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Equilibrio e treze gOls na abertura da segunda lase da eona Amai
Aureo

Golvogni

Xanxcrc - Quatro jogos
marcaram a abertura da segunda etapa da Copa Amai
2009 na tarde de domingo,
lOde novembro. Dois empates e duas vitorias validos
pelos confrontos de ida movimentaram 0 certame regional. Mesmo 0 calor intenso nao prejudicou 0 andamento da rodada que teve
13 gols marcados.
Em
Xanxere, 0 Inducolor/Tres
Estrelas e a Faxinalense fizeram urn c!assico equilibrado no estadio municipal
Josue Annoni. 0 time de
Faxinal dos Guedes esteve
na frente por duas vezes, e
no final da partida, ja nos
acrescimos do arbitro Jorge
Luiz Lima da Silva, os
xanxerenses marcaram 0 gol
/

Inducolor/Tres Estrelas
urn classico equilibrado
de empate. Fim de jogo: 2 a
2. A unica vitoria fora de casa
aconteceu em Abelardo Luz.
o Olaria/Carrocerias Oeste
bateu a Abelardense por 2 a
1 e saiu na frente na briga
por uma das vagas na fase
semifinal.
Ja 0 Tabajara,

!p: tro empate em 2 a 2 emjogo
~: realizado em Galvao. No
~ proximo domingo, 8 de no;;;.veinbro, os jogos de volta
vaG definir os quatro semifinalistas da CopaAmai. Em
Xanxere, serao dois jogos:
Estadio da Rua Nereu Ramos: Tabajara x Guarany
Estadio Rafael Merisio:
Olaria x Abelardense
Sao Domingos: Independente x SME Galvao
Faxinal
dos Guedes:
e a Faxinalense fizeram
Faxinalense x Inducolor/
Tres Estrelas
outro representante
de
Os jogos da proxima roXanxere na competic;:ao,nao dada comec;:amas 15h30min.
conseguiu segurar a presA Cop a Amai e uma promosao do Guarany e foi derro- c;:aodas Ligas de Futebol de
tado por 2 a 0 no estadio da Xaxim e Xanxere. A decisao
Montanha em Xaxim. No do trofeu "Osmar Tozzo"
confronto entre SME de esta marcada para 0 dia 6 de
. Galvao e Independente, ou- dezembro.
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Olaria, Inducol.orjTres Estrelas, Independente
e Guarany estao nas semifina'is da Copa Amai
Aureo Galvagni
Aparecida nao tomou coXanxere-Foi urn dominnhecimento do seu adversa~
go recheado de emoc;:6es rio e aplicou uma goleada de •""JII'
fortes pelos gram ados da 4 a 0 no estadio Rafael
rcgiao do Alto Irani. Em dis- Merisio. Josue (3 vezes) e
puta, quatro vagas nas se- Marquinhos marcaram os
mifinais da 31 a edic;:ao da go Is do Olaria. Alem da
Copa Amai. Os jogos elimi-vaga,
0 Olaria fara 0 segunnat6rios defmiram os cruzado jogo da semifinal em
mentos da pr6xima fase do casa.
trofeu "Osmar Tozzo". Duas
Ja 0 InducoloriTres Estreequipes de Xanxere, Olaria
las teve muitas dificuldades
e Inducolor/Tres Estrelas, . para despachar a Associafarao em c1assico municipal
c;:aoFaxinalense e ficar com
uma das semifinais. Para a a vaga. Em confronto equiOIaria e Inducolor/Tres Estrelas farao em classiconquista das vagas, oOlalibrado realizado ontem no co municipal uma das semifinais
ria teve muita tranquilidade.
estadio Antonio Domingos
Tabajara por 2 a 1, no estaDepois
de veneer
a Migliorini, a vaga foi defi- Depois de estar vencendo
por
2
a
0
com
gols
de
diodaRuaNereuRamosem
Abelardense em Abelardo
nida somente na cobranc;:a
Reinaldo e Boi, 0 time de Xanxere. 0 Tabajara preciLuz, 0 time do Baino
de penalidades maximas.
Xanxere cedeu 0 empate
sava de uma vit6ria simples
para a Faxinalense. Vini e para levar 0 jogo para a prorManinho anotaram os go Is rogac;:ao,mas mesmo abrinque levaram 0 jogo para a do 0 placar atraves de Jean,
prorrogac;:ao. 0 empate per0 time de Xanxere nao sumaneceu e a decisao foi portou
a pressao
do
para os penal tis, onde 0 "bugre" xaxiense, que marInducolor/Tres Estrelas foi cou duas
vezes
com
mais eficiente, venceu 0 jogo
Fiorentin e Marchetti.
0
e carimbou passaporte na Tabajara, com seus garotos,
semifinal. 0 outro confronficou de fora; ja a experiento da pr6xima fase ficou en- cia do Guarany continua na
tre 0 Independente
e 0 competic;:ao. No pr6ximo
Guarany. 0 Independente
domingo, dia 15, comec;:am
venceu a SME de Galvao na os confrontos que irao defiprorrogac;:ao por 1 a 0, de- nir os finalistas da Copa
pois de urn empate em 1 a 1 Amai2009.
no tempo normal. 0 jogo foi
Em Xanxere, no estadio
realizado em Sao Domingos.
municipal, tern 0 classico
o adversario do Indepen- entre Inducolor/Tres Estredente sera 0 Guarany de las e Olaria/Carrocerias OesXaxim,
que venceu
0
teo Em Xaxim no estadio da
Montanha
tern
Guarany e Independente. Os dois jogos
estao marcados para
as 16 horas. Os confrontos de volta acontecem no dia 22 de novembro.
i
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OTaria vence Yres Estrelas por 3 a 1, de
virada, em semifinal da Copa Amai

Scirea Fi/ho
Xanxcrc- Com wn bom publico presente no estadio
Josue Annoni, apesar da chuva, Olaria e InducoloriTres
Estrelas disputaram, ontem a
tarde, 0 primeiro jogo da fase
semifinal da CopaAmai, (Trafeu Osmar Tozzo), com vit6ria
do Olaria por3 a 1,de viradaplacar construido ainda no primeiro tempo de jogo. 0 jogo
comec;:ou equilibrado e sem
oportunidades de gols, ate
que 0 Tres Estrclas abriu 0 placarnwn contra-ataque em que
Edson recebeu pelo meio da
area, desmarcado, e mandou
para as redes de Pisca. A partir
do gol do Tres Estrelas, oOlaria acordou e passou a marcar
mais presenc;:ano ataque, empatando a partida minutos deRomeu

pois, com gol de Bibico. Ja no
final do primeiro tempo, Mario Sergio empatou de cabec;:a,
aproveitando sobra da defesa
do Tres Estrelas ap6s falta cobrada pelo ataque do Olaria
pela direita. No segundo tempo, as duas equipes nao criaram muitas oportunidades de
gol, mas mesmo assim
Reinaldo desperdic;:ou boa
oportunidade para 0 gol de
empate, aos 30 minutos. E, aos
38 minutos, quem perdeu a
oportunidade ampliar 0 placar
foi 0 Olaria, depois que Cleber
arrematou a gol e 0 zagueiro
Timo salvou em cima da linha
da meta de Rudi. Aos 44 minutos, ap6s eruzamento da esquerda e confusao na area do
Tres Estrelas, Evandro aproveitou a sobra e tocou para

fazer 0 terceiro gol do Olaria.
. Nooutrojogodafasesemifinal da CopaAmai, 0 Guarani
de Xaxim foi a Sao Domingos
e veneeu 0 Independente por
lxO.Olaria e Guarani voltam a
enfrentar, no pr6ximo domingo, Tres Estrelas e Independente, respectivamente, em
partidas que acontecem nos
estadios Rafael Merisio, em
Xanxere, e no estadio do
Guarani,em Xaxirn.
Esealac;:oes:Inducolorffres
Estrelas: Rudi, Seco, Titao,
Maurinho (indio 1e Sandrinho;
Topera (Criea), Edson, Cesar,
Reinaldo, :Edere~agatini. 01aria:Pisea,Xuxa, Edison, Iko e
Wagner;Marquinhos (pereira),
Josue (Evandro), Bibico, Mario Sergio(Vinicius),Ramirez e
Clever.

~vVJ
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·Caciano

Infraestrutura da Femi 2010
apresentada a prefeitos

e

na· r.euniao da Amai
o presidente

da F~":li. 201.0, Pericle~ '(i?ini, aprese.ntou a es~rutura
que a feira dispomblhzara aos mumclplos da Amal e as novldades
na estrutura que os municipios terao
disposic;ao, bem como 0
custo, que
menor que a anterior.

a

e

Pagina 5

_______ "!'".....,,, "':'M"

_

Prefeitos da Amai se reunem para
penulti:ma reuniao ordinaria do ano
Caciano

Na tarde de ontem os prefeitos dos municipios que comp6em
a Associayao dos Municipiosdo
Alto Irani (Amai) se reuniram para
a penultima reuniao ordinaria do
ano, a 1;13de 2009, onde foram
debatidos importantes assuntos
de interesse geral dos municipios. 0 coordenador do -movimento economico, Leocir Galdolfi destacou dados parciais do movimento economico de eada municipio, sendo que 0 fechamento se
dara no final de dezembro, que
forma 0 indice de retomo do ICMS
para 20'10. A apresenta9ao do
Cons6reio de SeguranvaAlimentar, realizada por representantes
do Consasc de Sao Miguel do
Oeste, onde ja esta implantado
o cons6rcio, tambem fez parte da
pauta. Age6grafa Terezinha Marcon, falou sobre 0 Plano Municipal de Habita9ao de Interesse
Social.
o presidente daAmai, Osmar
Tozzo, prefeito de Pass os Maia,·
desta<i:ou a importancia do planejamento e a realizayao do Pla- .

Prefeitos debateram

assuntos

de interesse

no Municipal de Habitavao, para
buscar recursos na esfera federal, ja que os municipios que nao
apresentarem 0 plano terao que
esperar no final da fila os investimentos para a area. Eleressalta ainda que 0 Cons6rcio de Seguranva Alimentar trata sobre as
pequenas agroindustrias,
do
agricultor familiar, da legalidade
e que se individualizar 0 custo e
alto e os municipio~ aeabam correndo 0 risco de nao conseguir
desenvolver $ozinho.
o presidente da Femi 2010,
Pericles Vicini, apresentou a es-

Paludo

dos municipios

trutura que a feira disponibilizara
aos municipios da Amai e as novidades na estrutura que os municipios terao disponiveis: bem
como 0 custo, que e men or que
a anterior. "Antes 0 espa90 era
um estande mOl1tadona.area extema dos pavilh6es e na feira do
ana que vem sera no pavilhao 2,
oferecendo melhor conforto,
mais espac;o para que os municipios possam expor suas potencialidades e mais gente possa
conferir de perto tudo isso, 0 que
representa, com certeza, mais
retorno a eles", explica Vicini.
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Prefeitos da Amai participaram
Romeu

Scireo

Fi/ho

Xanxere - Na reuniao
mensal dos prefeitos do
Alto Irani realizada ontem,
na sede da Amai, foram tratados temas relacionados ao
retorno de FPM e ICMS;
Aspyctos do Suasa - Sistema Unico de SanidadeAnimal, que aborda a legalizac;ao dos servic;os de inspec;ao para a legalizac;ao de
pequenas agroindustrias de
origem animal; E a elaborac;aode pianos municipais de
habitac;ao. Conforme 0 presidente da Amai, prefeito
Osmar Tozzo, "a implantac;ao da fiscalizac;ao de produtos de origem animal,
provavelmente, sera atraves
de consorcios, porque sera
muito dificil cada municipio
individualizar os servic;os".
Tozzo alertou para a elaborac;ao dos pianos municipais de habitac;ao, "que devemos elaborar para habilitar as administrac;oes a receber recursos destinados
a habitac;oes de interesse
social. Sem esses pianos
realizados, nao vamos nos
credenciar para receber esses recursos. A palestra que
teremos a seguir e muito
importante para esclarecer
duvidas e temos algumas
luzes sobre como fazer esses pianos ate 0 final de
2010, conforme exige a lei",
alerta Tozzo.

Movimento economico
o coordenador do Movimento Economico da associac;ao, Leocir Gandolfi, fez
uma analise do comporta-

de mais uma reuniao mensal

mento das receitas de ICMS
e FPM - principais fontes
de recursos das administrac;oes municipais - e fez algumas projec;oes sobre 0
comportamento da receita
em 2010 (a partir de numeros do ano-base de 2008) e
apresentou uma visao parcial do ana de 2011, com
base
nos
numeros
contabilizados ate agora, em
2009. Neste ano, 0 FPM
deve ter maior retorno nos
meses de novembro e dezembro, fechando 0 ana
com balanC;Qpositivo, apesar das perdas registradas
des de janeiro,
como
consequencia da crise financeira mundial e seus reflexos
na
economia
catarinense.
"Nao temos
como divulgar numeros finais do retorno do FPM
(Fundo de Participac;ao dos
Municipios), mas e1es devern ser iguais ou pouco
melhores que os de 2009",
acredita Leocir. Por outro
lado, explica ele, "como 0
governo do estado fara 0 pagamento do retorno de dezembro em duas parcelas:
70% em janeiro e 30% em
fevereiro (urn mes tradicionalmente fraco), a receita
deve se manter, em razao
principalmente do movirnento do comercio, que tern expectativa de aumento de 6%
das vendas. Antes, 0 governo depositava o·retorno de
ICMS todo emjaneiro". Para
o ana de 2010, a previsao do
coordenador do Movimento Economico e de que 0 retorno de tribut6s aos municipios da regiao se mante-

nha, ou tenha urn crescirnento entre 5% e 10%, conforme as previsoes .

Pianos de habita~(jo
A arquiteta e urbanista
Rosane Busato, especialista em pianos diretores municipais, apresentou
aos
prefeitos informac;oes sobre
a necessidade dos pianos
municipais de educac;ao,
sua obrigatoriedade determinada pelo Ministerio das
Cidades (ate 0 final de 2010),
para os municipios que
queiram recurs os federais e
estaduais, a partir do proximo ano, tenha seu plano de
habitac;ao, conselho de habitac;ao e fun do de habitac;aoconcluidos. A exigencia
atinge todos os municipios
que queiram recursos para
construir habitac;oes destinadas a familias com renda
de ate cinco salarios minimos, mas com priori dade
para quem recebe ate tres
salarios, tanto para a area
urbana como rural. Rosane
e sua
colega
Maria
Teresinha Marcon, trabalham com informac;oes para
tecnicos municipais para a
elaborac;ao 40s pianos de
habitac;ao. "E -necessaria a
participac;ao das comunidades na elaborac;ao dos pianos, inclusive com realizac;ao de audiencias publicas
e mobilizac;ao comunitaria,
conforme preve 0 Estatuto
das Cidades. Sem 0 plano, 0
conselho e 0 fundo de habitac;ao de interesse social,
nao se habilitam rna is a partir do anG que vern", avisa
Rosane Busato.
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Conferencia regional
A Amai realiza, dia 25, a 4a .
Conferemcia Regional das Cidades no audit6rio da Unoese, bloeo E, eom inicio as 7h30, para 0
eredenciamento dos participantes. As 8h30 aeonteee a abertura oficial, eom eneerramento as
17h. Conforme 0 presidente da
entidade Osmar Tozzo, todos os
municipios tem que fazer a sua
eonferemcia municipal, pois e uma exigemcia da Uniao. Os municipios da Amai decidiram fazer uma eonferemcia regional, para
torna-Ia ainda mais eficiente e tem a mesma validade perante 0
governo federal. Esta eonferemcia visa legalizar s municipios perante 0 Ministerio das Cidades. 0 municipio que nao fizer a sua
eonfen3ncia sofrera sanc;oe&,junto a Uniao, a exemplo de negativa de eonvemios, entre outras sanc;oes.

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio
Data 20/11/2009

Amai reaHza
curso de·
capaclta<$ao
em opera<$ao
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Amai realiza curso de capacita~ao sobre
legisla~ao e opera~ao de convenios
Lucio Jaques

AAssociay80 dos Munidpios
do Alto Irani (Amai) realizou ontem, no audit6rio da Unoesc, um
curso de capacita980 sobre conv€mios, abrangendo legislay80 e
opera980 do Sistema de Convenios (Siconv) para tecnicos de
prefeituras. Conforme 0 presidente da entidade, prefeito de P.assos Maia Osmar Tozzo, cerca
de 60 prefeituras da regiao Oes'te participaram do evento.
o Siconv comeyou a ser ope~
racionalizado em 2008 e 0 govemo federal exige que todas as
prefeituras estejam operacionaIizando este sistema, pois todos
os recursos e transferencias voluntarios da Uni80, a exemplo
das emendas parlamentares ou
convenios diretos com os ministerios, entre outras, tem que ser
operacionalizados via sistema.
"Depois que os tecnicos das prefeituras estiverem capacitados
vai desburocratizar, e muito, os
servi90s,e os convenios", garante
Tozzo.
As palestras foram ministra-

Representantes

das prefeituras da regiao participaram

das por Marcos Correa Gomes
e Leene Marques, instrutores do
Instituto Brasileiro de Administra980 (Ibam) que abordaram diversos temas sobre convenios .
A secreta ria executiva daAmai,
Ingrid Piovesan explica que desde que foi lanyado 0 portal, a
Amai se preocupou com a capacitay80 dos servidores e dos
atos administrativos dos muni-

do curso

dpios.
"0 portal sofreu algumas alterayoes, por isso esta e a terCeira capacita980 do Siconv. Isto
mostra a preocupay80 da associay80 em capacitar e aprimorar os servidores que trabalham
diretamente com as administrayoes, visando agilizar os trabaIhos junto ao governo federal",
disse.

,
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Finolistos do Copo Amoi serao
, conhecidos neste domingo
Aurea

Galvagni

Xanxcre - Domingo e dia
de decisao na 31a edi<;ao da
Copa Amai 2009. Olaria e
Inducolor/Tres
Estrelas,
Guarany e Independente medem for<;aspara chegar a final da competi<;ao e levar 0
trofeu "Osmar Tozzo". A disputa da vaga na grande fmal,
eome<;ouno domingo passado com as vit6rias do Olaria
por 3 a 1 sobre 0 Indueolor/
Tres Estrelas, e do Guarany
de Xaxim sobre 0 Independente em Sao Domingos. Os
eonfrontos de volta serao realizados domingo, dia 22, as

15h30min, nos estadios
Rafael Merisio, no bairro
Aparecida em Xanxere, e da
Montanha,emXaxim.Ossa1dos de gols de Guarany (urn)
e Olaria (dois gols) valem apenas em caso de prorroga<;ao.
Mesmo assim, as duas equipes jogarn por urn empate, ja
0 InducolorlTres Estrelas e 0
Independente preeisam de
qualquer vit6ria no tempo
normal para busear a vaga na
deeisao no tempo extra. A
Radio Prineesa AM transmite as semifinais da eompeti<;ao com a equipe 1.130 de
esportes.

.

Olaria vel1ceu primeiro classico das semifi·
nais da copa Amai

Guarany quer a segunda vitoria
para fazer a final em casa
~ me regional. Segundo 0 ea~ pitao Avelani, a equipe vern
~. esea1ando eada degrau nesta eompeti<;ao. 0 eapitao
destaea, tarnbem, que 0 grupo se esfor<;ou desde a primeira fase, "agora, mais do
que nunea, faremos 0 possivel e 0 impossivel para levar 0 glorioso a grande final. 0 Guarany pretende ainda fazer uma bela semifinal,
para tentar garantir 0 direito
Guarany joga por um empate contra 0 Independente
de disputar a final em easa",
Xaxim - 0 Guarany esta semifmais. Ap6s veneer, he- explieou 0 jogador. 0 jogo
aeonteee no Estadio da
a urn empate da grande fmal roicamente, 0 IndependenMontanha,
a partir das 15
da Copa Amai. Neste domin- te fora de easa por 1 a 0 no
horas.
ultimo
domingo,
a
equipe
go, dia 22, a equipe reeebe 0
(fonte: Jorge Roberto
Independente de Sao Do- preeisa apenas de urn empaSoares Jr.)
mingos, no jogo de volta das te para fazer a fmal do eerta-

1-
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Amoi copocito servidores sobre Siconv
Leticia Faria
Xanxcre - Servidores'
municipais se reuniram, durante a quinta-feira, no audit6rio da Unoesc, para receber informayoes referente ao Sistema de Convenios, 0 Siconv, que, a partir
deste ano, tomou-se obrigat6rio. Com 0 pouco tempo
de implementayao e duvidas
dos profissionais que atualizam 0 Sistema, a Associayao dos Municipios do Alto
Irani (Amai) promoveu
capacita<;ao aos servidores.
o sistema atua na transferencia de informa<;oes ao
govemo federal. De acordo
com 0 prefeito de Passos
Maia e presidente da Arnai,
Osmar Tozzo, transferencias de emend as parlamentares e recursos que chegam
aos municipios de forma voluntaria, devem cons tar no

Mais de 60
capacitay30

servidores

sistema. "S6 nao en tram
transferencias constitucionais, como 0 Fundo de Participa<;ao dos Municipios
(FPM), Fundeb, as transferenCias legais de recursos
do transporte escolar e bol-

sa familia, por exemplo. Fora
isso, tudo que for emenda
ou convenios firmados com
o governo federal para
transferir recursos, tern que
ser operacionalizado via sistema", explica 0 presidente.
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Conferencia das Cidades

A Associae;:ao dos Municipios do Alto
Irani realiza, na proxima quarta-feira, 25 de
novembro, no auditorio da Amai, a 4' Confercncia Regional das Cidades, even to da
maior importancia para 0 planejamento futuro dos municipios da regiao, inc1uindo
plano"s municipais de habitac;:ao, e de saneamento, acessibilidade e mobilidade urbana, entre outros temas urbanos. Tern apoio
da recam, prefeituras, Caixa Economica Federal, e integra uma s6rie de <:tapas, com
datas limites fixadas a Serel1J.cumpridas para
. a elaborae;:aodo Estatuto das Cidades - uma

especie de "biblia" que pretende nortear 0
crescimento do municipio, a convivencia do
cidadao com sua respectiva cidade, e da
cidade com os govemos federal e estadual.
o Estatuto deve estar concluido e entregue
em Brasilia - Minist6rio das Cidades - ate 0
final de 2010. Os municipios que nao fizerem isso, diz a lei, serao tratados so com
agua pelo governo federal, em tern10S de
recursos. Atualmente (faz tempo), 0 governo federal trata as prefeituras a pao e agua.
E assim mesmo, com migalhas, dizem os prefeitos .

~uu~
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Municipios participam da 4° Conferencia
Regional das Cidades do Alto Irani
Leticia Faria
Xanxere - "Cidade para
todos e todas com gestao
democn'ltica, participativa e
controle social". Este 6 0
lema da 4' Conferencia Regional das Cidades do Alto
Irani, que acontece na proxima quarta-feira, dia 25, no
auditorio da Unoesc (Bloco
E), a partir das 7h30min. 0
tema da Conferencia
e
"Avanc;os, dificuldades e
desafios na irnplementac;ao
da Politica de Desenvolvimento Urbano".
A programac;ao da 4' Conferencia Regional das Cidades do Alto Irani conta com
palestras, debates de eixos
tematicos, apresentac;oes e
deliberac;oes de propostas e
eleic;ao dos delegados para
a 4' Conferencia Estadual
das Cidades. 0 presidente
da Amai Osmar Tozzo salienta que a expectativa para
mais esta edic;ao e uma grande participac;ao, ja que representantes dos 14 municlpios estarao presentes.
"Ao inves de cada municipiO'fazer sua conferencia, a
gente se reuniu e vamos fazer todos juntos, que vai
proporcionar melhor resultado, menos gastos e, com
isso,
podemos
trazer
palestrantes de nlvel". 0

A 43 Conferencia Regional das Cidades do Alto
Irani vai reunir representes dos 14 municipios
presidente destaca que a
palestra e com Elson Manoel
Pereira, que e engenheiro
civil e pos-doutor em Planejamento Urbano e Regional,
sobre Politica Urbana e Cidade para todos: desafios
para urn planejamento inclusivo.
Para 0 sucesso da conferencia, 6 importante a participac;ao de toda populac;ao,
levando ao conhecimento
dos gestores publicos to-

das as necessidades para 0
desenvolvimento, tanto dos
municipios, quando da regiao da Amai. "Estamos
motivados e com boas expectativas,
sabemos que
cada municipio trara seus
delegados, teremos urn born
publico
e isso 6 urn
condicionante legal. Temos
que ter a conferencia e ter
os recurs os dos Ministerios das Cidades", garante
Tozzo, presidente da AIDai.
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Municfpios debatem PNDU na 4a
Conferencia Regional das Cidades
Caciano

Durante 0 dia de ontem mais
de cem pessoas Iigados ao Poder Publico Municipal e da sociedade civil dos 14 municipios qU2
integram a Associa980 dos Municipios do Alto Irani (Amai) e a
secretaria de Desenvolvimento
Regional estiveram reunidos em
Xanxere para debates importantes pertinentes a 4a Conferencia
Regional das Cidades. Esta foi a
fase municipal da conferencia
que, de acordo com 0 presidente
Presidente da Amai, Osmar Tozzo
da Amai, prefeito de Passos
no, e na sequencia aconteceu 0
Maia Osmar Tozzo, e 0 secretadebate com os representantes
rio regional em exercicio, Dionidos municipios, sobre 0 tema.
sio Kohl, ap6s levantamento ficou
Ainda pela manh8 ocorreu a
decidido pela realiza980 da mesinscri980 dos 35 delegados para
ma em n[vel regional, pois a reaa Conferencia Estadual das Cilidade dos municipios e parecida
dades, que acontecera ate 0 mes
e, desta forma, foi possivel um
de abril de 201 0, sendo que cada
debate mais ample e proveitoso
municipio com ate 10 mil habia respeito dos assuntos que entantes teve direito a dois, de 10 a
globam 0 tema: 'Avan90s, Dificul20 mil tres, acima de 20 ate 50
dades e Desafios na implemenmil habitantes quatro delegados.
tayao da Politica Nacional de DeNo periodo da tarde foram desenvolvimento Urbano (PNDU). "A
conferemcia e uma proposta de- . batidos quatro eixos tematicos,
sendo: Cria980 e implemerita980
mocrl!ltica que envolve a sociedade conselhos das cidades, pIade na tom ada de decisoes das
nos, fundos e seus conselhos
politicas, que regem 0 desenvolgestores em nivel federal, estavimento urbano, definida pelo Midual, municipal e no Distrito Fenisterio das Cidades", ressalta
deral, que foi coord en ado pela
TOllo.
arquiteta e urbanista Rosangela
Com 0 lema: 'Cidade para toFavero. Aplicayao do estatuto da
dos e todas, com gest80 democidade e dos pianos diretores e
cratica, participativa e controle
a efetiva980 da fun980 social da
social, a conferencia iniciou com·
propriedade do solo urbano, couma apresentayao em tomo da
ordenado pela tambem arquiteta
Politica urbana e cidade para toe urbanista Ivana Karine Aver. A
dos: desafios para um planejaintegra980 da politica urbana no
mento inclusivo, com 0 engenheiterrit6rio: politica fundiaria, mobiro Elson M. Pereira, p6s-doutor
Iidade e acessibilidade urbana,
em Planejamento Urbano e Rehabitayao e saneamento, coordegional. Foi realizada a apresennado pelo administrador e bachata980 de um caso de sucesso
rei em Ciencias Juridicas, Valdena area de Planejamento Urba-

Paludo

abriu a conferencia

mar Garghetli. E Rela980 entre
os programas govemamentais como PAC e Minha Casa, Minha
Vida - e a politica de Desenvolvimento Urbano, coordenado pela
Caixa Economica Federal. Ao final das discussoes dos eixos
tematicos aconteceu a apresenta980 e delibera980 das propostas e eleiyao dos delegados para
a 4a Conferencia Estadual.
"A constru980 dessa politica
e um desafio posto aos govemos
e a sociedade civil, considerando 0 cen~rio anterior a 2003, com
fragilidade na constru980 das
propostas, programas, linhas de
a90es e falta de espa90 publico
para a participayao. Notamos um
avan90 significativo a partir das
conferencias, pois cada area de
atua980 da administra980 publica recebeu importante auxilio da
sociedade, quanto as necessidades prioritarias da comunidade.
A partir dessa participayao e possivel planejar melhor as cidades,
para que se desenvolvam e cresyam de forma ordenada, 0 que
n80 acarretara futuros problemas, que normalmente envolvem
desperdicio de investimentos",
finaliza Osmar Tozzo.
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Municfpios do Alto Irani acompanharam

debates sabre diretrizes para mudan9as
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Conferencia das cidades discutiu
diretrizes de desenvolvimento urbano
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Representantes

dos municipios da Amai participaram

Romeu Scirea Fifho
Xanxcre - ''Hoje, pensar no
planejamento das cidades, e
pensar principalmente no planejamento integrado de todos
os aspectos que comp6c 0 terrirorio urbano". 0 conceito e do
P6s Doutor em Planejamento
Urbano e Regional e professor
da Universidade Federal de
Santa Catarina, Elson Manoel
Pereira, palestrante que abriu a
4· Conferencia Regional das Cidades do Alto Irani, promovida
pela Associayao dos Munici- .
pios (Amai) e Secretaria do Desenvolvimento Regional (SDR),
no audit6rio da Unoesc, quarta-feira pela manha. Elson observa que existem tres atores
no processo de planejamento
urbano: "0 administrador publico, que define as politicas
macro; 0 tecnico em planejamento, que se debruya sobre
gspectos-})~Fti..'1entes--a--cidade
e ao desenvolvimento urbano;
e a populayao. Hoje, temos que
trabalhar com esse tripe. Toda
a cidade precis a termais ou menos desenvolvido urn departamento de planejamento. Uma
cidade com 50 mil habitantes jtt
exige que exista urn eorpo teeIDeo que pense diutumamente
os problemas urbanos". Na opiniao do eonfereneista, 0 principal desa£o hoje e a integrayao
dos tres ~tores de maneira eoe-

da Conferencia

rente: "E fazer 0 politico perceber que 0 planejamento urbano
partieipativo nao e urna perda
do poder, mas urn desenvolvimento da demoeraeia; e fazer a
populayao perceber que ela e
eriadora ou portadora do seu
futuro, e que precisa partieipar
dos designios da eidade; e 0
teenieo perceber que ele preeisa entender muito mais do que
urbanismo ou recnieas de eonstruyao. Ele precisa entender
hoje de soeiologia, de geografia, as relayoes sociais e as foryas que eomp6e a eidade. S6
assim e possivel fazer urn planejamenlo urbano baseado
neste tripe". Para 0 presidente
da Amai, prefeito de Passos
Maia, OsmarTozzo, sao muitos
os desafios que se colocam hoje
no planejamento urbano das eidades da regiao: "as origens

I

das eidades aeonteceram principalmente nas eneostas de
rios, sem planejamento adequado, sem legislayao, e urna
questi'io bern abrangente. Ahabitayao, 0 saneamento basieo
e a mobilidade urbana sao assuntos de extrema importfulcia,
muito debatidos hoje. E, atrayes das eonferencias e do chamamento 11 partieipayao por
parte da populayao, temos
avanyado muito e vamos avanyaraindamais".

f
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A sociedade opina
sobre a cidade
A Conferencia lotou 0 audit6rio ciaUnoesc, com prefeitos
cia regiao, secretirrios e tecnicos municipais, acadernicos e
profissionais liberais, e foi aberto pelo presidente claAmai, preI feito Osrpar Tozzo, e pela dire-mra gera!
SDR, Marivete
Bnumel Zaffari. Na parte ciatarde, foram debatidos os quatro
eixos tematicos previstos: criayao e implementayao de conselhos das ciclades, pianos, fundos e seus conselhos, aplicayao do Estatuto ciaCiclade, plano diretor e efetivayao da funyao social cia proprieclade do
solo urbano, integrayao da politica urbana do territOrio, e relayao entre programas do governo federal e a politica do desenvolvimento urbano. Rosfulgela
Favero, Arquiteta e Urbanista
da prefeitura de Xanxere, falou
aos presentes sobre 0 tema do
primeiro eixo, a criay1iode con-

aa

selhos, pIanos, fundos e conselhos gestores, informa que
de cada eixo foram tiradas duas .
propostas a serem apresenta. das nas conferencias estadual
e federal(marcadas para abril e
maio de 20 I 0, respectivamente), de onde 0 govemo federal
vai tirar subsidios para elaboraruma politica nacional de desenvolvimento urbano. No eixo
coordenado por ela, Rosangela
abordou a participayao da sociedade a partir dos conselhos
_municipais e os pIanos municiI pais de hflbitayao e de saneaImento. "E a parte de participayao da sociedade. Hoje a sociedade vai dizer 0 que ela quer e
como ela quer", resume ela. Representando
0 prefeito
de
. Xanxere, Bruno Bortoluzzi, 0
vice, Leandro JUnior Vigo, considera que, a partir do Estatuto
das Cidades, 0 Brasil avanyou
muito na questao doplanejamento urbano: "todos os municipios esmo se adequando e
criando suas leis. Estive na ultima semana em Brasilia, onde
percebemos a grande demanda que existe na area de mobili. clade urbana, e recursos que
existem no govemo federal que
existem disponiveis para as prefeituras. 0 irnportante desta
Conferencia e que nao e s6 um
municipio, e sim .toda a regiao
que esta pensando no seu planejamento, demaneira integrada e s6lida. Com certeza teremos assim a resoluyao de muitos problemas que atingem
tocla a regiao".

L.
..JIi1i
A habitayao, 0 saneamento ·basico e a mobilidade urbana sao assuntos de extrema importancia
e muito debatidos hoje
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Confer8ncia das cidades discutiu
diretrizes de desenvolvimento urbano

Romeu Sdrea Filho/GR

"Hoje, pensar no planejamento das cidades, e
pensar principalrnente no
planejamento integrado de
todos os aspectos que compoe 0 territ6rio urbano". 0
conceito e do P6s Doutor
em Planejamento urbano e
regional e Professor da Universidade Federal de Santa
Catarina, Elson Manoel Pereira, palestrante que abriu
a 4" Conferencia Regional
das Cidades do Alto Irani,
promovida pelaAssocia<;:ao
dos Municipios(Amai)
e
Secretaria do Desenvolvimento Regional(SDR),
no audit6rio da Unoesc,
quarta-feira pel a manha.
Elson observa que existem
tres atores no processo de
planejamento urbano:" 0
administrador publico que
define as politicas macro;
o tecnico em planejamento,
que se debru<;:asobre aspectos pertinentes a cidade e
ao desenvolvirnento urba-

no; E a popula<;:ao. Hoje,
temos que trabalhar com
esse tripe. Toda a cidade
precisa ter mais ou menos
desenvolvido urn departamento de planejamento.
Uma cidade com 50 mil
habitantes jii exige que
exista urn corpo tecnico
que pense diuturnamente
os problemas urbanos". Na
opiniao do conferencista, 0
principal desafio hoje e a
integra<;:ao dos tres atores
de maneira coerente: "E
fazer 0 politico perceber
que 0 planejamento Urbano
participativo nao e uma
perda do poder, mas urn
desenvolvirnento da Democracia; E fazer a popula<;:ao
perceber que ela e criadora
ou portadora do seu futuro,
e que precisa participar
dos designios da cidade;
E 0 tecnico perceber que
ele precisa entender muito
mais do que urbanismo ou
tecnicas de constru<;:ao.Ele

precisa entender hoje de
sociologia, de geografia, as
rela<;:oessociais e as for<;:as
que compoe a cidade. S6
assirn e possivel fazer urn
planejamento urbano baseado neste tripe". Para 0 Presidente daAmai, Prefeito de .
Passos Maia, Osmar Tozzo,
sao muitos os desafios que
se colocam hoje no plane.jamento urbano das cidades
da regiao:"As origens das
cidades aconteceram principalmente nas encostas
de rios, sem planejamento
adequado, sem legis la<;:ao,e uma questao bern
abrangente. A habita<;:ao,
o saneamento basico,e a
mobilidade
urbana sao
assuntos de extrema importfulcia, muito debatidos
hoje. E Atravesdas conferencias e do chamamento
a participa<;:aopor parte da
popula<;:ao, temos avan<;:a-do muito e vamos avan<;:ar
aindamais
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Copa Amai sera disputada

pelas eguipes de Xanxere e Xaxim no proximo domingo
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Cona Amai 2009: OIaria e Guarany na final
Aurea Galvagni
Xanxere - Emoyao de sobra neste domingo, dia 29,
pe1as semifmais da 31 a ediyao do campeonato regional
da Amai. Em disputa, duas
vagas na decisao, onde personagens eram os mesmos
dos jogos de ida, mas 0 cenario era diferente.
Em
Xanxere no estadio Rafael
Merisio, 0 Olaria sofreu para
passar diante do Inducolor/
Tres Estrelas. Com a vantagem do empate, 0 Olaria
acabou levando urn gol de
penalti, marcado em cima de
Reinaldo e que Edson cobrou com maestria aos 17
minu tos da etapa final.
Quando 0 confronto se encaminhava para 0 tempo extra, apareceu a estrela do

Olaria perdeu um penalti no segundo tempo
jogador Marcao, que, com a
ajuda de Bibico, empatou 0
c1assico no apagar das lu-

i' .•.•
~~'t-.,.

Tres Estrela fez gol de penalti

zes garantindo 0 Olaria em
mais uma final da CopaAmai.
o duelo teve ainda as expulsoes dos jogadores Andre
e Maninho do Inducolor/
Tres Estrelas e Josue do Olaria. A arbitragem foi do
xanxerense Ivair Alves dos
Santos - auxi1iado por
Dilmar dos Santos e Clovis
Gugel. Ja em Xaxim, foram
120 minutos de muito futebol e apreensao para os donos da casa. 0 Guarany nao
repetiu as boas atuayoes e
foi derrotado no tempo normal por 1 a zero pelo Independente. 0 time de Sao
Domingos devolveu 0 mesmo placar do primeiro jogo
quando perdeu em casa

para os xaxienses. Mas foi
no final do segundo tempo
da prorrogayao, que 0 jQgador Duio do Guarany acertou urn chute de fora da area
e marcou 0 gol que deu a
vaga ao Guarany. Apesar de
nao jogar bern, 0 Guarany
contou tambem com a sorte
para chegar na decisao. A arbitragem
foi de. J oao
Fernandes da Silva, de Concordia. 0 primeiro jogo da
final do trofeu "Osmar
Tozzo" sera domingo, 06 de
dezembro, no estadio da
Montanha entre Guarany e
Olaria. A Copa Amai e uma
promoyao da Liga Esportiva Xanxerense
e Liga
Desportiva de Xaxim.

