melhoria de gestão
pública municipal, agregando tecnologia e inovação aos processos realizados nos municípios. O colegiado é mais uma iniciativa
inovadora, garantindo a participação dos servidores efetivos das
prefeituras nas políticas públicas e planejamento das ações.
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Ao total, grupo realizou cinco reuniões ao longo do
segundo semestre do ano, sempre em cidades diferentes

Gestores de Cultura se reúnem
para discutir ações em conjunto

N

o 2º semestre, o Colegiado de
Cultura da AMFRI continuou
promovendo reuniões itinerantes. O encontro de 24 de julho foi realizado em Itapema e um dos assuntos
foi o calendário das visitas do RoteiroCultural. Sete cidades foram visitadas entre
27 de julho e 29 de agosto para inserção de
novos atrativos.
Em agosto o encontro foi no município de Balneário Piçarras, nas instalações do Centro Cultural Luiz Telles. A reunião ainda contou com a participação
do Prefeito de Balneário Piçarras, Leonel José Martins. Em setembro, a reunião foi realizada em Camboriú, e a do
mês seguinte aconteceu em Balneário Camboriú.
No dia 14/11, a Câmara de Vereadores de Penha também recebeu o grupo.

O colegiado ressaltou a importância de
se criar uma fundação para que as políticas públicas na área da Cultura possam
ser desenvolvidas de forma autônoma.

» No encontro de Itapema, as
alterações e acréscimos do
Roteiro foram o principal
assunto tratado

MEIO AMBIENTE

PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Prefeitos apoiam programa
de controle de cães e gatos

Agricultura e Pesca auxilia
na serviço de inspeção

Na assembleia de outubro os prefeitos aprovaram à continuidade do Programa Regional de Controle da População de
Cães e Gatos, proposto pelo Colegiado de Meio Ambiente.
Representantes do Conselho de Proteção Animal de Balneário
Camboriú apresentaram a proposta do Programa “PRODOG”.
“Vamos precisar da ajuda e apoio das Secretarias de Saúde,
Meio Ambiente e Educação para juntos montarmos uma força
tarefa de Proteção e Saúde Animal atendendo de forma eficaz
toda nossa região”. destacou Maria Heloisa Furtado Lenzi.
Outra ação do Colegiado de Meio Ambiente, esta realizada em setembro, foi conhecer os projetos ambientais que o
Instituto Ambientes em Rede (IAR) representa no país, com
destaque para o “Eco escolas”. Ricardo Oehling, Diretor do
Instituto, mostrou aos secretários e gestores da área, os objetivos de cada programa, contexto, forma de participação e a
viabilidade de implantá-los nos respectivos municípios participantes.

Em 14 de setembro o principal tema do encontro doColegiado de Agricultura e Pesca foi o Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). O grupo ouviu atentamente as explicações e fez questionamentos ao consultor do
SEBRAE, Marcelo Nalin.
O serviço de inspeção municipal foi uma das prioridades do
colegiado nos últimos meses. Em 9/11 os Secretários Municipais e representantes da empresa W3Agro debateram sobre a
utilização do sofwtare de gestão
das atividades, que já está sendo
utilizado na maioria dos municípios da região. O Presidente do
Colegiado Frank Max Marques
agradeceu aos técnicos da
» ‘Novos encontros serão realizados’,
W3Agro, destacando que novos salientou presidente do Colegiado
encontrosserãorealizados.
Frank Max Marques

TRIBUNAL DE CONTAS

AMFRI esclarece dúvidas sobre SIOPE
Para esclarecer dúvidas sobre o tema e os Planos Municipais de Educação, os três
presidentes dos colegiados de Contadores, Controle Interno e Educação, se reuniram
em 14 de novembro com o Auditor Fiscal de Controle Externo - Gerson dos Santos Sicca.
No encontro no Tribunal de Contas de Santa Catarina, além dos esclarecimentos
sobre as mudanças no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Educação), foram orientados sobre o e-Sfinge.
Em 22 de agosto, representantes doColegiado de Educação e doColegiado deContadores também se reuniram para discutir sobre o SIOPE.
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Assessores de imprensa da região tiveram a oportunidade de
conhecer as equipes de reportagem e estreitar contato com emissoras

Colegiado de Comunicação faz
visitas técnicas à NSC e à RIC

O

» Encontros com equipes da NSC e RIC (no detalhe) serviram para estreitar relação

colegiado de Gestores de Comunicação Social da AMFRI
(COGECOM) realizou no dia
25/8 uma visita técnica a sede do grupo
RIC Record. Já no dia 29/11 a visita foi ao
grupo NSC, ambos em suas sedes em Itajaí. O objetivo das visitas foi gerar uma
maior aproximação entre os veículos de
comunicação do grupo com os assessores de imprensa das prefeituras da Foz do
Rio Itajaí.
Os assessores tiveram a oportunidade de trocar contatos e informações
com a equipe responsável pelas notícias
e reportagens da região. O encontro foi
umas das demandas estabelecidas pelo
colegiado. “Ação muito produtiva, pois
consideramos que esta aproximação se
faz necessária para principalmente buscar formas de melhor aproveitar as pautas e assuntos das prefeituras”, enfatizou a presidente do Cogecom, Renata
Furnaletto.

HABITAÇÃO

ESPORTES

Programa de Regularização
Fundiária é apresentado

Colegiado quer unificar
regimento das punições

» Secretário executivo da Habitação Leodegar Tiscoski veio especialmente
à AMFRI para esclarecer dúvidas sobre programa voltado aos agricultores

Na manhã de 13 de julho, o secretário da SST, Leodegar Tiscoski, esteve na reunião do Colegiado da AMFRI. Secretários e
Técnicos Municipais de Habitação da região estiveram atentos à
apresentação do Programa de Regularização Fundiária. O secretário esclareceu dúvidas sobre o Programa que beneficia os
agricultores, com acesso ao levantamento topográfico georreferenciado.
Em outra reunião do colegiado de habitação, desta vez no dia
19 de outubro participaram representantes da Caixa Econômica
Federal. O encontro tratou principalmente do Programa Minha
Casa, Minha Vida e conforme relatou o presidente do Colegiado,
Valter Santos, “sendo que o mais viável e compatível com a realidade da região estiveram atentos principalmente à faixa 1,5 que
para se enquadrar o limite de renda mensal é de R$ 2,6 mil”.

O Colegiado de Gestores Municipais de Esportes da AMFRI
elegeu em 12/7 sua primeira diretoria. O Secretário Municipal
de Esporte e Lazer de Balneário Piçarras, Fernando Manoel
Santos foi eleito como presidente. Já para a vice-presidência
foi escolhido o Presidente da Fundação Municipal de Esportes
de Bombinhas, Tiago Antônio de Souza que destacou que a
criação do colegiado será um marco, tornando-se um passo
importante, dando mais visibilidade para o Esporte na região.
Uma das primeiras ações do grupo está sendo a unificação
de regulamentos e competições padrão na região. Durante o
semestre o grupo debateu e estudou em todos os seus encontros o regulamento esportivo de cada município com a intenção de unificar o regimento de punições de todos os campeonatos na Foz do Rio Itajaí.

» Ideia de padronizar regulamentos de competições é uma das
primeiras iniciativas do novo colegiado da AMFRI
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Voltado a fortalecer a cooperação intermunicipal na área da educação e
na gestão pública, colegiado é um dos destaques em livro lançado em SP

GOGEMFRI é referência em
colaboração na educação

» Em Luiz Alves, colegiado foi recebido pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
» Colaboradores no lançamento do livro do autor Fernando Luiz Abrucio em São Paulo

C

onstituído como um colegiado
de gestão em educação que
busca fortalecer a cooperação
técnica, científica, cultural, financeira,
educacional e de gestão pública na
região da AMFRI, o CoGemfri, foi um
dos destaques evidenciados no livro
“Cooperação Intermunicipal – experiências de Arranjos de Desenvolvimento da Educação no Brasil”, do autor Fernando Luiz Abrucio. O livro foi lançado
na noite de 29/11 no I Seminário Colabora Educação.

O CoGemfri visa ao desenvolvimento, execução de programas e projetos
de cooperação intermunicipal e consolidação de um espaço de promoção da
gestão democrática compartilhada da
educação básica pública, em regime de
colaboração entre os Sistemas de Ensino que integram a região da Foz do Rio
Itajaí. A consultora da AMFRI, Gilmara
da Silva, fez contribuições relevantes ao
livro explicando como o colegiado funciona e atua. "Que orgulho e emoção ver
nossa história contada".

CARREIRAS DO MAGISTÉRIO

Municípios recebem assistência
para a reformulação de planos
Durante o segundo semestre foi
tratada a reformulação dos Planos de
Carreira e Remuneração do Magistério. No inicio de julho, a primeira reunião contou com secretários e técnicos
da educação dos municípios da região
que estiveram na Biblioteca Municipal

de Itajaí para apresentação do trabalho, encaminhamentos, informações
gerais e determinação de prazos.
A Secretaria de Articulação com os
Sistemas de Ensino do MEC retomou
suas atividades e, entre elas, este trabalho. O Avaliador Educacional Técnico que atende a região da Amfri é o
Prof. Elson Quil Cardozo. A comissão
para tratar do tema foi criada para possibilitar o cumprimento da meta dos
PMEs que trata do plano de carreira e o
cumprimento da lei do piso salarial
nacional.
» Uma comissão técnica foi criada para
garantir que todos os municípios recebam
orientações técnicas e legais do MEC

BASE CURRICULAR

Representantes
participam de
audiência
O Conselho Nacional de Educação
(CNE) iniciou uma sequência de audiências públicas em todas as regiões do
Brasil para discutir o texto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O debate da região Sul aconteceu no dia 11 de
agosto, em Florianópolis.
A Consultora em Educação da
AMFRI, professora Gilmara da Silva,
representou a Fecam na audiência e
pode contribuir de forma mais direta
nas discussões propondo alterações
no texto do documento. Penha, Balneário Camboriú, Bombinhas, Itapema e Itajaí estiveram entre os participantes.

COLEGIADO

Bombinhas e
Itajaí eleitas
para presidência
Em 14/11 o Colegiado de Secretários
Municipais de Educação elegeu sua
nova presidência. Foram escolhidas,
como Presidente, a Secretária de Educação de Bombinhas, Profª Fátima
Regina Brizolla e como Vice-Presidente,
a Secretária do município de Itajaí, Profª
Elisete Furtado Cardoso. Em pauta
estiveram temas como apresentação de
proposta de análise e estruturação da
oferta da hora atividade e matriz curricular junto aos Sistemas de Ensino.
O grupo constatou que de maneira
geral o território não registrou alterações significativas. Como destaque
positivo registra-se os resultados da
Rede Municipal de Ensino de Bombinhas nas áreas de Leitura e Matemática.
A consultora educação da AMFRI, Gilmara da Silva ainda orientou para a
finalização das atividades de monitoramento dos Planos de Educação em 2017.

» Secretárias de Educação e as novas
integrantes da diretoria do Colegiado

estado
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Colegiado de Agricultura e Pesca da AMFRI encabeçou pedido
para realização de estudos sobre estoques e espécies ameaçadas

AMFRI lidera reivindicações da pesca

N

a manhã de 9 de outubro, o
Secretário Nacional da Aquicultura e da Pesca, Dayvson
Franklin de Souza esteve no auditório da
Assembleia Legislativa, em Florianópolis, junto com lideranças políticas do
Estado, entidades ligadas ao setor pesqueiro, Ministério Público e pescadores.
O objetivo foi apresentar as demandas
da atividade em Santa Catarina, entre
elas, a necessidade da emissão de novas
licenças de pesca e do Registro Geral da
Atividade Pesqueira.
A iniciativa partiu do Colegiado de
Agricultura e Pesca da AMFRI e de sua Presidente, Ana Paula da Silva. A Presidente
da AMFRI solicitou as lideranças à constituição de uma frente parlamentar exclu-

EDUCAÇÃO

Fórum do TCE
reúne gestores
Capacitar agentes públicos em temas
relacionados à área da educação foi o
objetivo do “FórumTCE Educação: A Efetividade dos Planos de Educação em
Santa Catarina”, que a Corte de Contas
catarinense realizou em 17/10 na sua
sede, em Florianópolis. O evento foi voltado a secretários municipais da Educação, representantes das Associações de
Municípios que atuam na área e servidores municipais do setor de orçamento público.
A realização do Fórum é do Tribunal
de Contas de Santa Catarina. A iniciativa
conta com o apoio do MEC, no âmbito
do acordo de cooperação técnica celebrado entre a Atricon, o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e o Instituto Rui Barbosa.

» AMFRI esteve representada no Fórum por
gestores e técnicos de sete municípios da região

siva para o setor da pesca e
a reivindicou uma emenda
ao orçamento nacional
para a realização de estudos sobre a avaliação de
estoques e espécies ameaçadas. O presidente do Colegiado Frank Max Marques
ainda pediu uma revisão da
Portaria 445/2014 do Ministério do Meio Ambiente,
que incluiu uma série de peixes e invertebrados na lista
de espécies ameaçadas de
extinção.

» Representantes da AMFRI entregaram demandas ao
Secretário Nacional da Aquicultura e da Pesca

COMUNICAÇÃO PÚBLICA

COGECOM marcou presença
em seminário catarinense
A FECAM promoveu, de 22 a 24/11, o
2º Seminário Catarinense de Comunicação Pública. A AMFRI esteve representada por assessores de comunicação das
suas prefeituras e da própria associação
no evento realizado em Florianópolis.
Profissionais de mais de 70 cidades de
Santa Catarina foram capacitados.
Outra capacitação em que os integrantes do Colegiado de Comunicação
Social estiveram foi o Curso de Imprensa
e Comunicação promovido pela EGEM.
O evento foi realizado nos dias 28 e 29 de
setembro na Granfpolis. Mostrando a
preocupação com o aperfeiçoamento, a
região da AMFRI foi a de maior representatividade com 11 assessores de comu-

» Delegação da AMFRI ao lado de
assessores da FECAM

nicação presentes. “Para crescemos na
nossa atuação é fundamental estarmos
nos atualizando, além de trocar experiências com profissionais de todo o Estado”, destacou a vice-presidente do Cogecom, Naiza Comel.

GESTORES DE CONVÊNIOS

Colegiado participa de encontro
estadual para avaliar ações do ano
Representantes da equpe técnica da
AMFRI e do Colegiado de GMCs da associação também estiveram no III Encontro Estadual de Gestores Municipais de
Convênios, promovido pela FECAM de
15 a 17 de agosto. O evento em Florianópolis reuniu mais de 300 profissionais,
entre gestores, engenheiros e arquitetos, que atuam nos setores de captação
de recursos e execução de obras públicas. Na manhã do dia 16, a prefeita de
Bombinhas e presidente da AMFRI, Ana
Paula da Silva, participou palestrando
sobre o exemplo de Bombinhas e apre-

sentando o Projeto Inovamfri.
O Colegiado Estadual de Gestores
Municipais de Convênios e de Assessores
de Projetos das 21 associações de municípios de Santa Catarina esteve reunido
em Florianópolis durante os dias 21 e 22
de novembro. O grupo avaliou as ações
realizadas em 2017 e planejou as ações a
serem executadas em 2018. Participaram representando a AMFRI, Roberto de
Souza, Assessor de Projetos e Convênios
da associação e Jaylon Cordeiro da Silva,
Gestor de Convênios de Penha e Presidente do Colegiado Estadual.

10

projetos

INFORMATIVO AMFRI # 14 l DEZEMBRO / 2017

ENGENHARIA E ARQUITETURA

Ano de 2017 se encerra
com mais de 220 projetos

O

s municípios associados àAMFRI
são continuamente assessorados pela equipe de Engenharia
e Arquitetura da associação. No ano de
2017 o setor realizou 224 ações em benefício de seus municípios. As ações contemplam estudos preliminares; pareceres de projetos e obras; acompanha-

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CIEP Rodesindo Pavan
Projeto de recuperação e reforço
Extensão de 13,00m
R$ 4.174,42
Unidade Basica de Saúde
Ariribá
Projeto de reforma e orçamento
do arquitetônico (acessibilidade)
Área total de 440,76m²
R$ 54.083,62

BALNEÁRIO PIÇARRAS
Rua Pedro Rodrigues da Silva
Trecho 02
Projeto e orçamento da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação:
5.933,65m²
R$ 737.866,52
Quadra Society
Projeto e orçamento
arquitetônico
Área total de: 1.804,15m²
R$ 561.716,14

mento de obras; e Check List’s.
Rubens Adriano Kinaipp, engenheiro civil da AMFRI, conta que 2017 a
demanda aumentou ainda mais com o
retorno de Balneário Camboriú à associação e a cada vez todos os municípios
estão solicitando mais projetos, o que
resultou também na ampliação da equiREPROGRAMAÇÃO 2
Rua Abílio Manoel de Borba
Trecho 01
Projeto e orçamento da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação:
8.943,90m²
R$ 1.181.492,70

BOMBINHAS
Rua Cavalo
Anteprojeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
7.022,45m²
R$ 1.205.582,31

Unidade Básica de Saúde
Mariscal
Projeto e orçamento do arquitetônico, estrutural, eletrico, hidrossanitario, preventivo contra
incêndio e instalações especiais
Área total: 386,60m²
R$ 806.292,57

pe do setor. Além disso, a engenharia
realiza check list’s que se trata da análise, acompanhamento e aprovações
junto a Caixa Econômica Federal, ao
Banco de Desenvolvimento de Santa
Catarina (BADESC) e aos Ministérios
Federais. Veja abaixo alguns projetos
desenvolvidos no último semestre:

ILHOTA
Escola Domingos José Machado
Levantamento e reforma para
adequação as normas de segurança contra incêndio
Área total: 3.800,00m²
R$ 606.596,95
Rua Severo Silveira Ramos Trecho 1
Projeto e orçamento de pavimentação asfaltica drenagem pluvial,
calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação:
9.236,05m²
R$ 2.316.036,75
Rua Bonifácio Maba
Projeto e orçamento de pavimentação asfaltica drenagem pluvial,
calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação:
15.240,00m²
R$ 2.836.580,04

ITAJAÍ
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
Projeto de readequação
Area total de 941,70m
R$ 300.000,00
Ponte Erna Hoier
Projeto executivo de ponte em
concreto pre-moldado
Extensão total de 45,00m
R$ 1.215.107,17

projetos
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LUIZ ALVES
Rua Professor Simão Hess
Projeto e orçamento da reurbanização com piso intertravado,
drenagem pluvial, calçadas e
sinalização viária
Área de pavimentação:
7.485,55m²
R$ 3.062.354,82

Corpo de Bombeiros
Projeto de ampliação e orçamento
arquitetônico, estrutural, elétrico,
hidrossanitário, preventivo contra
incêndio e instalações especiais
Area total de 870,90m²
R$ 1.393.553,59

ITAPEMA
Avenida Nereu Ramos
Projeto e orçamento da pavimentação asfaltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação:
9.512,90m²
R$ 1.249.459,13

Marginal de Acesso
na Vila Nova
Projeto e orçamento de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial,
calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação:
1.755,90m²
R$ 445.424,62
REPROGRAMAÇÃO 1
Rua Osni Luiz Schmitz
Área de pavimentação:2.641,20m²
R$ 413.744,19

NAVEGANTES
Av. Santos Dumont
Atualização do orçamento da
pavimentação e drenagem
Área de pavimentação:
7.652,75m²
R$ 4.431.023,14

Rua Calixto Luís Honório
Projeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas e sinalização viária
Área de pavimentação:
1.966,45m²
R$ 284.507,17

PORTO BELO
Av. Hironildo Conceição
dos Santos trecho 02
Projeto, orçamento referente
a pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, calçadas e
sinalização viária
Área de pavimentação:
7.338,85m²
R$ 2.750.614,70

Ruas: Itajaí, Orlando Ferreira,
José Francisco Lauriano,
João Gazaniga
Projeto, orçamento da
pavimentação, drenagem pluvial,
calçadas e sinalização viaria
Área de pavimentação:
49.777,65m²
R$ 16.650.650,97
Ginásio Poliesportivo
Anteprojeto e orçamento do
arquitetonico
Área total: 2.822,44m²
R$ 5.539.887,47

CHECK LIST 2 - CEF
Rua 436C
(33+13,74m a 37+9,34m)
Extensão: 75,60m
R$ 338.506,89

PENHA
Unidade Básica de Saúde
Cohab
Projeto de reforma e orçamento
do arquitetônico (acessibilidade)
Area total de: 230,35m²
R$ 8.708,13
Unidade Básica de Saúde
Santa Lídia
Projeto de reforma e orçamento
do arquitetônico (acessibilidade)
Area total de: 293,33m²
R$ 26.242,95

REVISÃO 2
Estrada Santa Luzia
(trecho final)
Área de pavimentação:
5.172,00m²
R$ 2.800.773,46
REPROGRAMAÇÃO 2
Av. Governador Celso
Ramos
Área de pavimentação:
15.888,71m²
R$ 11.989.327,84

12

eventos

INVENTÁRIO

INFORMATIVO AMFRI # 14 l DEZEMBRO / 2017

Publicação elaborada pela Fundação do Meio Ambiente apresenta
diversidades culturais, ambientais e econômicas da região

Prefeitos recebem Atlas Ambiental

A

fundação do Meio Ambiente (Fatma) entregou oficialmente em
18/8 aos Prefeitos da AMFRI o livro
Atlas Ambiental do Rio Itajaí-Açú. O presidente da Fatma, Alexandre Waltrick contou que pesquisadores e colaboradores de
universidades, institutos de pesquisa e

órgãos públicos assinam os textos, dispostos em mais de 300 páginas.
“Agradecemos imensamente aos
representantes da Fatma por estarem nos
entregando esse material que apresenta
um conteúdo rico e diversificado”, enfatizou a Presidente da AMFRI, Ana Paula da

CONVÊNIOS

SAÚDE FISCAL

AMFRI realiza
capacitação
do SICONV

Promotor apresenta resultados

O curso sobre o Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse SICONV foi realizado em 15/9. Durante
todo o dia o assessor da AMFRI e coordenador do colegiado de GMCs, Roberto de
Souza, repassou conhecimentos sobre a
elaboração, cadastramento de propostas
e prestação de contas no programa
SICONV.
Representantes municipais souberam
mais sobre o sistema que foi criado em
2008 para administrar as transferências
voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios,
Distrito Federal e entidades privadas sem
fins lucrativos. “Com a mudança de grande parte das gestões municipais percebemos a necessidade de estar dando suporte técnico e capacitação na área de captação de recursos e gestão de convênios”,
destacou Roberto.

» Cerca de 50 gestores e técnicos
participaram da capacitação

Com o objetivo de apresentar os
resultados obtidos até o momento no Programa Saúde Fiscal foi realizado um evento em 12 de dezembro. O Promotor de Justiça, Coordenador no MPSC, Giovanni
Andrei Franzoni Gil, ainda apontou as perspectivas e ações a serem desenvolvidas em
conjunto com as Promotorias de Justiça.
Mais de 50 secretários de administração, finanças, contadores, controladores,
fiscais e procuradores estiveram no auditório da AMFRI, que promoveu o encontro
em parceria com o Ministério Público de
Santa Catarina. O prefeito de Ilhota, Érico
de Oliveira (Dida) e o secretário executivo

Silva. Ainda foi entregue a Fatma o Relatório de Impacto do Meio Ambiente do Distrito de Inovação Regional de Itajaí, ação
que integra o projeto InovAmfri. O presidente do conselho do InovAmfri, Paulinho
Bornhausen, e o deputado estadual Jean
Kuhlmann também prestigiaram o evento.

» Giovanni Franzoni Gil destacou ações
para combater sonegação fiscal
da AMFRI, Célio José Bernardino estiveram entre as autoridades que prestigiaram o evento.

DEFESA CIVIL

Seminário aborda prevenção
O tema “A Gente Não Pode Mudar O Passado, Mas Pode Prevenir O Futuro”, foi tratado no 2º Seminário Regional da Defesa
Civil de Santa Catarina. O evento aconteceu no auditório da
AMFRI em 24 de agosto. O objetivo foi sensibilizar os gestores
públicos municipais e os profissionais da área de defesa civil e
afins sobre a gestão de risco e desastres, visando aumentar a resiliência local e minimizar os efeitos adversos dos desastres.
Rodrigo Moratelli, Secretário de Estado, Evandro Argenton, Presidente do Colegiado de Defesa Civil e Eliezer Cardoso,
Coordenador da COREDEC Itajaí, fizeram a abertura do evento,
considerado um sucesso por unanimidade das quase 100 pessoas presentes. O público esteve engajado e interessado, mostrando que realmente foi muito importante essa preparação
que possibilitou apresentar o Sistema Integrado de Proteção e
Defesa Civil dentro das três esferas.

» Rodrigo Moralli,
secretário da Defesa Civil

eventos
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Em parceria com o Tribunal de Contas de SC, AMFRI promoveu
mais um evento para orientar e esclarecer dúvidas sobre tema

Ciclo de Estudos reúne gestores
MORADORES DE RUA

Seminário
busca soluções

» Em três oficinas ofertadas,quase 250 gestores e técnicos participaram de evento

C

om o objetivo de aproximar quem
fiscaliza de quem aplica o dinheiro
público, o Tribunal de Contas de
Santa Catarina em parceria com a AMFRI
promoveu no dia 27/7 a etapa regional do
XVII Ciclo de Estudos de Controle Público
da Administração Municipal. Mais de 240
pessoas participaram, entre vereadores,
secretários, contadores, controladores
internos e técnicos de recursos humanos e
de licitações e contratos das prefeituras
dos municípios da Foz do Rio Itajaí.

Foram oferecidas oficinas nas áreas de
contabilidade e controle interno, atos de
pessoal e licitações e contratos. Os agentes
públicos receberam orientações sobre
boas práticas na administração pública. “O
ciclo nos elucidou sobre algumas pendências que tínhamos, mas também nos trouxe
novas dúvidas, nosso papel agora é rever
alguns procedimentos para ajustar com a
conduta apresentada pela visão do TCE”,
frisou a presidente do colegiado de Fazenda da AMFRI, Ana LúciaWilvert.

Capacitar equipe multidisciplinar para a
atuação comprometida com a realidade da
população em situação de rua foi objetivo do
encontro. Equipes das áreas da saúde, assistência social e educação estiveram na sede
da AMFRI no dia 30 de agosto para se aperfeiçoar mais sobre abordagem e condução. O
evento ainda contou com a participação de
pessoa que estão em situação de rua, que
além de estarem procurando por ajuda estão
em busca de entender melhor o sistema.

» Participaram de encontro equipes da
de saúde, assistência social e educação

RISCOS DE DESASTRES

CONTROLE INTERNO

Formalizado centro de
estudos e pesquisas

Seminário ‘Unindo Forças’ é
realizado na sede da AMFRI

Em benefício da população da região, na tarde de 25/10,
foi celebrado uma cooperação técnica entre instituições, criando o Centro de Estudos e Pesquisas de Riscos de Desastres
da Foz do Rio Itajaí – CEPEDfri. A iniciativa é da AMFRI, Colegiado de Proteção e Defesa Civil e Coordenadoria Regional de
Proteção e Defesa Civil – COREDEC.
O CEPEDfri é um centro plural, cujos integrantes são instituições de ensino superior e técnico, instituições de pesquisa
e extensão, entre outros que podem apresentar e desenvolver projetos considerados relevantes ao tema redução de riscos a desastres. Já integram o Centro, representantes das
Defesas Civis dos municípios da AMFRI, UNIVALI, Instituto
Federal Catarinense Campus Camboriu, COREDEC, UDESC,
Associação Brasileira de Pesquisa de Redução de Riscos e
Desastres, e Secretaria de Estado da Defesa Civil.

Em 6 de setembro, foi a vez de a AMFRI sediar o seminário
Unindo Forças, programa desenvolvido pelo Ministério Público de Santa Catarina em parceria com entidades municipalistas. O evento faz parte de uma série de encontros regionais
envolvendo agentes públicos, como Prefeitos, Controladores
Internos, Secretários Municipais, Vereadores e Promotores de
Justiça.
Foi apresentada aos participantes a extrema importância de
manter o Controle Interno bem estruturado, principalmente
pelo atual momento vivido no País, que impõe a necessidade de
uso eficiente dos recursos. O programa, que completou dois
anos, reforçou também a importância da aproximação do ministério público e unidades de Controle Interno dos municípios catarinenses, para impulsionar a atuação administrativa na prevenção e repressão ao ilícito.

» Grupo reúne órgãos
públicos, instituições
de ensino e entidades
civis

» Evento teve o
objetivo de fortalecer
o controle interno
nas prefeituras
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Evento foi promovido em parceria com a Federação
Catarinense de Municípios e o Ministério Público Federal

AMFRI promove roda de conversa
sobre serviços de acolhimento

C

» Atividade reuniu conselheiros tutelares e de
direitos, secretários, promotores e servidores

onselheiros, secretários municipais de assistência social, promotores, representantes dos serviços de acolhimentos e trabalhadores
do Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) estiveram no auditório da
AMFRI durante todo o dia 24 de novembro. Os Serviços de Acolhimento para
Crianças e Adolescentes foram o tema
da roda de conversa promovida pela
associação em parceria com a Federação Catarinense de Municípios - FECAM
e o Ministério Publico Estadual.

A Proteção Integral e Convivência
Familiar e Comunitária. Concepções e
modalidades de Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes,
passo a passo da metodologia de
implantação experiências do Família
Acolhedora, o reordenamento e o serviço de Acolhimento integraram a programação. O evento ainda contou com
o apoio do COEGEMAS, Centro de
Apoio a Infância e Juventude, Tribunal
de Justiça e Secretaria de Estado da
Assistência Social.

SERVIÇO SOCIAL

GRUPOS DE TRABALHO

Curso aborda convivência e
fortalecimento de vínculos

GTs dos CRAS e CREAS
fazem capacitação

Com o objetivo de dialogar sobre a concepção de
convivência e fortalecimento de vínculos no
SUAS, profissionais da área
da Assistência Social participaram nos dias 1 e 2 de
agosto do curso. O evento
foi conduzido pela renomada mestre e doutora em Serviço Social, Abigail Torres.
» Cerca de 50 profissionais da
Foram tratados de
área participaram do evento
temas como o trabalho social nos serviços, desproteções relacionais, vulnerabilidades, vínculos e construção de
referencia de proteção em serviços. Os participantes formaram um grande grupo composto por pessoas que executam
diferentes serviços dentro da Atenção Básica e Média complexidade na região da AMFRI. A promoção foi realizada em parceria com Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM.

Uma capacitação realizado no dia 14 de agosto reuniu dois GTs
(Grupos de Trabalho), um composto por integrantes dos CRAS e
outro pelo do CREAS da região. Já em 11/9 o GT dos profissionais
dos Centros de Referência da Assistência
Social trabalhou com os termos vulnerabilidades social e vínculos conduzidos
pelo palestrante David Tiago Cardoso.
O GT composto pelas equipes dos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social assistiu em 12/9 a apresentação do papel do terapeuta ocupacional nos CREAS realizada pela palestrante Lais Rebeca. Em seguida cada município contou sobre casos de sucesso e de
maior dificuldade. No encontro em conjunto de outubro, as equipes dos CRAS e
CREAS fizeram a avaliação das atividades
de trabalho realizadas neste ano e o planejamento das ações a serem desenvolvi- » Encontros permitem
troca de experiências
das em 2018.

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

Atuação de psicólogos é tema de encontro
Dez reuniões ampliadas itinerantes
aconteceram em diferentes regiões do estado. No dia 11/10 foi a vez de a AMFRI receber o evento abrangendo a macrorregião
do Litoral. Promovido pelo Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região, o encontro abordou a atuação dos psicólogos no
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS).
“Nosso objetivo foi dialogar com as psicólogas para problematizar a atuação na

Política Pública de Assistência Social e também gerar aproximação com a categoria”,
contam Fabricio A. Raupp e Nanci Cecilia
Veras, representantes do CRP-12 e integrantes do Núcleo Estadual de Psicologia
na Assistência Social. O NEPAS e o Conselho foram apresentados e houve também
debate sobre a identidade do psicólogo no
SUAS, o diálogo sobre a interface com os
outros profissionais e potencialidades da
atuação da Psicologia.

» Fabricio A. Raupp e Nanci Cecilia Veras
foram os palestrantes do evento
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saúde

15

Colegiado de Procuradores Jurídicos e a Câmara Técnica de
Farmácia promovem debate buscando minimizar demandas judiciais

Eventos discutem a judicialização
para medicamentos de alto custo

E

ncontros foram realizados no
segundo semestre de 2017
onde o objetivo foi o mesmo,
debater e sanar dúvidas dos procuradores e equipes de saúde quanto à organização dos medicamentos. Estas reuniões resultaram em um evento realizado no dia 30/11: Judicialização na
saúde - medicamentos de alto custo.
Buscando minimizar os impactos
da judicialização, a AMFRI, o Colegiado
de Procuradores Jurídicos e a Câmara
Técnica de Farmácia estão promovendo uma série de debates nas cidades da
região. O Presidente do Colegiado de
Procuradores, José Grava Neto, pontuou “a importância do trabalho de conscientização do judiciário quanto às dificuldades de os municípios arcarem
sozinhos com o fornecimento de medicamentos de alto custo”. Já o Promotor
de Justiça Marcio Gai Veiga destacou
que o acesso a qualquer medicamento
é direito do cidadão e elogiou a iniciativa do Colegiado na realização desses
eventos.

» Áreas unidas em
favor da comunidade

INOVAMFRI

EXPANSÃO

Prefeitos da AMFRI conhecem
Sistema Digital de Saúde

Consórcio cresce
mais de 1.000%
desde criação

» Sistema tem como objetivo humanizar
e unificar os processos da área da saúde

Uma das ações do projeto InovAmfri
foi destaque na assembleia de prefeitos
realizada 8/12. Focado no planejamento
do desenvolvimento econômico e social
para os próximos anos, o projeto possui o
eixo da Qualidade de Gestão Pública e
neste uma das ações é um Sistema Digital de Saúde que está pronto.
“O InovAmfri é um novo modelo a ser
replicado, agradeço a todos que colaboraram, entregamos no toda essa primeira
parte pronta, incluindo o Sistema que já
pode ser implantado”, enfatizou o gerente do projeto, João Luiz Demantova. O
executivo da Celk Sistemas, Fábio Crispim, mostrou as funcionalidades do sistema. As funções são: andamento dos
agendamentos; consultar medicamentos disponíveis; consultar unidades; solicitação de serviços; histórico do paciente
e pesquisa de satisfação.

De 1º de janeiro até 18 de dezembro de 2017, o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Foz do Rio Itajaí (CISAMFRI) alcançou a marca de 20.400
procedimentos. O consórcio foi criado em 2006, e em seu primeiro ano
fez apenas 1.420 procedimentos.
Nestes onze anos de funcionamento
obteve um aumento total de 1.336%
em exames e atendimentos realizados.
A gerente de saúde CIS-AMFRI,
Jacqueline Mirtes Alves da Silva,
explica por que o órgão segue avançando. ”Este aumento só é possível
devido aos estabelecimentos de
saúde credenciados ao consórcio, e a
crescente quantidade de procedimentos colocados à disposição dos
municípios consorciados”.
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Oportunidade serviu também para troca de informações e
experiências entre as outras fundações da região da AMFRI

Concluída capacitação sobre
licenciamento e fiscalização ambiental

G

estores e servidores das Fundações de Meio Ambiente de toda a região concluíram em 12/9 a capacitação
promovida pela AMFRI sobre o tema “Licenciamento
e fiscalização ambiental”. Com um total de 40 horas/aula distribuídas em dez encontros, o curso que iniciou em agosto foi
realizado em vista de uma demanda levantada pelo Colegiado
do Meio Ambiente. Entre os temas debatidos estiveram à análise do processo de licenciamento pelas Fundações Municipais, responsabilidade ambiental e administrativa.
O curso foi conduzido pelo Engenheiro Ambiental, Wagner Cleyton Fonseca, que enfatizou que se "você capacita
os funcionários, técnicos e até gestores, evita investimentos desnecessários, gerando economia e facilitando os procedimentos".

AVANÇAR CIDADES

RESULTADO

Gestores recebem Cursos gratuitos geram economia
orientações
As capacitações gratuitas oferecidas
Pública Municipal, arrecadam por pespela AMFRI aos Municípios da região da
soa.
sobre programa
Foz do Rio Itajaí geraram uma econoNo período de fevereiro até dezemOcolegiado de Gestores Municipais de
Convênios se reuniu em 31/7 para tratar
do Programa Avançar Cidades, do Ministério das Cidades. Participaram da reunião, técnicos das prefeituras da AMFRI,
os Gerentes de Governo e técnicos da
Caixa Econômica Federal de Florianópolis, Blumenau e Joinville, que atendem os
municípios da AMFRI no gerenciamento
de recursos federais.
O Gerente Rodrigo Gorski apresentou os procedimentos do “Avançar Cidades”, que vai emprestar quase R$ 6
bilhões de recursos federais aos municípios para investimentos em obras de mobilidade e saneamento básico.
Já no dia 18/10, o colegiado participou
do 1º Seminário Regional de Captação de
Recursos da Grande Florianópolis. O Seminário foi organizado pela Granfpolis, com o
objetivo de apresentar aos gestores municipais as alternativas para acessar recursos
através do planejamento de bons projetos
e da diversificação das fontes de recursos.

» Colegiado de Gestores de Convênios obteve
informações sobre como acessar recursos

mia de R$ 452 mil. Os cálculos para chegar a este resultado são baseados na
economia dos integrantes com o pagamento de taxas de inscrição. O valor
mínimo estimado por participante foi
de R$ 250,00, ao qual órgãos como a
FECAM, por meio da Escola de Gestão

bro de 2017 foram realizados pela entidade 31 eventos, chegando a uma participação total de 1.811 pessoas. A AMFRI promoveu cursos gratuitos nas áreas de Educação, Assistência Social, Comunicação,
Saúde, Contadoria, Controle Interno, Cultura, Desenvolvimento Urbano, Gestão

ATUAÇÃO

Conselheiros municipais de meio
ambiente fazem capacitação
Conselheiros Municipais de Meio
Ambiente, gestores e técnicos das prefeituras estiveram na sede da AMFRI
na noite de 6 dezembro. Por iniciativa
do Colegiado de Meio Ambiente a
capacitação tratou da atuação nos conselhos municipais da área. O palestre
foi o Secretário Executivo do Conselho
Estadual do Meio Ambiente de Santa
Catarina, Eduardo Zimmermann e Silva.
O evento gratuito tratou das atribuições dos conselheiros a legislação
envolvendo os conselhos federal e
estadual. Para a presidente do Colegiado e Superintendente da Fundação
do Meio Ambiente de Navegantes, Claudia Angioletti, “foi muito produtiva a
capacitação, onde compartilharam

» Curso gratuito abordou as atribuições
dos conselheiros e respectiva legislação

informações e sanaram dúvidas quanto às atribuições dos conselheiros por
meio da visão do Consema”.
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INSTRUÇÃO
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Com a Lei 13.204/15, Organizações da Sociedade Civil passaram
a contar com novas normas nos repasses de verbas públicas

Workshops abordam novas regras
do Marco Regulatório das OSC

C

omo parte de uma série de ações
promovidas pelo Colegiado de
Procuradores Jurídicos em parceria com o setor de convênios da Prefeitura de Itajaí, os Aspectos relevantes
da Lei Federal 13.019/2014 do Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC foram tratados na
capacitação realizada em 16 de agosto.
O objetivo do evento foi instruir e capacitar gestores e funcionários públicos quanto às novas regras dispostas nesta lei de
repasses de verba pública às organizações da sociedade civil e entidades sem
fins lucrativos.
Em 4/10, um workshop sobre o

plano de trabalho da mesma Lei foi promovido. Representantes dos municípios estiveram mais uma vez no auditório
da associação para tratar do Marco
Regulatório da Sociedade Civil. Voltado
às Organizações, o evento contou com
mais de 60 pessoas.
Já o workshop dos dias 19 e 20/10
teve como público alvo os servidores
públicos municipais de toda a AMFRI.
Segundo Edicléia Rapanos, Gerente de
Convênios que conduziu os eventos ao
lado Angela Hénschel, ambas da Prefeitura de Itajaí “as novidades trazidas
pelo Marco Regulatório precisam ser
discutidas e esclarecidas”.

» O auditório da AMFRI esteve lotado durante
as duas tardes da capacitação de outubro

DEFESA CIVIL

PLANEJAMENTO

Oficina formata planos estratégicos
de prevenção nos municípios

Parcerias públicoprivadas são tema
de capacitação

Os encontros foram realizados nos dias
28 e 29 de agosto. O objetivo foi auxiliar na
formatação dos planos de contingência
municipais, planos estratégicos para
implantação dos Núcleos de Proteção e

» Capacitação preparou o grupo para o
atendimento estratégico a desastres

Defesa Civil Comunitários e Planos Familiares da área. A oficina foi realizada em parceria com a Udesc. Alunos e professores do
Curso emGestão de Riscos de Desastres conduziram os encontros.
O evento veio consolidar as ações que
a COREDEC, AMFRI e o Curso Técnico de
Defesa Civil do IFC Campus Camboriú,
estão realizando. A professora Cleonice
Maria Beppler do Instituto Federal Catarinense explica que o conteúdo teórico ensinado no curso quanto tratado nas oficinas
serve para vir a aplicar com ações nas defesas civis da região e em contrapartida as
estruturas municipais conseguem o respaldo técnico que necessitam.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Procuradores promovem diagnóstico
O evento realizado em julho na
AMFRI reuniu mais de 60 pessoas interessadas no tema “Áreas de Preservação
Permanente (APP) Urbana – Diagnóstico Socioambiental”. A promoção foi do
Colegiado de Procuradores Jurídicos
Municipais da AMFRI com o apoio do
Ministério Público de Santa Catarina.
O Promotor de Justiça Dr. Paulo

As Parcerias Públicas Privadas e as Concessões de Serviços Públicos como forma de
Desenvolvimento Econômico e Social foram
temas de uma capacitação realizada na sede
da AMFRI no dia 27 de julho. Secretários e técnicos das áreas de Planejamento, Gestores
de Convênios, Meio Ambiente, Procuradores,
entre outras estiveram participando.
A iniciativa partiu do Colegiado de Secretários de Planejamento Urbano visto que a
partir de que as modalidades de concessões
e PPPs passaram a abrir um novo horizonte
para a construção e ferramentas que possibilitam recuperar a capacidade de investimento. Os palestrantes foram os sócios da
empresa VG&P Advogados, Dr. Silvio e Dra.
Érica Requi, que destacou: “eles se capacitando para estruturar projetos de infraestrutura, geram benefícios como a melhoria na
prestação de serviços públicos, geração de
emprego e renda, além de diminuição dos
gastos públicos”.

Antonio Locatelli, que é coordenador
do Centro de Apoio Operacional do
Meio Ambiente do MPSC, conduziu a
palestra. A nova regularização fundiária, histórico, cultura da regularização
urbanística e distinções conceituais
sobre direitos, áreas, planejamentos e
regularização foram os primeiros temas
abordados no encontro.
» Iniciativa reuniu mais de 50 gestores

citmar
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NOVO PRODUTO

INFORMATIVO AMFRI # 14 l DEZEMBRO / 2017

Produto desenvolvido pelo Citmar e Sebrae/SC contém informações
sobre empresas que oferecem serviços e produtos náuticos da Região

Guia náutico relaciona a oferta
de produtos na Costa Verde & Mar

P

ara detalhar o potencial e a vocação náutica da região, foi desenvolvido um novo produto: o Guia
de Turismo Náutico. Lançada em maio,
a publicação foi concebida pela equipe
do Consórcio Intermunicipal de Turismo
da Costa Verde & Mar (Citmar) em parceria com o Sebrae/SC. Mostrando a
relevância do setor e sucesso do Guia do
Turismo Náutico uma segunda edição
será lançada no início de 2018.
Nessa edição, haverá a inserção das
empresas do setor do município de Balneário Camboriú, além de novas categorias de prestação de serviços, mapas

com as marinas, garagens náuticas e
outras estruturas de instalações. A atualização contará ao todo com mais de 300
empresas que estarão no guia 2018.
O Guia, disponível nas versões
impressa e on-line, fornece informações gerais dos atrativos turísticos locais, dados sobre o mercado náutico,
dicas para a prática de esportes aquáticos e navegação, atividades marinhas,
entre outros. O material impresso é
encontrado nos municípios e para conferir a versão on-line basta acessar
w w w. c o s t a v e r d e m a r. c o m . b r o u
www.sebrae.com.br.

COSTA VERDE & MAR

4º Capacita mostra principais
produtos turísticos da região

» Guia lançado em maio deste ano ganhará
uma nova edição em 2018, com novas ofertas

DEMANDA TURÍSTICA

Divulgados
resultados de
pesquisa

» No encontro, empresa Prisma apresentou detalhes do projeto «Conecte-se Costa Verde & Mar»

Para que os profissionais do setor público e iniciativa privada dos 10 municípios da
região fiquem atentos às novidades do mercado e ampliem o acolhimento aos visitantes, foi realizado o evento em 7/12. O 4º
Capacita Costa Verde & Mar reuniu mais de
50 pessoas que atuam na área para tratar do

segmento.
“É uma forma de preparar as equipes e empresários para orientar os visitantes com conhecimento e informação
precisos sobre as cidades da nossa
região”, afirma a presidente do Colegiado de Turismo da AMFRI, Susan Correa.

O Citmar apresentou em 27/10 aos prefeitos os resultados da pesquisa de demanda
turística da região da alta temporada de 2017.
A pesquisa foi realizada entre 1º de janeiro a 2
de abril de 2017. No total 1.874 pessoas foram
entrevistadas na pesquisa nos seis municípios litorâneos.
Entre os dados coletados esteve o perfil
do turista, a procedência, o gasto diário, a hospedagem, faixa etária, entre outros. Com a
metodologia utilizada na avaliação foi possível
mensurar de 0 a 5 a nota que os turistas deram
para região. A região teve um ótimo resultado, obtendo a média na avaliação de 4,5.
Como destaque, a grande maioria dos entrevistados (97%) responderam que voltariam a
Costa Verde & Mar, e que irão indicar a região
para visitação.

FEIRAS

Comitiva divulga região turística na Argentina e Gramado
De 28 a 31/10 os atrativos turísticos dos
10 municípios da região foram apresentados
na Feira Internacional de Turismo da América
Latina (FIT) Buenos Aires. Além de apresentar as belezas e os serviços prestados, os participantes ainda integraram rodadas de negócios e atividades de relacionamento com os
agentes e representantes do setor.
Também na Argentina, representantes
da Costa Verde & Mar participaram do 47º
Workshop da Asociación Cordobesa de
Agencias de Viaje (Acav), realizado no dia

25/10 em Córdoba. O evento reuniu mais de
1,5 mil participantes e cerca de 200 expositores.
Para proporcionar a troca de experiências profissionais, representantes fizeram
outra missão empresarial. Dessa vez, o destino foi Gramado (RS). A cidade recebeu de 9 a
12/11 a 29ª edição da Feira Internacional de
Turismo (Festuris). No evento, considerado o
mais efetivo do trade em geração de negócios foram apresentados os atrativos turísticos
da próxima temporada de Verão.

» CITMAR contou com o apoio do Sebrae/SC
no estande de missão empresarial

CONSOLIDAÇÃO
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Dois grandes eventos ajudam a firmar roteiro para cicloturistas,
um dos primeiros do País a integrar interior e litoral

Cicloturismo movimenta região Costa
Verde & Mar no segundo semestre

A

Carlos Beppler

mantes das bikes tomaram conta da Costa Verde & Mar
em setembro. Dois eventos de cicloturismo foram realizados de maneira simultânea por aqui. De 7/9 a 12/9 foi
promovida a cicloviagem Cicloverdemar com 250 quilômetros do
percurso de cicloturismo que passa pelos municípios da região.
Durante cinco dias de Cicloverdemar os participantes puderam
pedalar, contemplar a natureza e conhecer mais da cultura e tradições locais.
Já no domingo (10/9) foi realizada mais uma edição do Pedalli
Costa Verde & Mar, evento que é realizado todos os anos e reúne participantes de todo Brasil e da América Latina.
“O nosso roteiro se consagrou entre os praticantes da modalidade. Em média, o circuito recebe cerca de 5 mil ciclistas ao ano”, afirma
a Presidente do Colegiado de Turismo da Amfri, Susan Correa.

» Por cinco dias, participantes completam percurso
de 250 quilômetros entre os municípios da região

OPORTUNIDADES

Realizado 1º Workshop de Ecoturismo e Turismo de Aventura
Para ampliar o conhecimento dos empresários, gestores públicos, atendentes, condutores e os profissionais do segmento turístico da Costa Verde & Mar, aconteceu nos dias 9 e 10/8 o 1º Workshop
Ecoturismo e Turismo de Aventura. O sócio fundador da Associação
Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Luiz Del Vigna foi o responsável por conduzir a capacitação em
parceria com o Instituto Alouatta.
Foram abordados itens como o panorama geral do turismo no
Brasil, normas técnicas, perfil dos turistas, detalhes da visão econômica atual do setor, precificação em serviços, ética e hospitalidade,
qualidade no atendimento, comunicação e gestão de crises, entre
outros.

» Quase 1,9 mil pesquisas foram
aplicadas entre 1º de janeiro e 30 de abril

» Fundador da ABETA Luiz Del Vigna compartilhou experiências
durante capacitação realizada em agosto

AGENDA

EVENTOS

Costa Verde & Mar é divulgada dentro e fora do País
DATA

EVENTO

MARÇO
16 a 18
21
24 e 25
ABRIL
04 a 06
MAIO
26 e 27
JUNHO
06
08
13
28 a 30
AGOSTO
04 e 05
07,08

.
23º Salão Paranaense de Turismo
10ª Encontro Comercial Braztoa
32ª Feira de Negócios Turísticos
UGART/BRAZTOA
WTM Latin América

LOCAL
Curitiba
Rio de Janeiro – RJ
Porto Alegre – RS
São Paulo

BNT Mercosul

Itajaí

Visite BC e Região: Rosário
Visite BC e Região: Córdoba
Visite BC e Região: Salta
Festival de Turismo das Cataratas

Rosário
Córdoba
Salta
Foz do Iguaçu

AVIRRP 2017
VISITE BC E Região: Montevideo

Ribeirão Preto – SP
Montevideo

DATA

EVENTO

LOCAL

15
17
22
24
29 a 01/09
SETEMBRO
25
27
29
27 a 29
OUTUBRO
13 a 15
26
28 a 31
NOVEMBRO
09 a 12

Rodada de negócios: Córdoba
Rodada de negócios: Buenos Aires
Rodada de negócios: Lima
Rodada de negócios: Bogotá
Visite BC e Região: Capacitação
Visite BC e Região - Workshop
Visite BC e Região - Workshop
Visite BC e Região - Capacitação
45º ABAV – Feira das Américas

Córdoba - ARG
Buenos Aires – ARG
Lima – Peru
Bogotá – Colômbia
Cuiabá, Campo
Grande e Goiânia
Rosário
Santa Fé
Mar del Plata
São Paulo – SP

FIT Paraguai
Workshop Córdoba (ACAV)
FIT Argentina

Assunção
Córdoba
Buenos Aires – ARG

28º Festival de Turismo de Gramado Gramado – RS

Balneário
Camboriu

Balneário
Piçarras Bombinhas

Camboriú

Itajaí Itapema Luiz Alves Navegantes Penha Porto Belo

Ilhota

AMFRI

COLEGIADOS E ASSSESSORIAS
Nossa força faz aqui.

C O L E G I A D O S
Agricultura e Pesca (COSMAP) Assistência Social (COSEMAS) Comunicação (COGECOM) Contadores Públicos (CCPM)
Controle Interno (CCSCI) Cultura (CDMC) Defesa Civil (CODEC) Educação (CSME) Gestores de Convênios (CGMC)
Habitação (Cosemhab) Meio Ambiente (CSMA) Procuradores Jurídicos (CPJMA) Turismo (CSMT) Planejamento Urbano (CSMPU)
Fazenda (CSMF) Esportes (CGME) Gestão Pública e Inovação (CGPI)
A S S E S S O R I A S
Engenharia Civil e Arquitetura Educação Contabilidade Assessoria Jurídica Comunicação Eventos / Capacitações
Movimento Econômico Consórcio de Turismo Consórcio de Saúde Assistência Social Projetos e Convênios

AMFRI

Rua Luiz Gonzaga, 1655
Bairro São Vicente, Itajaí - SC
CEP: 88.309-421

(47) 3404-8000

amfri@amfri.org.br
www.amfri.org.br

amfri.org

