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AMAI realiza reuniao sobre

0

Movimento Economico
03/03/2010

- 10:08:0C

Munic{pios
Associa~6es
FECAM
santa Catarina

Con selhos/Coleg iados

A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realizou no dia dois de marc;o uma reuniao com os
responsaveis dos municipios
pelo movimento
economico. Na pauta estava a digitac;ao das notas;
prazo e envio dos arquivos; notas de exposic;ao e
feiras; notas avulsas; fretes de outros estados com
origem no municipio; notas eletronicas e resumo da
produc;aoagricola para fins de estatfstica.

o

Servi~os

encarregado pelo Movimento Economico na AMAI,
Leocir Gandolfi, comenta que nas reunioes sobre 0
movimento economico sempre sao trabalhadas
informac;oes para melhorar a atualizac;ao d~ dados
municipais.

Orienta~Oes Tecnicas

Leocir diz ainda que importante definir padroes de procedimento,
resultados e aumenta 0 retorno do ICMS para os municipios.

Programas Federais

Fernanda Bertotto
Assessoria de Comunicaqao AMAl

RedeCIM

Contato

e

0

que facilita a visualizac;aode

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Radio Namba - Ponte Serrada
2/3/2010

REGIONAL

As informac;oes da regiao em destaque
02103/2010

AMAI realiza reuniao sobre

0

Movimento Economico

A Associac;ao dos Municlpios do Alto Irani (AMAI) realizou no dia dois de marc;o
uma reuniao com os responsaveis dos municipios pelo movimento economico.
Na pauta estava a digitac;ao das notas; prazo e envio dos arquivos; notas de
exposic;ao e feiras; notas avulsas; fretes de outros estados com origem no
municipio; notas eletronicas e resumo da produc;ao agricola para fins de
estatistica.

o

encarregado pelo Movimento Economico na AMAI, Leocir Gandolfi, comenta
que nas reunioes sobre 0 movimento economico sempre sao trabalhadas
informac;oes para melhorar a atualizac;ao de dados municipais.
Leocir diz ainda que e importante definir padroes de procedimento, 0 que
facilita a visualizac;ao de resultados e aumenta 0 retorno do leMS para os
municlpios

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Tribuna da Gente - Cordilheira Alta
5/3/2010

AMAI REALIZA REUNIAO
SOBRE 0 MOVIMENTO
"
ECONOMICO
AAssocia<;ao dos Municipiosdo
Alto Irani (AMAI) realizou na
ultima ter<;a-feira (02), uma
reuniao com as responsaveis
pelo movimento economico dos
municfpios de abrangencia da
associa<;ao. Na pauta estava a
digita<;ao das notas; prazo e
envio dos arquivos; notas de
exposi<;ao
e feiras;
notas
avulsas;
fretes
de outros
estados
com origem
no
municfpio; notas eletronicas e
resumo da produ<;ao agricola
para fins de estatfstica.
0
encarregado pelo Movimento
Economico na AMAI, Leocir
Gandolfi, comenta que nas
reuni6es sabre a movimento
economico
sempre
sao
trabalhadas informa<;6es para
melhorar a atualiza<;ao de dados
municipais.Leocir diz ainda que
e importante definir padr6es de
procedimento, a que facilita a
visualiza<;ao de resultados e
aumenta a retorno do leMS para
as municfpios.
ASCOM/AMAI
f •••••
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Jornal do Povo - Sao Domingos
6/3/2010

Deputado Federal Zonta marca
presen~a na Assembleia de Prefeitos da
AMAI
No dia 25 de fevereiro
a
Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani
(AMAI) promoveu a 1a Assembleia de
Prefeitos de 201 O. Enquanto trabalhavam
os assuntos da pauta, a Assembleia de
Prefeitos teve a presenc;a do Deputado
Federal Odacir Zonta, que estava
passando pela regiao e aproveitou a
oportunidade para visitar a AMAI.
Zonta comentou sobre as propostas que
estao sendo elaboradas pela Frente
Parlamentar da Agricultura e pela Frente
Parlamentar Cooperativista. Disse ainda
que a agricultura do pais esta bem, mas
que e preciso lutar muito para melhorar
as condic;6es de prec;os e produtos que
sao oferecidos para os agricultores,

I'
'V,; •

justificando que nao adianta termos uma
grande produc;ao de graos se isso nao
contribuir para a melhoria das condic;6es
de vida.
"A produc;ao da agricultura brasileira seja
na pecuaria de corte ou leite, suinocultura,
avicultura ou ainda na produc;ao de graos
e um pilar fundamental na manutenc;ao da
economia do pars" salientou 0 Deputado.
Zonta tamMm falou sobre a necessidade
de encaminhamento
de pedidos de
recursos. Ele convidou os Prefeitos para
irem a Brasflia ressaltando a importancia
da presenc;a deles na capital para
conversar
com os parlamentares
e
apresentar as necessidade~ da regiao.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

- LU~U
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AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Vefculo: Jornal do Povo - Sao Domingos
6/3/2010

Assembleia de Prefeitos da AMAIdiscute o~ pianos
de habita~ao para os municipios
A Associa<;:ao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) promoveu ontem, a 1a Assembleia de Prefeitos
do ana de 2010. Quem conduziu os trabalhos foi Prefeito
de- Xanxere e Presidente da AMAI Bruno Linhares
Bortoluzzi.
, 0 principal assunto da reuniao foi a defini<;:ao do
planejamento
em torno dos Pianos Municipais de
Habita<;:ao e Interesse Social (SNHIS). Os municfpios
tem ate dezembro deste ana para concluir seus pianos
de habita<;:aoe continuar a receber 0 recurso dos projetos
habitacionais. AAMAI vai dar
suporte tecnico para os
municipios na elabora<;:aodo
SNHIS.
0 projeto
foi
apresentado pela Secreta ria
Executiva da AMAllngrid
Piovesan.
Na pauta da reuniao estava
a apresenta<;:ao de uma
assessoria para capta<;:ao
de recursos
junto
ao
Governo Federal. Oobjetivo
e mostrar as prefeituras a
melhor forma de conduzir os
procedimentos para a busca
de recursos. Os recursos
que vem do Governo Federal
colaboram
no
desenvolvimento e melhoria
da infra-estrutura
dos
municfpios.

Tambem foi apresentado 0 Sistema Municipal de
Cultura (SMC). A cria<;:ao da Lei de Incentivo a
Cultura, do Conselho Municipal de Cultura e 0 Fundo
Municipal de Cultura sao requisitos obrigat6rios para
que os municipios possam integrar 0 Sistema
Nacional de Cultura e receberem os recursos. A
reuniao tambem fez parte da programa<;:ao do
Aniversario de Xanxere.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Relat6rio

de atividades

e Prestayao

de Contas

- 2010

CUPAGEM
AMAI - Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere
10/3/2010

Pos-graduaeao em Gestao Pliblica retoma
as aulas Da proxima sexta-feira

Encontro acontece nesta sexta-feira

Xanxere- A Associayao
Na proxima sexta sera
dos Municipios do Alto Irani ministrada a disciplina de
(Amai) retoma na proxima
"Orientayao de trabalho de
sexta-feira, dia 12, as aulas Conclusao de Curso (TCC)",
da Especializayao em Gestao 'que tern como objetivo faPUblica.
zer encaminhamentos para a
A Pos iniciou no dia 10 elaborayao do TCC, que no
de julho de 2009 e ja foram caso vai ser a produyao de urn
cursadas cinco disciplinas do Artigo Cientifico. Este artigo,
curriculo previsto, Participam ao final do curso, passara por
da Pos-graduayao em Gestao urna seleyao, criando assim a
Publica, prefeitos, vereadores, possibilidade de publicayao
servidores municipais, asses- em uma das revistas cientificas
sores e comunidade. 0 curso da Unoesc,
e promovido pela Amai em
0 prefeito de Xanxere e
parceria com a Escola de Ges- presidente da Amai, Bruno
tao Publica Municipal (Egem) Bortoluzzi, comenta que a
e a Unoesc Xanxere,
associayaoja esta verificando a

possibilidade de viabilizm;outros cursos de pos-graduayao
em virtude da grande demanda
de ensino.
Bortoluzzi diz ainda que a
Amai a1emde serfontede apaio
para os municipios, tambem
'clevecontribuirpara a formayao
do cidadao e dos profissionais
da area publica, que predsam
cada vez mais estar atualizados
para desenvolver seu trabalho
da melhor forma passive!.
"Agestao publica e algo que
merece sertratado com caririho,
pais e a partir dela que 0 destino
dos municipios e conduzido",
BortoluZzi.
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CUPAGEM
AMAI - Associac;aodos Munidpios do Alto Irani
Veiculo: Site Princesa - Xanxere
10/3/2010

:: Sistema Princesa de Comunica~Oes ::
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Xanxere - A ASsocia\;30dos Municipios do Alto Irani (Amai) retoma na pr6xima
sexta-fe/ra, dia 12, as aulas da Especlaliza\;30 em Gest30 Publica.
A P6s inlelou no dla 10 de julho de 2009 e ja foram cursadas cinco diseiplinas do
curriculo prevlsto. Partlcipam da P6s-graduac;30 em Gestao Publica, prefeitos,
vereadores, servidores municipals, assessores e comunidade. 0 eurso e promovido
pela Amal em parceria com a Escola de Gestao PUblica Municipal (Egem) e a
Unoesc Xanxere.
Na pr6xima sexta sera ministrada a disc/plina de "Orienta~o de trabalho de
Conclusao de Curso (TCC)", que tern como objetivo fazer encaminhamentos para a
elaborac;ao do TCC, que no caso vai ser a produc;ao de urn Artlgo Cientifico. Este
artigo, ao final do curso, passara por uma selec;ao, criando assim a posSlbilidade dE
publicac;30em uma das revistas cientificas da Unoese.
o prefelto de Xanxere e presldente da Amal, Bruno BortOluzzl, comenta que a
assoclac;!o ja esta verlficando a posslbllldade de vlabillzar outros cursos de p6sgradua<;aoem virtude da grande demanda de enslno.
Bortoluzzl diz alnda que a Amai alem de ser fonte de apoio para os munidpios,
tam bern deve eontribuir para a formac;ao do cidadao e dos profissionais da area
publica, que precisam cada vez mais estar atuallzados para desenvolver seu
trabalho da methor fonna possivel.
"A gestao publica e algo que merece ser tratado com carinho, pois e a partir dela
que 0 destino dos municipios e eonduzido", Bortoluzzi.
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Dicirio do Igua~u - Chapeco
11/3/2010

Aulas seriio
retornadas
arnanhii
Prefeitos, vereadores, servidores municipais, assessores
e comunidade em geral participa~ do curso
DIVULGA9AO/D1

RETORNO Prefeito defende importancia da especializac;ao para a
area publica

Xanxere - A Associac
~ao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) retomara, amanha, as aulas da
Especializa~ao em Gestao
Publica. A pos-gradua~ao
iniciou em julho de 2009
e ja foram cursadas ci:rico
disciplinas do curriculo
previsto. -Participam da
especializa~ao prefeitos,
vereadores, servidores
municipais, assessores e
comunidade em geral. b
curso e promovido pela
AMAI em parceria com
a Escola de Gestao PUblica Municipal (EGEM)
e a Uno esc Xanxere.

Na proxima sextaBortoluzzi,
comenta
feira sera ministrada a que a associa~ao ja esta
disciplina de "Orientaverificando a possibili~ao de trabalho de Con- dade de viabilizar outros
clusao de Curso (TCC)", curs os de pos-gradua~ao
que no caso vai ser. a em virtudeda
gra·nde
produ~ao de urn Artigo demanda de ensino.
Cientffico. Este artigo, ao
Bortoluzzi diz ainda
final do curso, passara
que a AMAI, alem de ser
por uma sele~ao, com fonte de apoio 'Para os
possibilidade de publica- municfpios, tambem deve
~ao em uma das revistas
cantribuir para a formacientfficas da Unoesc.
~ao do cidadao e dos
profissionais
.cia area
publica, que precisam
. NOVOSCURSOS
cada vez mais estar atuao prefeito de Xan- liz ados para desenvolver
xere e presidente
da seu trabalho da melhor
AMAI,. Bruno Linhares
forma possive!.

-~~~~

- 2010
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Falcao - Abelardo LUI
11/3/2010

AMAI realiza reuniio

sobre 0 Movimento
Economico

o encarregado pelo Movimento
A Associa<;ao dos Municfpios do
Alto Irani (AMAI) realizou no dia dois Economico na AMAI, Leocir Gandolfi,
de mar<;o uma reuniao com os respon- comenta que nas reunioes sobre 0 mosaveis dos municfpios pelo movimento vimento economico sempre sao trabaeconomico. Na pauta estava a lhadas informa<;oes para melhorar a atudigita<;ao das notas; prazo e envio dos aliza<;ao de dados municipais.
Leocir diz ainda que e importanarquivos; notas de exposi<;ao e feiras;
te
definir
padroes de procedimento,' 0
notas avulsas; fretes de outros estados
com origem no municfpio; notas ele- que facilita a visualiza<;ao de resultados
tronicas e resumo da produ<;ao agrico- e aumenta 0 retorno do ICMS para os
municfpios.
la para fins de estaustica.
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CLIPASEM
AMAI - Associa~ao dos Municipios do Alto Irani
Veteulo: Born Dia Santa Catarina - Joa~aba
11/3/2010

P6s-graduacio

em Gestio Publica

retoma as aulas na proxima sexta-feira
11103
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municipais, assessores e comunidade. 0 curso e promovido pela AMAI em parceria'
com Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM) e a Unoesc Xanxere.
Na proxima sexta sera ministrada a disciplina de "0rienta~o de trabalho de.
Conclusao de Curso (fCC)", que tem como objetivo fazer encaminhamentos para a
elabora98o do TCC, que no caso vai ser a prOdU9aOde urn Artigo Cientrfico. Este
artigo, ao final do curso, passara por uma sele9ao, criando assim a possibilidade de'
Ipublica~o em uma das revistas cientrficas da Unoesc.
o Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi,
. comenta que a associalfc'o ja esta verificando a possibilidade de viabilizar outros
'cursos de p6s-gradua~0 em virtude da grande demanda de ensino.
Bortoluzzi diz ainda que a AMAI alem de ser fonte de apoio para os municlpios,
tambem deve contribuir para a forma9ao do cidadao e dos profissionais da area
publica, que precisam cada vez mais estar atualizados para desenvolver seu
trabalho da melhor forma posslve!.
"A gestao publica e algo que merece ser tratado com carinho, pais e a partir
,dela que 0 destino dos municfpios e conduzido", Bortoluzzi.
..
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Veiculo:Tribuna da Gente - Cordilheira Alta
12/3/2010
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
17/3/2010

Velculo: 0 Didrio - Xanxere

Municfpios
da AmaLse
preparam
para
participar da
Fern.i.2010
Pagina 5
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Municfpiosda Ama'i se· preparam
para particip~r da Femj 2010
Fernanda

Os tecnicos responsaveis
pel a mostra da Associac;ao dos
Municipios do Alto Irani (Amai)
na Femi 2010 estiverem reunidos ontem para deliberar algumas ac;oes para a organizac;ao
dos expositores. 0 encontro foi
coordenado pelo presidente da
Femi, Pericles Vicini e pela secretaria Executiva da Amai, !ngrid Piovesan.
Pericles comenta que cada
municfpio vai ter um espac;o
que neste ana esta localizado
no Pavilhao 2, um grande corredor de acesso para 0 pavilhao
principal, 0 que vai proporcionar maior circulac;ao de pessoas nos estandes dos municipi- ..
os.
Na pauta da reuniao coristavam assuntos relacionados ao
funcionamento da feira, alem da
realizac;ao de sorteio para decidir com qual estande cada
municipio ficaria ..
A Femre uma oportunidade
de mostrar aos visitantes 0 que
esta sendo produzido nos 14

..

..

Tecnicos

responsaveis

BertottolDivulga!;3o

pela mostra da Amai estiveram

municfpios, trocar informac;oes
e tambem apresentar neste espac;o, l,lm pouc'o da realidade da
regiao.
Para 0 presidente da Amai,
prefeito de Xanxere Bruno Bortoluzzi, a Femi oferece aos mur:licfpios a chance de se conhecerem melhor; ja que a regiao
da A'11ai possui areas que sao
distantes territorialmente, como
por exemplo, Passos Maia e

reunidos

Marema, que nao sao vizinhos ~
de territ6rio, mas estarao ladol
a lado nos estandes da Femi. }
"Para Xanxere e um orgulho t-receber os municipios para se
integrar a Femi, atraves disso e
possivel viabilizar a construc;ao
de um relacionamento que se
consolide, e a partir disto trabaIharmos juntos pelo cresci mento da regiao da Amai", salienta
Bortoluzzi.
!
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CLIPA6EM
AMAI - Associat;oo dos Munidpios do Alto Irani
Veteulo: Bom Dia Santa Catarina - Joat;aba
17/3/2010

Municipios da AMAI se

preparam para a FEMI2010
17/03 - Xanxere - Os tecnicos((:'///
responsaveis pela mostra dos \f
municfpios da AMAI na FEM12010)
estiverem reunidos na terca dia 16/
na sede da associacao.
0
encontro foi coordenado pelo
Presidente da FEMI Pericles Vicini
e pela Secreta ria Executiva da ".'
AMAI Ingrid Piovesan. 0 evento
teve como objetivo deliberar@, ::~

t

:~~~ii~~s~;=~~:
cad:~A~z_A""_MM

municIpio vai ter um espaco, e que neste ana esta localizado no Pavilhao 2, que e
um grande corredor de acesso para 0 pavilhao principal 0 que vai proporcionar uma
grande circulacao de pessoas nos estandes dos municipios.
Na pauta da reuniao constavam assuntos relacionados ao funcionamento da
feira, alem da realizacao de sorteio para decidir com qual estande cada municIpio
ficaria. A FEMI e uma oportunidade de mostrar aos visitantes 0 que esta sendo
produzido nos 14 municipios, trocar informacoes e tambem apresentar neste espaco,
um pouco da realidade da regilio.
Para 0 Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi, a
FEMI oferece aos municipios a chance de se conhecerem melhor, em virtude de que
a regiao da AMAI possui areas que sao distantes territorialmente, por exemplo,
Passos Maia e Marema que nao sao vizinhos de territorio, mas estarao lade a lade
nos estandes da FEMI.
"Para Xanxere e um orgulho receber os municfpios para se integrar a FEMI,
atraves disso e posslvel viabilizar a construcao de um relacionamento que se
consolide, e a partir disto trabalharmos juntos pelo crescimento da regiao da AMAI",
salienta Bortoluzzi.
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Veteulo:Site Princesa- Xanxere
17/3/2010
: Sistema Princesa de Comunica~5es ::

>'S9nt~~§:~:mi:l

·····Pri~~i~~I···························t!!!m!!::
Noticlas
.....

···)i.lWFique

Pagina 1 de 2

::

bem informado.

Visite diariamente

nosso site.

......ti:l(!j!i
Femi - Municipios da Amai terao
estande
.Agenda de eventos

Chat

Xanxere - 0 presidente da Comissao Organizadora da Femi 2010, Pericles Vicini,
reuniu-se na manha de ontem, dia 16, com representantes
dos municipios da
microrregiao da Amai. A comissao dispos de um espac;o para que todos os
municipios possam ser expostos durante a feira e mostrem suas potencialidades.
"Nos queremos privilegiar a Associac;ao pela sua grande representatividade
e
importancia",
explicou Pericles.
Conforme 0 presidente, os municipios da Amai sao os grandes potenciais de
visitantes para a feira, e e importante que cada um mostre as suas peculia res
tradic;oes, atrativos e desenvolvimento.
espac;o destinado
no Pavilhao 2, anexo ao Pavilhao Central, on de estarao
concentrados ainda os estandes da Secreta ria de Desenvolvimento
Regional de
Xanxere (SDR), Assembleia Legislativa do Estado (Alesc), prefeitura de Xanxere e
sala da imprensa.
"E um espac;o mais vislvel com grande circulac;ao, por dar acesso ao pavllhao
central. Vai ficar mais confortavel para os municipios expositores, e 0 numero de
visitantes sera superior", afirma.
A secret,kia administrativa
da Amai, Ingridi Piovesan, salientou que a Associac;ao

o

Equipe

Resttito

······>:·r~t!~j):tiq$f§:::::

e

ira ficar no principal corredor onde podera mostrar a forc;a da regiao atraves da
historia de cada municipio. "Estaremos trazendo comitivas do sui do estado como
Tubarao para conhecer, e outras regioes. Na ultima edic;ao ja estiveram aqui e
gostaram", afirma.
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo:Folha R ional- Xanxere
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M'unicipioS da Amai lerao eslande
durante a Ferni 2010
Jana[na Manego

Xanxere - 0 presidente
da Comissao Organizadora
da Femi 2010, Pericles Vicini,
esteve-reunido na manha de
ontem, dia 16, com representantes dos municipios da
microrregiao da Amai. A comissao disp6s de umespac;:o
para que todos os municipios
possam ser expostos durante
a feira e mostrem suas potencialidades. "N6s queremos
plivilegiar a Associac;:aopela
sua grande representatividade e importancia", explicou
Pericles.
Conforme 0 presidente, os
illUnicipios da Amai sao os
grandes potenciais de visitanles para a feira, e e importante
que cada unl mostre as suas
peculiares tradic;:5es,atrativos
e desenvolvimento.
. 0 espac;:odestinado e no
Pavilhao 2, anexo ao PaviIhao Central, onde estarao
concentrados ainda os es,tandesda Secretaria de De-senvolvimento Regional de
Xanxere (SDR), Assembleia
Legislativa do Estado (Alesc),
prefeitura de Xanxere e sala

~

Representantes dos muniCipios participaram da
reuniao na manha de ontem com 0 presidente da
Femi, Pericles Vicini

da ill)prensa .
"E unl espac;:omais visivel
com grande circulac;:ao, por
dar acesso ao pavilbao central:
Yaificarmais confortavel para
os municipios expositores, e
o numero de visitantes sera
superior", afimla.
A secretaria adm inistrativa
da Amai, Ingridi Piovesan,

salientou que a Associac;:ao
ira ficar no principal corredor
onde podera mostrar a forc;:a
da regiao atraves da hist6ria
de cada municipio. "Estaremos trazendo comitivas do sui
do estado como Tubarao para
conhecer, e outras regi5es. Na
ultima edic;:aoja estiveram
aqui e gostaram", afinna.
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Municipios da Amai - Curso em
Maravilha
J\gEnda. de eventos
Xanxere - Os munidpios da Amai participam hoje e amanha do curso de
Contabilidade Publica Basica promovido pela Escola de Gestao Publica Municipal
(Egem) em parceria com a Associac;ao dos Munidpios do Entre Rios (Amenos).
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objetivo e repassar conhecimentos sobre a contabilidade publica, planejamento,
detalhamento de receitas e despesas, e tambem, assuntos direcionados para a
area contabil e financeira dos municipios.
De acordo com a assistente administrativa da Amai, Laizi Daeuble, independente
de quanto tempo ja se trabalha com contabilidade publica e importante participar
dos cursos, pois a legislac;ao muda com frequencia e, sendo assim, e preciso estar
atualizado para que nao sejam cometidos erros.

CLIPAGEM
AMAI - Associac;ao
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Munidpios do Alto Irani

Velculo: Vanguarda FAA- Xaxim
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Colegiado de Educa~aoda AMAI estabelece metas
para 2010

o Colegiado de Educac;ao da Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
esteve reunido no dia 18 de marc;o para trac;ar os objetivos do trabalho que vai
ser desenvolvido durante este ano.
Entre os temas citados estiveram a qualificac;ao dos professores para 0
atendimento da educac;ao especial, 0 andamento do Plano Municipal de
Educac;ao, 0 desenvolvimento do Plano de Ac;oes Articuladas (PAR) do Governo
Federal, transporte escolar, calendario de capacitac;ao para os tecnicos da area,
elaborac;ao de um diagn6stico da educac;ao nos municipios, a deliberac;ao pela
participac;ao de um servidor da secreta ria da educac;ao nas reunioes colegiado
visando a continuidade dos trabalhos, alem da posse da nova diretoria.
Odymar Olivio Bombassaro, Secreta rio de Educac;ao de Faxinal dos Guedes e
Presidente do Colegiado, comenta que depois que 0 diagn6stico estiver pronto
vai ser possivel uma percepc;ao da realidade da regiao, e deste momento em
diante verificar quais as prioridades de cada municipio.
o assunto mais destacado pelos secretarios foram as "Novas Diretrizes da
Educac;ao Infantil", que vai provocar mudanc;as como por exemplo, a
obrigatoriedade de ingresso na escola para as crianc;as de quatro anos; a
reestruturac;ao dos projetos pedag6gicos em virtude da nova proposta de
avaliac;ao com indicativos que apresentem 0 nivel de desenvolvimento do aluno_
Fonte: Fernanda Berlotto - Ascom AMAI

CUPAGEM
AMAI - Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio - Xanxere
18/3/2010

Municfpios da Amai participam
de curso em Maravilha
as municipios da Amai participam hoje e amanha do curso
de Contabilidade Publica Basica, promovido pela Escola de
Gestao
Publica
Municipal
.J (Egem) em parceria com a Associa<;ao dos Municipios do Entre Rios (Amerios). a objetivoe
repassar conhecimentos sobre
a contabilidade publica, planejamento, detalhamento de receitas e despesas, tambem assunt tos direcionados para a area contabil e financeira dos municipios.
De acordo com a Assistente
Administrativa da Associa<;ao '
dos Municipios do Alto Irani, Laizi Dael.jble, independente de
. quanto tempo ja se trabalha com
contabilidade publica e iniportan-

te participar dos cursos, pois a
legisla<;ao muda com frequencia
e, sendo assim, e preciso estar
atualizado para que nao sejam
cometidos erros.
Hoje 0 curso e ministrado por
Alexandre Alves, Assessor Contabil da Federa<;ao Catarinense
de Municipios (Fecam), que vai
expor sobre os temas: legisla<;ao basica, regimes contabeis,
instrumentos de planejamento e
receitas publicas. Amanha, Gilberto Brasil- Consultor Contabil
daAssociayao de Municipios da
Grande Florian6polis (Granfpolis)
vai conduzir 0 evento abordando
as despesas publicas, altera<;oesor<;amentarias, lei de Responsabilidade Fiscal, controles
contabeis e procedimentos.
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Municipios da Amai participam
de curso em Maravilha
Xanxere - Os municipios
da Amai participam hoje. e
amanha do curso de Contabilidade PUbiicaBisica promovido pela Escola de Gestao
Publica Municipal (Egem)
em parceria com aAssociayao
dos Municipios do Entre Rios
(Amerios).

o objetivo e repassar co- Daeuble, independente de
nhecimentos sobre a contabi- quanto tempo jli se trabalha
lidade publica, planejamento, com contabilidade pul'Jlica
detalhamento de receitas e e importante participar dos
despesas, e tambem, assuntos cursos, pois a legislayao muda
direcionados para a area conta- com frequenciae, sendo assim,
bil efinanceirados municipios. e preciso estar atualizado para
De acordo com a assistente que nao sejam cometidos
.
administrativa da Amai, Laizi erros.

- 2010
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MUNICiPIOS DAAMAI SE

PREPARAM PARA A FEMI 2010

Os
tecnicos
responsaveis
pela
mostra dos municipios
da AMAI na FEMI 2010
estiverem reunidos na
ten;a (16), na sede da
associayao. 0 encontro
foi coordenado
pelo
Presidente .da FEMI,
Pericles Vicini, e pela
.Secretaria Executiva da
AMAI, Ingrid Piovesan.
o evento teve como
objetivo
deliberar
algumas ayoes para a
organizayao
dQS
expositores.
Pericles
comenta
que cada
municipio vai ter urn
espayo, e que neste ana
sera
localizado
no
Pavilhao 2, que e urn
grande
corredor
de
aces so para 0 pavilhao
principal,
0 que
vai
proporcionar
uma
grande circulayao
de
pessoas nos estandes dos
municfpios.
Na pauta da reuniao
constavam
assuntos
relacionados
ao
funcionamento da feira,
alem da realizayao de
sorteio para decidir com
qual
estande
cada
municipio ficaria.

A FEMI
e uma
oportunidade de mostrar
aos visitantes 0 que esta
sendo produzido nos 14
municipios,
trocar
informayoes e tambem
apresentar neste espayo,
urn pouco da realidade
da regiao. Para 0 Prefeito
de Xanxere e Presidente
da AMAI,
Bruno
Linhares Bortoluzzi, a
FEMI
oferece
aos
municipios a chance de
se conhecerem melhor,
em virtude de que a
regiao da AMAI possui
areas que sao distantes
territorialmente,
por
exemplo, Passos Maia e
Marema que nao sao
vizinhos de territ6rio,
mas estarao lado a lado
nos estandes daFEMI.
"Para Xanxere e urn
orgulho
receber
os
municipios
para
se
integrar a FEMI, atraves
disso
e possivel
viabilizar a construyao
de urn relacionamento
que se consoli de, e a
partir disto trabalharmos
juntos pelo crescimento
da regiao da AMAI",
salienta Bortoluzzi.
ASCOM/AMAI

de Contas

- 2010
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EDUCAqAO
Colegiado da AMAI
estabeleee metas para 2010
DIVULGA9AO/DJ

REUNIAO Serviu para tra~ar
2010

Irani -- 0 Colegiado
de Educagao da Associagao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) esteve
reunido nesta quinta-feira
para tragar os objetivos do
trabalho que serao desenvolvidos durante 0 ana.
Entre as principais
temas debatidos foi a
qualificagao dos professores para a atendimento
<;laeducagao especial,
a andamento do Plano
Municipal de Educagao,
a desenvolvimento
do
Plano de Ac;;6esArticuladas (PAR) do Governo
. Federal, transporte escolar, calendario de capacitagao para as tecnicos
da area, elaboragao de

as metas para

urn diagnostico da educagao nos municipios, a
deliberagao pela partici-·
pagao de urn servidor da
secretaria da educagao
nas reuni6es colegiado
visando a' continuidade
dos trabalhos, alem da ",'
posse da nova d'iretoria,
De acordo 'com a secretario'de,Educagao de
Faxinal dos .Gue'l'ies e
presidente do Cplegiado,.
Odymar Olivia Bombassara, depois que 0 diag-·
nostico estiver pronto
vai serposslvel ter uma .
percepgao da realidade
da rl3giao, e deste mo~
menta em diante verificar quais as prioridades
de cada municipio.
0

de Contas

- 2010
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Vekulo: Folha Regional - Xanxere
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Colegiado de Educa(:8o da Amai
estabelece metas para 2010
,

,

para trayar os objetivos do tra- a continuidade dos trabalhos,
balho que vai ser desenvolvido alem da posse da nova diretoria
durante este ano.
Odymar Olivio BombasEntre os temas citados es- saro, secretario de Educayao
tiveram a qualificayao dos de Faxinal dos Guedes e pre~. professores para 0 atendimento sidente do Colegiado, comenta
l!: da educayao especial, 0 anda- que depois que 0 diagn6stico
@ mento do Plano Municipal de
estiver pronto vai ser possivel
~ Educayao, 0 desenvolvimento uma percepyao da realidade
!!!. do Plano de AyOesArticuladas
da regiao, e deste momento
(PAR) do Govemo Federal,
em diante verificar quais as
transporte escolar, calendario prioridades de cada municipio.
de capacitayao para os tecni~
0 ass unto mais destacacos da area, elaborayao de urn do pelos secretanos foram as
diagn6stico da educayao nos "Novas Piretrizes da Educayao
municipios, a deliberayao pela Infantil", que vai' provo car
Colegiado esteve reunido no dia de ontem
participayao de un1 servidor ,mudanyas como, por exemplo,
. Xanxere - 0 Colegiado dos Municipios do Alto Irani da secretaria da educayao nas a obrigatoriedade de ingresso
de Educayao da Associayao
(Amai) esteve ontem reunido reuni5es do colegiado visando na escola para as crianyas de
quatro anos; a reestruturayao
dos projetos pedag6giees em
virtude da nova proposta de
avaliayao com indicativos que
apresentem 0 nivelde desenvolvimento do aluno.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio - Xanxere
19/3/2010

Colegiado de
Educa~ao da
Amai discute a
elabora~ao de
diag'nostico
Pagina 6

Colegiado de Educa<;ao da Amai
estabeleee metas, pa.ra 2010
Fernanda

o Colegiado

Bertotto/Divulga\;ao

de Educac;ao da
Associac;ao dos Municipios do
Alto Irani (Amail) esteve reunido
ontem para trac;ar os objetivos
do trabalho que vai ser desenvolvido durante este ano.
Entre os temas citados estiveram a qualificac;ao dos professores para 0 atendimento da
educac;ap especial, 0 andamento do Plano Municipal de Educac;ao, 0 desenvolvimento
do
Plano de Ac;oes ~rticuladas
(PAR) do Govemo Federal, transporte escolar, calendario de caColegiado de Educa!(30 discutiu trabalhos para este ana
pacitac;ao para os tecnicos da
do Colegiado, Odymar Ollvio
area, elaborac;ao de um diagn6svas Diretrizes da Educac;ao InfanBombassaro Gomenta qu'e detil", que vaG provocar mud an<;as,
tico da educac;ao nos muriicipipois que 0 diagn6stico estiver
como por exemplo, a obrigatori-·
os, a deliberac;ao pel a particiedade de ingresso na escola para
pronto vai ser possivel uma perpac;ao de um servidor da secrecepc;ao da realidade da'regiao,
as crian<;as de quatro anos; a retaria da educ'ac;ao nas reunioes
e deste momento em diante veestruturagao dos projetos pedacolegiado visando a continuidarificar quais as prioridades de
g6gicos em virtude da nova prode dos trabalhos, al$m da pos, cada municfpio.
.
se da nova diretoria.
posta de avalialtao com indicatiassunto mais destacado
vos que apresentem 0 nivel de deo sec:retario de Educ~c;aode
senvolvimento do aluno.
Faxinal dos Guedes, presidente ' pelos secretarios foram as "No-

o
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CLIPAGEM
AMAI - Associac;aodos Munidpios do Alto Irani
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Colegiado de Educaliao da AM AI
estabelece metas para 2010
Fernanda 8ertoito - AscomAMAI

o Colegiado de Educayao da
Associayao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) esteve reunido
no dia 18 de maryo para trayar os
objetivos do trabalho que vai ser
desenvoIvido durante este
ano.
Entre
os temas
citados
estiveram
a qualificayao'dos
professores para
o atendimento da
educayao
especial, 0
and amento do Plano Municipal de Educayao, 0 desenvolvimento do Plano
de Ayoes Articuladas (PAR) do
Govemo Federal, transporte escolar, calendano de capacitayao para
os tecnicos da area, elaborayao de
urn diagn6stico da educayao nos

municipios, a deliberayao pela
participayao de urn servidor da secretaria da educayao nas reunioes
colegiado visando a continuidade
dos trabalbos, alem da posse da
nova diretoria.
Odymar Olivio Bombassaro,

quais as prioridades
de cada
municipio.
o assunto mais destacado pelos secretarios foram as "Novas
Diretrizes da Educayao Infantil",
que vai provocar mudanyas como
par exemplo, a obrigatoriedade

~
.
-.'

...

Secretano de Educayao de Faxinal dos Guedes e Presidente do
Colegiado, comenta que depois
que 0 diagn6stico estiver pronto
vai ser possivel uma percepyao
da realidade da regiao, e deste
momento em diante verificar

de ingresso na escola para as
crianyas de quatro anos; a reestruturayao dos projetos pedag6gicos em virtude da nova proposta
de avaliayao com indicativos que
apresentem 0 nivel de desenvolvimento do aluno.
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Colegiadod~;,~tJ;uJca~ao..
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a Colegiadode' Edu- tecnicos 'da.' a~ea eIa~") ~~,.d'este:momenta em
,cas:ao "da Associas:ao;. boras:ao: de ~'\Jijl';;;diag~:"!+~ianteye;fifi~a,r quais
dos Municfpios do Alto' nostico'" cl?'educa9aq:' ,<is.prioridad~s:cle,cada'
Irani (AMAI) esteve, nosmuniefpiosi'a deI'h",rnpnidpi9"'.'
' '
,reunido no dia 18 d~ berasao'p~I~':H~~t~cil1a,,,,;;:;,':,':"
O'a~~li'ilto mais des, mars:opara tras:ar os ,;.s:aqdeur:n's~ryi,d9f"gi;l:'\:itaca£lo, pelos ~~cr~taobjetivos, do trabalho "secr:etariada,'educas;aQ, 'i ri:os:::foram 'a:=;,
'''Novas
que serao desenvolvi~ ;nas ,reunioes, de,cole-~'lWiretrizes d,.aEducas:ao
dos durante este ana.
giado., visa1?-d0ctcQnt!7/:,:nnfcm~il".:
qUe;va,ipro- '.
Entre, os ,temas cit~- ,:n~i;dade 4~s.trab~1~(~s~i',~,,¥OQ<;l,f,
mudAl)s:as.·c~mo.
dos est1Vf~rama quah- c. ;:1lemdaposseda:nov:a~,por,'exemplq,
a obnga- ,
'ficas:ao,dos professores
diretoria;
".'. --',',;, f" toriedade' de' ingresso
para 0' ~tend~me~toda "',,aqYli;'1a.r;..p~~~i;~~~~~~:~.,~{~·~~~~<:;pla;~raqs
,c'ri;;m,educal;ao ,~speclal, ohass,i:lto~~:ecr~ta,f;~O~~,~·,.,"~
9as t"P~';'quatr9_ap6sJ
andamento,do
Plano. )~:du~aS:q,o;'d~\ F'axmal~~"a',',I!l\1~stnl,tura~!~o
'Oos
Municipal de Educas:ao, ,dos quede:=;":;,~,pI;gs~f.,tptQl~;tos": peg~gogiC;os
o dese~1VolvimeJ1tod9" ,dent~,do!abl~giad.o;',e'
~rri",:;:,yi~tl\ge,
,di;l.'"nova
Plano de As:oes Articu-' :mentaque:depO,is ;qprbp:ost~'1ie
'<i~anac;ao
Iada~, (PAR) do ,Govet:-" :,0 ~:,di",gQ;6,s~h;;o!~;;,~~t~~e~~
~:tccim:Jindlc$itiyo~ que
no federal", tralJ-sporte \\.,mrQn~0fye).1 ',~!el'~'B0~st'l;J <:lp,,re$.7pte:n
,o'Ulv~l de
"escol~r, c_al:endano de ,<' vel ~ma'il?~,rgeR,s:a0::~Gl;~t
<;le,se~Y9Iv~~'ento do
capaclta~ao 'para os realldaQr~,d~:!,.;r;e~~fl~lc::aJl:lFlq;,
.,;', ,
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Colegiado de Educa~aoda AMAI
estabelece metas para 2010

i
I

1~!~g~?frg~II(l
desenvolvido durante este
'.
: }::'ti\V
ano.
Entre os temas citados:.:..
estiveram a qualificayao dos ,:::,
professores
para
0
atendimento da educayao
especial, 0 andamento do Plano Municipal de Educayao, 0 desenvolvimento do
Plano de Ayoes Articuladas (PAR) do Governo Federal, transporte escolar,
calendario de capacitacao para os tecnicos da area, elaboracao de um diagn6stico
da educacao nos municipios, a deliberacao pela participacao de um servidor da
secretaria da educacao nas reunioes colegiado visando a continuidade dos'
rabalhos, alem da posse da nova diretoria.
I
Odymar Ollvio Bombassaro, Secretario de Educacao de Faxinal dos Guedes e
Presidente do Colegiado, comenta que depois que 0 diagn6stico estiver pronto vai
ser passive I uma percepcao da realidade da regiao, e deste momento em diante'
erificar quais as prioridades de cada municipio.
o assunto mais destacado pelos secretarios foram as "Novas Diretrizes da
lEducayao Infantil" , que vai provocar mudangas como por exemplo, a
;obrigatoriedade de ingresso na escola para as criangas de quatro anos; a
ireestruturacao dos projetos pedag6gicos em virtude da nova proposta de avaliacao
:com indicativos que apresentem 0 nrvel de desenvolvimento do aluno.

I
I
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CLIPAGEM
AMAI - Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Radio Namba - Ponte Serrada
19/3/2010

EOUCACAO
Veja como anda a educayao em nosso pafs ...
19/03/2010
Colegiado da AMAI estabelece metas para 2010
o Colegiado de Educayao da Associayao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI)
esteve reunido no dia 18 de marc;o para trac;ar os objetivos do trabalho que vai
ser desenvolvido durante este ano.
Entre os temas citados estiveram a qualificayao dos professores para 0
atendimento da educayao especial, 0 andamento do Plano Municipal de
Educa~o, 0 desenvolvimento do Plano de Ar;fJes Articuladas (PAR) do
Governo Federal, trans porte escolar, calendario de capacitaC;8o para os
tecnicos da area, elaborayao de um diagn6stico da educayao nos municfpios, a
delibera~o pela participayao de um servidor da secretaria da educayao nas
reunic5es colegiado visando a continuidade dos trabalhos, alem da posse da
nova diretoria.
Odymar Ollvio Bombassaro, Secretario de Educac;80 de Faxinal dos Guedes e
Presidente do Colegiado, comenta que depois que 0 diagn6stico estiver pronto
vai ser possfvel uma percepC;8o da realidade da regi8o, e deste momento em
diante verificar quais as prioridades de cada municfpio.

o assunto

mais destacado pelos secretarios foram as "Novas Diretrizes da
Educa~o Infantil", que vai provocar mudanc;as como por exemplo, a
obrigatoriedade de ingresso na escola para as crianc;as de quatro anos; a
reestruturaC;8o dos projetos pedag6gicos em virtude da nova proposta de
avaliayao com indicativos que apresentem 0 nfvel de desenvolvimento do
aluno.

Fonte: Assessoria
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CUPAGEM

AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Radio Namba - Ponte Serrada
22/3/2010

REGIONAL
As informagoes da regiao em destaque

22/03/2010
Amai busca fomentar turismo na regiao
A associayao dos Municlpios do Alto Irani (Amai) definiu em assembleia
recente investir no desenvolvimento tUristico da regiao. Um passe importante
deve ser dado ao lange desta semana, quando acontece em Florian6polis 0
primeiro Salao Catarinense do Turismo - Roteiros de Santa Catarina.
No evento, aberto nesta segunda-feira, dia 22, com termino no sabado, dia 27,
serao apresentados estandes de promoyao, comercializagao de produtos e
roteiros turfsticos das 10 regioes catarinenses. Atragoes culturais, palestras e
workshops tambem estao programados.

o Coordenador

de Turismo da Amai, Leonardo Prudemcio, cementa que 0
encontro e uma oportunidade para conhecer projetos de outras regioes que
deram certo e que podem ser adaptados para atender as caracterfsticas de
potencial turfstico da nossa regiao.
Para 0 prefeito de Xanxere e presidente da Amai, Bruno Linhares Bortoluzzi , 0
turismo na regiao e potencial, e a necessidade de realizar este trabalho foi um
pedido de varios prefeitos. "A Associagao esta sempre em busca de atender as
demandas da regiao. Pensando nisso, criamos 0 setor de Turismo na Amai.
Nesta primeira etapa, vamos buscar informagoes e ideias para posteriormente
darmos inicio ao desenvolvimento de projetos", garante.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Vekulo: Vanguarda FM - Xaxim

22/3/2010

Santa Catarina realiza I Salao de Turismo
De 22 a 27 de margo, acontece em Florian6polis 0 I Salao Catarinense do
Turismo - Roteiros de Santa Catarina. Estandes de promogao, comercializagao
de produtos e roteiros turfsticos das 10 regi6es catarinenses, atrag6es culturais,
palestras e workshops estao programados.

o Coordenador

de Turismo da Associagao dos Municipios do Alto Irani (AMAI),
Leonardo Prudencio, comenta que 0 evento e um oportunidade de conhecer
projetos de outras regi6es que deram certo e que podem ser adaptados para
atender as caracteristicas de potencial turistico da nossa regiao.

o Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAt, Bruno Linhares Bortoiuzzi, salienta
que 0 turismo na regiao e potencial, e que a necessidade de realizar este
trabalho dentro da AMAI foi um pedido dos prefeitos firmado em assembleia.
"A Associagao est€! sempre em busca de atender as demandas da regiao,
pensando nisso criamos 0 setor de Turismo na AMAI,
nesta primeira etapa vamos buscar informag6es e ideias, para posteriormente
darmos inicio ao desenvolvimento de projetos",
afirma Bortoluzzi.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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CLIPAGEM
AMAI - Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Born Dia Santa Catarina - J oac;aba
22/3/2010

Santa Catarina
realiza I Salao de Turismo
Florian6polis • De 22 a 27 de mar~o, acontece em Florianopolis 0 I Salao
Catarinense do Turismo - Roteiros de Santa Catarina. Estandes de promo~ao,
comercializagao de produtos e roteiros turfsticos das 10 regi6es catarinenses,
atrag6es culturais, palestras e workshops estao programados.
o Coordenador de Turismo da Associagao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI), Leonardo Prudencio, comenta que 0 evento e urn oportunidade de
conhecer projetos de outras regi6es que deram certo e que podem ser adaptados
para atender as caracterfsticas de potencial turistico da nossa regiao.
o Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi,
salienta que 0 turismo na regiao e potencial, e que a necessidade de realizar este
trabalho dentro da AMAI foi urn pedido dos prefeitos firmado em assembleia.
"A Associagao esta sempre em busca de atender as demandas da regiao,
pensando nisso criamos 0 setor de Turismo na AMAI, nesta primeira etapa vamos
buscar informag6es e ideias, para posteriormente darmos inicio ao desenvolvimento
de projetos", afirma Bortoluzzi.
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Colegiado da Cultura da AMAI
realiza primeira reuniao de 2010
24/03 • Concordia - No dia 24
de margo 0 Colegiado de
Cultura da Associagao dos
Municfpios do Alto Irani (AMAI),
realizou a primeira reuniao do
ano. Neste dia foi empossada a
diretoria que ficou da seguinte
.« forma: Magda Vicini (Xanxere)Presidente; Daniela da Silva
(Xaxim)
Vice-presidente;
Priscila Tobias (Ponte Serrada) 18 secretaria; Leonice Siqueira
(Ouro Verde) - 2" secreta ria.
Na pauta da
reuniao
1 estavam a aprovagao do Regimento Interno do Colegiado; construgao de calendario
de eventos regionais; a necessidade de capacitagao referente ao Sistema Municipal
de Cultura; 0 cadastro de Museus existentes na regiao; participagao dos Municipios
ina FEMI com apresentagoes de atividades culturais.
Magda Vicini comenta que um dos principais objetivos do colegiado este ano, e
que todas as prefeituras consigam constituir 0 departamento de cultura, e a partir
disto fortalecer as expressoes culturais da regiao. Diz ainda, que com isso, vai ser
posslvel oportunizar formas de divulgar e valorizar 0 potencial cultural e turlstico que
·devem caminhar juntos.
"Nao podemos esquecer tambem que precisamos do apoio da comunidade que
e a guardia das tradigoes e da hist6ria regional, que e base para 0 desenvolvimento
de tudo", finaliza Magda.
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Colegiado da Cultura da AMAI realiza primeira
reuniio de 2010
No dia 24 de marc;o 0 Colegiado de Cultura da Associac;Ao dos Municlpios do
Alto Irani (AMAl), realizou a primeira reuniAo do ano. Neste dia foi empossada a
diretoria que flCou da seguinte forma; Magda Vicini (Xanxere) - Presidente;
Daniela da Silva (Xaxim) - Vice-presidente; Priscila Tobias (Ponte Serrada) _1a
secretaria; Leonice Siqueira (Ouro Verde) - ~ secretaria.
Na pauta da reunilio estavam a aprovac;Ao do Regimento Intemo do Colegiado;
construt;ao de calendario de eventos regionais; a necessidade de capacitat;ao
referente ao Sistema Municipal de Cultura; 0 cadastro de Museus existentes na
regiao; participac;Ao dos Municlpios na FEMI com apresentac;Oes de atividades
culturais.
Magda Vicini comenta que um dos principais objetivos do colegiado este ano, e
que todas as prefeituras consigam constituir 0 departamento de cultura, e a
partir disto fortalecer as expressaes culturais da regiAo. Diz ainda, que com isso,
vai ser possivel oportunizar formas de divulgar e valorizar 0 potencial cultural e
turlstico que devem caminhar juntos.
"NAo podemos esquecer tam bern que precisamos do apoio da comunidade que
a guardia das tradic;Oes e da hist6ria regional, que e base para 0
desenvolvimento de tudo", finaliza Magda.

e

Fonte: Fernanda Berlotto - Ascom AMAI
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Noticias

ANAl participa do I SaUio de Turismo
24/03/2010

- 14: 08: 00

Municipios
Associa~aes
FECAM

santa catarina
: Conselhos/Colegiados
· RedeCIM
· Servic;os

De 22 a 27 de marc;o, acontece em Florianopolis 0 I Sa lao Catarinense do Turismo - Roteiros de
Santa Catarina. Estandes de promoc;ao, comercializac;ao de produtos e roteiros tUrlsticos das 10
regioes catarinenses, atrac;oes culturais, palestras e workshops estao programados.

o

Coordenador
de Turismo
da Associac;ao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI),
Leonardo
Prudencio, comenta que 0 evento e um oportunidade de conhecer projetos de outras regioes que
deram certo e que podem ser adaptados para atender as caracterlsticas de potencial turistico da
nossa regiao.

o

Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi, salienta que 0 turismo na
regiao e potencial, e que a necessidade de realizar este trabalho dentro da AMAI foi um pedido dos
prefeitos firmado em assembleia.

"A Associac;ao esta sempre em busca de atender as demandas da regiao, pensando nisso criamos
o setor de Turismo na AMAI, nesta prime ira etapa vamos buscar informac;oes e ideias, para
posteriormente
darmos inicio ao desenvolvimento
de projetos", afirma Bortoluzzi.

· Orientac;oesTecnicas
, Programas Federais
Contato

Fernanda Bertotto
Assessorfa de Comunica~o AMAI
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Colegiado da
Amai quer
fortalecer
expressoes
culturais
dos
. . , .
munlclplOS
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Colegiado da Cultura da. Amai
rea'liza primeira reuniao de 2010

Colegiado

se reuniu ontem em Xanxere

o Colegiado de Cultura da Femi com apresentac;oes de ati~
vidades culturais.
Associac;ao dos Municipios do
Magda Vicini comenta que
Alto Irani (Amai), realizou a prium dos principais bbjetivos do
meira reuniao do ano, Qntem .
. .Neste dia foi empQssada a direcolegiado este ano, e que todas
as prefeituras consigam constitoria que ficou composta por
tuir 0 departamento de cultura,
Magda Vicini (Xanxere) - Presie a partir disto-fo'rtalecer as exdente; Daniela da Silva (Xaxim)
- Vice-presidente; PrTsciia Tobi- . pressoes culturais da regiao. Diz
as (Ponte Serrada) - 1a secretaainda, que com isso, vai ser possivel oportunizar formas de divulria; .e Leonice Siqueira (Oura
gar e valorizar 0 potencial cultu-'
Verde) - 2a secretaria.
·ral e turistico que devem camiNa pauta da reuniao e$tavam
a aprovayao do Regimento Internhar juntos.
.
"N;:io podemos esquecertarrino do Colegiado; construc;ao de
bem que precisamos do apoio
calendario de eventos regionais;
da comunidade que e a guardia
a necessidade de capacitac;ao
referente ao 'Sistema Municipal
das tradic;oes e da hist6ria regi. de Cultura; 0 cadastra de Muonal, que e base para 0 de~envolvimento de tudo", finaliza Magseus existentes na regiao; parda.
.
ticipac;ao dos Municipios na

j

- 2010
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Munic:ipios da AMAi ,.
na FEMI2010
Os tecnicos responsaveis pela mostra dos municipios da AMAI na FEMI
2010 estiverem reunidos no Ultimo dia
16 de mar<;:ona sede da associa<;:ao. 0
encontro foi coordenado pelo Presidente
da FEMI Pericles Vicini e pela Secretaria Executiva da AMAIIngrid Piovesan.
o evento teve como objetivo deliberar
algumas a<;:6espara a organiza<;:ao dos
expositores.
Pericles comenta que cada municipio vai ter urn espa<;:o,e que neste ano
esta localizado no Pavilhao 2, que e urn
grande corredor de acesso para 0 pavilhao principal 0 que vai proporcionar
uma grande circula<;:ao de pessoas nos
estandes dos municipios.
Na pauta da reuniao constavam assuntos relacionados ao funcionamento
da feira, alem da realiza<;:aode sorteio
para decidir com qual estandecada
municipio fkaria. A FEMI e uma opor-

tunidade de mostrar aos visitantes 0 que
esta sendo produzido nos 14 municipios, trocar informa<;:6ese tambem apresentar neste espa<;:o,urn pouco da realidade da regiao.
Para 0 Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares
Bortoluzzi, a FEMI oferece aos munici.pios a chance de se conhecerem melho'r, em virtude de que a regiao da AMAI
possui areas que sao distantes
territorialmertte, por exemplo, Passos
Maia e Marema que nao sao vizinhos
de territorio, mas estarao lado. a lado
nos estandes da FEMI.
"Para Xanxere e urn orgulho receber os municipios para se integrar a
FEMI, atraves disso e possivel viabilizar
a constru<;:aode urn relacionamento que
se consolide, e a partir disto trabalharmos juntos pelo crescimento da regiao
da AMAI", salienta Bortoluzzi.

-
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CLIPAGEM
AMAI - Associa<;ao dos Munidpios do Alto Irani
Veiculo: Radio Namba - Ponte Serrada
25/3/2010

REGIONAL
As inforiTla<;oes da regiao em destaque

25/03/2010
Colegiado da Cultur~ da AMAI real.iza primeira reuniao de 2010
No dia 24 de mar<;o 0 Colegiado de Cultura da Associa<;ao dos Municfpios do
Alto Irani (AMAI), realizou a primeira reuniao do ano. Neste dia foi empossada
a diretoria que ficou da seguinte forma: Magda Vicini (Xanxere) - Presidente;
'oaniela da Silva (Xaxim) - Vice-presidemte; Priscila Tobias (Ponte Serrada) - 18
secret~ria; Le6nice~'iqueira (Ouro.verd~) - 28 secretckia.
·t:-Japauta da reuniao estavam a aprovagao do Regimento Interno do Colegiado;
constru<;ao de calendario de eventos regionais; a necessidade de capacita<;ao
referente ao Sistema Municipal de Cultura; 0 cadastro de Museus existentes na
regiao;' participa<;ao.dos Muni,cfpios na FEMI com apresenta<;oes de atividades
culturais.

.

.

Magd~ ViCinl90merita 'que ~m'dos principais objetivos do colegiado este ano, e
que todas as prefeituras consigam constituir 0 departamento de cultura, e a
partir disto_fortalecer as expressoes culturais da regiao. Diz ainda, que com
isso, 'vai ser posslvel oportunizar formas de divulgar e valorizar a potencial
cultural e tUristico' que devem caminhar juntos.
"Nao podemos esquecer tambem que precisamos do apoio da comunidade que
e a guardia d~s t~~di<;oes .da hist6ria regional, que e base para a
desenvolvimento de tudo", finaliza Magda.

e

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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AMAI - Associa<;ao dos Munidpios do Alto Irani
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26/3/2010

Colegiado da Cultura da AMAIrealiza prime ira
reuniao de 2010
No dia 24 de mar<;:o 0 Colegiado de Cultura
da Associagao dos Municipios do Alto Irani (AMAI),
realizou a primeira reuniao do ano. Neste dia foi
empossada a diretoria que ficou da seguinte forma:
Magda Vicini (Xanxen§) - Presidente; Daniela da
Silva (Xaxim) - Vice-presidente;
Priscila Tobias
(Ponte Serrada) - 1" secretaria; Leonice Siqueira
(Ouro Verde) - 2" secretaria.
Na pauta da reuniao estavam a aprovagao
do Regimento Interno do Colegiado; construgao de
calendario de eventos regionais;
a necessidade
de capacitagao referente ao Sistema Municipal de
Cultura; 0 cadastro de Museus existentes na regiao;
participagao
dos Municipios
na FEMI com
apresentagoes de atividades culturais.
Magda
Vicini
comenta
que um dos
principais objetivos do colegiado este ano, e que
todas
as prefeituras
consigam
constituir
0
departamento de cultura, e a partir disto fortalecer
as expressoes culturais da regiao. Diz ainda, que
com isso, vai ser possivel oportunizar formas de
divulgar e valorizar 0 potencial cultural e turistico
que devem caminhar juntos.

"Nao podemos esquecer tambem que precisamos
do apoio da comunidade que e a guardia das tradigoes e da
historia regional, que e base para 0 desenvolvimento de tudo",
finaliza Magda.
Fernanda Bertotto- Ascom AMAI
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Colegiado da CuItura da AMAI
reali~aprimeira reuniao .de 2010
~
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Reuniao aprovou regim~nto interno do colegiado

Na quarta-feira, 24 de Regimento Interno do
mar~o, 0 Colegiado de Colegiado, constru~ao
Cultura da Associa~ao
de calendario de evendos Municfpios do Alto to~ regionais, a necesIrani (AMAI) realizou
sidade de capacita~ao
a primeira reuniao do referente
ao Sistema
ano. Neste dia tomou
Municipal de Cultura,
posse a diretoria, que o cadastro de Museus
ficou com os seguintes
existentes
na. regiao,
nomes: Magda Vicini participa~ao
dos Mu(Xanxere) - Presidente;
nicfpios na FEMI com
Daniela da Silva (Xa- apresenta~6es de ativixim) - Vice-presidente;
dades culturais.
Priscila Tobi?s (Ponte
Magda Vicini comenta
Serrada) - 1" secretaria;
que urn dos principais
Leonice Siqueira (Duro . objetivos do colegiado
Verde) - 2"secretaria.
para este ano, e que toNa pauta da reuniao
das as prefeituras consiestava a aprova~ao do gam constituir 0 depar-

tamento de cultura, e a
partir disso fortalecer
as express6es culturais
da regiao. Diz ainda que,
comisso sera possivel
oportunizar formas de
divulgar e valorizar 0
potencial cultural e turlstico, que devem caminhar juntos.
"Nao podemos
esquecer
tambem
que
precisamos
do apoio
da comunidade
que
e a guardia das tradi~6es e da hist6ria regional, que e base para
o desenvolvimento
de
tudo", finaliza Magda.
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Tribuna da Gente - Cordilheira Alta

Santa Catarina realiza
De 22 a 27 de marfo,
acontece em F?orian6polis 0
I Saliio Catarinense do
Turismo - Roteiros de Santa
Catarina. Estandes de
promofiio,
comercializafiio de
produtos e roteiros
turisticos das 10 regioes
catarinenses, atrafoes
culturais, palestras e
workshops estiio
program ados.
, 0 Coordenador de Turismo
da Associafiio dos
Municipios do Alto Irani
(AMAl), Leonardo
Prudencio, comenta que 0
even to e um oportunidade
de
conhecer projetos de outras
regioes que deram certo e
que podem ser
adaptados para atender as
caracteristicas de potencial
turistico da

26/3/2010
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Salao de Turismo

nossa regiiio.
o Prefeito de Xanxere e
Presidente da AMAI, Bruno
Linhares Bortoluzzi,
salienta que 0 turismo na
regiiio e potencial, e que a
necessidade de
realizar este trabalho
dentro da AMAI foi um
pedido dos prefeitos
firmado em assembleia.
"A Associafiio esta sempre
em busca de atender as
demandas da regiiio,
pensando nisso criamos 0
setor de Turismo na AMAl,
nesta primeira etapa vamos·
buscar informafoes e
ideias, para
posteriormente darmos
inicio ao desenvolvimento
de projetos ",
afirma Bortoluzzi.

AscomAMAI
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29/3/2010

Ipua<;u comemora 18 anos de emancipa<;ao
No domingo, dia 28, Ipuayu realizou a abertura oficial da Semana do Municipio e
a segunda ediyao da Festa do Porco no Rolete. 0 Prefeito de Xanxere e
Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi, ressaltou em seu discurso as
caracteristicas (micas que cada municfpio da AMAI possui, e com isso e
possivel a constrUyaO de uma sociedade sem preconceitos e com uma cultura
diferencial.
No evento estavam presentes os prefeitos de Abelardo Luz, Entre Rios, Faxinal
dos Guedes, Marema, Ouro Verde e Sao Domingos. Tambem compareceram 0
Deputado Federal Gervasio Silva, Deputado Estadual Marcos Vieira e 0
Deputado Estadual Dirceu Dresch.
Fonte: Femanda Bertotto - Ascom AMAI
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