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Curso da AMAI recebe mais de 20 municipios
18/07/2011 - 16:49:00
A Associac;;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao Publica
(EGEM) promoveu na nesta sexta-feira (15), 0 curso sobre "Destinac;;aode Recursos:
procedimentos exigidos pelo TCE/SC".

o evento

tem como objetivo 0 entendimento sobre as Destinac;;5esde Recursos, sobretudo as
exigencias do Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de 2011, atraves de lanc;;amentos
contabeis, juntamente com exerdcios praticos, bem como, sugerir rotinas para que os registros na
contabilidade sejam feitos de forma correta.

o

ministrante do curso, Gilberto Brasil, ressalta que 0 TCE de Santa Catarina vem acompanhando
os munidpios, sendo assim e preciso que os profissionais estejam atentos as mudanc;;asque 0
Tribunal implanta a cada dia.
De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, 56 este ana foram mais
de 30 eventos entre reuni5es tecnicas e capacitac;;5espara diversas areas promovidas pela AMAI.
"Temos uma busca constante por uma gestao publica de excelencia, prezando como resultado final
um atendimento de qualidade e 0 bem estar dos cidadaos que vivem no Alto Irani", salienta 0
Presidente.
Participaram do curso 72 pessoas, distribuidas nos munidpios da regiao da AMAI, Amarp, Amauc,
Ammoc, Amnoroeste, Amplanorte e Amplasc.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Curso da AMAI recebe mais de

municipios
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Associa<;ao dos Municipios

do Alto Irani (AMAI) em parceria

com a Escola de Gestao Publica (EGEM) promoveu
sexta-feira

(15),

procedimentos

o

evento

ribunal

curso

sobre
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na nesta
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a partir

atraves de lan<;amentos contabeis, juntamente

de 2011,

com exercicios

praticos, bern como, sugerir rotinas para que os registros na
contabilidade

o ministrante

sejam feitos de forma correta.

do curso, Gilberto Brasil, ressalta que 0 TCE de Santa Catarina vern acompanhando

sendo assim e precise que os profissionais

estejam atentos as mudan<;as que

0

os municipios,

Tribunal implanta a eada dia.

De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, S6 este ana foram mais de 30 eventos
entre reuni6es tecnicas e capacita<;6es para diversas areas promovidas
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uma busca constante

atendimento de qualidade e
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bern estar dos cidadaos que vivem no Alto Irani", salienta
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do curso 72 pessoas,
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Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Curso da AMAI recebe mais de 20 municfpios
De acordo com

0

Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, S6 este ana foram mais de 30 eventos
entre reunioes tecnicas e capacitat;oes para diversas
areas.

Xanxere - A Associagao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
em parceria com a Escola de Gestao Publica (EGEM)
promoveu na nesta sexta-feira (15), 0 curso sobre
"Destinagc3o de Recursos: procedimentos

exigidos pelo

TCE/SC".

o evento

tem como objetivo a entendimento

sabre as

Destinagoes de Recursos, sobretudo as exig€mcias do
Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de 2011,
atraves de langamentos contabeis, juntamente

com

exercfcios praticos, bem como, sugerir rotinas para que as
registros na contabilidade

o ministrante

sejam feitos de forma correta.

do curso, Gilberta Brasil, ressalta que a TCE de Santa Catarina vem acompanhando

as

municfpios, sendo assim e preciso que os profissionais estejam atentos as mudangas que 0 Tribunal
implanta a cada dia.
De acordo com a Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, S6 este ana foram mais de
30 eventos entre reunioes tecnicas e capacitagoes para diversas areas promovidas pela AMAI.
U

Temos uma busca constante por uma gestao publica de excel{mcia, prezando como resu/tado final

um atendimento de qualidade e

0

bem estardos

cidadaos que vivem no Alto Iram", salienta a

Presidente.
Participaram do curso 72 pessoas, distribufdas nos municfpios da regiao da AMAI, Amarp, Amauc,
Ammoc, Amnoroeste, Amplanorte e Amplasc.
Fernanda Bertotto - ~scom AMAI
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Ter, 19/07/11 as 11 :01 - Visualizag6es:
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Amai divulga novo local da 4a Conferencia Regional
A Associa9ao dos Municipios do Alto Irani (Amai) agradece a participa9ao de todos que ja
efetivaram a inscri9ao para a 4a Conferencia Regional de Seguran9a Alimentar e Nutricional do
Alto Irani.
Superamos a expectativa de inscri90es

0

que nos deixa feliz! Em virtude disso, transferimos

0

local do evento para que todos possam ficar acomodados de forma adequada.

o novo local sera 0 Centro Comunitario

da Par6quia Senhor Born Jesus, localizado junto

Igreja Matriz de Xanxere. 0 restante da programa~ao permanece inalterada.
Agradecemos a compreensao e contamos com a presen9a de todos!
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Curso da AMAI recebe mais de 20 municipios
19 de Jul de 2011 - 11h10min

A Associac;aodos Municfpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao
Publica (EGEM) promoveu na nesta sexta-feira (15), 0 curso sobre "Destinac;ao de
Recursos: procedimentos exigidos pelo TCE/SC".

o evento tem como objetivo 0 entendimento sobre as Destinac;oes de Recursos,
sobretudo as exigencias do Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de 2011,
atraves de lanc;amentos contabeis, juntamente com exercfcios praticos, bem como,
sugerir rotinas para que os registros na contabilidade sejam feitos de forma correta.

o ministrante

do curso, Gilberto Brasil, ressalta que 0 TCE de Santa Catarina vem
acompanhando os municfpios, sendo assim e preciso que os profissionais estejam
atentos as mudanc;as que 0 Tribunal implanta a cada dia.

De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, 56 este ana
foram mais de 30 eventos entre reunioes tecnicas e capacitac;oes para diversas areas
promovidas pela AMAI.
"Temos uma busca constante por uma gestao publica de excelencia, prezando como
resultado final um atendimento de qualidade e 0 bem estar dos cidadaos que vivem no
Alto Irani", salienta 0 Presidente.
Participaram do curso 72 pessoas, distribuidas nos municfpios da regiao da AMAI, Amarp,
Amauc, Ammoc, Amnoroeste, Amplanorte e Amplasc.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Voce esta em: Noticias

119/07/2011-

Curso da AM AI recebe mais de 20 municipios

A Associa<;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de
Gestao Publica (EGEM) promoveu na sexta-feira (15), 0 curso sobre "Destina<;ao de
Recursos: procedimentos exigidos pelo TCE/SC".

o

evento teve como objetiva a entendimento sobre as Destina<;oes de Recursos,
sobretudo as exigencias do Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de 2011,
atraves de lan<;amentos contabeis, juntamente com exerdcios praticos, bem como,
sugerir rotinas para que os registros na contabilidade sejam feitos de forma correta.

o

ministrante do curso, Gilberto Brasil, ressaltou que 0 TCE de Santa Catarina vem
acompanhando os munidpios, sendo assim e preciso que os profissionais estejam
atentos as mudan<;as que a Tribunal implanta a cada dia. De acordo com 0 Prefeito
de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, S6 este ana faram mais de 30
eventos entre reunioes tecnicas e capacita<;oes para diversas areas promavidas pela
AMAI.
"Temos uma busca constante por uma gestao publica de excelencia, prezando
como resultado final um atendimento de qualidade e 0 bem estar dos cidadaos que
vivem no Alto Irani", salienta 0 Presidente. Participaram do curso 72 pessoas,
distribufdas nos munidpias da regiao da AMAI, Amarp, Amauc, Ammoc, Amnoroeste,
Amplanorte e Amplasc.

AscaM / AMAI
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(ursa aa AMAI
recebeu mais ae
20 munidpios

Curso da AMAI recetie
mais de 20 municipios

Neste ana foram mais de 30 eventos promovidos

Xanxere - AAssociayao
dos Municipios
do Alto
Irani (AMAI) em parceria
com a Escola de Gestao
Publica (EGEM) promoveu
na nesta sexta-feira(l5),
0
curso sobre "Destinayao de
Recursos: procedimentos
: exigidos pelo TCE/SC". 0
~ evento tern como objetivo 0
entendimento sobre as Destinayoes de Recursos, sobretudo as exigencias do Tribunal
de Contas de Santa Catarina
a partir de 2011, atraves
de lanyamentos contitbeis,
juntamente com exercicios

pela AMAI

pniticos, bern como, sugerir . tecnicas e capacitayoes para
diversas areas promovidas
rotinas para que os registros na contabilidade sejam pela AMAI. "Temos urna
busca constante por uma
feitos de forma correta. 0
gestao publica de excelenministrante do curso, Gilberto Brasil, ressalta que 0 cia, prezando como resultaTCE de Santa Catarina vern do final urn atendimento de
qualidade e 0 bern estar dos
acompanhando os municicidadaos que vivem no Alto
pios, sendo assim e preciso
Irani", salienta 0 Presidente."
que os profissionais estejam
atentos as mudanyas que 0
Participaram
do curso
Tribunal implanta a cada
dia. De acordo com 0 Pre- 72 pessoas, distribuidas nos
municipios
da regiao da
feito de Xaxim e Presidente
Amai, Amarp, Amauc, Amda AMAI, Gilson Vicenzi,
S6 este ana foram mais de moc, Amnoroeste, Amplanorte e Amplasc.
30 eventos entre reunioes
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Curso daAMAI recebe mais de 20 municipio,s
Xanxere - A Associa~ao dos Munidpios do
Alto Irani (AMAI) em
parceria com a Escola de
Gestao Publica (EGEM)
promoveu na sexta-feira
(15), 0 curso sobre "Destina~ao de Recursos: procedimentos exigidos pelo
TCE/SC".
o evento tern como objetivo 0 entendimento sobre as Destina~oes de Re, cursos, sobretudo as exigencias do Tribunal de
Contas de Santa Catarina a partir de 2011, atrayeS de lan~amentos contabeis, juntamente com
exerdcios praticos, bern
como, sugerir rotinas para

que os registros na contabilidade sejam feitos de
forma correta.
o ministrante do curso, Gilberto Brasil, ressalta que 0 TCE de Santa Catarina vern acompanhando os munidpios, sendo
assim e preciso que os profissionais estejam atentos
as mudan~as que 0 Tribunal implanta a cada dia.
De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, S6 este ana foram
mais de 30'eventos entre
reunioes tecnicas e capacita~oes para divers as areas promovidas pelaAMAL
"Temos uma busca

constante por umagestao publica de excelencia,
prezando como resultado
final urn atendimento de
qualidade e 0 bern estar
dos cidadaos que vivem
no Alto' Irani", salienta 0

Presidente.
Participaram do curso
72 pessoas, distribuidas
nos munidpios da regiao
daAMAI, Amarp,Amauc,
Ammoc,
Amnoroeste,
Amplanorte e Amplasc.

,

Curso foi realizado na sexta-feira
,....---.........

-~

Foto: Oivulga~ao
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Mais de 20 municfpios participam
·de curso realizado na Amai
Fernanda BertotlolDivulgac;ao

AAssocia9ao dos Municipios
do Alto Irani (Amai) em parceria
.com a Escola de Gestao Publica (Egem) promoveu 0 curso
'·sobre "Destina9ao de Recursos:
procedimentos
exigidos pelo
TCE/SC".
evento tem como objetivo 0
entendimento sobre as Destina90es de Recursos, sobretudo as
exigencias do Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de
2011, atraves de lan9amentos
contabeis, juntamente com exercicios praticos, bem como, sugerir rotinas para que os registros na contabilidadesejam feitos de forma correta.
o ministrante do curso, Gilberto Brasil, ressalta que 0 TCE de
Santa Catarina vem acompanhando os municipios, sendo
assim e precise que os profissionais estejam atentos as mudan-

~

o

Represenfantes

de sete associac;6es

9as que 0 Tribunal implanta a
cada dia. De acordo com 0 e presidente daAmai, prefeito de XaxiniGilson Vicenzi, S6 este ana
foram mais de 30 eventos entre
reuriioes tecnicas e capacita96es
para diversas areas promovidas
pela Associa9ao.
"Temos uma busca constante
por uma gestao publica de exce-

participaram

do curso

lencia, prezando como resultado
final um atendimento de qualidade e 0 bem estar dos cidadaos
que vivem no Alto Irani", salienta
o Presidente.
.Participaram do curso 72 pessoas, distribuldas nos municlpios da regiao da Amai, Amarp,
Amauc, Ammoc, Amnoroeste,
Amplanorte eAmplasc.
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Noticias

Entidade

Municipalista

(20/07/2011)

(})Amai reune Municipios
Seguran~a Alimentar

em

Conferencia

Regional

de

CNM
Estabelecer
as
diretrizes
da
Politica Nacional de Seguranya
Alimentar e Nutricional para a
regiao do Alto Irani e 0 objetivo da
4. a Conferencia
Regional.
A
Associayao dos Municipios da
regiao
(Amai)
promove
0
encontro, com representantes dos
15 Municipios integrante da entidade, no dia 21 de julho, a partir
das 8h30.
De acordo com os organizadores, 0 encontro ja conta com mais de
300 inscritos. E em funyao da quantidade de interessados, novo
local foi escolhido para sediar 0 evento: 0 Centro Comunitario da
Par6quia Senhor Bom Jesus, localizado junto a igreja Matriz de
Xanxere.
Entre as inscritos, conforme informayoes da Amai, estao agentes
politicos,
estudantes,
professores,
merendeiras,
secretarios
municipais, nutricionistas, assistentes sociais, servidores publicos,
supermercadistas, atendentes de padaria, ayougueiros, e diversos
segmentos da sociedade civil.
A programayao do evento preve palestras e debates por eixo
tematico, apresentayao e deliberayao das propostas para 0
documento final e eleiyao dos delegados - que representarao os
Municipios na Conferencia Estadual. A Conferencia Municipal ou
Regional e a etapa preparat6ria das Conferencias estadual e
nacional, a orientayao do Conselho Nacional de Seguranya
Alimentar, e de que sejam realizadas ate 0 31 de julho.
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IV Cresan - Alto Irani: inscri~oes
ultrapassam as expectativas

20/07 - Xanxere - A
Associac;ao dos Municipios do
Atimenta~o AdeqUad:~1
Alto Irani (AMAI) realiza
.eSaudavel: .
OIREITO DE 10DOS ~
nesta quinta- feira (21) a IV
....
'.'
Conferencia Regional de
_ CONF -R -NCIA REGIO AL
Seguranc;a Alimentar e
Nutricional do Alto Irani (IV
Cresan - Alt? Irani). 0 evento
estava proJetado para 150
pessoas, porem, foram recebidas mais de 300 inscric;oes; 0 que
obrigou a Associac;ao a transferir 0 evento para 0 Centro Comunitario
da Par6quia Senhor Born Jesus de Xanxere.
Entre os inscritos se pode encontrar agentes politicos, estudantes,
professores, merendeiras, secretarios municipais, nutricionistas,
assistentes sociais, servidores publicos, supermercadistas, atendentes
de padaria, ac;ougueiros, e ainda varios segmentos da sociedade civil
como militantes do Movimento Sem Terra, Cooperativas,
Associac;oes.
o evento tern a seguinte programac;ao:
7h30min - Credenciamento;
8h30min - Abertura Oficial;
8h45min as 12h - Palestras e debates;
13h - Inscric;ao de delegados para a Conferencia Estadual;
13h30min as 15h - Debates por eixo tematico;
15h20min - Apresentac;ao e Deliberac;ao das propostas para 0
documento final e Eleic;ao dos Delegados.
Mais informac;oes ainda no site da AMAI: www.amaisc.org.br.
i

S G,

NU

NCA ALIME TAR

,( 0 A A .0 I, A I

Relat6rio

de atividades

e Prestayao

de Contas

CLIPPING
20/7/2011.

Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere

IV Cresan - .Alto
Ir~n,:inscri~o!t~.

- ultrapassam as
-expectativas - ~ere

-·A Associa~
dos Municipios .do Alto
Irani (AMAI) rewa nesta
lluil1ta-teira
(-zr) a -IV
Conferencia Regional de
Seguran~a
Alimentar
~
Nutricional do Alto ~am
(IV Cresan - Alto Ir~m). '0
evento estava proJet~do
para 150 pessoas, porem,
foram recebidas mais de
300 inscri~oes;.
0 _que
obrigou a Assocla~ao a
transfem 0 evento para 0
Centro Comunitario
da
mrequia Senool' Bem-Jes
de Xanxere.
__
_
Efftreos inscritos se,I?ode
encontrar agentes-pohticos,
estudantes,
professc.?r~s,
merendeiras,
se.c~et~nos
municipais, n?-t!lclOm~tas,
assistentes SOCialS,semdores J)ublicos, slffi.~~ca;
istas;- ate-naen~es
"O.e
padaria,
a~ougueHos,
e
ainda vanos segmentos da.
sociedade
civil .como
militantes do MOVlm~nto
Sem Terra, Cooperativas,
Associ~oes.

Comunicado Amai
AAssocia¢0 dos Municipios
do Alto Irani (AMAI) agradece a particip~o de todos que
ja efetivararn a inscric;aopara a
4!! Conferencia Regional de Seguranc;aAlimentar e Nutricional do Alto Irani. Superamos a
expectativa de inscric;oes,0 que
nos deixafeliz!Emvirtudedisso,

transferimos 0 local do evento
paraquetodospossarnncaraco/
modados de forma adequada. 0
novo local sera 0 Centro Comunitarlo daPar6quiaSenhor Born (
Jesus, Ioca1izadojunto aigreja
Matriz de Xanxere. 0 restante da prograrn~o permanece
inalterada.

- 2011
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20/7/2011

IV Cresan · Alto Irani: inscri~oes
ultrapassam as expectativas
o

A Associayao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realiza nesta quinta-feira (21) a
IV Conferencia Regional de SeguranyaAlimentar e Nutricional
do Alto Irani (IV Cresan- Alto
Irani). 0 evento estava projetado
para 150 pessoas, porem, foram
recebidasrruris de 300 inscriy5es;
o que obrigou a Associayao a
transferir 0 evento para 0 Centro
Comunitfuio daParOquiaSenhor
Born Jesus de Xanxere.
Entre os inscritos se pode
encontrar agentes politicos, estudantes, professores, merendeiras, secretarios municipais,
nutricionistas, assistentes sociais,
servidores publicos, supermercadistas, atendentes de padaria,
ayougueiros, e ainda varios
segmentos da sociedade civil
como militantes do Movimento
Sern Terra, Cooperativas, Associay5es.

:C'
c:

Iii
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Ol'

o

IVCONFERfNCIA

REGIONAL

DE SEGURAN~AALIMENTAR
E NUTRICIONAL ALTO IRANI
A Amai informa a mudanc;a do local de realizac;ao do
evento

b evento tern a seguinte programayao:
,7h3Omin- Credenciamento;
8h3Omin - Abertura Olicial;
8h45min as 12h - Palestras
edebates;
13h - Inscriyao de delegados
para a Conferencia Estadual;

13h3Omin as 15h - Debates
por eixo terruilico;
15h2Omin - Apresentayao e
Deliberayao das propostas para
o documento final e Eleiyao dos
Delegados.
Mais informay5es aindano site
daAMA!: www.amaisc.org.br.

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
21/7/2011

Vefculo: Tudo Sobre Xanxere - Xanxere
HOME» NOTiclAS » EVENTOS
Qui, 21/07/11 as 10:12 - Visualizag5es:

113

Mais de 300 pessoas participam
da IV Conferencia Regional
Alimentar
Encontro acontece no Centro Comunitario da Igreja Matriz

A IV Conferencia Regional Alimentar e Nutricional Alto
Irani que acontece em Xanxere no Centro Comunitario
da Igreja Matriz reune mais de 300 pessoas para discutir sobre alimentac;:aosaudavel e
adequada e sobre

0

controle de qualidade nas empresas e a forma de manipular os alimentos.

Uma das palestrantes da Conferencia e a professora Neila Maria Vic;:osaMachado, que abordara
o tema "Alimentac;:aoadequada e saudavel: um direito de todos".
- Essa conferencia e para a gente saber que

0

outro, enos mesmos, tem direito a alimentac;:ao

saudavel e adequada. Alem disso, e para organizarmos os Conseas, Conselhos de Seguranc;:a
Alimentar Nutricional, com a participac;:aosocial e governamental para construc;:aode uma
politica de seguranc;:aalimentar nutricional. Vamos discutir sobre politicas publicas, quais sao as
politicas publicas hoje que me levam a garantia do direito humano a uma alimentac;:aosaudavel e
adequada, a alimentac;:aonutricional, quais sao aquelas que avanc;:am,quais sao aquelas que
puxam para tras e quais sao aquelas que precisam ser mantidas - comenta a professora,
explicando um pouco sobre

0

foco de sua palestra.

Professora Neila salienta ainda que, com a troca do governo,

0

Conseas integrou a Secretaria de

Desenvolvimento Social, fazendo com que os assuntos de interesse sejam discutidos mais
diretamente com

0

governo e, com isso, melhor organizac;:aopara combater os problemas. Outro

palestrante da Conferencia, Danny Elson Kufner, comentou sobre a importancia da qualidade
nas empresas que manipulam os alimentos.
- Existe uma lei desde 2004 que esta vigorando, que ela obriga as pessoas a implantarem
controle de qualidade nesses estabelecimentos que manipulam os alimentos. 0 que vamos
mostrar e a importancia dessa ferramenta de qualidade dentro desses estabelecimentos que
manipulam os alimentos, para seguranc;:aalimentar de quem esta consumindo - comenta Danny.
Danny Elson salienta ainda que, quando nao ha este tipo de controle, muitas pessoas podem
ficar doentes, levando a morte.
- Essa ferramenta de qualidade da uma seguranc;:amaior e tambem para nao ter prejuizo para a
propria empresa, porque uma vez que
estabelecimento e 90% das vezes

0

0

cliente nao esta satisfeito, ele nao volta mais para

0

proprio estabelecimento nao fica sabendo que teve algum

problema, a pessoa se sentiu mal com aquele alimento, mas nao volta a reclamar - destaca

0

palestrante.
A IV Conferencia Regional Alimentar e Nutricional Alto Irani encerra as 17 horas desta quintafeira (21).
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22/7/2011

AMAI realiza primeiro
arbitral

Na quinta-feira, dia 14 de ju- pela Secretaria
lho, aconteceu na sede da AMAI de Esportes a
(Associa<;ao dos Municipios do equipe da Linha 25 Maio tambem
Alto Irani) em Xanxen~, 0 primeiro participara da competi<;ao.
arbitral da Copa AMAI. EstiveSeg~ndo Vilmar Bohrer, preram reunidos coordenadores do sidente da LEX (Liga Esportiva
setor de esporte dos municipios Xanxerense) a ideia e fazer como
da regiao. A reuniao serviu para na ultima edi<;ao, seguindo algudiscutir 0 regulamento e a forma mas regras e se utilizando do regulamento do ano passado. "Vma
de disputa da competi<;ao.
De Abelardo Luz participou da novidade para este ailo e a inten<;ao
reuniao 0 representante da equipe de buscar junto aos patrocinadores
Tn~~Quedas Tarciso Andrade. Se- verbas para oferecer premia<;ao
gundo ele, estiveram presentes os em dinheiro. Em 2010 tivemos dez
municipios de Abelardo Luz, Xan- equipes participando e esperamos
xere, Xaxim, Marema, Bom]esus,
que este ano 0 nu.mero sejamaior",
comenta Vilmar.
Sao Domingos, Ponte Serrada,
Passos Maia e Vargeao, totalizanTodos os anos a competi<;ao
do 16 equipes. 0 segundo arbitral leva 0 nome do presidente da
acontecenl no dia 27 de julho AMAI, e este ano deve receber 0
com sorteio das chaves. 0 inicio nome de Gilson Vicenzi, prefeito de
do campeonato esta preVisto para Xaxim e atual presidente da Asso- .
a segunda quinzena de agosto. cia<;aodos Municipios daAlto Irani.
Segundo informa<;6es repassadas
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Vefculo: Gazeta Re ional - Xanxere

AMAI
---

22/7/2011

Curso da AMAI recebe
mais de 20 municipios

DivulgoSao/GR

H

I

Curso tratou sobre "Destina~ao de Recursos: procedimentos exigidos pelo TCE/SC"
de lanc;amentos contabeis,
eventos entre reunioes tecFemanda Bertotto - Asjuntamente com exercicios
nicas e capacitac;oes para
comAMAI
praticos, bern como sugerir
diversas areas prornovidas
rotinas para que os regispelaAMAI.
A Associac;ao dos Mutros na contabilidade sejam
nicipios do Alto Irani
"Temos uma busca
(AMAI), em parceria com
feitos de forma correta.
constante por uma geso ministrante do curso, tao publica de excelencia,
a Escola de Gestao PubliGilberto Brasil, res salta
ca (EGEM), promoveu
prezando como resultado
na sexta-feira (15) 0 cur- que 0 TCE de Santa Catafinal urn atendimento de
so sobre "Destinac;ao de rina vern acompanbando os qualidade e 0 bem-estar
Recursos: procedimentos
municipios, sendo assim, e dos cidadaos que vivem
exigidos pelo TCE/SC".
preciso que os profissionais
no Alto Irani", salienta 0
o evento teve como. estejam atentos as mudan- presidente.
objetivo 0 entendimento
c;asque 0 Tribunal irnplanta
Participaram do curso
sobre as Destinac;oes de a cada dia.
72 pessoas, distribuidas
Recursos, sobretudo as
De acordo com 0 prefeito
nos municipios da regiao
exigencias do Tribunal de de Xaxim e presidente da da AMAI, Amarp, Amauc,
Contas de Santa Catarina
AMAI, Gilson Vicenzi, so Ammoc, Amnoroeste, Ama partir de 2011, atraves
este ana foram mais de 30 planorte e Amplasc.
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Seguran~a Alimentar e Nutricional

e tema

23/7/2011
central de Conferencia na regiao do

23 de lui de 2011 - 08h37min

A Associa~ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realizou na quinta-feira (21) a IV Conferencia Regional
de Seguran~a Alimentar e Nutricional do Alto Irani (IV
Cresan - Alto Irani). A conferencia teve como lema
\\Alimenta~ao Adequada e Saudavel: Direito de todos".
Na abertura oficial do evento 0 Prefeito de Xaxim e
Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, salientou a
importancia das Conferencias para a proje~ao das polfticas.
"As Conferencias sao espa~o democratico de debate com a sociedade, e atraves das
propostas levantadas nestes locais que sao desenvolvidas as polfticas que devem ir de
encontro as necessidades da popula~ao", afirma Vicenzi.

o tema abordado na IV Cresan - Alto Irani faz referencia a inclusao do direito a
alimenta~ao no artigo 6° da Constitui~ao Federal que ocorreu em fevereiro de 2010.
Vicenzi comenta que a discussao do tema de forma regional amplia a visao de todos os
participantes, pois, promove uma troca de experiencias que enriquece 0 trabalho que
cada um desenvolve.
Apes a abertura foram proferidas duas palestras envolvendo 0 tema da conferencia. Na
parte da tarde os participantes foram divididos por eixos tematicos para a discussao e
levantamento de propostas a serem encaminhados ao Conselho Estadual de Seguran~a
Alimentar e Nutricional.
Para finalizar 0 evento foram eleitos os 27 delegados que vaG representar a regiao do
Alto Irani na Conferencia Estadual de Seguran~a Alimentar e Nutricional, que acontece
nos dias 22, 23,e 24 de agosto em Florianepolis.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Velculo: Portal Faxinal - Faxinal dos Guedes

Seguran~a Alimentar e Nutricional

e tema

central de Conferencia na regiao do Alto Irani
Amai
Postado por Reda<;ao
Sab, 23 de Jull70 de 2011 08:00

Associac;:ao dos Municipios
na quinta-feira

do Alto Irani (AMAI) realizou

(21) a IV Conferelncia Regional de Seguran<;a

limentar e Nutricional do Alto Irani (IV Cresan - Alto Irani).
conferencia teve como lema "Alimentac;:ao Adequada e
Saudavel: Direito de todos".
Na abertura oficial do evento

0

Prefeito de Xaxim e

Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, salientou a importancia

c;

das Conferencias

para a projec;:ao das politicas.

"As Conferencias

sao espac;:o democratico

que sao desenvolvidas
encontro as necessidades

o tema

de debate com a

sociedade, e atraves das propostas levantadas nestes locais
as politicas que devem ir de

da populac;:ao", afirma Vicenzi.

abordado na IV Cresan - Alto Irani faz referencia a inclusao do direito a alimentac;:ao no artigo 6° da

Constituic;:ao Federal que ocorreu em fevereiro de 2010. Vicenzi comenta que a discussao do tema de forma regional
amplia a visao de todos os participantes,

pois, promove uma troca de experiencias

que enriquece 0 trabalho que cada

um desenvolve.
Ap6s a abertura foram proferidas duas palestras envolvendo

0 tema da conferencia.

foram divididos par eixos tematicos para a discussao e levantamento

Na parte da tarde os participantes

de propostas a serem encaminhados

ao

Conselho Estadual de Seguranc;:a Alimentar e Nutricional.
Para finalizar 0 evento foram eleitos os 27 delegados que vaG representar a regiao do Alto Irani na Conferelncia
Estadual de Seguranc;:a Alimentar e Nutricional, que acontece nos dias 22, 23,e 24 de agosto em Florian6polis.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Velculo: Folha Re ional - Xanxere

Copa Amai tem arbitral
definitivo nesta quarta-feira
E grande a expectativa
para a realizayao de mais
uma CopaAmai de futebol.
Equipes dos municipios da
regiao do Alto Irani se preparam para uma das mais
importantes competiy5es
amadores da regiao. A LEX
- Liga Esportiva Xanxerense em parceria com a
AMAI - Associayao dos
Municfpios do Alto Irani
promovem nesta quarta-feira (27), as 17 horas,
no audit6rio da Prefeitura
de Xanxere, 0 arbitral definitivo da competiyao.
A Copa Amai de Futebol
- ediyao 2011, tenl como

.,

.

Competic;rao
Xanxerense

e organizada
"",.

",'

pela Liga Esportiva

- 2011
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29/7/2011

Doze equipes vao
disputar a Copa Amai 2011
A Liga Esportiva Xanxerense promoveu na tarde
desta quarta-feira (27), no
Audit6rio da Prefeitura Municipal, 0 segundo e definitivo arbitral de preparac;ao
para a Copa Amai 2011.
Doze equipes vao disputar 0
trofeu Gilson Luiz "Tinho"
Vicenzi, prefeito de Xaxim,
e Presidente da Associac;ao
dos Municipios doAlto Irani.
Foi definida a data de 27 de
agosto a abertura do certame
amador regional.· 0 primeiro jogo da competic;ao vai
envolver 0 atual campeao, 0
GuaranydeXaximeaequipe
do Tres Quedas de Abelardo
Luz. Pedro Pereira, coordenador tecnico da Copa Amai
destacaque confirmarampresenc;a12 equipes que atraves
de sorteio foram divididas
em tres grupos com quatro
equipes cada. "Pelo regulamento, c1assificam-seas duas
primeiras colocadas de cada
chave. ,1l1a.isa.sdu&sequines

Vencedor em 2010, 0 Guarany de Xaxim defende
titulo da Copa Amai

melhores terceiras colocadas, formando urn grupo de
oito equipes para a segunda
etapa da competic;ao"salientou Pereira. Na distribuic;ao
das chaves a composic;ao
ficou da seguinte maneira:
Chave A - Tres Quedas de
Abelardo Luz, Guarany de
Xaxim, Tabajara/Unoesc
Xanxere e Bavial. Chave B ,Inducolor/3 Estrelas, Passos

0

Maia, Gaucho de Xaxim e
Marema. Chave C - Uniao
de Sao Domingos, Olaria, 25
de Maio de Abelardo Luz e
Born Jesus. "Ate 0 dia 19 de
agosto, todas as equipes participantesdeverao entregarna
Secretariada LEX, a primeira
ficha de ins~ric;aopara que '
.os organizadores possam dar
inicio aos trabalhos de preparac;aoe inicio do tomeio.

I
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Vefeulo: Folha do Alto Irani - Xanxere

29/7/2011

Frente realiza seminario
sobre ferrovias na
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Vefculo: Jornal do Povo - Sao Domin os

29/7/2011

Doze equipes confirmam
participa~ao da Copa #\,~af
2011
o Uniiio sera

0

unico representante de Silo Domingos

Na quarta-feira (28), estiveram reunidos noAudit6rio da Prefeitura de Xanxere,
coordenadores do setor de esporte dos municfpios daregiao para 0 arbitral final da
Copa Amai 2011. Segundo Vilmar Bohrer, presidente da LEX, Liga Esportiva
Xanxerense, as reuni6es serviram para discutir 0 regulamento e a forma de disputa da •
competi<;ao onde nesta oportunidade doze equip'es confirmaram presen<;a.
A competi<;ao enos mesmos moldes da ultir.ria edi<;ao, seguindo algumas regras e se
utilizando 0 regulamento do ana passado. Em 2010 a competi<;ao contou com dez
equipes e este ana 0 numero e de 12.
Segundo Boher, a competi<;ao inicia ja na segunda quinzena de Agosto, com a primeira
rodada dia 21, tendo a abertura em Xaxim, pois 0 ultimo campeao foi 0 Guarany,
porem teremos rodada cheia.
Conforme 0 regulamento, as doze equipes ficaram divididas em 3 chaves com quatro
equipes, c1assificando-se as duas primeiras co.locadas de cada grupo e os dois
melhores segundos para a segunda fase. Os jogo? sa~:de ida e volta dentro da chave.
A composi<;ao de chave ficou assirn:
.
Chave "A" - AbelardenselTres Quedas, Tabajara, Guarany de Xaxim, e Bavial/Aguia
Azul;
Chave "B" - Induculor/Tres Estrelas, CME Passos M!3ia, Gaucho de Xaxim e CME
MaremalTres Estrelas;
Chave "C"- Uniao de Sao Domingos, 25 de Maio deAbelardo Luz, Olaria, CME/29 de
Junho de Bom Jesus.
Todos os anos a competi<;ao leva 0 nome do presidente da Amai, e este ana deve
receber 0 nome de Gilson Vicenzi (Tinho), prefeito de Xaxim e atual presidente da
Associa<;ao dos Municfpios do Alto Irani.
Boa sorte e sucesso as equipes participantes da competi<;ao, principalmente
ao Uniao representante do municipio de Sao Domingos.
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Velculo: 0 Diorio - Xanxere

29/7/2011

Seminario das ferrovias
o municipio de Xanxere vai sediar um semina rio que vai discutir as estrategias das Ferrovias do
Brasil e em Santa Catarina. 0 seminario vai reunir liderangas politicas e empresariais da regiao da
Amai. 0 evento acontece no audit6rio da Camara de Vereadores,
as 15h, da pr6xima'sexta-feira
(5). A Frente Parlamentar Mista
das Ferrovias, do Congresso Nacional pretende realizar diversos
seminarios. "As ferrovias sao es~
. trategicas para impulsionar 0 desenvolvimento do pais e dos estados", garante
Frente, deputado federal Pedro Uczai (PT).

0

presidente da

- 2011
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