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• Em pouco mais de ~m ana a frente de um dos municipios mais promissores do oeste catarinense, Bruno Bortoluzzi, 45 anos, prefeito de Xanxere e
tambem presidente da AM AI, tem trabalhado muito desde que assumiu a
Administac;ao Municipal em primeiro de janeiro de 2009. Com determinac;aoe muita disposic;ao, mudou a cara do municipio com seujeito moderno e
dinamico de governar. Com um hist6rico de vida publica admiravel, Bortoluzzi foi 0 vereador mais votado em Xanxere no ana de 2004, alcan<;ando
1889 votos, numero que ainda nao foi superado por nenhum outro parlamentar. Ha poucos dias da realizac;ao da Festa Estadual do Milho - FEMI
2010, 0 evento mais importante do municipio, 0 prefeito nos concede a
entrevista e fala sobre seu governo, projetos, amor por Xanxere, pela familia,
amigos e quais sao seus pianos para 0 futuro.
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Quais foram as principais conquistas do seu governo ate agora?
Trabalhamos para melhorar diversos setores do municipio como, por exemplo, a
constru~ao de um novo posto de saude, no bairro Bortolon, e a amplia<;ao de
atendimento estendido no posto de saLlde Helio Ortiz, alem da aquisi<;ao de um
local adequado para instala~ao do Pronto Atendimento 24 horas. Alem disso,
iniciamos as obras de saneamento basico, de melhoria da ilumina~ao publica,
investimos na mobilidacle urbana, exemplo sao os acessos de bairros ao centro
da cidade e iniciamos as obras de mais de 200 unidades habitacionais. Alem
disso, revitalizamos e construimos novas pra~as, creches e escolas.

Qual seu pensamento sobre

0

crescimento regional?

Acredito que nao podemos visualizar um municipio com crescimento significativo sem pensarmos em um desenvolvimento igualitario em toda regiao do qual 0
municipio esta insericlo. S6 vale a pen a crescer se todos crescerem.

o

que tem feito para ajudar como presidente da AMAI? Quais as
a~oesjunto it entidade?
Fui escolhido como Presidente da AMAI dia 18 de dezembro de 2009, tendo
presidido a primeira Assembleia de Prefeitos no dia 25 de fevereiro de 2010.
Algumas metas que estabeleci ja foram cumpridas, como
de funcionarios

0

corn a contrata<;ao de mais um engenheiro

aumento do quadro
civil, uma jornaiista,

um desenhista e urn coordenador de turismo. A realiza<;ao de capacita<;ao para
servidores publicos, como 0 curso promovido no dias 12 e 13 de abril na sede da
Associa~ao, tambem foi uma das minhas prioridades.
Outra preocupa~ao e a
continua~ao da oferta de P6s-gradua~ao na entidade. No momenta esta em
andamento a P6s-graclua<;ao em Gestao Publica, e para este ana ja esta planejada outra p6s para a area de assistencia social.

Como voce ve

0 futuro

da regiao?

A regiao Oeste de Santa Catarina, mais especificamente a regiao da AMAI, sem
margem de erro, podemos afirmar que transformou - se na regiao mais diversificada do Oeste de Santa Catarina. Possuimos extensa area de terra com cultivo de
graos tendo, para tal, as melhores altitudes agricultaveis do planeta. Possuimos
uma diversifica~ao etnica jamais vista na regiao sui do Brasil. Temos potenciais
hidricos para gera<;ao de energia. Somos urn dos maiores distribuidores e redistribuidol'es de energia do pais. Abrigamos em nossa regiao da AMAl, a maior
area de reserva indigena do estado. Temos know-howe tecnologia de ponta na
area de metal mecanica, e somos por excelencia um dos maiores produtores de
suinos eaves, conjuntamente com uma grande bacia leiteira do estado de Santa
Catarina.
Por tudo isso, s6 podemos ter a total convic<;:ao de que nossa regiao e muito
promissora. Reunindo todas as condi~6es para proporcionar aos nossos mais de
cem mil habitantes, qualidade de vida ejusti~a social.

Qual a importancia da FEMIpara 0 municipio e regiao?
A FEM! caracterizou - se ao longo dos seus 28 anos na maior oportunidade do
setor produtivo de mostrar para 0 estado e 0 Brasil tudo que se produz em nossa
regiao. Alem disso, e a oportunidade'Cjue encontramos para trocarmos informa<;6estecnol6gicas e refor<;ar os la~os de amizade entre as pessoas que residem na
regiao da AMAL Considero a Festa Estadual do Milho como um marco na integra~ao de nossa regiao.

Quais sao seus pianos para 0 futuro enquanto politico?
Continual resgatando os compromissos assumidos com a popula<;ao de minha
terra, Xanxere. Trabalhando com lealdade, transparencia, impessoalidade, economicidade e sempre que possivel deixar transbordar esses bons momentos que
vive Xanxere para toda regiao da AMAL Se meu futuro politico havera de me
apresentar algum desafio novo, vai depender da forma como conduzirmos a
Administra~ao de Xanxere e 0 futuro esta nas maos do povo, 0 qual hoje governamos.
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Prefeitos

da AMAI realizam encontro

na sede da Festa do Milho

a Parque Rovilho Bortoluzzi recebeu nesta ter,.a-feira (04) varios prefeilos de municlpios da
regiao, que participaram do encontro da Associayao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI). A
associayao e presidida pelo prefeito de Xanxere, Bruno Luiz Borto\ozzi, que aproveitou a reuniao
para trazer os prefeitos vizinhos

a xv Festa do Milho. A ida de representantes

da associal(OO

a

Marcha dos Prefeitos, em Brasilia, e a situayao da seguranc;a publica na regiao foram alguns dos assuntos abordados.
a momento mais aguardado do encontro foi a apresentayao da nova logomarca da associa<;ao, que tem 31 anos. "A
associa<;ao esta passando por um perlodo de transforma<;ao, assim como tada a sociedade. A nova logomarca segue essa
tendencia de mercado, com um visual rnais modemo. Per meio dela, procuramos demonstrar a fer,.a des 14 municlpios
associados·, disse 0 presidente da Amai.
Durante 0 encontro, a coordena<;ao regional do Sebrae apresentou aos prefeitos 0 "Programa Agroindustrializac;ao
Sustentavel no Territ6rio Meio Oeste Contestado". Per meio dessa iniciativa, 0 Sebrae leva aos 29 municfpios que fazem
parte do chamado "territ6rio da cidadania" qualificayao profissional e orientac;ao de mercado. "Atuamos de acordo com a
vocayao de cada municipio, prestando assessoria tecnica", explicou a coordenadora regional, Sueli Bernardi.
A reuniao da AMAI contou com a participaC;ao do vice-presidente da Associayao e prefeito de Xaxim, Gilson Luiz Vicenzi, e
dos prefeitos de Vargeao, Amarildo Paglia; de Marema, Jose Antonio Marchetti; de Entre Rios, Narcizo Biasi; de Passos Maia,
Osmar Tozzo; de Born Jesus do Oeste, Sergio Luiz Persch; de Ipuac;u, Denilso Casal; de Ponte Serrada, Anloninho Rossi; de
Faxinal dos Guedes, Flavio Bruno Soff; de auro Verde, Sadi de Oliveira da Luz, e 0 vice-prefeito de sao Domingos, Jacir
Picoli. (Lisandrea CostaJDivulgayao Alesc)

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2010

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Vefculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
4/5/2010

EntreRios
tambemse
destacana
Femi

Em destaque, pe~as
artesanais indigenas

Rogerio Calvero
Em urn dos pavilhOescentrais
da Femi estao os estandes dos
quatorze municipios integrantes da microrregHio da Amai.
Todos, mostrando duas potencialidades nos diversos setores.
Entre Rios chama a atent;ao da multidao que circula no
pavilhao, pela figura marcante
de pet;as artesanais indigenas
~pela beleza .da~pedras extraIdas de suas ]azldas. '
De acordo com os dados hist6ricos do municipio, em 1930,
comet;aram a chegar os pri-'
meiros colonizadores procedentes do Rio Grande do SuI,
de etnia italian a, alema e polonesa. Encontram os indios tupis
guaranis e Kaigangs, os primeiros da terra, e denomini:}ram a
localidade de Toldo dos Indios.
Em 2 de setembro de 1961,
Entre Rios foi elevado a categoria de Distrito - 3Q Distrito
de Xaxim - depois, pertenceu a
Marema e, em 1995, foi criado
o municipio de Entre Rios - SC.
Detalhe que, quando Distrito,
Joao Maria Roque, foi 0 primeiro vereador indio.
Hoje 0 municipio e administrado pelo prefeito Narciso
Biazi e seu -vice e Joao Maria
Roque.
o municipio localiza-se
entre vales e montanhas no.
oeste catarinense, na microrregiao do Alto Irani - AMAI,
com area de 105 Km2, altitude de 400m acima do nivel
do mar e uma populat;ao de
3.100 habitantes. E urn municipio essencialmente agricola,
destacando-se pelo cultivo de
milho, soja, feijao, trigo, fumo
e citricos; na pecuaria, avicultura e suinocultura.
o municipio de Entre Rios
na Femi, mostra suas origens
e recebe os parabens de todos,
preservando e orgulhando-se
de seu povo e dos nativos.
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Polftica
Amai promove Assembleia de
Prefeitos no Audit6rio da Femi
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Amai promove
Assembleia
de Prefeites
no Audit6rio .
da Femi

Ingrid Piovesan, secretilria
executiva da Amai

Junes Ferraz
Xanxere - A Associac;;ao
dos Municipios do Alto Irani
(Aroai) promove hoje, no Auditorio da Femi, as 14h, Assembleia dos prefeitos da entidade.
Dentre a pauta da Assembleia
esta uma homenagem ao exsecretario de Estado de Desenvolvimento Regional, Ademir
, Gasparini. ''Aideia foi uma iniciativa dos proprios prefeitos,
pois, segundo eles, Gasparini
enquanto secretario atendeu a
todos os municipios de forma
igualitaria", destaca a secretaria executiva da Aroai, Ingrid
Piovesan.
Outro item sera a apresentac;;aodo programaAgroindustrializac;;aoSustentavel no Territorio Meio Oeste Contestado.
Conforme Ingrid, 0 SEBRAE
possui projetos de investimentos para fortalecer 0 agronegocio regional. "Havera uma
selec;;ao de algumas familias
para participarem e a possibilidade da distribuic;;aode recursos em torno de R$ 400 a R$
600 mil para a formac;;a{)de
cadeias produtivas".
No mesmo dia havera esclarecimentos sobre a viagem a
VIn Marcha dos Prefeitos a
Brasilia. 0 evento acontece
nos dias 18 e 19 de maio e e
organizado pela Confederac;;aoNacional de Municipios
(CNM). 0 Ultimoitem da pauta
sera a apresentac;;ao da nova
logomarca da Aroai, que conforme Ingrid foi toda reestilizada. Apesar da modificac;;ao,.
a nova logomarca foi criada a
partir dos principios do cooperativismo e uniao. "Esta e a
base de nosso associativismo,
trabalharmosjuntos e em rede, ,
onde os municipios maiores
ajudam os menores", conclui.
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Faxinal;Abelardo e
Lajeado na Femi 2010
Leticia Faria

Xanxere - No Pavilhao
Central estao representados os
14 municipios daAmai. Cada
.urn mostra suas riquezas, be-

lezas e outras diversidades. A
localizac;:aoe facil: em frente
ao estande da Imprensa e Assembleia Legislativa. Hoje,

voce conhece 0 que Faxinal
dos Guedes, Abe1ardo Luz e
Lajeado Grande mostra nos
dez dias da Femi.

Faxinal do· Guedes
Vera Lucia Ghelen e
Cintia Muniz Gusberti sao
as responsaveis por apresentar aos milhares de visitantes informac;:6essobre
o municipio. Elas ficam no
estande a disposic;:aopara
informar e mostram urn audiovisual de 1910 a 1994,
onde consta a evoluc;:aode
Faxinal dos Guedes. Outro
destaque e em relac;:aoas
grand s empresas.

Abelardo LUI
A cidade capital da
semente de soja tambem
esta representada. Mariana Sefrin orienta os visitantes, principalmeBte, da
beleza de Abelardo Luz.
Alem disso, sao oferecidos folders informando
todos os programas que
a prefeitura ofereoe aos
cidadaos.

Laieado Grande
Mesillo com 0 espac;:o
pequeno, a prefeitura representou 0 povo atraves
de fotografias e industrias.
Segundo Sidiane Zmijeviski na feira anterior foram
expostas 0 andamento de
obras na cidade. Neste ano,
mostl;aram que Lajeado
Grande e born de morar e
trabalhar.
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Prefeitos da Amai realizam
sessao solene na Femi
Leticia Faria
Xanxere - Prefeitos da
regiao se reuniram na tarde de
ontem, no audit6rio da Femi,
para uma sessao soJene da
Associac;;ao dos Municipios
do Alto Irani (Amai). Condlizida peJo prefeito e presidente
da Associac;;ao,Bruno Bortoluzzi, na reuniao aconteceu
homenagens, apresentac;;ao
de curso de p6s-graduac;;aoe
de novo programa, escJarecimentos sobre a Marcha a
Brasilia e Janc;;amentooficial
da nova logomarca da Amai.
• 0 momento de homenagem foi concedido ao exsecretario Regional, Ademir
Gasparini. Segundo 0 prefeito
e presidente da Amai, Bruno
Bortoluzzi, 0 resgate e a gratidao tem sido 0 foco principal
da Femi. "Nao podiamos

deixar de passar esse momento e homenagear 0 Miri por
tudo aquilo que fez por todos
os municipios da Amai",
comenta ele e enfatiza que 0
voto para ser homenageado
foi unanimidade.
Muito emocionado, Miri
agradeceu de forma carinhosa
a todos os prefeitos e disse
que 0 merito quer d~vidir·
com toda equipe que atuou na
SDR. "Dividir este momento
tambem com 0 Conselho
Regional e especialmente
com 0 Luiz Henrique da
Silveira, porque esse trabalhoque foi feito na regiao s6 foi
possivel porque ele fez uma
nova forma de govemar, que
e a descentralizayao, havendo
uma igualdade de condic;;5es
entre os municipios e regi5es", completa Miri.

Prefeitos da regiao conduziram
Femi

Ademir Gasparini
pios daAmai

reuniao da Amai na

e homenageado

pelos 14 munici-
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mostram
potencio lidodes
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Municipios da Amai
em desfaque na Femi
Leticia Faria
Xanxere - Hoje 0 dia
e de destaque para os municipios de Ouro Verde, .sao

Domingos e Entre Rios. Todos com espac;o especifico
na Femi 2010, no pavilhao

02. Ao visitar a Femi, confira
as novidades e muitas informac;oes que sao transmitidas.

Ouro Verde
A cada dia de feira, a
visitac;aotern sido crescenteo Segundo Vitor Fabris
que recebe as pessoas no
estande, nos dois dias de
gratuidade a visitac;ao se
mostrou maior que nos demais. "Apresentamos Oura
Verde como urn municipio
essencialmente agricola e
divulgamos algumas imagens de como e a pratica",
comenta ele satisfeito com
a Femi 2010.

Sao Domingos

Sao Domingos

e a Capital

Catarinense

da Araucaria

A Capita Catarinense
das Araucanas recebe seu
merecido destaque no
estande. "Muitas pessoas
ainda nao sabem deste
nosso titulo, que e lei, e
aqui temos a 0POltunidade de expor e contar que temos 0 Parque Estadual
das Araucanas onde esta
em construc;aouma unidade para informac;oesturistiaas", contaAna Claudia
da Luz, lembrando que
Sao Domingos atua em
vanos programas.

Entre Rios
Aproveitando a oportunidade de mostrar suas
riquezas e belezas, Entre
Rios recebe visitac;ao e ganha destaque pela presenc;a
uma manequim vestida de
india e de vanas unidades
de pedIas, ja que no municipio existe a pratica do
garimpo.

Estande de Entre Rios mostra atrativos para a visita~ao
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Prefeitos da AMAI na Femi

Ontem as prefeitas das municipias daAMAI estiveram reunidas no. auditoria daAgricultura, na Femi. N a pauta, a
hamenagem de agradecimentas
ao ex-secretaria Regianal, Ademir Gasparini, prapasta pela
prefeita Gilsan Vicenzi (DEM)
de Xaxim, apravada par unanimidade. 0 presidente da Assaciat;aa, prefeita Bruna Bartaluzzi (PSDB), entregau uma placa
aa hamenageada. 0 ex-secretaria falau de sua alegria em rece-

ber a hamenagem e ressaltau
que, quando. esteve no. cargo.,
fez amizade cam tadas as prefeitas, independente de partida
palitica e pracurau atender a
tadas as reivindicat;5es. Emacianada, Gasparini dirigiu-se
aas presentes, afirmanda ser
aquele urn mamenta impartante
em sua vida, "testemunhada
aqui pela meu filha Rafael Gasparini (vereadar) que pade se
argulhar do.pai pelas trabalhas
que realizau".

1.
Na reuniaa daAmai a prefeita Bruna recanheceu que
as espat;as para as prefeituras da micrarregiaa, naa estaa it
altura da grandiasidade das municipias. Prameteu, na "proxima vamas canstruir t!.mlo~al ~_~pecial".

4.
. Ficau ma;rcada para adia 7 na Femi, uma reuniaa dasl
prefeltas ~a.AmaI cam canvidadas especiais: Delegada Regianal.de Pahcla, Camandante do. 2Q BPM de Chapeco e Caman-'
d~r:te da 4;1! Campanhia PM de Xanxere. 0 assunta
muita
sena e sera uma reuniaa fechada.
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Velculo: 0 Diorio - Xanxere

Homenagem

o ex-secretarl0 RegiC'ml, Ademir Gaspar!ni {':Ii homenageado durante a rel:Jniaoda Amai. 0 presidente da entidade, a prefeito Bruno Bortoluzzi entregou uma'placa em agradecimentos
aos servic;:os prestados par Gasparini junto aos municipios da
Amai. Gasparini estava extremamente emocionado com a homenagem e confidenciou que nao esperava, mas estava feliz
pais demonstra a reconhecimento pel a seu trabalho frente secretaria. 8em duvidas, e uma justa hotnenagem a este j'anxerense que tem uma extensa ficha de trabalhos sociais junto
comunidade.

a

a

. Sede da Ama i
o prefeito Bruno Bortoluzzi (P80B) comunicCJucurante a realizac;:ao da terceira Assembleia da Ameli, ontem, 110parque da
Femi que em 20,~2 sera construida uma sede no parque para
abrigar as municipios. Conforme a prefeito, a Femi nao e mais
s6 de Xanxere, mas sim de toda aAmai. Aobra sera construida
com recursos de emendas parlamentares, sem custo parC\ :)s
municipios associaoos.
'I

f,
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Prefeitos da Amai realizam
assembleja na Femi 2010

Amai lan.c;anova logomarca em
assem,bleia dos prefeitos na ,Femi2010
Caciano

Paludo

as prefeitos da regiao da
Amai se reuniram na tarde de
ontem no audit6rio da Femi, para
a terceira assembleia de 2010,
da entidade. Entre os assuntos
apresentados na pauta estava
uma homenagem ao ex-secretario Regional Ademir Gasparini
e 0 lanc;amento oficial da nova
logomarca daAmai.
a prefeito Bruno Bortoluzzi,
presidente da entidade, ressaltou que a escolha da nova logomarca daAmai se deu pelo avanC;Odo design, pela modernidade
da comunicac;ao visual, ja que a
atuallogomarca foi criada ha f3
Presidente da Amai, Bruno Bortoluzzi conduziu a reuniao
anos. "A primeira logomarca foi
criada em 1978, quando fundaso Xavier Baez, 0 presidente da
coordenadora regional Sueli Berda a associac;ao pelo entao preAmai destaca que "este curso
nardi, foi outro assunto da paufeito de Xanxere Rovilho Bortovisa profissionalizar,
preparar
tao De acordo com 0 prefeito,luzzi, eram apenas nove e hoje
profissionais, sejam eles prefeieste programa dispoe de R$ 600
14 municipios. Asegunda foi ha
tos, assessores juridicos, entre .. mil, com contrapartida de R$ 200
23 anos, entao ja estava na hora
outros interessados, para ter _ mil dos municfpios daAmai, volde modernizarmos, atualiza-Ia,
condic;oes de fazer acompanhatado a aprendizagem para a agriassim como temos que modermentos, com propriedade em
cultura familiar. "as prefeitos vinizar nossos municipios, nossa
relac;ao aos tramites e atos adram com bons olhos esses proassociaC;ao e mostrar que estaministrativos publicos':, destaca
jetos e ja pactuaram com 0 mesmos nos encamfnhando para urn, Bortoluzzi. Sao 15 vagas e as
mo, que existe 0 interesse e
crescimento tecnol6gico, e de
mesmas estao todas preen chiimediatamente serao feitos os
apresentac;ao nosso
de
das pelos pr6prios prefeitos.
encaminhamentos necessarios
visitas", ressalta Bortoluzzi.'
a Programa de Agro'industripara dar andamento ao mesmo",
Sobre 0 curso de p6scgradu,alizac;ao Sustentavel no Territ6relata Bruno. AXIl! Marcha dos
aC;aoem Direito e Ge.st~6-Publirio Meio Oeste Contestado, apreprefeitos a Brasilia tambem fez
ca, apresentado pelo juiz Narci- " sentado pelo Sebrae, atraves da
parte das discussoes.

e

cartaa
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Ex-secretario Ademir Gasparini
recebe homenagem da Amai
Caciano Paludo

Na terceira assembleia
dos prefeitos da Amai em
2010,0 ex-secretario regional, Ademir Gasparini foi
homenageado pelos prefeitos, como forma de reconhecimento pelo seu trabalho
realizado e atenc;c3d dada
aos municipios. "E um dia
muito importante para mim,
pois me sinto honrado, grato por ter recebido este reconhecimento. Agradec;o a
todos o? prefeitos, aos funcionarios da secretaria que
sempre me apoiaram e sem
eles nao seria possivel rea- Bruno
lizartrabalho algum e ao exgovernador Luiz Henrique porter
confiado a minha pessoa este
cargo", agradece Gasparini.
"Ele sempre"foi muito amigo
e parceiro dos prefeitos. Sem-

Bortoluzzi e Ademir Gasparini

pre foi muito serio e nao discriminou nenhum municipio. Muih
justa e merecida esta homenagem", enfatiza 0 presidente da
Amai, prefeito Bruno Bortoluzzi,

- 2010
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Marema
naFEMI

Prefeito Jose Antonio Marchetti e 0 Secreta rio da Agricultura Denilson Brancalione,
no estande da Prefeitura na
Femi

Rogerio CBlvero
o prefeito de Marema, Jose
Antonio Marchetti (PMDB),
afirm"a ser muito importante a
partici~a~ao do municipio na
Femi. 'Nos fizemos parte da
Amai e tambem precisamos mostrar 0 que produzimos e 0 que
fazemos pelo desenvolvimento
de Marema", disse 0 prefeito.
Os gauchos, vindos de Guapore, Nova Prata e Erechim imigrantes italianos - chegaram
a regiao de Marema atraidos pela
madeira nativa. 0 locallembrava
os pantanos da Italia, la chamados de "maremma", vindo dai 0
nome do municipio.
A agropecuaria e a prinCipal
fonte de economia do municipio.
Alem da produ~ao de cereais, a
cria~ao de suinos eaves, comercializados para agroindustrias
que complementa a arrecada~ao municipal. Outras formas
produtivas, recentemente iniciadas sao a piscicultura, produ~o de vinho, cacha~a artesanal, ovos de postura inspecionados, produ~ao de queijos, a~ucar mascavo e outros produtos
na agrega~ao de valores da mao
de obra familiar. Uma peculiaridade de Marema e 0 encontro
dos rios Chapeco e Chapecozinho, forman do a bacia hidrografica do municipio.
o prefeito Marchettija anunciou que dia 10 de junho havera
uma programa~ao especial alusiva ao aniversario de emancipa~ao de Marema.
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Sao
Domingo~
participa da
FEMI2010
1

I

Sao Domingos - Os 14 municipios daAMAI estao mostrando
suas potencialidades em urn
espac;oreservado na Festa Estadual do Millio, a Ferni, que acontece no Parque de Exposic;6es
Rovilho Bortoluzzi em Xanxere,
entre os dias 30 de abril a 09 de
maio. Cada urn dos municipios
possui urn espac;oindividual para
expor as caracteristicas economicas, sociais e turlsticas no pavilhao central da industria, comercio e neg6cios. A coordenadora
do estande de SaQ Domingos e
a servidora publica Ana Chiudia da Luz, que acredita ser urn
espac;oimportante para 0 municipio mostrar a sua gente e as
suas riquezas.
Produtos da agricultura familiar, pinhas e araucarias, maquetes de obras e plantas medicinais, sao alguns dos atrativos
do estande. Urn dos diferenciais
apresentados e a planta medicinal chamada hibisco, popularmente conhecida como groselha, que tern despertado a curiosidade dos visitantes. 0 eM de
hibisco tern poder emagrecedor
devido sua alta concentra2ao
de antocianina, uma substancia que tern ac;ao antioxidante
e anti-inflamat6ria, que resulta
na limpeza de toxinas no organismo e substancias que impedem 0 emagrecimento.
o hibisco ainda ajuda na digestao dos alimentos, no born funcionamento do aparelho urinario e impede parte da absorc;ao
dos carboidratos e gorduras dos
alimentos. Em Sao Domingos,
os hibiscos sao produzidos na
propriedade de Sirlei Batistel na
comunidade de linha Sao Pedro
Ap6stolo, interior do municipio.
Com cerca de 600 pes plantados, ,
Sirlei Batistel produz geleias e
tambem comercializa hibisco in
natura e desidratado. Segundo
a coordenadora do estande, Ana
Claudia da Luz, os hibiscos tern
despertado 0 interesse dos visitantes. "Estamos oferecendo a
geleia para qu~m visita nosso
espac;oprovar. E uma novidade
e tern despertado a curiosidade
:las pessoas", destacou Ana.
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Fecamfaz
reuniao na Femi
,nesta quinta-feira
Evento inicia hoje e prossegue .
amanha com prefeitos das
associa~6esde todo 0 Estado.
!

.

!

FE CAM
fai
reunlaona
Femi
•

I"W

Rogerio COlvero
Xanxere - 0 evento acontece
hoje e amanha, a partir das 9
horas, no audit6rio da Femi,
reunindo secretarios executivos de Associac;:oesde Municipios de Santa Catarina e Conselho Politico FECAM. Os assuntos pautados para 0 evento hoje
(06/05) serao conduzidos pelo
prefeito de Cac;:adore presidente
daFECAM, Saulo Sperotto. Estarao presentes os prefeitos que
sao presidentes de Associac;:oes
de todo 0 Estado. Serao tratados assuntos como as negociac;:oesdo PRODEC, com 0 Estado.
Em seguida, a reuniao sera mais
tecnica com 0 foco direcionado
para 0 planejamento estrategico
dm. atividades a serem des envolvidas pela FECAM, a partir
do modelo associativo municipal catarinense.

!

Pagina
Ainda nesta quinta-feira, sera
formado 0 Conselho, que sera
urn instrumento de ligac;:aodos
municipios com os 6rgaos responsaveis, para direcionamento
de trabalhos na area de cultura
e turismo. Tambem, sera elaborado 0 planejamento da gestao
deste Conselho para 2010 e 2011..
Irao participar do evento, gestores culturais indicados pelas
vinte microrregioes para compor 0 Conselho e Tecnicos das
Associac;:oes.
Na sexta-feira (07/05) serao
prestados esclarecimentos sobre .
o sistema nacional de cultura
(SNC) que e uma exigencia do
Governo Federal para que os
.municipios continuem recebenQ.overbas para esta demanda.
Serao feitos repasse sobre a Conferencia :Nacional de Ctiltm:a,
tambem, vao ser apresentados
programas do Ministerio da
Cultura. Participarao gestores
culturais da Amai e de toda a
regiao O~ste.
Em ambos os eventos estarao
presentes, 0 prefeito de Cac;:ador
e presidente da FECAM, Saulo
Sperotto; 0 prefeito de Xanxere
e presidente da Amai, Bruno
Linhares Bortoluzzi; 0 Secretario de Desenvolvimento Regional de Xanxere, Luiz Pinheiro; 0
presidente da Femi 2010, Pericles Vicini e 0 presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merisio.

- LUlU
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Fecam faz reuniao
hoje em Xanxere
Xanxere - Inicia hoje
a reuniao do Conselho Politico da Fecam, formado
pelos conselhos Executivo,
Deliberativo (presidentes de
associayoes de municipios) e
executivos das associayoes'
de municipios. O. encontro
segue ate sexta-feira, no auditorio do Parque de Exposiyoes Rovilho Bortoluzzi.
Na pauta esta 0 acordo de
Cooperayao Tecnica com 0
governo do Estado sobre
Prodec/Fadesc, os COllvemos de Fiscalizayao e Nota
Fiscal Conjugada, 0 Plallejamento Estrategico: historico, avanyos, integrayao e
aperfeiyoamento do modelo
associativo municipal catari-

nense, alem de informayoes
e mobilizayao para a XIII
Marcha a Brasilia em defesa
dos municipios.
Gestores de cultura
Paralelamente os gestores
culturais indicados pelas 20
microrregioes e os tecnicos

das associayoes municipais
reunem-se, tambem, hoje
para formalizar 0 Conselho
dos Gestores Municipais de
Cultura, definir a comissao
gestora, as metas para 0
exercicio de 2010 e 2011 e
'0 Forum Estadual dos Gestores Municipais de Cultura.
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80m Jesus,-Marema e
Ipua~una temi 2010
Leticia Faria
Xanxere - Os estandes
dos municipios de Born Jesus,
Ipua<;:u,Marema (Iocalizados
no pavilhao dois) recebem,

principalmente durante a noite, muitos visitantes sempre
curiosos em saber urn pouco
mais sobre as caracteristicas

dos municipios vizinhos.
Aqui voce confere alguns
detalhes apresentados
na
Femi 2010.

Born Jesus
Desde 0 primeiro dia
da ferra, 0 ponto destacado
tern sido a grande visita<;:ao
no estande, em especial nos
dias de gratuidade (domingo, segunda e ter<;:a-ferra).
De acordo com a recepcionista Adriana Koffi, as
informa<;:5es transmitidas
aos visitantes sao as mais
variadas, mas principalmente mostrando as riquezas, estrutura e atua<;:6esda
prefeitura.
Estande de Born Jesus m?stra projetos da prefeitura

Marema
Para 0 vice-prefeito
Darci Pagani, a oportunidade de ter espa<;:ona
Femi 2010, em mostrar a
estrutura e mais informa<;:5essobre Marema e de
muita valia. Segundo ele,
o espa<;:oonde mostra a
produ<;:ao do municipio,
tern sido bastante visitado.

Marema mostra quadro com a area do municipio

Ipua~u
No estante, 0 destaque
esta tambem para 0 quadro onde esta retratado 0
agroglifo, que representa
a passagem de extraterrestres recentemente. As
recepcionistas explicam
detalhadamente informa<;:5essobre Ipua<;:u,desde
a infraestrutma are pontos
turisticos.
Informa~6es sobre

0

municipio

e na

Femi 2010
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" spa~ Arte"mostra talento
e ar stas da regiao na Fem·
Romeu

Scireo Fi/ho

Xanxere - A promoyao e
divulgac;ao cia arte e da cultura regionais ganharam espayO simples, mas estrategico e
funcional nesta Femi, com 0
"Espa<;o Arte", montado pela
Associa<;ao dos Municipios
(Amai) atrdves ciacoordena<;ao
de Cultura, Turismo e Meio
Ambiente.
Um minllScLuo palco sonorizado, instalado no corredor de
entrada do pavilhao dois - em
frente a Casa do Milho - vem
atraindo a cwiosidade, parando
os visitantes e ganhando aplausos. Leonardo Prudencio, coordenador do projeto, reconhece
que 0 pllbJico superou suas
expectativas e mosU-oua cm'encia de espac;os para talentos de
varias fOl111asde mte e cultura
mostrarem seLlStrabalhos.
"A maioria dos mtistas convidados sao professores da
regiao, que atLLatllnas Casas de
CLutL1Iade seLlSmWlicipios. e
que geralmente nao tem espac;o
para mosu'ar seus talentos",
revela Leonm-clo.Passaram pelo
"Espa<;o A..ite" desde mtistas
de agulhas e pinceis (trico e
pintLuClS),ate saxofonistas, violeiros, compositores de Rap, LUll
tocador de gaita de boca., e ate

LUlltrio, com violino eIetrico,
guitalT3 e bateria, integrantes
da Banda "Pulso Colorido",
que compos e interpreta 0 tema
musical da Campanha "Crack,
To Fora", promovido pela RES
em Santa Catarina e no Rio
Grande do SuI.
o trio, de Ponte Serrada,
fez grande sucesso na noite de
qmuta-feira, congestionando
- sem atrapalhar 0 passeio o corredor do pavilhao dois.
Ontem apresentaram-se
no
"EspaC;o Alte" : Izabel Vissoto, de Xanxere, cantora e
compositora, que mosU'ou sua
mllsica com violao e voz; e 0

saxofonista de Xaxim, Andre
Kinenner - outra apresentac;ao
que surpreendell
com sua
performance. Cid Jeremias,
tambem de Xaxim, volta ao
minllsculo palco amanha,
pm-a repetir sua atuac;ao que
agradoll a muitos, no plimeiro
sabado. Xm1Xere contou com
a apresentac;ao do compositor,
produtor e cantor de Rap Vi tor
Tubino, popular "Vigilant".
que igualmente agradou. No
domingo, sera a vez de Wagner Tosso, Sydnei e Nivaldo,
de Passos Maia, mostrm'em
suas mllsicas, com voz, violao
e acompanhamento.

Trio com violino ehHrico, guitarra e bateria, chama a
aten<f50 do publico
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Fecam da apoio 3' cria~ao do
Conselho Estadual da Cultura

Representantes culturais elaboram conselho para
dirigir 0 6rgao

Romeu Scirea Fi/ho
Xanxere - Vinte representantes culturais de associayoes de municipios estao
reunidos desde ontem, no
audit6rio do Parque Rovilho
Bortoluzzi, para elaborar
estatutos, fonnalizar 0 Conselho Estadual de Dirigentes
Municipais de Cultura, e
eleger a Comissao gestora,
que dirigira 0 6rgao,
Raquel Pedroso Rodrigues, assessora de Turismo
e Cultura da Federayao Catarinense de Associayoes Qe
Municipios (Fecam), promotora das reunioes de trabalho
d;eontem e hoje, adianta que
o Conselho tera, entre vanos
objetivos, estabelecer a representatividade dos municipios,
estimular seu fortalecimento
cultural, e trayar diretrizes
para a gestao cultural em
Santa Catarina, "0 Conselho
e um 6rgao que tera total
autonomia e con tara com
apoio operacional e logistico
da Fecam. A intenyao e que
os gestores culturais dos municipios possam fazer as deliberayoes, discutir a gestao
rt" r.1l1tllT:l. e Que 0 Conselho

tenha representatividade de
ambito regional, estadual e
nacional", infonna.
Na reuniao de ontem,
segundo Raquel,ja se iniciou
a discussao de urn plano de
ayao para 0 Conselho, que
tera mandato indeterminado
e esta incluido no Sistema
Nacional de Cultura, em
elaborayao pelo Ministerio
da Cultura (MinC).
Hoje,ja com 0 presidente
do Conselho Gestor escolhido, a reuniao tera a presenya
da representante da regional
Sui do Ministerio. "Ela vai
falar sobre 0 Sistema Nacional de Cultura, sobre as
diretrizes aprovadas na II
Conferencia Nacional da
Cultura, que aconteceu em
Brasilia, e sobre os programas e projetos em execuyao
pelo ministerio, A fonnayao
do Conselho Estadual e mais
urna etapa prevista quando da
realizayao das conferencias
municipais e estaduais de
cultura, realizadas em 2009,
inicio da criayao do Sistema
Nacional de Cultura, em imnlantacao nela Mine
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MuniClpios

(ontam (Om
espa~oespecial
~

o destaque

dos
municipios na Femi
Leticia Faria
Xanxere- Faltando apenas
tIes diaspara 0 fun de mais uma
ediyaodaFemi, os estandesdos

municipios de Vargeao, Ponte . sivo nfunero de visitantes, no
Serrada, Xaxim e Passos Maia intuito de saber mais sobre as
recebem, a cada noite, expres- cidades da regiao.

Passos Maia
Os 600 m2do municipio
estao representados no estande, atraves de urn mapa,
mostrando as riquezas,
cultura, turismo e outras
informavoes de Passos
Maia. Para Ademir Pasquali, as noites da Femi tern
sido bern movimentadas e
muitos visitantes buscaminformavoes sobre Passos
Maia.

Estande recebe grande visitac;ao

Xaxim
o espavo destinado
ao municipio apresenta
grandes novidades, alem
de informavoes que trazem 0 desenvolvimento
de Xaxim. Nas noites
de passeio, vale a pena
circular e visitar 0 estande.

Espac;o ample para receber muitos visitantes
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Vargeao
A terra do meteoro tem
muitas infOlmayoes a transmitir aos visitantes. De
acordo com a recepcionista
Maria de Lourdes Gugel, 0
espayo mostra as empresas
instaladas, alem de detalhes
especificos sobre Vargeao.

Municipio mostra aos visitantes a bela Vargeao

Ponte Serrada
Para a recepcionista
Priscila Tobias, 0 espayo
e de muita importancia,
especialmente para a divulgayao da Festa Catarinense do Chimarrao, que
acontece nos dias 23, 24 e
25 dejulho. ''Nosso estande
esti bern visitado e aqui
. divulgamos a economia
de Vargeao", conta ela,
convidando a todos para
visitarem 0 estande.
Chimarrao marca 0 estande do municipio
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Amai home ageAdemir G-aspari i
Nileizo Durand
A terceira reuniao ordinaria de 2010 dos prefeitos da
Associayao dos' Municipios
do Alto Irani que aconteceu
na ultima terya-feira (4), no
audit6rio do parque de Exposiyoes Rovilho Bortoluzzi fez
parte da programayao da Femi
2010. Na ocasiao, como parte
da pauta do dia, foi entregue
ao ex-secretario de Estado
de Desenvolvimento Regional, Ademir Gasparini, uma
bomenagem dos prefeitos da
Associayao.
o prefeito de Xanxere e
presidente da Amai, Bruno
Bortoluzzi, deixou claro que
a decisao <Ie bomenagear 0
ex-secretario foi unanime entre
todos os prefeitos que fazem
parte daAssociayao. Conforme
ele, a Femi 2010 tem focado

o lan~amento olicial

o res gate da bist6ria e a demonstrayao de gratidao pelos
bomens que trabalbaram por
Xanxere. "Nao poderiamos
deixar passar este momento
de bomenagear Ademir Gasparini", ressaltou Bortoluzzi_
Gasparini que recebeu como
bomenagem uma placa de
agradecimento pelo serviyo
prestado, tambem agradeceu
a todos os prefeitos da regiao,
pois acredita que sem 0 trabalbo e empenbo dos mesmos
pouco teria sido realizado_ 0
ex-secretario agradeceu aiIilda
a dedicayao de todos os colaboradores da SDR Xanxere
e membros do Conseliho de
Desenvolvimento
Regional
de Xanxere, alem de exaltar
a forma de administrar
0
Estado, do enrno govemador
Luiz Henrique. da Silveira,
que possibilitou que todos os

municipios tivessem~
de de condiyDes pararcml1jpliir
tar 0 desenvolvimeoro. "Qme
todos possam levar paiI<B(llffi
moradores de seus mJllTllidWiiOIl:
a qualidade de vida"', cII.esijmm
Gasparini
.
l.'ambem fez parte da]plJlllJ11l
da retiniao a ap~aiI.ID
curso de p6s-gra~
CflIIIIl
Direito e Gestao POOlliKCJl"
realizada pelo juiz Fra&ral Narciso Leandro .X:awiim
Baez, a apresen~
c!Il!l JF'mIDgrama Agroindustrialo:z:avam
SustenUlvel no TerrriltdOOii®
meio oeste contestadD, lOlllIIIIl
o coordenador Region
aiI.ID
Sebrae Sueli Bernalfdi, (f$ciarecimentos sobre Wagfllllll
a XIII Marcha de Prefui1msat
Brasilia, olanyamenroo'lfu::iimIl.
da nova logomarca daAmmaii,
alem de assuntos de in:tcrtesse
dos associados.

da nova logoma-rca da Amai tambem lez parte da pauta da reuniiio
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Gestores municipais discutem Sistema Nacion~1
de Cultura na Femi
.

RoselitoMigliora~a
Xanxere - Paralelamente os gestores culturais
inclicadospelas 20 microrregi5es e os tecnicos das
associ~6es municipais se
reUnemno auclit6rio02 da
FEMI e formalizam 0 Conselho dos Gestores Municipais de Cultura e ~
metas para 0 exercicio de
2010 e 2011, bern como, a
realiza¢o do Forum Estadual dos Gestores Munici"p§.Li~AeCultura.

o evento .teni hoje,
07/05 pela manha, a presenr;a da chefe da representa~ao regional SuI do
Ministerio da Cultura
(MinC), Rozane Dalsasso, que cliscorre sobre
as cliretrizes aprovadas na
II ConferenciaNacional de
Cultura (CNC), 0 Sistema
Nacional de Cultura (SNC)
eleva ao conhecimentos
dos gestores os programas
do MinC acessiveis aos
municipios.
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AInai apresenta
nova logol11arca

Nova logomarca quer transmitir modernidade
e evolu~ao

com urn aspecto mais realista", acrescenta.
Hist6ria da logomarca:
Associa9ao dos Municipios do Alto Irani, apresen- A primeira solicita91ioofitou a sociedade sua nova cial dos integrantes da
Associ~, depois dacrialogomarca, no audit6rio
da Femi. Dentre as alte- ~ d~ instituic;ao,foi a elaproposta para que
ra90es, esta a retirada do bo~
nome Amai do favo cen- fosse desenvolvida a logotral. "as efeitos de reflexo marca da entidade. A primeiralogomarca foidesentransmitem modemidade
e evolu9ao que acompa- volvida em preto e branco,
nham a simbologia dos no ana de 1978. Na epoca
favos. A fonte utilizada di a Associa9ao era formada
equilIbrio entre a moder- por Abelardo Luz, Faxinal
dos Guedes, Galvao, Ponte
nidade e a credibilidade,
tradi91ioe for~ da Amai", Serrada, Sao Domingos,
explica a secretaria exe- Varge1io,Xavantina,Xaxim
cutiva, Ingrid Piovesan. eXanxere. Em 1987,juntamente com a inaugurac;ao
a favo que ji fazia parte
da logomarca da Associa- da sede da Amai; foi lan¢o ganhou uma forma ~asegundalogomarca.
mais simetrica de ficil No dia 14de abril de 2010,
foi aprovada a nova logoaplica9ao em materiais.
'~ cor ganhou mais ori- marca da entidade e, posginalidade para lembrar 0 teriormente, apresentada
mel. A textura deu relevo por ocasiao da Festa Estae brilho, deixando 0 objeto dual do Milho.
Junes Ferraz

Xanxere - A Amai,
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Geral
Presidente da
Fecam avalia
situa~ao de
. , .
mun.c.p.os
catarinenses
Pagina 05

Presidente--da Fecall1 faJa sobre os
desafios dos prefeitos catarinenses
Junes Ferraz
Xanxere - Em reuniao
do Conselho Politico da
Fecam - Federac;aoCatarinense dos Municipios,
na Femi, 0 prefeito de
Cac;ador e presidente da
entidade, Saulo Sperotto
avaliou a situac;ao dos
municipios, neste ana
pas-crise. Segundo ele,
o ana de 2009 ja foi complicado para as prefeituras e hoje elas tern que
en~ugc;r cada vez mais,
pOlS ha recurso apenas
para a manutenc;ao dos
programas e pagC).mento
de pessoal, sem capacidade de investimento.
"Hoje, para se investir,
elas precisam buscar
recurs as atraves de convenios ou emendas parlamentares sem poder de
investimento com recur-

sos proprios".
Sperotto lembra que,
hoje, a demanda de servic;ospublicos esta aumentan do porque as pessoas
estao mais informadas
e acessando as programas de governo. 0 problema, segundo ele, e
que 0 municipio tern as
suas limitac;5es financeiras. "Hoje, ha servic;os
de media e alta complexidade na area da saude
que nao sao de responsabilidade do municipio, mas que as vezes
somos obrigados a fazer",
salienta.
Em vista desta situa¢ao, a Fecam discute
com as prefeitos como
eles podem economizar
devldo a falta de recursos. "Hoje a maior parte
dos recursos provenien-

Saulo Sperotto,
presidente Fecam e
prefeito de Ca~ador

9: tes dos impostos fica com
~ as governos federal e
~ estadual". Conforme 0
~ presidente, apenas 13%
l!l de recursos fica para os
municipios. "Por isso,
precisamos de prefeitos
responsaveis e com assessorias eficientes".
Sperotto tambem esta
motivando prefeitos para
participarem da Marcha
a Brasilia, que acontece
de 18 a 20 de maio. A
principal reivindicac;ao
dos prefeitos e a regulamentac;ao da emenda
29, que trata dos valores
miriimos a serem aplicados anualmente por
Estados, Distrito Federal,
Municipios e Uniao em
ac;5es e servic;os publicos de Saude.
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Fecarn reunesecretarlos
executivos na· Fern i
A Festa Estadual do Milho e
um conglomerado de neg6cios
e atratividades. Nesta quinta-feira (6), no audit6rio da Femi,
aconteceu a reuniao de Secretarios Executivos' de Associayoes de Municipios de SC e
Conselho Politico da Fecam
Participaram prefeitos, secretarios executivos, presidente de
associayoes, representantes da
Fecam e interessadds.
o objetivo dessa reuniao e
contribuir com as condiyoes necess arias para viabilizar a integrayao e complementar a .atua"
Celso Vedaila: amosfra da valoriza~ao das a~6es microrregionais
yao da Fecam e das associagionai~.e tambem fortalecimenEmerson Souto, coordenador
yoes dos municipios.
o prefeito de Cayador e pre- to das atividades das associa- de tecnologia da Fecam exployoes", disse.
rou sobre a comunicayao entre
sidente da Fecam, Saulo SpeOutra pauta destacadana reuFecam e associa90es.
rotto participou do encontro e
niao foi sobrea estrutura de pro"
Durante a tarde foram tratadestacou a importancia das asfissionais nas associayoes. 0
dos assuntoscomo as negociasociayoes dos municipios.
coordenador da Fecam, Alexan- .' 90es do Prodec com 0 Estado.
Varios itens foram trabalhadre Alves explicou que ainda e
Em um segundo momento, a
dos na parte da manha, 0 mouma pendencia de profissionais
reuniao e mais tecnica com 0
derador Paulo Costa, cons'ultor
, nas assoeiaC(oes "estamos ex- . foco direcionado para 0 planejada Fecam, expos 0 planej~menpbndo.sobre a estrutura minima' :mento estrategico das atividato e atuayao integrada da Feque as associa90es devem'ter
. des a serem desenvolvidas pela
cam e apresentou 0 resultado de
pesquisa realizado nas associpara atender com qua'iidade"..
, Fecam a partir do Modelo Assoo presidente da Femi P~ri- 'ciativo Municipal Cata'rinense ..
ayoes dos municipios, que expuseram os principais conflitos
des Antonio Vicini participou'da
. Essa e a terceira vez que, a.
encontrados com a Fecam.
reuniao e destacou que e uma
Femi realiza esse encontro.
A reuniao continua hoje e vqi,
Para 0 diretor executivo da \ ayao que engrandece a Femi. Jil
o prefeito de Xanxere e presiden-debater
os convenios de FiscaFecam, Celso Vedana, esse ente daAmai, Bruno Linhares BorIizayao e Nota Fiscal Conjugacontro e importante para ter um
toluzzi salientou que 0 encontro
da, 0 planejamento estrategico,
planejamento direcionado das
marca 0 fortalecimento e 0 asalem de informa90es e mobiliza,associayoes junto a Federayao.
"Essa reuniao e uma amostra da
sociativismo dos municipios do
9ao para aX1I1Marcha a Brasilia
Estado. .
em defesa dos municipios.
valorizayao dasayoes microrre-
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Sao Domingos participa da FEMI 2010
Os 14 municipios
da
AMAI estao mostrando
suas
potencialidades
em um espac;:o
reservado na Festa Estadual do
Milho, a FEMI, que acontece no
Parque de Exposic;:6es Rovilho
Bortoluzzi em Xanxere, entre os
dias 30 de abril e 09 de maio. Cada
um dos municipios
possui um
espac;:o individual para expor as
caracteristicas
econ6micas,
sociais e turisticas no pavilhao
central da industria, comercio e
neg6cios.
A coordenadora
do
estande de Sao Domingos e a
servidora publica Ana Claudia da
Luz, que acredita ser um espac;:o
importante
para 0 municipio
mostrar a sua gente e as suas
riquezas.
Produtos da agricultura
familiar,
pin has e araucarias,
maquetes
de obras e plantas
medicinais
sao alguns
dos
atrativos
do estande.
Um dos
diferenciais
apresentados
e a
planta
medicinal
chamada
hibisco, popularmente conhecida
como
groselha,
que
tem
despertado
a curiosidade
dos
visitantes.- 0 cha de hibisco tem
poder. emagrecedor
devido sua
alta concentrac;:ao de antocianina,
uma substancia
que tem a<;:ao
antioxidante
e antiinflamat6ria,
nue resulta na limpeza de toxinas

no
organismo
e substancias
que
impedem
0
emagrecimento.
o hibisco ainda ajuda na digestao dos alimentos, no bom
funcionamento
do aparelho urinario e impede parte da
absorc;:ao dos carboidratos e gorduras dos alimentos. Em
sao domingos, os hibiscos sao produzidos na propriedade
de S-irlei Batistel na comunidade
de Linha Sao Pedro
Ap6stolo, interior do municipio.
Com cerca de 600 pes
plantados
Sirlei
Batistel
produz
geleias
e tambem
comercializa hibisco in natura e desidratado.
Segundo a
coord~nadora do estande Ana Claudia da Luz os hibiscos
tem despertado
0 interesse
dos visitantes.
"Estamos
oferecendo a geleia para quem visita nosso espa<;:o provar.
E uma novidade e tem despertado a curiosidade das
pessoas", destacou Ana.
Assessoria de Comunicac;:ao PMSD

