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Veículo: Jornal O Falcão – Abelardo Luz
Data: 01 -11-2018
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 06 -11-2018

Região da Amai tem encontro sobre
rastreabilidade vegetal
6 de novembro de 2018 07:34 | Xanxerê

Foto:
divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) sediou nesta
segunda-feira (5) um encontro sobre rastreabilidade vegetal. O
evento teve por objetivo prestar esclarecimentos sobre as normas
de registro e rastreabilidade de produtos de origem vegetal,
apresentar os programas Alimento Sem Risco e o e-Origem.
A rastreabilidade é fundamental para identificar a origem dos
alimentos para o consumidor e também para colaborar com o
agricultor quanto a processos que utiliza na sua produção.
O Prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella,
salientou a importância de uma produção de alimentos com
qualidade para chegar a mesa do cidadão. “A região da Amai tem
um grande potencial para desenvolver ainda nesta área,bbb mas é
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preciso já começarmos da maneira correta, organizando a área
primária de produção de alimentos vegetais”, comenta o Presidente.
Participaram do evento prefeitos, secretários de agricultura,
técnicos da vigilância sanitária, sindicatos rurais, técnicos da Epagri
e Cidasc. Foram parceiros para a realização do encontro a AMAI,
Ministério Público de Santa Catarina, Cidasc, Epagri, Vigilância
Sanitária e Fecam.

Programa e-Origem…
É um sistema gratuito oferecido pelo estado de Santa Catarina onde
se realiza o cadastro do produtor primário e da sua produção, para
qual será gerado um Código específico para a rastreabilidade de
seus produtos. Também possibilita imprimir o caderno de campo e
oferece exemplos de etiquetas e do cartaz para expositor
(gôndolas, ilhas). O Coordenador o programa e-Origem, Alexandre
Mees explica que o sistema é simples e os interessados em realizar
o cadastro devem acessar o site da Cidasc.

Programa Alimento Sem Risco…
O programa do MPSC que tem como objetivo principal a segurança
dos alimentos vegetais cultivados e comercializados em Santa
Catarina, de acordo com Promotora de Justiça e Coordenadora do
Centro de Apoio Operacional do Consumidor (CCO), Greicia
Malheiros da Rosa Souza Promotora de Justiça a preocupação do
MPSC é a proteção da saúde dos consumidores contra o uso
indiscriminado dos ingredientes tóxicos que deixam resíduos nos
vegetais.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 06 -11-2018
AGRICULTURA, COMUNIDADE, SAÚDE - 06 Nov 2018 07:38

Região da Amai tem encontro sobre
rastreabilidade vegetal
Por: Francieli Corrêa
Visualizações: 153
0 comentários

(Fotos: Divulgação Amai)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) sediou na última segunda-feira
(5) um encontro para falar sobre rastreabilidade vegetal. O evento teve o objetivo
de prestar esclarecimentos sobre as normas de registro e rastreabilidade de
produtos de origem vegetal e apresentar os programas Alimento Sem Risco e o eOrigem.
A rastreabilidade é fundamental para o consumidor identificar a origem dos
alimentos e, também, para colaborar com o agricultor quanto a processos que
utiliza na sua produção.
O Prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella, salientou a
importância de uma produção de alimentos com qualidade para chegar à mesa do
cidadão.
- A região da Amai tem um grande potencial para desenvolver ainda nesta área,
mas é preciso já começarmos da maneira correta, organizando a área primária de
produção de alimentos vegetais - comenta o Presidente.
Participaram do evento prefeitos, secretários de agricultura, técnicos da vigilância
sanitária, sindicatos rurais, técnicos da Epagri e Cidasc. Foram parceiros para a
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realização do encontro a Amai o Ministério Público de Santa Catarina, a Cidasc, a
Epagri, a Vigilância Sanitária e a Fecam.
Programa e-Origem
O e-Origem é um sistema gratuito oferecido pelo estado de Santa Catarina, no
qual é realizado o cadastro do produtor primário e da sua produção, depois disso é
gerado um código específico para que possa ser feita a rastreabilidade de seus
produtos. Também possibilita imprimir o caderno de campo e oferece exemplos de
etiquetas e do cartaz para expositor (gôndolas, ilhas). O Coordenador o programa
e-Origem, Alexandre Mees, disse que o sistema é simples e que os interessados
em realizar o cadastro devem acessar o site da Cidasc.
Programa Alimento Sem Risco
O programa do Ministério Público de Santa Catarina tem como objetivo principal
garantir a qualidade dos alimentos vegetais cultivados e comercializados no
estado. Segundo a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio
Operacional do Consumidor (CCO), Greicia Malheiros da Rosa Souza, a
preocupação do MP é a proteção da saúde dos consumidores contra o uso
indiscriminado de ingredientes tóxicos que deixam resíduos nos vegetais.

Fonte: Ascom Amai
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Veículo: Jornal Folha Regional - Xanxerê
Data: 07 -11-2018
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Veículo: Jornal Folha Regional - Xanxerê
Data: 07 -11-2018
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Veículo: Oeste Mais
Data: 14 -11-2018

Desenvolvimento do
turismo na região é pauta
de assembleia de prefeitos
Setor que representa atualmente 10% da geração da
riqueza de Santa Catarina foi assunto em reunião da
Amai
Por Oeste Mais
14/11/2018 07:57

Prefeitos se reuniram para assembleia na sede da Amai em Xanxerê (Foto: Divulgação/Amai)

A organização do turismo na região esteve em pauta na assembleia de
prefeitos da Amai nesta terça-feira, dia 13. O prefeito de Marema e
presidente da entidade, Adilson Barella, salientou que neste momento a
intenção é sensibilizar a região sobre a importância do planejamento para o
aproveitamento das potencialidades turísticas locais.
A especialista de turismo do Senac Santa Catarina, Flavia Didomenico,
explicou aos prefeitos que o setor se consolidou como vital para o
desenvolvimento, representando hoje 10% da geração da riqueza de Santa
Catarina.
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“O potencial de crescimento que surge desse ramo é capaz de produzir um
ciclo virtuoso na economia, assegurando a geração de postos de trabalho e
aquecendo a cadeia da indústria, comércio e serviço”.

Flavia Didomenico ressaltou a importância do turismo para o desenvolvimento dos municípios
(Foto: Divulgação/Amai)

O presidente da Amai comentou que ainda é uma área econômica a ser
explorada na região. A Amai inclusive já realiza trabalhos sobre o tema, a
exemplo dos portais de turismo dos municípios que estão sendo atualizados
pela associação.
Outros assuntos
Os prefeitos também deliberaram na assembleia sobre a cerimônia de 40
anos da Amai, que acontecerá em fevereiro de 2019, junto com a posse da
nova diretoria.
Também foi realizada a prestação de contas das atividades do segundo
semestre e solicitado que cada município faça o encaminhamento da
agenda de eventos à Amai, que organiza um calendário regional para que
não ocorra de dois municípios realizarem eventos no mesmo dia.
A próxima assembleia de prefeitos da entidade deverá ser realizada na
primeira quinzena de dezembro.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 14 -11-2018
REGIÃO DA AMAI - 14 Nov 2018 08:35

Oportunidades de turismo regional
são discutidas em assembleia da
Amai
Por: Francieli Corrêa
Visualizações: 52
0 comentários

(Fotos: Ascom/Amai)

A organização do turismo nas cidades que pertencem à região da Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai) esteve em pauta na assembleia dos prefeitos da
Amai na última terça-feira (13). O prefeito de Marema e presidente da associação,
Adilson Barella, salientou que neste momento a intenção é sensibilizar a região
para a importância do planejamento e aproveitamento das potencialidades
turísticas locais.
A especialista de turismo do Senac Santa Catarina, Flávia Didomenico explicou
aos prefeitos que o turismo se consolidou como setor vital para o desenvolvimento,
e hoje representa 10% da geração da riqueza do estado.
- O potencial de crescimento que surge desse ramo é capaz de produzir um ciclo
virtuoso na economia, assegurando a geração de postos de trabalho e aquecendo
a cadeia da indústria, comércio e serviço - disse Fávia.
Segundo o presidente da Amai, o turismo ainda é uma área econômica a ser
explorada na região do Alto Irani e a Amai está iniciando os trabalhos a respeito
desse tema, a exemplo dos portais de turismo dos municípios que a associação
atualiza.
A próxima assembleia da AMAI deve ser realizada na primeira quinzena de
dezembro.
Fonte: Ascom Amai
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Veículo: Lance Notícias
Data: 14 -11-2018

Oportunidades de turismo regional são
discutidas na assembleia da Amai
14 de novembro de 2018 07:29 | Comunidade , Xanxerê

Foto: Divulgação

A organização do turismo na região esteve em pauta na
Assembleia dos Prefeitos da Amai nessa terça-feira (13). O
Prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella
salientou que neste momento a intenção é sensibilizar a
região para a importância do planejamento para
aproveitamento das potencialidades turísticas locais.
A Especialista de Turismo do Senac Santa Catarina, Flavia
Didomenico explicou aos Prefeitos que o Turismo se
consolidou como setor vital para o desenvolvimento,
representando hoje 10% da geração da riqueza de Santa
Catarina.
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“O potencial de crescimento que surge desse ramo é capaz
de produzir um ciclo virtuoso na economia, assegurando a
geração de postos de trabalho e aquecendo a cadeia da
indústria, comércio e serviço”, reforça a palestrante.
Barella comenta que ainda é uma área econômica a ser
explorada na região do Alto Irani, a Amai está iniciando os
trabalhos com este tema, a exemplo dos portais de turismo
dos municípios que a Associação está atualizando.
Os prefeitos também deliberaram sobre a cerimônia de 40
anos da Amai que acontecerá em fevereiro de 2019
juntamente com a posse da nova diretoria Também foi
realizada a prestação de contas das atividades do segundo
semestre e solicitado que cada município faça o
encaminhamento da agenda de eventos para a Amai para
a organização de um calendário regional para que não
ocorra de dois municípios realizarem eventos no mesmo
dia.
A próxima assembleia da Amai deve ser realizada na
primeira quinzena de dezembro.

