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Programa Empreendedor Individual oportuniza
trabalhadores a legalizar atividade
Urn dos pontos positivos do processo sao os beneficios previdenciarios

Encontro serviu para a divulga.;ao do programa
: Jonolno Monego

Xanxere - Trabalhadores considerados autonomos agora tern a oportunidade de legalizar sua
atividade no ambito formal, 0 que trani <!co
trabalhador pontos positivos no
seu dia a dia. 0 empreendedor individual e uma
nova figura juridica que 0
Brasil criou atraves da
oficializa<;aoda Lei Comp1ementar n.o 128, de 19
de dezembro de 2008, e
que entrou em vigor no
dia lOde julho deste ano.
Segundo 0 coordenador
~egional oeste do Sebrae,
Enio Alberto Parmegiani,
por ser urn processo
novo, e importante a divulga<;ao,principalmente
para os municipios, para
que possam desenvo1ver
estrategias de apoio a
imp1anta<;aodo processo
do Empreendedor Individual. Para tanto, a Associa<;aodos Municipios do
Alto Irani (Amai), em
parceria com 0 Sebrae, a
Acix e 0 Sindicont, promoveu, na tarde de ontern, no auditorio do
Senai, urn treinamento
que visou a explanar 0
processo. "0 que nos

estamos passando para os
nossos profissionais e para
que os nossos empreendedores individuais recebam
informa<;oe's adequadas
para que nao comentam
erros da formaliza<;aoe, literalmente, aproveitem
essa oportunidade para 1egaliza<;ao,porque terao beneficios", comenta.

o que e 0
Empreendedor
Individual
"0 Empreendedor Individual e uma pessoa juridica que pode ter como
faturamento, 0 teto maximo de R$ 36 mil por ano,
media de R$ 3 mil por
mes e que pode gerar ate
urn emprego", explica
Parmegiani.
Aproximadamente 170
atividades se enquadram
no processo do Empreendedor Individual, como,
por exemplo, cabeleireira,
manicure, pedreiro, carpinteiro e eletricista. 0
empreendedor, por sua
vez, nao poden\. ter socio,
gerar mais do que urn
emprego e ter forma<;ao
superior. "0 que e importante e que as pessoas
que estao hoje na
informalidade, com 0 pro\ cesso de implanta<;ao do
Empreendedor Individual,
devem buscar informas:oesjunto ao contador, a
prefeitura e ao Sebrae,
ara que ele possa estuar a sua condi<;aode le-

galizas:ao", afirma.
Segundo Parmegiani,
essa e uma oportunidade
de legalizas:ao a baixo
custo, uma vez que 0
empreendedor ten\. apenas 11% de contribuis:ao
sobre 0 sahirio minimo.
Hoje existem mais de 11
milhoes de pessoas em
todo 0 Brasil que atuam
de forma autonoma e
sem usufruir beneficios.
Em Santa Catarina, sao
mais de 500 mil pessoas.
Beneficios
Entre os beneficios, 0
novo empreendedor poden\. usufruir a cobertura
previdenciana, contrata<;ao
de urn funcionario com
menor custo, isens:aode taxas para registro da empresa, ausencia de burocracia,
acesso a servi<;os bancarios, inclusive de credito,
compra e vendas em conjunto, redu<;ao de carga
tributaria, contro1es sirnplificados, emissao de
a1varapela internet, cidadania, beneficios governamentais, assessoria gratuita, apoio tecnico do
Sebrae, possibilidade de
crescirnento do empreendedor e seguran<;ajuridica.
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ppefeitos da Amai discutem municipalizaG80 do ensino fundamental
Expectativa e que ate 2012
Janaina M6nego
Xanxere - Prefeitos da
microrregiao da Amai
estiveram reunidos, na
tarde de ontem, para a 6a
reuniao deste ana da Associayao dos Municipios
do Alto
Irani.
A
municipalizayao do ensino fundamental esteve
em pauta e foi debatida
pelo colegiado. "Esta tramitando na Assemblcia
Legislativa 0 projeto de
lei, e e algo que temos que
discutir a nivel de Amai,
de associayao, os pros e
os contras, aquilo que vai
mudar, para que nao sobre
como
toda
municipalizayao, para os
municipios, onde esta 0
cida lao e os recursos
vern reduzidos para cumprirmos com a obrigayoes ,
que nos e dada", explica
o presidente da Amai e
prefeito de Passos Maia,
Osmar Tozzo.
A municipalizayao do
ensino fundamental iniciou neste ano, com a
p'"e-escola. A expectativa e que os municipios
assumam 0 ensino ate a

0

estado trabalhe apenas com

0

ensino medio

sa serie. Segundo 0 se'-cretario de Desenvolvi5'
mento Regional, Ademir
5:
o·
Gasparini, 0 estado dara
condiyoes aos municipios.
'"o
"E uma situayao que ja
esta sendo tratada com a
Secretaria da Educayao
do estado junto ao municipio, e deve se concretiA reuniao discutiu a municipalizayao do ensino
zar gradativamente. Sera fundamental e apresentou projetos referentes a
transferido
do estado
Casan, ao sistema coletivo de seguro urbano e
para 0 municipio 0 ensino ao recensei;1mento
fundamental, com 0 suporte necessario, auxilio base, e os municipios sao os e sera parceira na exeatraves de recurso e es- a base de tudo. Ate para cuyao das obras. A empayo fisico que.hoje per- que os municipios possam pres a Cauduro Seguros
tence ao estado. E, pos- dar uma atenyao melhor apresentou para os preteriormente, de acordo
a esses estudantes, prin- feitos 0 projeto "Sistema
com a necessidade dos cipalmente nesta faixa
coletivo de seguro urbamunicipios, 0 governo do etaria. Os municipios,
no", que consiste em uma
estado vai colocar a dis- ' dentro das suas condiproposta para que 0 muposiyao", explicaAdemir.
yoes e daquelas que p nicipio realize urn seguro
Segundo Gasparini, 0 estado vai oferecer, pode- no que diz respeito a
governo nao vai abando- ra dar urn cuidado mai- eventuais sinistros, assim
nar os municipios
e or", afirma.
nao dependendo apenas
disponibilizara os recursos
N a oportunidade, fo- da Defesa Civil. 0 coornec'essarios para manter ram tratados assuntos
denador estadual do Cen0 aluno. A justificativa
2010,
Roque
como 0 projeto de pers- so
para a mudanya diz res- pectiva de expansao da Bohnenberger, e 0 coorpeito ao ensino de base, Companhia Catarinense
denador regional oeste,
que deve ser eficaz para de Aguas e Saneamento
Joao Carlos Dias, falanao desencadear probleram sobre 0 XII Recen(Casan). A companhia
mas no futuro. "Os pro- fara pIanos de saneamenseamento Geral do Brablemas acontecem
na to para muitos municipisil.
0>
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0>
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Com saude, nao ...
~

A aliluJ.:: dos lJrcL;ilos Jo Alto IraIli em
adiar preventivamentc as aulas por duai> -l'le ek)
semanas, por conta da previsivel chegada
da gripe A na regiao, pode ser traduzida
pela velha e sabia maxima: "Com saude
nao se brinc<i". Se existe risco a sallde pu~
blica, a obrigac;:ao dos govemantes e fazcr
o possivel [lara proteger 0 cidadao, a coIl1UlliJ"de. E isso que pregam e exigem espc-:i"listas
em
saude
pu1J:ica,
Il1J<:l:tologistas,epidemiologistas, alem do
que Jiz a lei e a propria Organizac;:aoMundial da Saude.
Logico que a suspensao de aulas e creches traz enonnes transtomos e sacrificios, a todos. Professores e alunos; patroes
e empregados. Mas e precise prevenir, para
nao ter que remediar. Agir agora, para evi-

pa';;'v

tar de sc lamentar depois por nao ter f.::ito
o que se recomendava fazer. Scm criar nenhum panico, pois nao
, ha motivos para isso,
., tem-se que reconhecer
que ate por ser uma
.~ (pes sima) "novidade"
- para 0 mundo mteiro,
o virus IIlNl assusta,
mas nao ha motivos
para alardes.
IIa motivos para adotar os cuidados que
sao reeomendaJos
pela saud.:: publica. E
torcerpara que 0 mverno termine logo, e que
o mes de agosto (s.::m;""U. rapidinho.
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prevenir surgiinento de caso~ do gripe A
Embora a regiao nao tenha nenhum caso confirmado, a medida foi considerada apropriada para tentar evitar a propagac;ao do virus H JNJ.
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Decisao foi tomada para evitar

0

contagio pelo virus

Romeu Scire a Fi/ho
der as aulas a partir de
Xanxcrc - Dos 14 mu- hoje tenha influenciado os
nicipios do Alto Irani, 13 prefcitos, 0 presidente da
nao terao aulas a partir de Associayao dos Municihoje nas redes municipal
pios do Alto Irani (Arnai),
e estadual - medida de- prefeito de Passos Maia,
cidida em conjunto polos Osmar Tozzo, explicou
prefeitos, sexta- feira a que a medidaja havia sido
tarde, em rcuniao na Se- discutida na rcuniao da
cretaria Regio~al, e que associayao realizada na
tera validadc ate 0 dia 21 ultima qUatia-feira, dia 5.
de agosto. 0 adiamento
"Nos:haviamos discutido
das aulas objetiva diminuir isso e os prefeitos pedios riscos de surgimento
ram que,. se fosse para
de easos da gripe A, que tomar a decisao de adiar
ainda nao tern nenhum
as aulas, conversariamos
easo confinnado na re- todos juntos para discutir
giao. Apenas 0 prefeito
melhor, numa reuniao exde Sao
Domingos,
traordinaria.
Como
Aleimar de Oliveira, 0 Xanxerc ja decidiu (quinKiko, ficou de deeidir,
ta-feira) adiar as aulas ate
hoje, apos consultas a co- 0 dia 21, 0 que tambem
munidade, se tambem vai aconteccu em Xaxim, nos
suspender
as aulas.
nos reunimos e resolveComo 0 transporte esco- mos adiar, a partir de selar e mantido pelas pre- gunda-feira, as aulas mufeituras, eerca de 20 mil nieipais. Com isso, autoalunos da rede estadual maficamente nao farena regiao tambem ficarao mos 0 transporte para os
scm aulas, segundo infor- eolegios estaduais tammou 0 gerente regional da bern", disse Tozzo.
Educac;ao, Valter Dalla
A suspensao das aulas·
Picolla. Embora a deeisao em todos os municipios
de Xanxerc em suspen- em principio vale ate 0

dia 20 de agosto, quando
sera feita uma nova avaliayao conjunta, especialmente quanto ao grau de
risco de contagio, "No dia
20, vamos fazeruma analise da situayao, se diminuiram os riscos. 12 uma
medida (a suspensao) de
cautela mais para prevenir. Em espayos onde ha
maior aglomerac;ao de
pessoas e maior 0 risco,
e as eseolas sao urn desses locais", observou
Tozzo.
A reuniao eontou com
a presenc;a de todos os
prefeitos, a excec;ao de
Antoninho Rossi, de Ponte Serrada, que foi representado pelo seu vice,
Aleeu Grubel, 0 Tibe.
Confonne 0 gerente regional da Educac;ao, na
rede estadu.al existem
aproximadamente 20 mil
alunos em escolas da regiao, cerea de 30% deles
dependentes do transporte escolar, que sera paralisado em func;ao do adiamento de aulas na rede
municipal.
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Medida foi tomada para evitar contagia pelo virus H1N1 -

Pagina 08

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2009

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional
Data 14/08/2009

'-"
:l

";'

";:

•.

0'
:l
lC

o

-...:::

o secretario

Ademir Gasparini(D) afirmou que aSDR recebeu
mento Tamiflu para dar suporte aos mU'licipios que necessitem
Janaina

M6nego

Xanxere - 0 secretario de Desenvolvimento
Regional,
Ade:glir
Gasparini, junto com 0 gerente regional da EducayaO,Valter Della Piccola,
realizou reuniao, na tarde
de ontem, com prefeitos e
representantes dos municipios da Amai. 0 objetivo foi defmir a volta ou
nao das aulas nos municipios que estavam parados
como preven9aO a gripe
A, em virtude do transporte escolar, visto que 0 estado nao suspendeu as
aulas e depende de forma
significativa do transporte
para seus alunos, que e realizado pelo municipio e
custeado pelo estado.
"Estamos buscando 0
entendimento na possibilidade de talvez haver 0 retorno das aulas do municipio ou a imediata retomada do transporte esco1ar a nive! de estado, porque nos nao paralisamos
as aulas e os municipios
paralisaram, e 0 transporte escolar, que e pago pelo
governo do estado, tera
que ser feito pe!os municipios; ou outra medida e
que seja descontado esse

valor do transporte que
nao esta sendo feito", explica Ademir Gasparini.
Segundo Gasparini, as
. aulas 'da rede estadual de
ensino estao ocorrendo
normalmente,
exceto
Xanxere, Faxinal dos
Guedes e Born Jesus, que
compreendem a Comarca
de Xanxerc, onde houve.
intersc9aO do Ministerio
Publico, que expediu
liminarpara 0 cumprimento da suspensao das aulas
como medida preventiva.
"Ate entao, 0 ntimero de
ausencias nao esta sendo
muito grande, porque os
proprios pais estao conduzindo os alunos ate a escola, e nao esta trazendo
urn prejuizo maior", salienta Miri.
Conforme Miri, 0 estado moveu ayao contestando a liminar do juiz.
"Estamos aguardando 0
tramite legal, e, enquanto
.nao for derrubada essa
liminar, iremos cumprir integralmente, ou seja, as
aulas dentro da Comarca
de
Xanxere
estao
suspensas a myel de estado justamente por causa
dessa liminar", afmna.
Os prefeitos considera-

0

medica-

ram que, em virtude da
melhora do tempo e estabilidade dos casos da gripe A, as aulas devem ser
retomadas nessa segunda-feira. "Tambem para
seguirmos as normas e
nao confrontar com 0 estado", afmnou 0 presidente daAmai, Osmar Tozzo,
salientando que e preciso
continuar a preVen9aO
atraves das orienta90es de
bons habitos. Os municipios devem revogar do decreto 0 item que suspende as aulas.
o prefeito de Xanxere,
Bruno Bortoluzzi, afirmou
que 0 municipio cqntinua
com as aulas suspensas
em virtude da liminar. "Vamos continuar cumprindo
a liminar; acredito tambem
que 0 governo cumpra a
liminar e continua a situayaO da maneira como
estamos encerrando essa
semana. Na quinta-feira
da semana que vern, iremos sentar com todas as
escolas, equipes da saude,
Promotoria, juiz, Poder
Legi~lativo e vamos discu- .
tir", afirma Bruno. 0 municipio de Sao Domingos
foi 0 unico que nao suspendeu as aulas.
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PassosMaia promoveuabertura-simb6lica
~. Xanxere Olnear Ceccatto
~ que representou 0 secreta~ rio de estado Gilmar Knaesel,
~ Ademir Gasparini - Secreta2. rio de Desenvolvirnento Regional de Xanxere e 0 prefeito Osmar Tozzo que dec1arou aberta a 30' ediyao da
Copa Amai. Durante os pronunciamentos, uma pessoa
foi lembrada por todos:
Humberto Lanzarin, 0 Morango, criadorda CopaAmai
em 1978 e que faleceu na ulPonta pe inicial da 30a Copa Amai foi dado pelas tirna sexta- feira. "N6s da comunida de passosmaiense
autoridades presentes
Aureo

Galvagni

Passos Maia - Com a presenya de autoridades municipais, regionais e estaduais,
a Prefeitura de Passos Maia
realizou ontem a tarde na comunidade de Dom Carlos,
uma cerimonia simb6lica
para dar inicio a 30' ediyao
do campeohato regional da
Amai. 0 certame amador do
Alto Irani denominado trofeu ·"Osmar Tozzo " tera a
participayao de 10 equipes
e retoma em 2009, depois de
fiear urn ana fora do cal en-

dario amador regional. Diferente do que aconteceu em
outros anos, a cerimonia
teve a participayao de apenas duas equipes - CME de
Passos Maia e Tabajara de
Xanxere que se enfrentaram
ap6s a abertura. Durante 0
eerimonial fizeram uso da
palavra 0 Viee-presidente da
Liga Esportiva Xanxerense,
Carlos Martarello que representou tambem a Liga
Xaxiense, organizadoras do
tomeio, 0 Seeretario de Esportes e Juventude
de

da Copa Amai
estamos muito felizes e orgulhosos em poder levar 0
nome desse tao importante
trofeu e tambem representar
nosso municipio na 30' Copa
Amai" salientou 0 prefeito de
Passos Maia Osmar Tozzo.
Depois da cerimonia de abertura foi a vez das autoridades darym 0 ponta-pe inicial
da Copa Amai. Os resultados, a pr6xima rodada e os
detalhes do primeiro dorningo da CopaAmai voce acompanha em materia nesta ediyao.
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Come~a ocampeonato region'al do Amai
30a edi9iio do torneio come90u neste domingo com quatro jogos e 3,5 gols de media por partida
Tabajara x Inducolor/Tres
Estrelas
Estadio Rafael Meriso (Olaria)
Olaria/Carrocerias Oeste x
SMEGalvao
Ponte Serrada:
Ponteserradense x Independente (SD)
Abelardo Luz:
Abelardense x Guarany Xaxim
A Copa Amai e uma promOyaO da Liga Esportiva
Xanxerense
e
Liga
Desportiva Xaxiense.

i; cipal Josue Annoni.

Aurea

Galvagni

Xanxere- Trezegolsmarcaram a prime ira rodada da
Cop a Amai - 2009, trofeu
Osmar Tozzo na tarde deste
domingo (23). Os confrontos abriram a 30" ediC;aodo
cer::tame amador regional.
Foram quatrojogos com tres'
vitorias e urn empate. Os
destaques da rodada ficaram por conta da goleada da
Faxinalense por 5 a zero so-

~. Com os resultados a equi~ pe do Tabajara lidera a cha- '
~' ve A com tres pontos gancg hos. Ja na chave B, a
Faxinalense lidera no saldo
de gols, ja que empata em
pontos com 0 Independente de Sao Domingos.
No proximo domingo, 30
de agosto, .quatro jogos
movimentam a 2" rodada.
Dois confrontos acontecem
bre 0 Ponteserradense em emXanxere:
Faxinal dos Guedes e a vito- Estadio do Tabajara (Rua
ria do Tabajara sobre 0 Pas- Nereu Ramos)
sos Maia em Dom Carlos.
Em Sao Domingos, 0 Independente aplicou 3 a zero no
time do Abelardense. Ja em
Xanxere 0 primeiro c1assico
xanxerense da competic;ao.
Inducolor/Tres
Estrelas e
Olaria nao sairam do empate em 1 a I. 0 confronto
aconteceu no estadio muni-

Chopecoense empoto e pego Londrino no 3° etapo ·do serie D
It \

Aurea Galvagni

Chapeco- Urn empate em
zero a zero entre Chapecoense
e Corinthians-PR no estadio
Indio Conda, neste domingo,
deu ao time do Oeste a vaga a
proxima fase da serie D do
campeonato brasileiro. 0 confronto de volta da segunda
etapa do torneio nacional
aconteceu na Arena Conda
onde a Chapecoense poderi~
perder ate por dois gols de diferenc;a.Como havia vencido
aprimeirapartidapor3aOno
Parana, oresultado colocouo
time do Oeste catarinense na
terceirafasedacompetiC;ao.O
proximo
adversario
da
Chapecoense sera outro time
paranaense, 0 Londrina, que

l; I
I,

t

fase sendo que mais tres en~ trariio pelo indice tecmco.

.g.
'g,
0

mesmoperdendoporlaOpara
0 Sao Jose-RS se c1assificou.
As duas equipesja se enfrentaram este ano na serie D. A
primeira partida acontecera no
domingo, dia 30 e a segunda

no dia 6 de setembro. Nesta
segunda fase, a CBF sorteia 0
mando de campo para as partidas de ida e volta: Disputam
a proxima fase 10 equipes e
c1assificam-se cinco para a 4"

,. •
Flcha tecnlca
C~cp~coense-S~.
Nlvaldo; Arlan, WIlham
Amaral, Kleber Goiano e
Aelson (Emerson Cris);
Sil~o Bido, C~d~ Gaucho,
FabIano e Cnstlano (Nenem);,
Giancarlo
e
Waldison (Mauricio)
TecJ.1i~o:.Mauro Ovelha
Cormth.cns-PR
Colombo;
Paulinho
(Saimon),Neto,Peixotoe
Cesar Oliveira; Leandro,
Ronaldo,
William
e
Cicero; Cristiano e Diego
Campos (Leom~)
Tecnico: Sandro Former
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Copo Amoi

Tabajara e Independente tern 100%
de aproveitamento

Tabajara e Iider da ehave A eom seis
pontos ganhos
Aurea Golvogni
Xanxcre - A segwlda rodada da CopaAmai - 2009, trofeu
OsmarTozzo teve quatro jogos
neste fun de semana. Destaques
para as vit6rias do Tabajara e
Independente que mantiveram
100% de aproveitarnento elideram a competiyao. Oito gals
foranl marcados nos quatro
confrontos, dais validos pela
chaveAe dais pela B. No sabado (29), pela chaye (B), a
Guarany de Xaxim estreou hem
na competiyao ao veneer fora
de casa a equipe
da
Abe1ardense par 1 a zero. Jeia
timedeAbelardo Luz conheceu
sua segwlda derrota no tomeio.

Pela mesma chave, ontem a Independente
bateu
a
Ponteserradense fora de casa
por 2 a 1.0resultado manteve a
time de Sao Domingos na lideranya do gropo (B) com seis
pontos ganhos. Na chave A,
foram dais jogos em Xanxere.
No estadio RafuelMerisio, a 013ria sofreu para veneer de virada
a S:tv1Ede Galvao par 2 a 1.Todos as gals foram marcados no
segundo
tempo.
Os
galvonenses sairam na frente
comAnt6nio. Pericles e Pereira
al10taram as gals do time do
Olaria que conquistou sua primeira vit6ria 113Copa Amai. A
vit6ria deixa a time do treiruidor

Olaria sofreu para veneer Galvao na tarde
deste domingo
Peninha113 2' colocayao do gro- ponto); 3°.C:tv1EdePassosMaia
eAS:tv1EGalvao (zero).
po A No estcidio da rna Nereu
Chave B-1 0. Independente
Ramos, a Tab~ara passou pelo
(6 pontos); 2°. Faxinalense (3
InducolorfTres Estrelas pelo
placar de 1 a zero. 0 Unico gal pontos); 3°. Guarany (3); 4°.
da partida foi marcado 113co- Ponteserradense (zero) e 5°.
Abelardense (zero).
branya de pe113lti. Colatinho
A 3'rodada acontece no pr6sofreu falta de Timo dentro da
area e Marcel converteu a pe- ximo domingo, 06 desetembro:
Estadio Municipal Josue
nalidade
em favor dos
Annoni (Xanxer€)
tabajarinos. Com duas vit6rias
e seis pontos ganhos, a
InducolorfTres Estrelas x
C:tv1Ede Passos Maia
Tabajara e lider da chave A com
Galvao - S:tv1E Galvao x
seis pontos e 100% de aproveiTabajara
tamento113 CopaAmai. AclasXaxim
- Guarany
x
sificayao ap6s a 2" rodada:
Ponteserradense
ChaveA-1°.Tabajara(6ponSao Domingos":' Indepentos); 2°. Olaria (4 pontos); 3°.
InducolorfTres Estrelas (urn . dentexFaxinalense .

