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AMAI - Associa~ao dos Municipios do Alto Irani
Velculo: Bom Dia Santa Catarina - J oa~aba
6/4/2010

Comitiva da AMAI conhece
Programa Acolhida na Colonia
06104 - ConcOrdia
• Uma comitiva representando a
Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI),
Prefeituras de Vargeao, Xanxere e Xaxim, passaram 0
dia de ontem (6), no municipio de Urubici. 0 objetivo da
viagem foi conhecer um projeto unico no Brasil, a
"Acolhida na Colonia" que tern origem francesa. Durante
o periodo da manha, os participantes receberam
orientac;oesem Seminario organizado pelo Ministerio do
Turismo. A tarde, visitaram propriedades que executam
,.,.,
0 projeto.
A "Acolhida na Colonia" e desenvolvida em pequenas propriedades
dedicadas a agricultura organica. 0 programa busca aproximar 0 turista urbano
as cidades do campo, aos agricultores, seus conhecimentos e as atividades
cotidianas do meio rural.
Atualmente, mais de 170 famHias participam do projeto em 27 municlpios
catarinenses. Este trabalho e considerado diferente de tudo que ja se fez no
Brasil na area do turismo rural. Tem como base cinco fundamentos: trabalho
associativo, atividade de lange prazo, qualidade de produtos e servic;os, meio
ambiente protegido e parceria campo-cidade.
o Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi,
comenta que a associac;aopretende atuar fortemente na area do turismo, e esta
viagem veio de encontro com a necessidade de desenvolver 0 turismo rural da
. regiao.
"A alianc;a entre turismo e a agricultura familiar propicia 0 resgate de
culturas tradicionais, valoriza a gastronomia tfpica, alem de gerar renda
explorando 0 meio ambiente de forma sustentav~I", finaliza Bortoluzzi. _ _ _ __
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio - Xanxere

7/4/2010

Comitiva da Amai conhece
Programa Acolhida na Colonia
Uma comitiva representando
a Associayao dos Municipios do
Alto Irani (Amai), prefeituras de
Vargeao, Xanxere e Xaxim, passaram 0 dia de ontem (6), no
municipio de Urubici. Oobjetivo
da viagem foi conhecer um projeto unico no Brasil, a "Acolhida
na Colonia" que tem origem francesa. Durante 0 periodo da manha, os participantes receberam
orientayoes em semina rio organizado pelo Ministerio do Turismo. A tarde, vis ita ram propriedades que executam 0 projeto.
A "Acolhida na Colonia" e
desenvolvida em pequenas pro~
priedades dedicadas a agricultura orgfmica. 0 programa busca aproximar 0 turista urbano as
cidades do campo, aos agricultores, seus conhecimentos e as
atividades cotidianas do meio
rural.
Atualmente, mais de 170 familias participam do projeto em

27 municfpios catarinenses.
Este trabalho e considerado diferente de tudo que ja se fez no
Brasil na area do turismo rural.
Tem como base cinco fundamentos: trabalho associativo, atividade de lange prazo, qualidade de
produtos e serviyos, meio ambiente protegido e parceria campo-cidade.
o presidente da Amai, prefeito deXanxere Bruno Bortoluzzi,
comenta que a associayao pretende atuar fortemente na area
do turismo e esta viagem veio ao
encontro da necessidade de desenvolver 0 turismo rural da regiao.
"A alianya entre turisrrio e a
agricultura familiar propicia 0
resgate de culturas tradicionais,
valoriza a gastronomia tfpica,
alem de gerar renda explorando 0 meio ambiente de forma
sustentavel", finaliza Bortoluz-

zi.
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere

7/4/2010

Comitivada Amai conhece
Programa Acolhida na ColOnia
Xanxere - Vma comitiva e desenvolvida em pequenas ambiente protegido e parceria
representando
a Associapropriedades dedicadas a campo-cidade.
s;ao dos Municipios do Alto agrfcultura organica: .Q proo prefeito de Xanxere e
Irani (Amai), prefeituras de grama busca aproximar 0 presidente da Amai, Bruno
Vargeao, Xanxere e Xaxim, turista urbano ascidades do Linhares Bortoluzzi, comenta
passou a segunda-feira no campo, aos agrfcultores, seus que a associas;ao pr.etende
municipio de Vrubici. 0 ob- conhecimentos e as ativida- atuar fortemente na area do .
jetivo da viagem foi conhecer des cotidianas do meio rural. 'turismo, e esta viagem veio de
urn projeto (mico no Brasil,
Atualmente, mais de 170 encontro com a necessidade
a "Acolhida na Colonia"
familias participam do pro- de desenvolver 0 turismo
que tern origem francesa.
jeto em 27 municipios, ca- rural da regiao.
Durante 0 perfodo da manha, tarinenses. Este trabalho e
"A alians;a entre turismo e
os participantes receberam
considerado diferente de tudo a agrfcultura familiarpropicia
orientas;5es em Seminario
que ja se fez no Brasil na area 9 resgate de culturas tradicioorganizado,peIo Ministerfo do· do turismo rural. Tern como nais, valoriza a gastronomia
Turismo. A tarde, visitaram
base cinco fin1damentos: tra- tipica, alem de gerar renda
proprfedades que executam
balho associativo, atividade
explorando 0 meio ambiente
o projeto.
.
de longo prazo, qualidade
de forma sustentavel", finaliA "Acolhida na Colonia"
de produtos e servis;os, meio za Bortoluzzi.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo:VanguardaFM - Xaxim
7/4/2010

Comitiva da AM AI conhece Programa Acolhida na
Colonia
Uma comitiva representando a Associaerao dos Municipios do Alto Irani (AMAI),
Prefeituras de Vargeao, Xanxere e Xaxim, passaram 0 dia de ontem (6), no
municipio de Urubici. 0 objetivo da viagem foi conhecer urn projeto unico no
Brasil, a "Acolhida na Colonia" que tern origem francesa. Durante 0 periodo da
manha, os parlicipantes receberam orientayoes em Seminario organizado pelo
Ministerio do Turismo. A tarde, visitaram propriedades que executam 0 projeto.
A "Acolhida na Colonia" e desenvolvida em pequenas propriedades dedicadas a
agricultura organica. 0 programa busca aproximar 0 turista urbano as cidades
do campo, aos agricultores, seus conhecimentos e as atividades cotidianas do
meio rural.
Atualmente, mais de 170 familias parlicipam do projeto em 27 municipios
catarinenses. Este trabalho e considerado diferente de tudo que ja se fez no
Brasil na area do turismo rural. Tern como base cinco fundamentos: trabalho
associativo, atividade de lange prazo, qualidade de produtos e serviyos, meio
ambiente protegido e parceria campo-cidade.

o Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi,
comenta que a associayao pretende atuar fortemente na area do turismo, e esta
viagem veio de encontro com a necessidade de desenvolver 0 turismo rural da
regiao.
"A alianya entre turismo e a agricultura familiar propicia 0 resgate de culturas
tradicionais, valoriza a gastronomia lipica, alem de gerar renda explorando 0
meio ambiente de forma sustentilvel", finaliza Borloluzzi.
Fonte: Femanda Berlotto - Ascom AMAI
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~aodos Munidpios do Alto Irani
Vefculo: Born Dia Santa Catarina - Joa~aba
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AMAI promove curso
de Sistema Remunerat6rio
07/04. Xanxere· A AssociaQao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria
com a Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM) promove no dias 12 e 13 de abril
o curso de Sistema Remunerat6rio do Servidor Publico.
o objetivo e abordar as principais regras relativas ell remuneraQao do servidor
publico. 0 publico-alvo sao prefeitos. vice-prefeitos,
servidores publicos,
procuradores, contadores e secretarios municipais.
Nesse tipo de evento sempre sao oferecidas 50 vagas. Para 0 curso da semana
que vem ja nao restam mais vagas. Em 2009, a AMAI foi destaque na FederaQao
Catarinense de Municipios (Fecam), por sempre conseguir lota~o maxima nos
cursos que promove.
o Presidente da AMAI e Prefeito de Xanxere. Bruno Linhares Bortoluzzi,
salienta que ja estao programados mais cursos para este ano, e que 0 objetivo disto
e capacitar cada vez mais os servidores publicos municipais, para que assim
.desenvolvam 0 seu trabalho da melhor forma possive!.

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2010

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Bom Dia Santa Catarina - Joa~aba
8/4/2010

AMAI participa de
Semim\rio em Urubici
Urubici • Na ter~,
dia 6, a
Associagao dos Municfpios do Alto
Irani (AMAI), representada por uma
comitiva, participou do Semina rio
Multiplicagao de Projetos em Urubici. 0
objetivo era disseminar a experiencia e
os resultados obtidos no Projeto
"Destinos Referencia em Segmentos:
Turisticos",
no qual 0 programa:::::
"Acolhida na Colonia" esta inclufdo.
:f
No evento foram apresentados
passos para a segmentagao do projeto:
organizagao
dos
municipios;
planejamento da atitude turistica no
destino; estruturagao do turismo; promogao e comercializagao.
A palestra na parte da manha ressaltou a necessidade de capacitar pessoas,
buscar recursos e a prestac;ao de assessoria permanente aos envolvidos no projeto.
Outro fator relevante para um melhor desenvolvimento do trabalho e a divulgagao, e
tambem a romo ao direta com 0 ublico otencial deste ti 0 de atividade.

No perfodo da tarde os participantes do evento conheceram propriedades
rurais onde os projetos sao desenvolvidos. Nestes locais a comitiva visitou cafes
coloniais, pousadas rurais, produc;ao de vinho e suco de uva artesanal.
~
0 Coordenador de Turismo da AMAI, Leonardo Prudencio, salienta que os
l temas propostos sao diversos: produc;ao de alimentos organicos, ciclos da natureza,
criagao de animais, culinaria, geografia, hist6ria e modos de vida; estao ensinando
os visitantes a ter vida simples e muito agradavel.
~
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CUPAGEM
AMAI - Associac;aodos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere
8/4/2010

Amai promove curso de
Sistema Remuneratorio
Xanxere - A Associayao
dos Municipios do Alto Irani
(Amai) em· parceria com a
Escola de Gestao PUblicaMunicipal (Egem) promove, no
dias 12 e 13 de abril, 0 curso
de Sistema Remunerat6rib do .

Servidor PUblico.
res, contadores e secretarios
o objetivo e abordar as municipais.
Nesse tipo de evento semprincipais regr.as relativas
a remunerayao do servidor pre sao oferecidas 50 vagas.
publico. 0 publico alvo sao Para 0 curso da semana que
prefeitos, vice-prefeitos, ser- . vernja nao restam mais vagas.
vidores publicos, procuradoEm 2009, aAmai foi destaque
na Federayao Catarinense de
Municipios (Fecam), por sempre conseguir lotayao maxima
nos cursos que promove .
.0 presidente da Amai e
prefeito de Xanxere, Bruno
Linhares Bortoluzzi, salienta
que ja estao programados
mais cursos para este ano,
e que 0 objetivo e capacitar
cada vez mais os servidores
publicos municipais, para
que assim desenvolvam 0
seu trabalho da melhor forma
possive!.

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Gozeta Reqional - Xanxere

9/4/2010

Comiliva da AMAI conhece
Progr-ama Acolhida na Colonia
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
Uma comitiva representando a Associa~ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI),
Prefeituras de Vargeao, Xanxere e Xaxim, passaram a
ter~a-feira (6), no municipio
de Urubici. 0 objetivo da viagem foi conhecer urn projeto
Unico no Brasil, a "Acolhida
na Colonia" que tern origem
francesa. Durante 0 periodo
da manha, os participantes
receberam orienta~5es em
Seminario organizado pelo
Ministerio do Turismo. A
tarde, visitaram propriedades
que executam 0 projeto_
A "Acolhida na Colonia"
e desenvolvida
em pequenas propriedades dedicadas
a agricultura
orgiinica. 0
programa busca aproximar 0
turista urbano as cidades do
campo, aos agricultores, seus

conhecimentos e as atividades
cotidianas do meio rural.
Atualmente, mais de 170
familias participam do projeto em 27 municipios catarinenses. Este trabalho e
considerado diferente de tudo
que ja se fez no Brasil na area
do turismo rural: Tern como
base cinco fundamentos: trabalho associativo, atividade
de Ion go prazo, qualidade
de produtos e servi~os, meio
ambiente protegido e parceria
campo-cidade.
o Prefeito de Xanxere e
Presidente da AMAl, Bruno

/t",o/hida IIi Oolotl;a
A"G-\i(J11 Pa~~at'l

Linhares Bortoluzzi, comenta
que a associa~ao pretende
atuar fortemente na area do
turismo, e esta viagem veio de
encontro com a necessidade
de desenvolver 0 turismo rural
daregiao.
"A alian~a entre turismo e
a agricultura familiarpropicia
o resgate de culturas tradicionais, valoriza a gastronornia
tipica, alem de gerar renda
explorando 0 meio ambiente
de forma sustentavel", finaliza
Bortoluzzi.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Gazeta Regional - Xanxere
9/4/2010

AMAIJromove cursu ~e Siima RemuneraMrio
Fernanda Bertono - Assessoria
de Imprensa
A Associayao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
em' parceria com a Escola
de Gestao Publica Municipal (EGEM) promove no
dias 12 e 13 de abril 0 curso
de Sistema Remunerat6rio
do Servidor Publico.
(j objetivo e abordar as
principais regras relativas
a remunerayao do servidor

publico. 0 publico-alvo sao
prefeitos,
vice-prefeitos,
servidores
publicos,
procuradores,
contadores
e
secretarios municipais.
Nesse tipo de evento
sernpre sao oferecidas
50
vagas.
Para 0 curso da
semana
que vem ja nao
restam
mais vagas.
Em
2009, a AMAI foi destaque
na Federayao Catarinense
de Municipios (Fecam), por
sempre conseguir
lotayao

maxim'a nos cursos que
prornove.
Presidehte da AMAI e
Prefeito de Xanxere, Bruno Linhares
Bortoluzzi,
salienta que ja estao prograrnados mais cursos para
este ano, e que 0 objetivo
disto e capacitar cada vez
mais os servidores
publicos municipais,
para que
assim desenvolvarn
0 seu
trabalho da melhor forma
possive!.

o
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AMAI - A:socia~ao dos Munidpios do Alto Irani
elcu o. ornal do Povo - Sao Domingos
9/4/2010

V'

AMAIpro move curso de Sistema Remuneratorio
A Associa<;;ao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) em parceria com a Escola de Gestao publica
Municipal (EGEM) pro move no dias 12 e 13 de abril
curso de Sistema Remuneratorio
do Servidor

vem ja nao restam mais vagas. Em 2009, a AMAI foi
destaque na Federa<;;ao Catarinense de Municipios
(Fecam), por sempre conseguir lotat;:ao maxima nos

cursos que promove.
OPresidente daAMAI e Prefeito de Xanxere,
Bruno Linhares Bortoluzzi, salienta que ja estao
Publico.
objetivo
abordar as principais regras
programados mais cursos para este ano, e que 0
relativas a remunera<;;ao do servidor publico. 0
objetivo
disto
capacitar
cada vez mais os
publico-alvo sao prefeitos, vice-prefeitos, servidores
servidores
publicos municipais,
para que assim
publicos, procuradores,
contadores e secretarios
. desenvolvam
0 seu trabalho
da melhor forma
municipais.
possive!.
Nesse
tipo
de evento
sempre
sao
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
oferecidas 50 vagas. Para 0 curso da semana que

o
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Jornal do Povo - Sao Domingos
9/4/2010

AMAI participa de Seminario em
Urubici
Na ten;a, -dia 6, a Associa<;ao
dos Municfpios do Alto Irani (AMAI),
representada
por uma comitiva,
participou do Seminario Multiplica<;ao de
Projetos em Urubici. 0 objetivo era

no projeto. Outro fator relevante para um
melhor desenvolvimento do trabalho e a
divulga<;ao, e tambem a promo<;ao direta
com 0 publico potencial deste tipo de
atividade.

disseminar a experiemcia e os resultados
obtidos no Projeto "Destinos Referencia
em Segmentos Turisiicos", no qual 0
programa "Acolhida na Colonia" esta
incluido.
No evento foram apresentados
passos para a segmenta<;ao do projeto:
organiza<;ao
dos
municipios;
planejamento
da atitude turistica no
destino;
estrutura<;ao
do turismo;
promo<;ao e comercializa<;ao.
A palestra na parte da manha
ressaltou a necessidade de capacitar
pessoas, buscar recursos e a presta<;ao
de assessoria permanente aos envolvidos

No perfodo
da tarde
os
participantes
do evento conheceram
propriedades rurais onde os projetos sao
desenvolvidos. Nestes locais a comitiva
visitou cafes coloniais, pousadas rurais,
produ<;aode vinho e suco de uva artesanal.
o Coordenador de Turismo da
AMAI, Leonardo Prudencio, salienta
que os temas propostos sao diversos:
produ<;ao de alimentos
organicos,
ciclos da r)atureza, cria<;ao de animais,'
culinaria, geografia, hist6ria e modos
de vida; estao ensinando os visitantes
a ter vida simples e muito agradavel.
Fernanda Sertotto -Ascom AMAI
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere
13/4/2010
Larissa Damian
. Xanxere-AAssociac;:ao
dos Municipios
do Alto
Irani (Amai) em parceria
com a Escola de Gestao
Publica Municipal (Egem)
promove 0 curso de Sistema.
Remunerat6rio do Servidor
Publico com 0 assessor
juridico da Fec~m, Marcos
Fey Probst, com objetivo de
envolver toda a abordagem
do sistema com dois t6piCos
principais.
Segundo
0 assessor
o assessor juridico da Fecam mostrou criterios para
juddico,
a ideia e expor
que as administracoes nao tenham problemas com
quais os criterios a seTem as remuneracoes
enquadrados
no sistema
forma que promova alteraRealidade em
remunerat6rio para evitar
c;:aogrande na remunerac;:ao
Xanxere
problemas como, recentee que levem em conta a
Em 2009, 0 municipio teve
mente, a imprensa noticiou
e premios
avanc;:oscomo reformulac;:oes
que 0 Tribunal de Contas le- produtividade
na area da educayao que tinha
vantou que mais de 1-00mil por nao apresentar faltas
problemas de classesde fimcioservidores que recebem de em servic;:o, por exemplo.
A vantagem e excec;:ao a nanos que estavam defasados
forma indevida proventos
regra, e urn vencimento
e sendo remunerados com
com vencimentos e acum~adequado", afirma.
discrepiincia em relac;:aqaos
lac;:oesilegais.
·0 prefeito do municipio
OlJtrosprofissionais, conta 0
o curso vai abordar em
e presidente daAmai, Bruno
prefeito. "Nesse ano iniciamos
que situac;:oes podem ter
acumulac;:ao de reUlUnera- Bortoluzzi, explica que a re- uma adequac;:ao na area de
munerac;:ao do servidor pu- saude e estamos fazendo urn
c;:ao, teto remunerat6rio,
estudo profimdo de todo 0 quavantagens peculiares, ferias, blico e urn dos tern as mais
dro administrativo para que se
decimo terceiro e base de polemicos que existe dentro
do setor administrativo dos possa dar aos servidores ajusta
calculo para que aadmiremunerayao das quais eles sao
nistrac;:ao publica saiba os . municipios. 0 compromisso
da administrac;:ao e deixar
merecedores. N6s temos urn
limites desse sistema. Dutro
o servidor motivado, sem problema muito seno que sao
aspecto e dar margem para
cair na acomodac;:ao com a nos dois mveis de remunerac;:ao
que se promovam alteraremunerac;:ao que e urn dos menores, como e 0 caso de serc;:oes na pr6pria estrutura
viyos gerais onde temos remu-.
remunerat6ria e que acabe 0 focos principais. "Estamos
percebendo, no Estado e no nerac;:aode aproximadamente
vicio de inurn eras vantagens
R$ 520,00, por isso existe a
pecuniarias, sendo que 0 Brasil, program as que estao
dificuldade de encontrar provencimento fique em urn dando certo com produtividade e parcerias. Esse tipo fissionaisnesse ramo, porque 0
patamar muito baixo.
"E preciso tel-inn sistema de evento e 0 que esmiuc;:a setor privado paga mais do que
as possibilidades
legais' e isso. 0 estudo e para encontrar
remunerat6rjo
inteligente
os desafios a enfrentar para
uma f6rmula que caiba dentro
e razoavel, onde 0 vencimento seja a maior parte da reconhecer 0 trabalho de da arrecadayao do municipio e
quem esta comprometido
caiba dentro do orc;:amentodos
remunenic;:ao e as vantagens
e quer trabalhar", comenta. , fimcionanos", explica.
nao se estendam de uma

#'

Aproximadamente

50 servidores

de oito associacoes

/~'1""'~

particip~ram do curso

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Municipios do Alto Irani
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
13/4/2010

Curso sobre remunera~io de .
servidores publicos acontece na Amai

Curso

e direcionado

para servidores da area d,e recursos humanos

A Associac;ao dos Municipiosdo Alto Irani (Amai)
promove nesta segunda e
terc;a-feira (12 e 13)'0 Curso
Sistema Remunerat6rio do
Servidor Publico. 0 evento
reune mais de 50 participantes.
o publico' e formado por
servidores das areas de Recursos Humanos e Controle
Interno das prefeituras mu'nicipais da regiao, alem de
prefeitos, advogados, contadores e procuradbres de di.versas regioe,sdo estado.
o objetivo do curso, que
tern como palestrante 0 ad~'
vogado assessor Juridico da
. Federac;ao Catarinense de
Municipios (Fecam), Marcos
Fey Probst, e abordar normas e 0 entendimento dos

tribunais sobre 0 sistema de .
remunerac;ao de servidores.
"Estamos discutindo questoes relacionadas a ferias,
acumulac;ao de cargos,. empregos e func;oes,vantagens
(gratificac;ao, abono, etc.),
e como proceder quando se
identifica irregularidades",
explica Probst. I
Para a diretora de Recursos Humanos da prefeitura
de Lajeado Grande, Nadia
Foresti, a interac;ao entre os
participantes e 0 palestrante
e importante para acapacitac;ao dos profissionais. "A
troca de experiencia e 0 esclarecimento de duvidas nos
dao mais seguranc;apara so~
lucionar diversas questoes",
afirma a,diretora.
A abertura oficial do even-

to, que aconteceu na ontem,
no audit6rio da Associac;ao,
·em Xanxere, contou com a
presenc;ado prefeito de Xanxere e presidente da Amai,
Bruno Linhares Bortoluzzi,
que ressaltou a importancia
do curso em virtude da necessidadede atualizac;aodos
servidores municipais em rela~ao as mudanc;as na legislac;aoe para 0 planejamento
das' ac;oes relacionadas aos
recursos humanos. "0 municipio de Xanxere conta com
cerca de 100 servidores inativos, que sao pagos mensalmente pela prefeitura, sem
a existencia de urn fundo de
Previdencia. Situac;oescomo
esta poderiam ser evitadas
se houvesse planejamento",
concluiu Bortoluzzi.
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CUPAGEM
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Comitiva da AMAI conhece Programa Acolhida na
Colonia
Uma comitiva representando a Associagao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI),
Prefeituras de Vargeao, Xanxere e Xaxim, passaram 0 dia de ontem (6), no
municfpio de Urubici. 0 objetivo da viagem foi conhecer um projeto (Jnico no
Brasil, a "Acolhida na Colonia" que tem origem francesa. Durante 0 perfodo da
manha, os participantes receberam orientagoes em Seminario organizado pelo
Ministerio do Turismo. A tarde, visitaram propriedades que executam 0 projeto.
A "Acolhida na ColOnia" e desenvolvida em pequenas propriedades dedicadas a
agricultura organica. 0 programa busca aproximar 0 turista urbano as cidades
do campo, aos agricultores, seus conhecimentos e as atividades cotidianas do
meio rural.
Atualmente, mais de 170 famHias participam do projeto em 27 municipios
catarinenses. Este trabalho e considerado diferente de tudo que ja se fez no
Brasil na area do turismo rural. Tem como base cinco fundamentos: trabalho
associativo, atividade de lange prazo, qualidade de produtos e servi90s, meio
ambiente protegido e parceria campo-cidade.

o Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi,
comenta que a associagao pretende atuar fortemente na area do turismo, e esta
viagem veio de encontro com a necessidade de desenvolver 0 turismo rural da
regiiio.
"A alianga entre turismo e a agricultura familiar propicia 0 resgate de culturas
tradicionais, valoriza a gastronomia tfpica, alem de gerar renda explorando 0
meio ambiente de forma sustentavel", finaliza Bortoluzzi.
Fonte: Fernanda Barlotto - Ascom AMAI
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Noticias
Entra em exercic:io 0 Colegiado de Contadores e Controladores
AMAI

Internos da

15/04/2010

- 14 :45: 00

A Associa~ao dos Munldpios do Alto Irani (AMAI) ,
realizou ontem a tarde (14), a prlmeira reuniilo do
Coleglado de Contadores e Controladores Internos.
Estlveram presentes 0 Dlretor Executivo da Federa~o
Catarlnense de Munidplos (FECAM), Celso Vedana e 0
Assessor Contabll, Alexandre Alves que conduziu 0
encontro.
De acordo com Alexandre 0 objetlvo da FECAM e
visltar todas as Associa~oes, fortalecer os coleglados
ja exlstentes,
e desenvolve-Ios
onde ainda nilo
existem. "Nosso foco nesta reunlilo e apresentar como
deve ser a estrutura
do colegiado, a forma de
trabalho que deve ser desenvolvida,
e depois de prom over 0 colegiado
Interessados para participar do colegiado estadual", comenta Alexandre.
.

regional,

buscar

o

Dlretor Executlvo da FECAM, Celso Vedana, dlz que os coleglados reglonais silo um espa~o de
discussilo, onde cada um pode apresentar nao 56 os problemas do munlcfpio, mas tambem a troca
de experlenclas que deram certo. "Nos coleglados reglonals e posslvel que se desenvolvam
projetos e a~oes para benefldo coletlvo", complementa Vedana.
Para a Secreta ria Executiva da AMAr, Ingrid Piovesan, a mlssilo da Assocla~ilo e trabalhar pela
excelencia da administra~o
publica, qualiflcando os tecnlcos de cada setor, dando enfase para as
suas responsabllidades.

Alnda na parte da manhil Alexandre realizou uma reunlilo tecnlca com os funclonarlos da AMAI
para apresentar os servl~s oferecldos pela FECAM. A Idela e aproximar as duas entldades,
fortalecer os servl~os exlstentes,e a partir deste ana estabelecer uma estrutura minima que as '
associa~oes devem ter para atender de forma adequada os munldplos.
ASCOMj AMAI (Fernanda

Bertotto)

-------._~,,
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Reurtiao do Colegiado de Contadorese
Controladores Internos
realizada

e

Fernanda

AAssociagao dos Munic1pios
doAlto Irani (Amai) realizou ontem, tarde' (14), a primeira reuniao do Colegiado de Contadores e Control adores Interno~.
6:stiveram presentes 0 Diretor
Executivo da Federayao Catarinense de Municipios (Fecam),
Celso Vedana e 0 Assessor Contabil, Alexandre Alves que conduziu 0 encontro.
De acordo com Alves, 0 objetivo da Fecam e visitar todas
as Associayoes, fortalecer os colegiados ja existentes, e desenvolve-Ios onde ainda nao existem. "Nosso foco nesta reuniao
e apresentar como deve ser a
estrutura do colegiado, a forma
de trabalho que deve ser desenvolvida, e depois de promover 0
'colegiado regional, buscar interessados para participar do colegiado estadual", comenta o.
assessor contabil.

Bertotto/Divulga~ao

a

Estrutura do colegiado

e forma de trabalho foram avaliadas

a diretor Executivo da Fecam,
Celso Vedana, diz que os colegiados regionais sao um espago de tliscussao;'onde cada um
pode apresentar nao s6 os pro- .
blemas do muniCipio, mas tam-

bema troca de experiencias que·
deram certo. '1Nos colegiados
regionais e possivel que se desenvolvam projetos e a90es
para beneficio coletivo", complementa Vedana.
'
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Prefeitos da Amai debatem
turismo,habita~ao e "educa~ao

P'refeitos debatem 0 turismo, habita~ao
e educa~ao em assembleia da Amai
, Caciano Paludo

Os prefeitos da regiao daAmai
se reuniram na tarde de ontem
para disctJssao de varios assuntos pertinentes aos municipios,
na segunda reuniao ordinaria de
2010, Na pauta estavam ternas
importantes, como uma explanac;aosabre a Turismo, em parceria entre a Amai eGeler, on de a
coordenadora do curso de Turismo e Hotelaria da instituic;ao,
Denise Patzlaff, apresentou aos
prefeitos projeto relacibnado a
esta area. "Nos precisamos despertar paraprojetos relacionados
ao turismo.A professora Denise
Prefeitos da Amai discutem assuntos de interesse mutuo
nos trouxe mais subsidios para
que as municipios possam expara desenvolver 0 mesmo"; gao sistema municipalista e aqueplorar esta area, 'que vern para
rante.
Ie em que valoriza-seo municisamar com outras ac;oes na reTambem foram debatidas rei- ' pio, onde as coisas acontecem,
giao da Amai e podera gerar emvindicay6es que devem ser apreonde 0 cidadao reside e nao apenas 0 nucleo central do governo .
prego e renda para nossas famisentadas na Marcha dos Prefeilias", ressalta 0 presidente da
tos a Brasilia, no proximo meso
federal e estadual, enos ficamos
Amai, prefeito Bruno BortoluzzL
De acordo com Bortoluzzi, a que
sempre com a responsabilidade
Bortoluzzi ainda destacou a
e sempre.pleiteado pelos prefeide enfrentar as ddadaos e suas
tos e que seja inv,ertida a direreclamac;oes", finaliza.
qu~~Jao dos Planas Municipais
de Habitayao, a que segundo ele
, Tambem fez parte da pauta da
yao com. que estao sendo desenvolvidas as-ac;oesdos goverreuniao, a apresentayao sobre 0
.e um tema de extrema import€mcia e que precisa de atenc;ao esnos federal e estadual, pois a
Diario Oficial dos Municipios,
pecial dos prefeitos, pais 0 deficada dia a municipio tem mais
abordada pelo diretor executivo da
Federayao Gatarinense dos Mucit na regiao e ,de cerca de 10
obrigac;oes e a receita diminui.
mil moradias. "Esse levantamen"Gompromissos que nao tinhanicipios (Fecam), Gelso Vedana,
mas no passado passamos a.ter
que tambem apresentou 0 tema
to preciso sera apresentado assim que os municipios apresene, conforme 0 andar da carruarelacionado ao Pre-sal, royalties
tarem os seus Planas. Temos
gem, chegara a momento em
- Fecam. A municipalizayao do
hoje dais municipios com a Piaque as obrigac;oes serao tantas
ensino fundamental tambem foi
no praticamente pronto, Xanxediscutida. Bortoluzzi, tambem
que se tornara inviavel realizarre e Xaxim. A associac;ao tem a
mas ac;oes par falta de recursos.
deliberou, com os demais prefeipossibilidade de organizar e faPrecisamos de uma vez por totos sabre a reformulayao da Lozer a gestao com profissionais
.das, de uma forma bem objetiva
gomarca da Amai e sobre a Aspara analisar a Plano para os
e com a uniao de todos os musembleia de Prefeitos que acon+o"",,l"".rA __ c __ : I")n.••"
municioios Que tem dificuld~r1p.~ ni~ininc:: tin Rr!:1~il rnt"\c+r~r
1"'1110.
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Amairealiza reuniao do Colegiado ~e Conladores e Conlroladores
'
r01:n1:
;r

Xanxere - A Associayao
.promoverocolegiadoregional,·
dos Municipios do Alto Irani
Quscar interessados para parti(Amai) realizou na tarde de '. cipar do colegiado estadual",
ontem, a primeira reuniao do
comenta Alexandre.
Colegiado de Contadores e
0 diretor executivo da FeControladores Intemos. Estivecam, Celso Vedima, diz queram presentes 0 diretor execuos colegiados regionais sao
tivo da Federayao Catarinense
urn espayo de discussao, on de
de Municipios (Fecam), Celso 'cada urn pode apresentilr nao
Vedana, e 0 assessoI' contaoil,
so os problemas do municipio,
Alexandre Alves, que conduziu
mas tambem a troca de experio encontro.
encias que deram c;erto. "Nos
De acordo com Alexandre,
colegiados regionais e possivel
o objetivo da Fecam e visitar
que se desenvolvam projetos e
todas as Associayoes, fortalecer
ayoes para beneficio.coletivo",
os colegiados ja existentes, e' compl,ementa Vedana.
desenvolve-los onde ainda nao
Para a secretaria executiva
existem. "Nosso foco nesta
da Amai, Ingrid Piovesan, a
reuniao e apresentar como deve
missao da Associayao e trabaser a estrutura do colegiado,
lhar pela excelencia da admia forma de trabalho que deve
nistrayao publica, qualificando
ser desenvolvida, e depois de. os tecnic;os de cadl! setor, dando
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Esta foi a primeira reuniao da.equipe.
enfase para as suas responsabilidades.
Ainda na parte da manha,
Alexandre realizou uma reuniao
tecnica com os funcionarios da
Amai para apresentar os serviyos oferecidos pela Fecam.

1.f,:.PI1.

s

\

A 'ideia. e apr~ximllr as duas'
entidades, fortalecer os servi-'
yOS existentes e, a partir deste
ano, estabelecer uma estrutunl'
minima que as as.socia~5"esdevern ter para atender doeforma
adequada os municipiQs.
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Preleilos da Amai se reunem
para IraGar aGiies aos municipios
Proxima reuniCioacontecera durante a Festa Estadual do Milho.
Leticia Faria
Xanxere - Pnifeitos da
regHio Ainai se reuniram
ontem ii,tarde; na sede da
Assodaryao, para mais Uma
reuniiio mensal.'Neste encontro, aconteceu uma explanaryao sobre 0 turismo,
atraves de parceria entre
Amai e. Celer Faculdades;
apresentaryao do Diario
Oficial dos Municipios;
debates sobre 0 Pre-Sal e
royalties atraves da Fecam;
municipalizaryao do ensino
fundamental; deliberaryao
sobre a reformularyao da
logomarca da Amai; informaryoes sobre 0 Plano
de Habitaryao; Assembleia
que acontecera na Femi;
discussoes sobre a XIII
March'a de Prefeitos a Brasilia; e, assuntos de interesse dos associados.
Dos 14 municipios, dez
prefeitos participaram da
reuniao: De acordo com
o presidente da Amai e
prefeito de Xanxere, Bruno
Bortoluzzi, entre varios
assuntos em pauta, destaque para a parceira da
faculdade sobre turismo.
"Vamos entender 0 retorno
financeiro que 0 turismo

,-:!:.
-

Na sede da Associa~ao, Iideres de municipios se
reunem em prol das cidades
vai proporcionar aos muniquatro de maio, a partir
cipios. Iniciamos, ha alguns
das 14h30min, durante a
dias, urn forte trabalho de Festa Estadual do Milho.
turismo, on de contratamos
"Vamos nos reunir com
uma pessoa para trabalhar
todos os prefeitos da reneste setor e ja conhecemos
giao Amai, para fazer uma
alguns trabalhos e temos
grande reunia<;> naquecomo novidade para a Femi,
Ie momento festivo, mas
urn caderno com 12 mil
aproveitar para realizar
gatiragens, com informaryoes urn born trabalho",
rante Bruno e adianta que
de cada municipio da nossa
regiao", adianta 0 prefeito e tarrfbem esta previsto, dupresidente reforryando que 0 rante a Femi, uma reuniao
turismo para toda regiao e com todas as Associaryoes
Comerciais doestado de
uma grande oportunidade
Santa Catarina, "sera dia
diante das caracteristicas
oito e todos os prefeito e
de colonizaryao, diversidade
presidentes estarao presenetnicas etc.
o proximo encontrO dos tes neste momento imporprefeitos acontece no dia ' tante", en cerra 0 prefeito.
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, Amai vai promover reuni6es regionais e estaduais durante a Femi
A Associayilo dos Municlpios do Alto Irani (AMAI) vai estar presente na Feira
Estadual do Milho (FEMI 2010), que acontece de 30 de abril a 9 de maio no Parque
de Exposil'0es Rovilho Bortoluzzi.

Para a FEMI, a Associal'110 tern uma agenda de reuniOes programadas: Assembh§ia
Ordinaria des Prefeilos da AMAI, reunillo dos Secretarios Executivos das Associal'0es de Municipio e do
Conselho Politico e Deliberativo da Federayilo Catarinense de Municfpies (Fecam), encontro do Colegiado de
Cultura e Turismo das Associal'0es de Municlpios. Ainda a AMAI vai dar apoio na reunillo do Consasc e
fomecer suporle aos municlpios da regillo que estarao expondo na Feira.

Para 0 Prefeito de Xanxerll e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Borloluzzi, e uma honra para a AMAI
receber tantas reuniOes num evento como a FEMI. "A FEMI e uma vitrine para todos, e mais uma forma de
mostrar a transparllncia de nosso trabalho enquanto Associal'llo, salienta Borloluzzi.

Uma inovayao da AMAI para a FEMI e a criayilo do "Espal'o Arte" que vai estar localizado no Pavilhllo 2
proximo aos estandes dos municlpios. Esse espayo vai oferecer a oporlunidade de artistas locais
apresentarem-se gratuitamente e divulgarem seu trabalho durante a FEMI.

Assembleia Ordinaria de Prefeilos da AMAI..
No dia 4 de maio as 14h, no audil6rio 1 da FEMI, a AMAI vai realizar a terceira Assembleia de Prefeilos de
2010. Na pauta estao 0 forlalecimento de receitas municipais e apresental'llo de um Projeto de
Agroindustrializayilo Sustentavel Neste dia tambem as 17h no estande da SDR de Xanxere sera realizada a
apresental'llo oficial da nova logomarca da AMAI.

Reunillo do Conselho Polflico e Deliberalivo da FECAM e de Secretarios Executives das Associal'0es de
Municlpios ...
Nos dias 6 e 7 de maio no audit6rio 1 da FEMI a partir das 9h. Nesta reunillo serao tratados assuntos como as
negociayOes do PRODEC com 0 Estado, Marcha des Prefeilos a Brasilia, apresen~yilo
de Cultura, deliberal'0es sobre

0

do Sistema Nacional

planejamento estrategico da Fecam. Este evento contara com a presenl'a do

Prefeiio de Cal'ador e Presidente da Fecam Saulo Sperotto, e da Presidente da Fundayilo Catarinense de
Cultura, Anita Pires.

Reunillo do Colegiado de Cultura e Turismo das Associal'0es de Municlpios ..
Esle evento aconlece nos dias 6 e 7 de maio no audi16rio 2 da FEMI, e esta dMdido em duas etapas. No
primeiro dia estarao presentes representantes das associal'0es de todo

0

Estado, ja no segundo dia a reunillo

tem nlvel regional e vai receber os municlpios da AMAI e da regiao oeste. 0 Ministerio da Cultura vai estar
presente nasta reunillo com a participal'lIO da Chefe da Representayilo Regional Sui Rozan,; Dalsasso.

Fernanda Berlotto - Ascorn AMAI
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