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Ao completar 45 anos, a
AMFRI consolida o sucesso
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região da Foz do Rio Itajaí e
ratifica a importância de sua
estrutura na promoção do
desenvolvimento regional
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AMFRI
A Associação dos Municípios da
Região da Foz do Rio Itajaí –
AMFRI é um órgão que atua em
PARCERIA com as prefeituras dos
onze municípios associados. Com
sede em Itajaí, a AMFRI realiza um
trabalho de assessoria em
diversas áreas, promovendo a
capacitação das equipes técnicas
das prefeituras e desenvolvendo
projetos que beneficiem a sua
comunidade, tudo isso com foco
no desenvolvimento regional
sustentável.
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Amigos leitores:

T

odos nós sabemos que fazer a gestão é zelar pelo seu bom funcionamento todos os dias, com dedicação e perseverança. Para isso é necessário
fazer mais e melhor, gerar crescimento com competência, seriedade e
responsabilidade, para estar sempre em conformidade com a legislação e com
os anseios da nossa gente.
Nosso comprometimento com esses princípios se reflete nos 45 anos de
história da nossa associação, completados em abril. Atualmente somos considerados uma das entidades mais organizadas e isso é o resultado da união dos nossos municípios.
A saúde, por exemplo, é uma das principais preocupações da população
brasileira e também um dos maiores desafios dos gestores municipais. Como
médico, conheço muito bem essa área e sei das dificuldades encontradas nas
administrações, principalmente quando os recursos são escassos, como é o caso
da cidade de Camboriú, onde estou como prefeito. Sei também que a união
entre as nossas cidades da região é fundamental para enfrentar essas dificuldades, assim como nas áreas da segurança pública e mobilidade urbana.
Na presidência da AMFRI, posso comemorar algumas ações realizadas
neste primeiro semestre, como a organização da Volvo Ocean Race, que mais
uma vez teve sua parada em Itajaí, movimentando toda a economia local e consolidando a região como destino náutico. Neste mesmo período avançamos
com o InovAmfri, por meio da entrega do Plano de Mobilidade Urbana Regional
ao Governo do Estado. Em breve vamos comemorar a inauguração do Centro de
Inovação de Itajaí, que é um grande avanço para a região. A área de Concessões e
Parcerias Público-Privadas (PPPs) também tem sido acompanhada de perto
pelos nossos colaboradores, e é a mais nova consultoria que a AMFRI está ofertando a suas prefeituras. Além disso, também iniciamos uma discussão para a
compra compartilhada de medicamentos para as cidades da região, trazendo
mais agilidade e economia aos cofres públicos.
Também avançamos na área do Turismo, sendo referência com nosso Consórcio da Costa Verde & Mar, na área da educação consolidando parcerias por
meio do CoGemfri, e fomos a primeira região do Brasil a assinar com a ONU um
protocolo, aderindo a campanha "Mares Limpos", pela redução do plástico, com
o objetivo de diminuir os danos aos nossos
mares.
As eleições estão próximas e tornar nossos municípios mais fortes depende das nossas escolhas, por isso, tenho convicção de que
nossa gente trabalhadora terá discernimento
para votar de forma correta em nossos próximos representantes, que tenham como prioridade a saúde pública, mobilidade urbana e
segurança. Em nome dos nossos colaboradores e gestores, desejo sabedoria e sucesso a
você, nosso leitor.

ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN
Presidente da AMFRI
Textos e Edição:
Bruna Passos de Oliveira
Projeto Gráfico e Diagramação:
Oficina Birô de Criação
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Aniversário da Associação dos Municípios da Região da Foz do
Rio Itajaí serviu para lembrar trajetória e legado da entidade

AMFRI festeja marca de 45 anos

F

undada em 10 de abril de 1973,
a AMFRI completou neste ano
seus 45 anos. Para comemorar
essa importante data prefeitos,
vices e equipe técnica da associação
realizaram um momento de confraternização. O encontro ainda foi
marcado pela despedida de Ana
Paula da Silva que deixou a Prefeitura de Bombinhas e o conselho gestor da AMFRI.
Célio José Bernardino, secretário executivo da AMFRI, agradeceu
aos prefeitos pela confiança investida nos anos que está auxiliando a
conduzir as atividades. Célio faz
parte do quadro funcional da AMFRI
há 29 anos e discursou emocionado.
“Hoje somos uma das maiores e
mais organizadas associações de

municípios de Santa Catarina, me
orgulho muito de fazer parte dessa
história e de sermos referência no
modelo associativista”.
A agora ex-prefeita Paulinha
também fez seus agradecimentos.
“Obrigada a cada funcionário da
AMFRI pelo seu engajamento em
buscar soluções para nossos municípios e no envolvimento com nossas
ações. Sentirei saudades dessa família que é a AMFRI”. Concluindo o singelo momento um bolo em comemoração aos 45 anos foi cortado e
compartilhado com os presentes.
» O presidente da AMFRI, Elcio Kuhnen,
agradeceu a todos que contribuíram para
que a entidade pudesse cumprir a missão
de promover o desenvolvimento da região.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

GREVE

InovAmfri apresenta relatório
de trabalhos e ações concluídas

Prefeitos se
mobilizam para
contornar crise

Em 21 de junho, outro importante momento do InovAmfri foi realizado. O presidente do Conselho Consultivo e idealizador do projeto, Paulo Bornhausen, junto ao
gerente do InovAmfri, João Luiz Demantova, apresentaram a representantes do
fórum metropolitano e da região documentos e produtos já concluídos pelo projeto.
Foi iniciada a fase de levar ao conhecimento da população as informações que já
foram coletadas e preparadas nos últimos 24 meses de trabalho. Os materiais já produzidos interferem na qualidade de vida, com oportunidades futuras de emprego,
renda, avanços no transporte coletivo, mobilidade, levando a uma melhor condição
de vida nas cidades.
Outra ação, esta em parceria com a Univali, foi à conexão entre o Estado de
Michigan (Estados Unidos) e a região da AMFRI com objetivo de trazer investimentos para a Foz do Rio Itajaí. Uma comitiva da Universidade americana de Saginaw,
esteve na sede da associação em 5/3. Representantes do InovAmfri apresentaram a
região, destacando os possíveis investimentos e potenciais de cada uma das cidades.
Já no começo do ano, em 29/1, foi realizada uma audiência pública para esclarecer dúvidas sobre a construção do Distrito Regional de Inovação de Itajaí. Durante o
encontro no salão do Parque do Agricultor, cerca de 70 participantes conheceram o
Relatório de Impacto Ambiental, apresentado pela Itajaí Participações, que acompanha o andamento do processo. O InovAmfri é um projeto de desenvolvimento
regional, pioneiro no Brasil, que conta com o apoio do Governo do Estado de SC.

» Ação teve objetivo de disseminar as
informações nos municípios da região.

Os impactos do Distrito Regional de
Inovação de Itajaí foram apresentados.

Em razão das manifestações e paralisação do setor de movimentação de
cargas no país, a AMFRI manifestou
uma nota público de apoio ao movimento e zelando por soluções o mais
rápido possível para não prejudicar sua
população. Ainda convocou uma reunião onde prefeitos, secretários, ADR e
Comando Regional da Polícia Militar
debateram sobre possíveis ações para
minimizar os efeitos da falta de combustível e gás em escolas e locais de
atendimento à saúde.
Autoridades como o Presidente da
AMFRI, Élcio Rogério Kuhnen, o subcomandante da Polícia Militar de SC, Luis
Carlos Cruz dos Santos, e o secretário da
ADR Itajaí, Fredolino Alfredo Bento também coordenaram os debates. Os onze
municípios da região identificaram dificuldades na logística das ações e cada prefeitura esteve fazendo reuniões para analisar e providenciar resoluções. Com os
problemas que foram possíveis unificar,
tendo em comum, com mais municípios,
foram tomadas providências conjuntas.

novidade
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Uma das principais atribuições da nova consultoria é auxiliar os
municípios juridicamente na formulação de projetos nessa área

Concessões e PPPs é nova
consultoria prestada pela AMFRI

A

área de Concessões e Parcerias
Público-Privadas (PPPs) é a
mais nova consultoria que a
AMFRI está ofertando a suas prefeituras
desde o início do ano. A área tem por
objetivo auxiliar os municípios associados na criação de um ambiente jurídico
favorável. Também tem o intuito de
implementar soluções inovadoras, com
ações na área de infraestrutura (meio
ambiente, saúde, mobilidade, saneamento, entre outros).
A advogada Érica Requi é a consultora contratada para conduzir a área. Ela
possui experiência e atua principalmente nos temas de: contratações públicas,
concessões e PPPs, parcerias estratégicas, sustentabilidade, administração
pública, licitações e contratos.
Na assembleia de abril Érica explanou aos prefeitos os primeiros resultados da nova área. Objetivos, metas e a

» Viabilizar ações de desenvolvimento econômico regional é uma meta da nova área

metodologia utilizada, além de capacitações sobre abordar o Procedimento
de Manifestação de Interesse (PMI) e

outras ações que estão sendo promovidas em conjunto com colegiados da
AMFRI foram apresentadas.

INÍCIO

ESTATAIS E PPS

GT de Coordenadores
Pedagógicos é criado

Estrutura conta com dois
novos grupos de trabalho

Entre os propósitos para 2018 de outro recente criado
Grupo de Trabalho da AMFRI estão a utilização de instrumentos para avaliar a gestão escolar, discutir e viabilizar a possibilidade de fazer cursos de formação de gestores, desenvolver
ações para qualificar as práticas docentes da área de Matemática e aperfeiçoar ações intermunicipais para a implementação da Base Nacional Comum Curricular.
A consultora em educação, Gilmara da Silva, responsável
por conduzir o grupo apresentou a proposta preliminar e ainda
em fase de validação da metodologia que o país adotará para a
implementação da base. “Deliberamos sobre a necessidade
de estudar e nos preparar para conduzir bem esse momento
histórico para o país”, afirmou Gilmara.

A partir de 6/2 a nova área de consultoria da AMFRI - Concessões e PPPs - iniciou as atividades de dois GTs (Grupos de
Trabalho). O grupo de trabalho das estatais tem como objetivo
assessorar as empresas estatais que existem nos municípios da
AMFRI a se adequarem ao novo regime da Lei 13.303/2016.
O outro GT trata das Concessões e PPPs, e tem como intuito
fazer a estruturação jurídica dos municípios para implantar
programas de parcerias. No dia 3 de abril o Grupo realizou uma
reunião onde discutiram sobre suas ações realizadas e elencaram os temas prioritários para o decorrer do ano. O principal
resultado identificado pelo GT foi à conclusão das minutas de
leis municipais, além do Decreto de Conselho Gestor e Regulamento do PMI.

» Coordenadores promoveram sua primeira reunião em 20/1.

» Érica Requi é responsável por coordenar atividades dos novos GTs.
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Doze colegiados definiram no primeiro semestre os gestores que
irão liderar os grupos regionais durante a gestão 2018-2019

Conheça as novas diretorias
AGRICULTURA E PESCA (COSMAP)

ASSISTÊNCIA SOCIAL (COSEMAS)

Presidente: Valmir Vitorino Junior (Itajaí)
Vice-presidente: Ailto Souza (Porto Belo)
Coordenadora: Neuza Bottega (AMFRI)

Presidente: Rosi Voltolini (Ilhota)
Vice-presidente: Valter Santos (Bombinhas)
Coordenadora: Neuza Bottega (AMFRI)

Presidente: Renata Furlanetto (Baln. Camboriú)
Vice-presidente: Elinton Geremias (Baln. Piçarras)
Coordenadora: Bruna Passos (AMFRI)

DEFESA CIVIL (CODEC)

ESPORTE (CGME)

CULTURA (CDMC)
Presidente: Cristiani de Jesus (Porto Belo)
Vice-presidente: Silvana R. Pereira
(Balneário Piçarras)
Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)

GESTORES DE CONVÊNIOS (CGMC)
Presidente: Joni Everton de O. Pereira (Ilhota)
Vice-Presidente: Géssica Mayra Decker
(Camboriú)
Coordenador: Roberto de Souza (AMFRI)

PLANEJAMENTO URBANO (CSMPU)
Presidente: Edson Kratz (Balneário Camboriú)
Vice-presidente: Claudinei Loos (Camboriú)
Coordenador: João Luiz Demantova (AMFRI)

Presidente: Carmo Dias (Itajaí)
Vice-presidente: Fabricio Melo
(Balneário Camboriú)
Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)

HABITAÇÃO (COSEMHAB)

COMUNICAÇÃO (COGECOM)

Presidente: Tiago Antônio de Souza (Bombinhas)
Vice-presidente: Fernando M. Santos (Baln. Piçarras)
Coordenadores: Jeanete Fagundes
e Romário Pereira (AMFRI)

MEIO AMBIENTE (CSMA)

Presidente: Valter Santos (Bombinhas)
Vice-presidente: Jefferson Frederico Pereira
(Baln. Piçarras)
Coordenadora: Neuza Bottega (AMFRI)

Presidente: Liara Padilha Schetinger
(Camboriú)
Vice-presidente: Victor Silvestre (Itajaí)
Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)

PROCURADORES JURÍDICOS (CPJMA)

TURISMO (CSMT)

Presidente: José G. Alberton representado
no ato por Elaine W. de Souza (Baln. Camboriú)
Vice-presidente: Beatriz F. Souza representada
no ato por Gladis R. Aragão (Navegantes)
Coordenador: Djonatan Batista de Lima (AMFRI)

Presidente: Zene Drodowski (Porto Belo)
Vice-presidente: Susan Corrêa (Balneário Piçarras)
Coordenadora: Vivian Floriani (CITMAR)

colegiados

INFORMATIVO AMFRI # 15 l JULHO / 2018

SISTEMA SIM
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Objetivo de visitas do colegiado e de empresa fornecedora foi verificar
a implantação do Sistema de Gestão das Atividades de Inspeção

Agricultura e Pesca realizam
visita técnica em municípios

N

os dias 9, 10 e 11 de abril,
a coordenadora do Colegiado de Agricultura e
Pesca, Neuza Bottega, e representantes da empresa W3agro
estiveram visitando os municípios. O objetivo foi fazer um acompanhamento e prestação de contas em relação ao uso e benefícios
da implantação do Sistema de
Gestão das Atividades de Inspeção, adquirido em outubro de
2017 por solicitação dos Secretários da área dos municípios.

O sistema tem por objetivo
padronizar e fortalecer os Serviços
de Inspeção Municipal (SIM), regularizando as indústrias de produtos
de origem animal, com foco na segurança alimentar das comunidades e
no incremento econômico para a
região. O resultado das visitas foi
muito positivo, demonstrando que
usar o sistema está permitindo uma
série de melhorias nos SIM, e tornando a comercialização desses produtos mais segura para a comunidade.

» Prefeitos e secretários esclareceram dúvidas e
compartilharam informações sobre sistema de gestão

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

PORTAL

Colegiado analisa lei
que simplifica tema

Colegiado aborda transparência

» Colegiado estuda nova lei que obriga município
a arcar com toda a infraestrutura

Durante todo o semestre uma das prioridades do
Colegiado de Habitação foi tratar da Lei de Regularização Fundiária. Em 15/2 o principal objetivo foi esclarecer sobre a nova lei que desburocratiza o tema. Além
dos secretários e técnicos dos municípios, representantes da empresa Versal Engenharia e Consultoria
Ltda estiveram presentes para tratar do assunto.
Já em 17 de maio cada representante apresentou os
dados a como está o andamento do Programa Lar
Legal eu seus municípios. Estudo, debates e encaminhamentos sobre a nova Lei Federal da Regularização
Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) também estiveram em pauta na reunião de 21 de junho.
A diretora de regularização fundiária da secretaria
de habitação de Itajaí, Carla Assis, encaminhou e abordou sobre a nova Lei 13.465. “Estamos estudando para
depois poder aplicar com eficiência nos municípios.
Cada um compartilhou suas experiências e as dificuldades que podemos enfrentar para poder aplicar a lei”.

O Colegiado de Controladores do
Sistema de Controle Interno promoveu
um encontro em 13/3 onde trataram do
Portal de Transparência dos Municípios.
Além dos representantes municipais e da
AMFRI, estiveram participando integrantes do Tribunal de Contas do Estado
(TCE/SC), do Ministério Público de Santa
Na manhã
do dia 17/03, » Palestrantes mostraram importância de
Catarina (MP/SC),
da Controladoriafoi apresentado
a Prefeitos
e simplificar acesso às contas públicas
Geral da União
(CGU/SC), FECAM
e da
vice-prefeitos
empresa Betha
Sistemas. o Programa
LaraLegal
que
da eregularização
no Estado,
durante
“Viemos
convite
datrata
AMFRI
o objetivo foifundiária
que aquelas
informações
palestra
realizada
pelo
Desembargador
Tribunal
de
Justiça
que estão de forma técnica se convertam em uma linguagem de fácil acesso de
Santa Catarina,
Dr. Lédio Rosado
de TCE
Andrade.
O Deputado
Federal
a todos”, enfatizaram
os representantes
Leocádio
Giacomello
e
Mauro
Mariani
também
esteve
presente.
Moises Hoigen. Já o representante da CGU, Rodrigo de Bona, comenta que
O Programa
Legal na
consiste
em ações
contínuas e planejafazem a fiscalização
e a CGULar
contribui
proposição
de melhorias.
das com a finalidade de assegurar às famílias em estado de vulnerabilidade social a obtenção dos títulos de propriedade dos terreNOVAS
nosFERRAMENTAS
ocupados. O processo de regularização é fruto do trabalho
conjunto entre Governo do Estado, Prefeituras, ALESC, Ministério Público e Tribunal de Justiça. “Como fizemos e reformulamos
estena
projeto,
pedimos
quemaio,
os gestores
municipais
façam a adesão
Reunidos
manhã
de 15 de
integrantes
do Colegiado
de
e
estou
à
disposição
para
qualquer
esclarecimento
ou apoio que
Comunicação trataram de temas importantes como um diagnóstico
reforçou
o desembargador.
realizado.precisarem”,
Os dados foram
coletados
através de um questionário res-

Programa de regularização
fundiária é apresentado

Comunicação realiza diagnóstico

pondido pelos representantes da área nas 11 prefeituras da região foi
possível constatar as necessidades
e prioridades das assessorias de
comunicação.
Novas ferramentas de comunicação também foram debatidas pelo
grupo. O diretor de comunicação de
Navegantes, Robert de Sousa, orientou os integrantes do Cogecom sobre
como aliar ferramentas do Google e » Membros do Colegiado de Gestores de
Comunicação Social se reúnem mensalmente
doWhatsApp às assessorias.

» TJSC divulga Programa Lar Legal entre novos prefeitos
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Presidência da AMFRI é eleita anualmente no mês de fevereiro, assim
como a escolha dos prefeitos que integram os conselhos fiscais

Camboriú, Balneário e Piçarras
formam nova diretoria da AMFRI

N

» Fabrício Oliveira (Baln. Camboriú) e Leonel
José Martins (Baln. Piçarras) completam
diretoria, como 1º e 2º vice-presidentes

a manhã de 2/2, por unanimidade os prefeitos elegeram o Dr.
Elcio Kuhnen (Camboriú) como
o novo Presidente da AMFRI. Ana Paula
da Silva, Presidente da AMFRI durante o
ano de 2017, passou o cargo a Élcio.
Em seguida o novo presidente fez
seu agradecimento. “É um momento
único na minha vida, obrigada pela confiança. Temos aqui 11 melhores municípios do Brasil e conto com todos aqui da
AMFRI e prefeitos para continuarmos o

PEQUENO ANJO

REPRESENTATIVIDADE

Prefeito Volnei Morastoni
assume presidência da FECAM

» Eleição aconteceu na Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis.

Dezenas de prefeitos catarinenses
elegeram em 31/01 o prefeito de Itajaí
(AMFRI), Volnei Morastoni, para
comandar a Federação Catarinense de
Municípios – FECAM na Gestão
2018/2019.
Em seu discurso de posse o novo
presidente destacou que um dos principais desafios será fortalecer a instituição e aprofundar o diálogo com os prefeitos de Santa Catarina. Prefeitos também foram nomeados como membros
do Conselho Fiscal. Todos os Conselhos da FECAM são compostos por prefeitos das 21 Associações de Municípios do estado.

CISNORDESTE

Prefeitos conhecem processo
de licitações de medicamentos
Fechando as atividades do mês de
junho a assembleia de prefeitos da AMFRI
contou com uma pauta intensa sobre
diversas áreas fundamentais. Entre elas,
educação, cultura, segurança, mobilidade
urbana e uma apresentação do Consórcio
Intermunicipal de Saúde das Regiões da
Amunesc e Amvali (CISNORDESTE/SC).
A diretora executiva do Cisnordeste,
Ana Maria Groff Jansen, explicou as funções do consórcio e mostrou como é feito o

excelente trabalho que a Paulinha
vinha desenvolvendo e buscar as metas
que precisamos na coletividade para
nossa região.”
Esta assembleia contou ainda com
a assinatura de dois Termos, um de cooperação técnica entre o BRDE e a Itajaí
Participações para ações do Centro de
Inovação Regional, e outro entre o
Banco e a AMFRI, para ações voltadas à
qualificação da gestão pública e mobilidade urbana regional.

processo de licitações de medicamentos.
O presidente do Cisnordeste e prefeito de
São João de Itaperiú, Clézio José Fortunato, também participou e destacou que o
“consórcio beneficia muito, principalmente os pequenos municípios, pois sem ele,
não conseguiríamos atender nossa população”. Aprendendo mais sobre essa experiência de sucesso, a intenção agora é
implantar icitações de medicamentos via
CIS-AMFRI.

Lideranças
debatem situação
de hospital
Preocupados com a situação do Hospital Universitário Pequeno Anjo, o presidente da associação, Élcio Kuhnen, e o
secretário executivo, Célio José Bernardino, receberam em abril vereadores, representantes do Hospital e da ADR. A diretora
administrativa Attela Provesi apresentou
a situação financeira do hospital. Segunda
ela as dificuldades estão prejudicando os
atendimentos e até colocando em risco a
vida dos atendidos pelo HUPA.
Os representantes da AMFRI e o
secretário regional da Agência de
Desenvolvimento Regional de Itajaí, Fredolino Alfredo Bento, concordaram com
os vereadores Marcelo Werner (Itajaí) e
Paulo Coral (Baln. Piçarras), e se comprometeram em buscar parcerias, propostas e formas para ajudar o único hospital infantil da região.

» Estatísticas de uso do Hospital pelos
municípios também foram apresentadas.

ações
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Entre as atividades que fazem parte da iniciativa, foram realizadas
palestras, apresentações e visita ao Museu Oceanográfico Univali

Municípios aderem à campanha mundial

O

seminário Regional Oceano Sem Plástico, que aconteceu no auditório do
Museu Oceanográfico da Univali de
Balneário Piçarras, foi considerado
um sucesso, envolvendo mais de 150
pessoas. O evento realizado em 8/6
teve como destaque a adesão a campanha global “Clean Seas da ONU
Meio Ambiente”.
A campanha, que em sua tradução
significa Mares Limpos, incentiva os

PLANO AUXÍLIO MÚTUO

Defesa Civil
busca
aprovação
O Plano de Auxílio Mútuo-PAM
foi um tema presente em todas as
reuniões do semestre do Colegiado
de Coordenadores Municipais de
Proteção e Defesa Civil. Na reunião
mensal realizada em 26/6 todos
concordaram que é necessário
intensificar o processo e buscar
obter aprovação. A maioria dos
municípios da região precisa avançar no tema.
É importante os municípios
desenvolverem e aprovarem em
suas Câmaras de Vereadores o
PAM, para que dentro de uma
necessidade, principalmente em
uma situação de emergência ou
calamidade pública, um município
possa ajudar o outro, sem ocorrerem ônus. Também foi tratado nas
reuniões do colegiado sobre o Sistema Integrado de Proteção e Defesa Civil (SisDC), que os municípios já
podem utilizar.

» Equipes da Defesa Civil, AMFRI, curso
técnico da área do IFC e Coordenadoria
Regional de Defesa Civil atuam unidos.

governos a aprovar políticas de redução de plástico e convida os consumidores a mudarem seus hábitos de descarte antes que danos irreversíveis
aconteçam aos nossos mares.
Os participantes estiveram atentos
a todas as atividades, principalmente a
palestra do renomado Capitão Americano,Charles Moore que com suas pesquisas comprovou o quanto resíduos
de plástico contaminam nossos oceanos e prejudicam a todos.

»AMFRI é a primeira região do Brasil a assinar protocolo da ONU

REURB

Colegiado de Habitação discute
regularização fundiária em S. José
A prefeita de São José Adeliana Dal
Pont recebeu em abril representantes
da AMFRI para debater a regularização
fundiária nos municípios. Desde 2017,
está em vigor em São José o decreto nº
8869, que auxilia os processos administrativos para a regularização fundiária.
O presidente do Colegiado de Habitação da AMFRI, Valter Santos, acredita
que o estudo e aplicação da lei é fundamental para o desenvolvimento das
cidades. “Buscamos a capacitação dos
profissionais para atender as famílias
que necessitam desse serviço porque
não conseguem regularizar seu imóvel”.

» Participaram da visita representantes das
Prefeituras de Baln. Camboriú, Baln. Piçarras,
Bombinhas, Camboriú, Itajaí e Itapema.

Adeliana elogiou a iniciativa dos
municípios em aperfeiçoar as medidas
para cumprir a Lei Federal.

INTERCÂMBIO

Cogecom faz visita a entidades estaduais
Os integrantes do Colegiado de Gestores de Comunicação Social (Cogecom) se
mobilizaram e no dia 21 de março realizaram uma visita técnica a órgãos estaduais
da área. Entre os objetivos do grupo estavam conhecer a infraestrutura tanto material, quanto de pessoal, da comunicação e
organização de eventos do Governo de
Santa Catarina e da Assembleia Legislativa, e aproximar o colegiado
com as equipes das entidades.
Sete municípios estiveram
participando formando uma
comitiva com 18 pessoas com
secretários, chefes de gabinete e assessores de imprensa.
Após a visita no Governo do
Estado o grupo conheceu

toda a Comunicação da ALESC/SC, que
inclui Agência de Notícias AL, Rádio, TV,
Mídias Sociais e Cerimonial. “Agradecemos a presença de todos, esperamos ter
contribuído e parabenizo pela iniciativa
de virem até aqui buscar aperfeiçoamento”, enfatizou a gerente de comunicação
Rossana Espezin.

» Representantes da Secom/SC e do Cerimonial da Casa Militar
receberam o grupo e apresentaram suas atividades.
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ENGENHARIA E ARQUITETURA

Cidades são beneficiadas com
131 ações no primeiro semestre

D

e janeiro até o final do mês de
junho deste ano, a equipe técnica de Engenharia e Arquitetura realizou 131 ações em benefício
dos municípios que compõem a
AMFRI. As ações contemplam estudos
preliminares; pareceres de projetos e
obras; acompanhamento de obras; e
Check List’s.

Um número expressivo de 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,
foi realizado. Também estão incluídas
nas ações, os projetos elaborados e
entregues aos municípios. As pavi-

Veja abaixo alguns dos projetos
desenvolvidos nos últimos meses.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Centro M. Ver. Sérgio Lorenzato etapa 01
Projeto arquitetônico da reforma
Área de 30,64m²
Orçamento Estimativo
R$ 88.787,53

Núcleo de Apoio a Saúde da
Família (NASF)
Projeto e orçamento do arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e
preventivo contra incêndio
Área existente 702,90m²
Orçamento Estimativo
R$ 119.539,73

Quadra Coberta Sítio do Pica
Pau Amarelo
Projeto e orçamento do arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e
preventivo contra incêndio
Área de 819,70m²
Orçamento Estimativo
R$ 722.951,18

BALNEÁRIO PIÇARRAS

BOMBINHAS

CAMBORIÚ

Unidade de Pronto Atendimento
Projeto e orçamento da adequação à norma de acessibilidade
9050/2015
Área 746,45m²
Orçamento Estimativo
R$ 7.778,71

Ponte e Passarela
Ponte em concreto, contenção de
margem com Muro de Gabião e
passarela de madeira Rua Azulão
Área de 187,60m²
Orçamento Estimativo
R$ 500.000,00

Rua Tulipa
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial, calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação
1.347,60m²
Orçamento Estimativo
R$ 223.130,61

mentações, drenagens pluviais, arquitetônico, estrutural junto aos orçamentos estimativos foram as principais demandas do setor de Engenharia e
Arquitetura no primeiro semestre de
2018.

projetos
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Parque linear de Camboriú
Projeto e orçamento arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico da implantação de chafarizes
Área de 27,15m²
Orçamento Estimativo
R$ 99.999,68

Rua Manoel Bernardes
Projeto e orçamento da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação
14.700,00m²
Orçamento Estimativo
R$ 8.913.038,65

ILHOTA
ITAPEMA
Rua Carlos Sabino de Souza
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação 450,00m²
Orçamento Estimativo
R$ 69.802,97
Rua Platão Geraldo de Souza
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial, calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação
1.072,00m²
Orçamento Estimativo
R$ 152.398,76

ITAJAÍ
Rua Luiz Sétimo Trainotti
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação 374,00m²
Orçamento Estimativo
R$ 47.857,12

Conjunto Habitacional
de Itapema
Projeto de implantação
Área total construída 3.597,72m²
UBS da Rua 406
Projeto e orçamento do arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, preventivo contra incêndio e instalações especiais
Área total 386,60m²
Orçamento Estimativo
R$ 820.773,50

LUIZ ALVES
Trecho da Avenida Maria
Marangoni
Reprogramação do Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas
Área de pavimentação 953,50m²
Orçamento Estimativo
R$ 246.172,24
Telhado da Prefeitura
Projeto e orçamento da reforma
Área de 247,12m²
Orçamento Estimativo
R$ 29.231,29

11
NAVEGANTES
Palco de eventos
Projeto e orçamento de uma
edificação em madeira
Área total 231,26m²
Orçamento Estimativo
R$ 125.000,00
Trecho da Rua Francisco
Miguel Nunes
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas e sinalização viária
Área de pavimentação
1.394,10m²
Orçamento Estimativo
R$ 118.238,10

PENHA
Ruas Felipe Vitor Tavares
e Ernesto dos Santos
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas e sinalização viária
Área de pavimentação
1.320,00m²
Orçamento Estimativo
R$ 616.963,75

PORTO BELO
Rua Guilhermina
Gonçalves Nunes
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e
sinalização viária
Área de Pavimentação
1.446,70m²
Orçamento Estimativo
R$ 184.413,23
Escola Alda Furtado
Projeto e orçamento do
arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e preventivo contra incêndio
Área total: 482,25m²
Orçamento Estimativo
R$ 691.896,06

12

educação

INTERCÂMBIO

INFORMATIVO AMFRI # 15 l JULHO / 2018

Visita à empresa de Belo Horizonte serviu para conhecer de perto
procedimentos e possibilidades das PPPs no setor da educação

AMFRI conhece experiência de
parceria público-privada em BH

A

MFRI , CoGemfri, Itajaí Participações e Prefeitura de Balneário Camboriú se reuniram em
10/5 com diretores, gerentes e assessores jurídicos da PBH Ativos. O encontro que aconteceu em Belo Horizonte,
cidade sede da empresa, teve como
objetivos conhecer a PPP da Educação,
operada pela concessionária Inova BH
e funcionamento da PBH Ativos.
A consultora em concessões e PPPs
da AMFRI, Érica Requi acrescenta
ainda que uma das ações principais foi
“aprender sobre o papel da empresa

nos projetos de concessões e Parcerias Público-Privadas no município”.
Durante a manhã foram apresentados
os principais projetos e procedimentos para atuação e viabilização dos contratos. Já no período vespertino, o
grupo visitou as escolas para verificar a
proposta na prática.
“Pudemos esclarecer todas as dúvidas e conhecer de perto os procedimentos e possibilidades das PPPs para
a Educação”, enfatizou a representante do CoGemfri e consultora em educação da AMFRI, Gilmara da Silva.

TODOS PELA EDUCAÇÃO

AÇÕES PEDAGÓGICAS

GoGemfri é
destaque em
encontro nacional

GT e Curso de Matemática da Univali
buscam inovação na prática docente

Em 27/2 foi realizada uma reunião em
São Paulo onde um dos seus objetivos foi
apresentar o CoGemfri - Colegiado de Gestão em Educação da Região da Foz do Rio
Itajaí. O evento foi promovido pelo Movimento nacional Todos pela Educação.
O Colegiado da AMFRI, que já é referência na área foi um dos destaques evidenciados no livro “Cooperação Intermunicipal – experiências de Arranjos de
Desenvolvimento da Educação no Brasil”, de Fernando Luiz Abrucio. A Professora Gilmara, consultora da AMFRI, e Eliziane Gorniack, Diretora do Instituto Positivo, entidade apoiadora institucional
para o desenvolvimento do CoGemfri
representaram o colegiado.

O Grupo de Trabalho de Coordenadores Pedagógicos da AMFRI se reuniu
em 5/3 com Coordenação, Professora e
Estagiários do Curso de Matemática do
Núcleo de Licenciaturas da Univali. O
encontro faz parte das ações do GT para
2018 com o objetivo de qualificar as práticas docentes da área de Matemática e
aperfeiçoar ações intermunicipais.
Segundo as professoras Nilzete de
Balneário Camboriú e Albertina de Balneário Piçarras a reunião serviu para discutir uma proposta de evento que reúna
professores, coordenações pedagógicas
e comunidade científica. “Nosso intuito é
discutir com todos, propostas metodológicas e inovações nas práticas docentes

» A equipe técnica que desenvolve as ações na
capital mineira apresentou a PPP aos
representantes da região da Foz do Rio Itajaí

» Atividades conjuntas entre as entidades irão
auxiliar a aperfeiçoar práticas pedagógicas

que permitam qualificar as aprendizagens e alcançar melhores resultados na
disciplina”.

AVANÇOS

Educação regional e Movimento
de SC atuarão em conjunto

» Participaram representantes dos sete
arranjos de Desenvolvimento da Educação
que estão no livro do autor Fernando Abrucio,
entre eles o CoGemfri.

Em 4 de abril a coordenadora da
região do FIESC - SENAI/SC Roseméri
Matiola, esteve representando o Movimento “Santa Catarina pela Educação”, e
a consultora da AMFRI, Gilmara da Silva
esteve representando o Colegiado de Educação da associação. A reunião aconteceu
no Senai de Itajaí.

“Pretendemos que haja participação
ativa do Colegiado da AMFRI nas reuniões da Câmara Regional de Educação,
inclusive, apresentando dados de pesquisas e de trabalhos já realizados pelo Colegiado”, explica Gilmara. Ações em conjunto também serão desenvolvidas com
os GTs da área na AMFRI e o CoGemfri.

saúde
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Tema foi tratado durante reunião realizada pela Comissão
Intergestores Regional e representantes do CIS e do Estado

Profissionais da saúde debatem
condição das cirurgias eletivas

» Durante reunião, secretário de Bombinhas, Paulo Henrique Müller
anunciou saída do CIS, por deixar cargo para assumir Prefeitura

PARTICIPAÇÃO

Gestores regionais
presentes no Seminário
Estadual de Saúde Pública
Cerca de 200 participantes entre prefeitos, secretários
municipais de saúde e técnicos da política da saúde dos municípios reuniram-se no 1º dia de março, na sede da Associação
dos Municípios da Região da Grande Florianópolis –
GRANFPOLIS.
O I Seminário Estadual de Gestores da Política de Saúde
foi promovido pela Fecam, em parceria com o Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde – COSEMS e a Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM).

» Evento contou com a participação de representantes dos
municípios da AMFRI e seu Consórcio Intermunicipal de Saúde.

» Evento tratou também sobre a saúde das pessoas de Itajaí
que precisam passar por intervenção cirúrgica (ostomizadas)

E

m 27/2 a Comissão Intergestores Regional (CIR) e representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CISAMFRI) e da Gerência de Saúde da ADR-Itajaí trataram
principalmente sobre as cirurgias eletivas realizadas.
A CIR também esteve reunida na tarde de 20 de março, na
sede da AMFRI. O encontro teve importantes assuntos em
pauta, como o acesso às Consultas CER, que são os agendamentos para atendimento nos Centros Especializados em Reabilitação. A gerente de saúde do CIS-AMFRI, Jacqueline Mirtes da Silva, repassou aos integrantes da CIR as informações
referente a procedimentos realizados via Consórcio Intermunicipal de Saúde.

INTEGRAÇÃO

Região participa de congresso
de secretários municipais
Secretários, técnicos da área e representantes do CISAMFRI participaram do 68º Congresso de Secretários municipais de Saúde de Santa Catarina. O evento organizado pelo
COSEMS SC aconteceu em Chapecó de 2 a 4 de maio. A edição
do congresso deste ano reuniu gestores e técnicos municipais
para mesas redondas e oficinas em prol do aprimoramento do
Sistema Único de Saúde.
Representando a região esteve participando a gerente de
saúde do CIS-AMFRI, Jacqueline Mirtes Alves da Silva, além de
secretários e técnicos dos municípios de Luiz Alves, Porto Belo,
Balneário Piçarras, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí e a apoiadora do Cosems regional. Um dos objetivos foi debater as
necessidades de aprimoramento do setor e promover o debate
sobre os rumos da saúde pública no País. No Congresso, ocorreu
ainda a 1ª Mostra “Brasil Aqui Tem SUS” de SC que destaca as
boas experiências da área.

14

capacitações

SUAS

INFORMATIVO AMFRI # 15 l JULHO / 2018

Formação promovida pela AMFRI foi iniciada em março segue até outubro,
abordando o trabalho social com enfoque na proteção no campo das relações

Trabalhadores da rede iniciam
curso de capacitação continuada

R

epresentantes das
diversas categorias
que integram o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) nos municípios da
região começaram a formação
“Trabalho social no Suas: proteção no campo das relações”
em março que segue até o mês
de outubro.
A promoção é da AMFRI. Abigail e Stela Ferreira são consultoras da empresa Vira e Mexe
Desenvolvimento de Equipes e
estão conduzindo a formação
que é uma demanda apresentada
pela categoria. Durante o mês de
fevereiro todos os municípios, de
Bombinhas a Balneário Piçarras,

foram visitados com objetivo de
conhecer a infraestrutura e os profissionais das equipes.
Em abril e maio os encontros
aconteceram no auditório da
AMFRI, já no mês de junho iniciaram as oficinas em outro local,
em salas da Univali – Campus Itajaí. A ação faz parte do processo
d e E d u c a ç ã o Pe r m a n e n t e
desenvolvido na região, fortalecendo assim o trabalho no Sistema Único de Assistência Social.
Em todos os dias foram realizados diálogos, dinâmicas em
grupos para aprofundar os
entendimentos sobre as demandas, necessidades e serviços do
SUAS.

» Participam cerca de 90 profissionais, principalmente
trabalhadores que atuam nos serviços e equipes de gestão.

TURISMO/CULTURA/ESPORTE

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

Diversas áreas são
orientadas sobre Seitec

GT e Conselheiros do Fundeb
tratam de prestação de contas

Na tarde de 5/2 o auditório da AMFRI recebeu uma capacitação referente aos Programas do Sistema Estadual de Incentivo
à Cultura, Turismo e Esporte (SEITEC) 2018 abertos via SIGEF.
Gestores das áreas envolvidas foram orientados por Gerentes
da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa
Catarina (SOL).
O encontro teve como objetivo repassar atualizações sobre
os Programas orientar e esclarecer dúvidas dos municípios na
elaboração dos projetos. A gerente de Projetos Esportivos da
SOL, Carla Krug, conta que é importante os municípios se
cadastrem para que consigam parcerias com o Governo do
Estado. Renata Nickles, gerente de Projetos Turísticos, completou explicando que “os programas estão com alguns prazos
reduzidos devido ao período eleitoral”. As gerentes conduziram a capacitação a pedido da associação, mostrando o quanto os municípios da AMFRI estão atentos a essas questões.

O Grupo de Trabalho do PAR (Plano de Ações Articuladas) e
os Conselheiros do Fundeb da AMFRI se reuniram em 8 de maio
para discutir e orientar sobre a prestação de contas que será realizado via Simec – Sistema de Monitoramento e Informações
do Ministério da Educação.
O encontro destacou que os conselheiros devem acompanhar o monitoramento da Prestação de Contas do Ciclo
2011/2014 do PAR do Ministério da Educação em regime de
colaboração com os municípios.
Em 21/2, os integrantes do GT do PAR também estiveram
reunidos. Dois motivos essenciais conduziram o encontro, a
análise do manual de gestão da prestação de compras do PAR
2011-2014 e a realização do preenchimento do planejamento
do PAR 2017-2020.

» A abertura foi realizada pelo Presidente da AMFRI Elcio
Kuhnen que, junto ao secretário executivo Célio José
Bernardino, deram as boas-vindas aos participantes.

» Reunião extraordinária contou com representantes de
todos os municípios da região da associação.
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Encontro foi marcado por palestras que mostraram iniciativas
exitosas que podem ser replicadas nos municípios da região

AMFRI e Colegiado realizam 1º Fórum
Regional de Conselheiros de Cultura

E

m 19 de junho foi realizado o I
Fórum Regional de Conselheiros
de Cultura. O encontro gerou o contentamento de todos os participantes promovendo o compartilhamento de experiências de sucesso da área.
A solenidade de abertura, contou com
falas da presidente do Colegiado de Cultura, Cristiani de Jesus, da presidente do
Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Cultura de Santa Catarina – Congesc, Nívea Maria Bücker, e do presidente
do Conselho de Políticas Culturais de Itajaí, Francisco Luiz da Silva Cardoso.
Em seguida os participantes assistiram
a duas palestras com importantes representantes da área. A primeira "Por uma
gestão democrática de cultura: o papel do

» Com representação de todos os municípios da região, debate foi acalorado e enriquecedor.

Conselheiro" foi ministrada pelo especialista em Prática da Arte, Silvestre Ferreira.
Já a segunda foi sobre a experiência exito-

sa do Conselho de Cultura de Criciúma,
feita pelo Conselheiro Estadual da área,
Maxwell Sandeer Flôr.

TECNOLOGIAS

SISTEMAS DE INSPEÇÃO

Colegiado analisa
sistemas de ISS
e de fiscalização

Veterinários
esclarecem
dúvidas

O Colegiado de Fazenda, em 22/2,
contou com apresentações do Sistema
de ISS (Imposto sobre Serviços) Bancos,
Cartões e Leasing, Simples Nacional,
Fiscalização Eletrônica e Cupom Fiscal.
Além do colegiado, auditores, gestores
e fiscais municipais estiveram participando.
Na reunião, foi demonstrado o módulo da fiscalização eletrônica para o “Simples Nacional”, ISS, cartões e leasing, ins-

» Representantes da empresa Agiprev
explicaram o processo, totalmente eletrônico

crição de bancos e cupom fiscal de serviço. Maurício Lopes, diretor técnico da
Agiprev relata que os participantes possuem conhecimento, o que facilitou a
apresentação dos sistemas. “Eles sentiram claramente a ajuda que traz no dia a
dia, tanto pela otimização da ferramenta
quanto a sistemática e dados apresenta-

PROMOÇÃO À LEITURA

Fecam, FCC e AMFRI promovem
curso sobre biblioteca pública
O município de Porto Belo sediou em
14/5 uma capacitação organizada pela
EGEM , em parceria com a AMFRI e FCC Fundação Catarinense de Cultura, sobre
conceitos e técnicas da Biblioteca Pública.
O curso contou com o apoio da Fundação da Cultura de Porto Belo. Ministra-

do pela responsável pelo sistema de
Bibliotecas de Santa Catarina Gizelle Freitas, o evento tratou da importância de
manter as Bibliotecas Públicas ativas,
seguindo os principais conceitos e as
melhores técnicas para tornar o ambiente vivo e cada vez mais frequentado.

Atendendo ao pedido dos municípios,
foi realizado em 22 de maio um encontro
com técnicos da empresa W3Agro para
veterinários e gestores das prefeituras ligados à área esclarecerem dúvidas sobre o Sistema deControle de Inspeção Municipal.
A associação, através da assessora
Neuza Bottega, tem o papel de auxiliar e
coordenar o sistema W3Agro. Os municípios têm acesso ao sistema de controle de
inspeção graças à iniciativa da AMFRI,
atendendo a solicitação do Colegiado de
Secretários Municipais de Agricultura e
Pesca. “Para melhor execução do trabalho, é imprescindível que os veterinários
estejam realizando as inspeções e alimentando o sistema”, explicou o presidente
do colegiado,Valmir Vitorino Junior.

» O momento foi uma oportunidade para verificar
quais as dificuldades e sanar as dúvidas sobre o tema.
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VILA DA REGATA
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Por mais de duas semanas, público visitante pôde conhecer
rotina das equipes e aproveitar atrações culturais e gastronômicas

Com mais de 430 mil visitantes
Itajaí Stopover é a maior da história

I

tajaí realizou uma das mais emocionantes paradas da Volvo Ocean
Race. Com entrada gratuita e mais
de 20 atrações abertas ao público,
durante 18 dias (5 a 22 de abril), a Vila
da Regata atraiu público de todas as
idades. No total, 439.876 pessoas prestigiaram o evento – recorde desde
2012, quando a cidade recebeu pela primeira vez a regata.
Além de espaços com tecnologia virtual, o evento permitiu que os visitantes
conhecessem um pouco da rotina dos
times que participam da competição. A
gastronomia e as atrações culturais também foram destaque. A pesquisa do
Instituto de Pesquisas Sociais da Univali
apontou que a avaliação do público
sobre a Volvo Ocean Race na cidade é
quase unânime: 96,6% das pessoas que
passaram pela Vila da Regata aprovaram
a organização do evento. O Governo do
Estado e a AMFRI foram os responsáveis
por garantir os recursos para a Stopover
Itajaí.

Marcos Porto

» A Vila da Regata e os Molhes de Itajaí ficaram lotados para despedida dos velejadores.

O IPS também realizou pesquisa sobre
o impacto econômico do evento na cidade
e na região. De acordo com o responsável
pelo IPS, Luiz Carlos dos Santos, “com-

provadamente a Volvo ajudou a aumentar o número de negócios, a geração de
empregos, o crescimento de serviços,
entre outros”.

BASTIDORES

REPRESENTATIVIDADE

Colegiado conhece
estrutura de comunicação

Comitiva catarinense é
recebida na Nova Zelândia

Integrantes do Colegiado de Comunicação da AMFRI promoveram seu encontro do mês de abril, excepcionalmente, no Mídia
Center da Volvo em Itajaí. O encontro teve como objetivo conhecer a estrutura da área na Volvo Ocean Race.
Flávio Perez, diretor de comunicação da etapa brasileira da
VOR, compartilhou os desafios de divulgar, promover e organizar
o evento internacional. O renomado jornalista esportivo também
relatou suas experiências em outros grandes eventos.
Dúvidas sobre ações com a imprensa do evento foram esclarecidas. “O Flávio foi excelente em suas colocações e temos que agradecer em especial ao secretário Marcelo Roggia, e a diretora Carlota Medeiros, da Secom Itajaí, pela recepção e grande oportunidade”, enfatizou a presidente do Cogecom, Renata Furlanetto.

Em março uma comitiva catarinense esteve em Auckland, na
Nova Zelândia, acompanhando os preparativos para a largada
da Volvo Ocean Race rumo a Itajaí. Entre as autoridades que integraram a comitiva esteve o presidente da AMFRI, Élcio Kuhnen,
o 2º vice-presidente, Leonel José Martins, o secretário executivo, Célio José Bernardino, e o Secretário de Turismo do Estado
SC, Leonel Pavan.
O prefeito Volnei também falou do crescimento do setor náutico em Itajaí e destacou a empenho para que a Volvo permaneça na cidade nas próximas edições. Ele ainda enfatizou a importância do evento para o crescimento econômico na região da
AMFRI.
Marcelo Roggia

» Autoridades locais receberam comitiva liderada pelo prefeito Volnei

» Grupo teve a oportunidade de conhecer os bastidores da regata
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Encontro reuniu mais de 200 servidores de 114 municípios e foi
marcado pela entrega do Prêmio Boas Práticas Culturais

Fórum Estadual de Gestores de
Cultura é realizado em Bombinhas
Carol Miguel

O

VIII Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura
aconteceu de 9 a 11 de maio, a
edição foi realizada na cidade de Bombinhas pela Fecam, Conselho de Gestores
Municipais de Cultura de Santa Catarina
– Congesc, e Prefeitura de Bombinhas, e
apoio da AMFRI. O evento contou com a
participação recorde de 203 servidores
envolvidos na gestão cultural, de 114
municípios diferentes, superando as
demais edições.
A emoção tomou conta no primeiro
dia com diversas participações, entre
elas, a dos gestores culturais da região
da AMFRI que fizeram as boas-vindas
aos participantes. O segundo dia foi marcado pelas oficinas ministradas por profissionais renomados.
Foi entregue o Prêmio de Boas Práticas Culturais, dando visibilidade a ações

» Com recorde de público, evento proporcionou intercâmbio entre os participantes.

de sucesso dos municípios. Com mais de
20 mil habitantes, o grande vencedor da
categoria foi da região da AMFRI, sendo
a cidade de Itajaí. O evento foi de muito
aprendizado, com direito a sorteios, trocas de experiências e estreitamento de
relações. A gestora da Fundação de Cul-

tura de Bombinhas e presidente do Congesc, Nívea Maria da Silva Bücker, disse
que “foi muito satisfatório e ter esse
retorno do público nos deixa muito
feliz”. Para encerrar os trabalhos o Comitê Gestor do Congesc apresentou a minuta da “Carta de Bombinhas”.

MULHER NA POLÍTICA

MATEMÁTICA

Seminário estimula participação

Encontro reúne mais
de 200 profissionais

» Participantes debateram a inserção e
políticas públicas voltadas às mulheres

Cerca de 100 pessoas reuniram-se em
15/3, para discutir os espaços de empoderamento político feminino no I Seminário
Estadual de Mulheres na Política e Políticas para as Mulheres. O evento foi promovido pela FECAM, com o apoio da prefeitura de Bombinhas e AMFRI, e a organização da EGEM.
“A participação feminina na política
ainda é muito pequena, quase inexpressiva e precisamos da força da mulher para
fazer a transformação que nosso País está
precisando”, colocou a anfitriã do evento,
Ana Paula Silva, durante a abertura.

SUPORTE AO APOIA

Encontro debate criação de núcleo
Debater sobre o tema e obter esclarecimento sobre procedimentos para a
implantação nos Municípios foi o objetivo
do evento. Em 22 de março, conselheiros
de direito, conselheiros tutelares, equipe

» Participantes conferiram palestras do
promotor de justiça João Luiz de Carvalho e
da assistente social do MP Ana Soraia Biasi

técnica e gestores das áreas de assistência social, educação e saúde dos onze
municípios estiveram reunidos para tratar da proposta de NISA.
O Ministério Público de SC e o Centro
de Apoio da Infância e Juventude foram
os responsáveis por fazer a apresentação
da proposta do NISA - Núcleo Intersetorial de Suporte ao APOIA. Para combater
a evasão escolar, em 2001, o MP/SC,
criou o Programa APOIA, que mobiliza as
escolas, os conselhos tutelares, o próprio
MPSC e toda a sociedade para trazer os
alunos de volta para a sala de aula.

Contando com atividades dinâmicas e ótimos palestrantes, foi realizado o 1º Encontro
Intermunicipal de Professores de Matemática.
Mais de 200 profissionais, entre professores,
coordenadores pedagógicos, diretores, equipes técnicas e pedagógicas das Secretarias
de Educação estiveram presentes.
O Colegiado de Educação, o CoGemfri e o
GT de Coordenadores Pedagógicos foram os
responsáveis por promover o evento que foi
considerado um sucesso. Um primeiro encontro importante para os profissionais conhecerem o que está sendo posto em prática nas
redes de ensino da região.
Tatiane Martins do Rosário, diretora de
departamento do ensino fundamental de Balneário Camboriú, destacou que “o evento possibilitou várias experiências e inovações que
são possíveis realizar na sala de aula, aliando a
prática, novos recursos e ferramentas”.

eventos
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Iniciativas do Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde &
Mar mostraram como é possível aliar tecnologia aos destinos turísticos

Consórcio e case da edcuação
foram destaque em congresso

N

o terceiro dia do Congresso de
Prefeitos (13/6), a plenária principal contou com o painel Cidades Inteligentes que abriu espaço para
apresentar as experiências dos municípios que resolvem seus problemas consorciando-se. Seis representantes de diferentes regiões do Estado apresentaram o
êxito em ações recentes.
O Consórcio Intermunicipal de
Turismo da Costa Verde & Mar foi um
dos cases de sucesso mostrando como
está aliando a tecnologia em seu destino Turístico. A região possui um aplicativo para sistemas Android e IOS, além
de usar beacons, que trata-se de um sistema que envia informações por bluetooth para smartphones ou tablets.
Acompanhando o Congresso de
Prefeitos, o I Seminário Estadual de Edu-

» A presidente do CSMT, Zene Drodowski,
apresentou novidades e ações do Citmar.

cação também aconteceu no CentroSul, em Florianópolis. Representantes
do setor de toda Santa Catarina foram
apresentados a casos de sucesso.
“Apresentamos a estrutura, a metodologia e as ações que os dois ADEs do

» Um dos destaques foi o Colegiado de Gestão
em Educação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí.

Estado têm desenvolvido nos últimos
anos. Com este diálogo, tivemos a oportunidade de mostrar todo o nosso trabalho,
desde a estruturação até a obtenção de
nossas metas”, comentou a consultora
em educação da AMFRI, Gilmara da Silva.

PARCERIAS

FÓRUM

Região tem conferência
sobre PPPS na saúde

Cidades digitais
impulsionam
turismo

A AMFRI e o Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMFRI) promoveram em 19 de maio a I Conferência da região sobre PPP na Saúde. Gestores das áreas de administração e saúde, assim como procura-

» Encontro mostrou possibilidades de
financiamento e gestão de
empreendimentos na área da saúde

dores e jurídicos, da região e ainda de
Blumenau e Joinville, conheceram as
experiências exitosas de Parcerias
Público-Privadas realizadas nos hospitais de Salvador (BA) e Belo Horizonte (MG).
Mara Souza, coordenadora do
projeto do Hospital do Subúrbio de
Salvador falou sobre o projeto já consagrado com três prêmios internacionais.
Em seguida o tema foi o Hospital Metropolitano de BH, conduzido
pelo gerente do projeto na PBH Ativos S.A, Carlos Falcão. Daniel Figueiredo, ministrou o último painel
“PPPs na área da Saúde – uma análise sob a perspectiva operacional”.
“Acreditamos que esse é o pontapé para pensarmos em novas soluções para a saúde nas regiões de
SC”, comentou a consultora da
AMFRI, Érica Requi

As cidades devem dar atenção especial ao
uso da tecnologia no turismo, é a opinião do
Secretário de Estado, Francisco dos Anjos, que
também participou em 7/2 do III Fórum de Cidades Digitais da Foz do Rio Itajaí, em Balneário
Piçarras. O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura
de Baln. Piçarras, tratou sobre investimentos
que facilitem a vida das pessoas por meio das
Tecnologias da Informação e Comunicação.
Representantes da Costa Verde & Mar apresentaram inovações que estão aplicando. Bombinhas, referência em cidade digital no Estado
apresentou sobre a taxa de preservação ambiental (TPA), cobrança feita por câmeras que
leem placas, resolveu o problema com coletas
de lixo na alta temporada, por exemplo.
Balneário Piçarras é outro município conectado na região, foi destacado os investimentos
que tornou a localidade referência em atendimento na Saúde. A edição do Fórum apoio institucional da FECAM, AMFRI e Itacolomi Hotel.
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Tema de curso é o principal sistema de captação e contratos do
Governo Federal, disponibilizado online para técnicos de convênios

AMFRI realiza capacitação de
gestores para Programa Siconv

P

ensando em aprender como
melhor utilizar o sistema que contribui para a desburocratização
do processo e viabiliza investimentos
para a educação, saúde, infraestrutura,
emprego e outros setores, o curso foi promovido em 18/6.
O sistema SICONV é o principal sistema de captação de recursos e contratos de repasse do Governo Federal. A
AMFRI realiza periodicamente treinamentos gratuitos tendo em vista a constante atualização do sistema, além da
necessidade de capacitar os novos gestores que estão atuando nos departamentos de Gestão de Convênios nos
municípios.

» As capacitações foram ministradas pelo assessor de projetos da AMFRI, Roberto
de Souza, que é multiplicador da Rede SICONV e presta assessoria aos municípios.
Em 16/5, houve mais uma capacitação do Módulo Transferências do programa SIGEF. sistema de captação de

recursos, gerenciamento e prestação de
contas de convênios firmados com o
Governo do Estado.

PARTICIPAÇÃO

Fecam e AMFRI em reuniões
técnicas na capital federal
O Escritório de Projetos da Federação
Catarinense de Municípios e os assessores
de projetos das Associações de Municípios
participaram de 2 a 5 de abril, de diversas
reuniões técnicas em Brasília. A AMFRI
esteve representada nesta agenda na capital federal por seu assessor, Roberto de
Souza, que dá suporte técnico aos 11 municípios da região.
Foram realizadas reuniões na Confederação Nacional de Municípios, Ministério

do Turismo, FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação), e Ministério da Saúde. Ainda houve encontros na
Gerência Nacional da Caixa Econômica
Federal, Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura, Secretaria Nacional de
Defesa Civil, Ministério do Desenvolvimento Social, Câmara dos Deputados,
entre outros.
A viagem técnica teve a finalidade de
oportunizar aos assessores de projetos, a

» Grupo levou demandas de convênios específicos
de cada município para buscar soluções

possibilidade de conhecer os programas
federais, identificar e estreitar relações
com os técnicos dos Ministérios e Secretarias Nacionais, que são responsáveis por
todo o processo que envolve a transferência voluntária de recursos para convênios.

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

Municípios participam de Fórum Nacional
» Estiveram presentes técnicos e secretários
de Bombinhas, Itapema, Ilhota, Itajaí e AMFRI.

Organizado pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MP) foi realizado em Brasília-DF de 17 a
19 de junho, o III Fórum Nacional de
Transferências Voluntárias. O objetivo foi
promover o fortalecimento da governança, a melhoria da gestão e do controle,
bem como apresentar as inovações
empreendidas e experiências no âmbito
das transferências.
Durante o evento, gestores municipais, estaduais e federais debateram a

legislação, o sistema de convênios
Siconv e as iniciativas que buscam desburocratizar os procedimentos e agilizar
a execução de convênios, com a correta
aplicação dos recursos públicos.
Foram realizadas várias palestras e
55 painéis técnicos, entre eles: Elaboração de projetos de engenharia, aplicativo Siconv Cidadão, inovações em compras públicas, Programa Avançar, gestão de riscos nas transferências voluntárias, entre outros.

estado
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Colegiado dos profissionais de comunicação das associações
de municípios de SC escolheu assessor da AMREC para coordenação

Colecom retoma atividades
e elege nova diretoria

E

m 28/2 o Colegiado de
Comunicação dos Municípios de Santa Catarina (Colecom) realizou sua primeira reunião de 2018. O encontro na sede
da Associação dos Municípios da
Região da Grande Florianópolis
marca a retomada nas atividades
do grupo. A Coordenadora Geral
do Colecom eleita em 2016 e
Assessora em Comunicação da
AMFRI, Bruna Passos passou a
condução do grupo ao assessor da

AMREC, Antonio Rozeng.
Além do representante da
Associação dos Municípios da
Região Carbonífera, completam
a nova diretoria, a assessora de
Imbituba, Tuliana Rosa, como
vice coordenadora. Fabiola Bordin, da AMAUC, ficou como a primeira secretária, Maria Helena
Pereira, da Granfpolis, como a
segunda secretária e Leticia Póvoas, da FECAM, como secretária
executiva.

» Grupo retomou as ações planejando capacitações para
tratar de temas como a comunicação nas redes sociais.

ENCONTRO ESTADUAL

AÇÕES

Procuradores municipais
debatem temas jurídicos

Assistência Social
propõe capacitação
em 21 regiões de SC

» Onze Associações de Municípios
estiveram na FECAM para a reunião.

Encontro foi realizado em 13/3,
em Florianópolis. Ferramenta de gestão do Tribunal Regional Federal,
Emendas Constitucionais que tratam
sobre o levantamento dos depósitos
judiciais para os municípios optantes

do regime especial de pagamento de
precatórios, Taxa de Fiscalização Intermunicipal de Passageiros, cobrada pelo
Deter a partir de janeiro de 2018, e
outros importantes temas estiveram
em pauta.
Representando a AMFRI esteve participando o assessor jurídico Djonatan
Batista de Lima no Colegiado de Procuradores no Estado de Santa Catarina. O
procurador municipal Eduardo Buzzi
trouxe a questão dos gastos com publicidade para o próximo período eleitoral.
Para aprofundamento do tema foi formado um grupo de trabalho formado
pelos advogados Eduardo (AMUNESC),
Djonatan (AMFRI), Peterson (AMUREL)
e Fabiano (GRANFPOLIS).

COLEGIADOS

A AMFRI esteve representada por sua
assistente social, Neuza Bottega, na reunião
do Colegiado Estadual. O objetivo da reunião foi estudar e debater temas, como a
IN20/2015 do TCE, Estratégias Brasil Amigo
d a Pe s s o a I d o s o , r e u n i ã o d a C I B e
COEGEMAS, entre outros.
Os Colegiados Regionais de Assistência
Social, em parceria com o Centro de Apoio
Operacional da Infância e Juventude do
MP/SC, debateram a Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial, que entrou
em vigor em 4/4/2018. A proposta encaminhada pelo Colegiado é de que em parceria
com os órgãos sejam realizadas capacitações presenciais, além de uma capacitação a
distância oferecida pelo MP.

Encontro reúne educadores de SC
A pauta extensa reuniu profissionais
da área de todo o Estado na sede da Granfpólis. Durante o dia 27/2, a vice-presidente
do Colegiado de Educação da AMFRI, Profª

» Colegiado definiu o cronograma e
calendário de atividades para 2018

Elisete Cardoso, e a consultora em
educação da entidade estiveram
representando a região no encontro
do Colegiado Estadual da área.
O grupo deliberou sobre a criação de grupo de trabalho para discussão do Período de Férias Escolar e o
atendimento à criança e adolescente.
Um panorama do Sistema Integrado
de Monitoramento Execução e Controle com ênfase no PAR foi apresentado pela Consultora em Educação da
AMFRI, Gilmara da Silva.

» Colegiados regionais de assistência social se
reuniram dia 8 de maio, em Florianópolis.

turismo
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Em maio, equipe formada pelo Consórcio Intermunicipal de
Turismo e do BC Convention visitou Fortaleza, Natal e Recife

PROSPECÇÃO

Atrativos foram apresentados
pela primeira vez no Nordeste

P

ara atrair ainda mais visitantes para as cidades da
Costa Verde & Mar (SC),
representantes do Consórcio
Intermunicipal de Turismo percorrem o Brasil e a América Latina em parceria com o Projeto
Visite BC e Região para divulgar
os atrativos da região. De 8 a
10/5, a equipe participou pela primeira vez de rodadas de negócios e capacitação nas cidades de
Fortaleza, Natal e Recife.
Organizado pelo BC Convention, o projeto Visite BC e Região
prevê mais de 25 ações e 12 etapas para 2018. As atividades iniciaram no Sudeste brasileiro em

abril, e seguem em um longo cronograma durante todo ano,
incluindo a passagem por destinos internacionais.
Alguns dos materiais utilizados pela equipe da Costa Verde &
Mar na divulgação dos roteiros e
atrativos, os dois vídeos “Pra Curtir” e “Pra relaxar” foram reeditados e receberam novas imagens,
com atualizações dos pontos descritos. Com produção da Núcleo
Filmes e imagens Setcom, os vídeos institucionais mantêm duas vertentes diferenciadas, os materiais
podem ser conferidos no Canal do
Youtube CostaVerde & Mar.

Rodrigo Meurer

» Para Leonel Pavan, investimento consagra
Estado no esporte e no turismo náuticos

» Atrações como as lindas praias da região foram divulgadas
com o objetivo de mostrar o potencial turístico da região.

ATUALIZAÇÃO

5ª edição do
Capacita Costa
Verde & Mar é
realizada
Com o objetivo de fortalecer o turismo
na região, aconteceu em 4/4, o 5º Programa Capacita Costa Verde & Mar. O evento,
que envolve os atendentes dos Centros de
Atendimento ao Turista e Trade busca
reforçar e aprofundar o conhecimento
sobre os pontos turísticos dos 10 municípi-

»O evento preparou os representantes da região para participarem em eventos e feiras de 2018.

os que compõem a Costa Verde & Mar,
ampliando a prestação de serviços de
informações relacionadas ao turismo.
A dinâmica do 5º Capacita Costa
Verde & Mar consistiu em cada município
apresentar os atrativos, produtos,

empreendimentos, fatos relevantes,
entre outros temas. Cada representante
teve aproximadamente 15 minutos para
explanar sobre as informações turísticas
importantes da sua cidade e ainda esclarecer dúvidas dos participantes.

DEMANDA TURÍSTICA

Nove cidades da região aplicam pesquisa
Para qualificar serviços e detalhar o
que os cerca de 1 milhão de visitantes
avaliam dos municípios da Costa Verde &
Mar, a Pesquisa de Demanda Turística da
alta temporada foi aplicada. O questionário foi respondido em nove cidades:
Balneário Camboriú, Balneário Piçarras,
Bombinhas, Camboriú, Itajaí, Itapema,
Navegantes, Penha e Porto Belo. Reali» Com os resultados da pesquisa realizada
no verão é possível planejar ações focando
sempre no que o turista preza e busca.

zada através da parceria entre o Citmar e
os municípios da região, a pesquisa detalhou informações sobre o perfil do turista,
a motivação, o investimento e a duração
média da viagem.
A maioria dos visitantes deu nota
média de 4,0 a 4,5 (escala máxima até
5,0) para hospitalidade, atrativos naturais, hospedagem e atrativos culturais. No
entanto, a equipe Citmar acredita que é
possível sempre ampliar as ofertas e atendimentos e oferecer ainda melhores serviços.

turismo
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Região é uma das primeiras do País a adotar tecnologia no setor
turístico; dispositivos já impactaram mais de 130 mil pessoas

Mais de 80 atrativos da Costa
Verde & Mar recebem beacons

P

ara facilitar o acesso aos dados
de turistas e moradores da Costa
Verde & Mar, desde março mais
de 80 atrativos turísticos dos 10 municípios da região passaram a contar com
beacons. Os dispositivos se comunicam
com os smartphones e tablets dos frequentadores via bluetooth, compartilhando informações sobre os pontos visitados e oferecendo links para outros
dados importantes sobre o destino turístico.
Considerada uma das primeiras a ser
aplicada no setor turístico brasileiro, a
tecnologia funciona como um guia virtual e passa a operar quando a pessoa
chega a 70m de distância do Beacon que

» Para conhecer os locais de instalação dos
beacons é só acessar o site da Costa Verde & Mar.

emite um sinal recebido pelo smartphone ou tablet do visitante via mensagens
tipo push. Os locais foram selecionados
com base no Roteiro Cultural e principais atrativos da região. Os dispositivos
foram desenvolvidos pela Smart Tour
Brasil em parceria com o TagCity.
Com poucas semanas de funcionamento, no mês de julho foi constatado
que os beacons nos municípios conseguiram impactar mais de 130 mil pessoas. A utilização da tecnologia é uma iniciativa do Citmar, Sebrae SC e faz parte
do projeto Destinos Inteligentes que
apoia o uso da Internet das Coisas e a tecnologia para o aprimoramento de atrativos locais.

REALIDADE VIRTUAL

PARCERIA

Óculos RV fazem visitantes
‘viajarem’ pelos atrativos

Turismo será
trabalhado em
escolas da região

» Estande do Citmar na Vila da Regata -VOR

A entidade já está usando em
seus eventos uma nova tecnologia.
Com o auxílio de óculos de realidade
virtual, os visitantes podem ‘viajar’
por todos os locais e conhecer de
perto tudo que o que a região tem a
oferecer. A novidade que agradou
aos visitantes de feiras e eventos é
MARÇO
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ABRIL
04 a 06
05 a 22
24 a 26
27 e 28
MAIO
08 a 10
25 e 26
JUNHO
05 a 07
19
20 a 22

uma das ações elaboradas e contempladas no “Conecte-se Costa Verde &
Mar”, projeto em parceria com o
InovAmfri.
A experiência inovadora fica à disposição do público no estande da entidade intermunicipal e contará com a
transmissão de vídeos em 360 graus e
3D. A presidente do Colegiado de Turismo da Amfri, Zene Drodowski, afirma
que “a tecnologia contribui fazendo
com que os outros expositores, agentes de viagens e frequentadores do
local possam visualizar com mais exatidão todas as propostas apresentadas”.
Confira a agenda de eventos que
a região esteve representada neste
semestre:

11º Encontro Comercial Ugart/Braztoa

Rio de Janeiro - RJ

WTM Latin América
Itajaí Stopover – Volvo Ocean Race
1ª Etapa do Visite BC e Região:SP e RJ
Salão Paranaense de Turismo

São Paulo - SP
Itajaí
São Paulo e Rio de Janeiro
Curitiba - PR

2ª Etapa do Visite BC e Região:
Fortaleza, Natal e Recife
BNT Mercosul

Fortaleza, Natal e Recife
Itajaí

3ª Etapa do Visite BC e Região:
Salvador, Belo Horizonte e Ribeirão Preto
4ª Etapa do Visite BC e Região:Assunção
13º Festival Internacional de Turismo
das Cataratas

A reunião de maio do Colegiado de Educação da AMFRI contou com a presença de representantes do Colegiado de Turismo e Citmar.
Com aprovação por unanimidade foi definido
que as duas áreas irão atuar em parceria para
desenvolver uma ação interinstitucional para
trabalhar o Turismo nas escolas municipais da
Costa Verde & Mar.
O grupo se inspirou na experiência exitosa
realizada há quase 20 anos entre a Fundação de
Turismo e a Rede de Ensino do município de
Porto Belo. As linhas gerais e preliminares para
o desenvolvimento das ações foram aprovadas. O projeto pretende criar um laço que una
o turismo regional a educação básica destacando as potencialidades e transformando
estudantes em multiplicadores da importância desta atividade como incentivo à economia, à geração de renda e até mesmo à preservação da natureza.

Salvador, BH e Ribeirão Preto
Assunção - Paraguai
Foz do Iguaçu – PR

» Comitê gestor responsável pelo desenvolvimento
da Proposta de Ação foi definido

turismo
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NOVO PROJETO

Iniciativa desenvolvida pelo Citmar em parceria com o Sebrae
propõe a visitantes vivência e experimentação regional

» A apresentação aconteceu no Auditório da AMFRI e foi conduzida pela consultora de Turismo do Sebrae SC, Tânia Brizolla.

Costa Verde & Mar e empresários
iniciam Tour de Experiência

A

primeira reunião do projeto
Tour de Experiência, realizada
em 29/6 contou com a presença
dos 10 municípios e diferentes empresas. Foi uma oportunidade de apresentar todos os detalhes da iniciativa que
oferece aos visitantes da Costa Verde &
Mar um diferencial, além de abrir um
novo mercado consumidor que viaja em

busca de novidades.
O Tour de Experiência propõe aos
visitantes a vivência do cotidiano dos
moradores, as tradições e a cultura das
áreas visitadas. A proposta, desenvolvida em parceria com o Sebrae SC, está
em fase de sensibilização dos interessados. Os empresários presentes mostraram-se dispostos a implantar o conceito

em seus negócios como forma de potencializar incremento na atividade .
“Estamos na apresentação dos conceitos para sensibilização dos empresários e gestores públicos. Será um projeto
de seis meses que inicia com a seleção e
preparação, reconhecimento da situação, diagnóstico e plano”, explicou Tânia
Brizolla.

VISITE BC E REGIÃO

Projeto impactou 400 agentes da América Latina
Para chamar a atenção do trade e informar sobre produtos
e serviços é necessário estratégia e tratativas com representantes do setor. Desde o início do ano, o projeto Visite BC e
Região, leva os atrativos dos municípios da Costa Verde & Mar
para todo o Brasil e América Latina. Apenas nas duas primeiras etapas, realizadas em abril e maio, quase 400 agentes e
operadoras foram capacitados para vender a região e atrair
mais turistas.
Organizado pelo Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, o projeto Visite BC e Região iniciou as ações de
2018 pelo Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Ao
todo, o projeto prevê realizar mais de 25 ações e 12 etapas,
sendo que três delas já foram no mês de junho com passagens
pelo Centro-Oeste e Paraguai. O projeto conta com parceria
principal da Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú e
possui participações especiais como o Citmar.

» A Costa Verde & Mar, parceira de ouro do projeto, está sendo
representada durante todas as atividades previstas para este ano.

AGENDA

Calendário de
Eventos é
divulgado

Como resultado de uma ação conjunta
entre os colegiados de Turismo e Cultura
mensalmente está sendo elaborado e
divulgado o Calendário de Eventos do Mês
da região turística Costa Verde & Mar.
A proposta tem como objetivo divul-

gar a região de uma forma única, contribuindo para a população saber com facilidade todos os eventos que estão acontecendo nos municípios da região.
Acesse o site www.costaverdemar.com.br e confira a relação de eventos.
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