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AMAI preparo IV
Conferencio
Regional de
Seguron~a
Alimentor e
Nutricionol
o

"

AMAI realiza IV Cresan Alto Irani no dia 21 de julho

V (ONFERENCIA

REGIONAL

DE SEGURANCA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL ALTO IRANI

o tema da conferencia
suficiente

o

aborda alimentac;ao adequada em quantidade

doevento.
Xanxere - A Associa<;ao
o objetivo principal da
dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) promove no dia 21 IV Cresan - Alto Irani e 0
de julho a IV Conferencia Re- comprometimento para efetiva<;aodo direito a alimenta<;ao;
gional de SeguranyaAlimentar
e Nutricional do Alto Irani (IV . bern como discutir com a
Cresan - Alto Irani), no audi- sociedade civil sobre os principais problemas encontrados
t6rio do Bloco E, da Unoesc
dentro de cada municipio na
Campus Xanxere.
.
As conferencias sao urn dos busca de urn novo paradigma
de produ<;ao agroecol6gica,
instrumentos de constru<;ao
agroindustrializa<;ao artesanal,
, das politicas publicas, sendo
realizadas a cada quatro anos comercializa<;ao solidaria e
sistemas de abastecirnento desno primeiro ano de mandato
centralizados de alirnentos que
do Presidente da Republica.
assegure seguran<;a alirnentar e
A realiza<;ao da Conferencia
nutricional.
em ambito regional e urn
Ainda apresentar as proposfacilitador para que todos os
municipios possam participar" tas elaborayao de PIanos Muni-

e qualidade

cipais de Seguran<;aAlimentar
e Nutricional e escolher os
delegados para a Conferencia
estadual e nacional.
"Alimenta<;ao Adequada
e Saudavel: Direito de Todos". 0 tema escolhido para
a Conferencia e enfatizar a
necessidade da alimenta<;ao
adequada em quanti dade e
qualidade suficiente, sendo
este urn direito fundamental do
hornem e indispensavel para a
sua sobrevivencia.
Os interessados em participar do eventb podem realizar
as inscri<;oes e conferir a programayao na pagina daAMA!:
www.amaisc.org.br.
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Prefeito Kiko vistoria obras e discute

projetos

com en enheiro da Amai

"Prefeito 'Kiko fiscaliza obras e discute 'projetos com
engenheiro
.,
Durgnte a tarde desta ten;:a-feira (28) 0 prefeito Alcim.ar
.de 'Oliveira,' 0 Kiko, recebeu mais uma vez 0 engenheiro da
Associa~o dos Municipios do Alto Irani (Amai), Ricardo Conte,
gue e 0 responsavel tecnico pelas obras de engenharia no
municipio. Na oportunidade' 0 prefeito e 0 engenheiro
discutiram
os projetos em andamento
e tambem
realizaram visitas nas obras que estao em fase de
execuc;:ao.As reuni6es sao peri6dicas e tern por objetivo
acompanne;tr, fiscalizar
e cobrar das empreiteiras
contratadas
'perfeita'execuc;:ao das obras.
Umas das principais
obras atualmente
em
andamento no municipio
e a creche municipal no
,Bairro Esperanc;:a, que conta com investimento de R$
1,3, milh6es de reais somente
na edificac;:ao. 0
andamento
dos trabalhos
na pavimentac;:ao
com
pedra$ irregulares da Rua Irineu Bornhausen, centro
,da cidade, tambem foi fiscalizada. Outra que esta nos
trabalhos inicias e a pavimentac;:ao asfaltica da Rua
Sao Crist6vao, onde a Casan ja realizou os trabalhos
de substituic;:ao da canalizac;:ao da nova rede de agua.
. De' atordo com 0 prefeito Kiko, em urn unico
convenio viabilizado junto ao Ministerio do Turismo,
. do governo
federal,
serao pavimentadas
com
asfaltamento
serao duas ruas: a Sao Crist6vao e
Brasil. As duas obras foram orc;:adas inicialmente pela
equipe de engenharia
da Amai R$' 742.189,38,
totalizando 21,;355,08m2 de asfalto. Este valor foi reduzido
, significativamente
no processo licitat6rio onde participaram
sete empresas na modalidade
de licitat6rio
"tom ada de

pre~osn, sen do que a empresa vencedora apresentou
proposta de R$ 567.729,31.
"Isso representa
uma
economia de R$ 174.460,07 para os cofres publicos,
dem'onstrando
nosso compromisso
com a eficiencia

a

------ .

~
Prefeito Kiko e engenheiro Ricardo Conte
na aplica9ao dos recursos do povo de Sao Domingos",
salientou 0 prefeito Kiko.
Assessoria de comunicac;:ao PM/SO
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Prefeito Kiko '
fiscaliza obras e
discute projetos
com engenheiro

I

,'~

Prefeito com e_rigenheiro

Sao Domingos - Durante
a tarde de ter~a-feira (28) 0
prefeito Alcir.nar d~ Oliveira,
o Kiko recebeu malS uma vez
o eng~nheiro da Associa~ao
dos Municipios do Alto Irani (Amai), Ricardo Conte, que
e 0 responsavel tecnico pelas
obras de engenharia no municipio. Na oportuni.dade. 0
prefeito e 0 engenhelro dlScutiram os projetos em andamento e tambem realizaram visitas nas obras que estao em fas'e de execu~ao. As
reunioes sao periodicas e tern
por objetivo acompanhar, fi~calizar e cobrar das emprelteiras contratadas aperfeita
execu~ao das obras.
,
Umas das principais obras
, atualmente em andamento
no municipio e a creche municipal no Bairro Esperan~a,
que conta com investi~ento
de R$ 1,3 milhoes de rems somente na edifica~ao. 0 andamento dos trabalhos na'pavimenta~ao com pedras irregulares da Rua Irineu Bornhausen centro da cidade, tambem
foi £scalizadao Outra que esta
nos trabalhos iniciais e a paviI menta~ asfiltica da Ru~,Sao
Crist6vao ondeaCasanJarealizou os ~rabalhos de substi1 tui~ao da canaliza~ao da nova
r.ede d~ agl!a:
_

I
1,

I

I
0

i_

_

_

De acordo com 0 prefeito
Kiko, em urn unico convenio
viabilizado junto ao Ministerio do Ttirismo, do governo
federal, serao pavimentadas
com asfaltamento duas ruas: a
Sao Cristovao e Brasil.As duas
obras foram (jr~adas inicialmente pela equipe de engenhmiadaAmai R$ 742.189,38
totalizando 21.355,08m* de
asfalto. Este valor foi reduzido
significativamente no processo licitat6rio nnde participaram sete empresas na modalidade de licitatorio "tomada de
pre~os", sendo que a empresa vencedora apresentou proposta de R$ 567.729,31. "Isso
representa uma economia de
R$174.460,07paraos cofres
ptlblicos, demonstrando nosso
compromisso com aeficiencia
na aplica~ao dos recursos do
povo de Sao Domingos", salientOlf 0 prefeito Kiko.
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IV Conferemcia Regional de Seguranc;a Alimentar e Nutricional
Assessoria de comunicaq8o AMAI

Xanxere - A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
promove no dia 21 de julho a IV Conferencia

Regional de

Seguranc;a Alimentar e Nutricional do Alto Irani (IV Cresan Alto Irani), no audit6rio do Bloco E, da Unoesc Campus
Xanxere.
As conferencias sao um dos instrumentos de construc;ao
das polfticas publicas, sendo realizadas a cada quatro anos
no primeiro ana de mandato do Presidente da Republica.
A realizaC;ao da Conferencia em ambito regional

e um

facilitador para que todos os municipios possam participar
do evento.

o objetivo

principal da IV Cresan - Alto Irani

e 0 comprometimento

para efetivac;ao do direito

a

alimentac;ao; bem como discutir com a sociedade civil sobre os principais problemas encontrados
dentro de cada municipio na busca de um novo paradigma de produc;ao agroecol6gica,
agroindustrializac;ao artesanal, comercializac;ao solidaria e sistemas de abastecimento
descentralizados

de alimentos que assegure seguranc;a alimentar e nutricional.

Ainda apresentar as propostas elaborac;ao de Pianos Municipais de Seguranc;a Alimentar e
Nutricional e escolher os delegados para a Conferencia estadual e nacional.
"Alimentac;:ao Adequada e Saudavel: Direito de Todos". 0 tema escolhido para a Conferencia
enfatizar a necessidade da alimentac;ao adequada em quantidade e qualidade suficiente, sendo este
um direito fundamental do homem e indispensavel

para a sua sobrevivencia.

Os interessados em participar do evento podem realizar as inscric;oes e conferir a programac;ao na
pagina da AMAI: www.amaisc.org.br.

Fernanda Bertotto
Ascom AM AI
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Velculo: Tudo Sobre Xanxere - Xanxere
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»EDUCACAO

Ter, 05/07/11 as 17:28 - Visualiza<;:6es: 256

Amai promoveu ctJrso sobre reforma ortografica nesta
terca-feira
A Associagao dos Municfpios do Alto Irani (Amail)
realizou nesta terga-feira, dia 5,

0

curso sobre a

Reforma Ortogn3fica.

o objetivo

e retomar conceitos basicos sobre normas

da lingua portuguesa, para, entao, esclarecer
acordo ortografico, com vistas

a utilizagao

0

proprio

correta no

dia a dia. Ainda, a pedido dos participantes, a
ministrante preparou um material sobre
virgula para
A ministrante do curso, Michele Garbin, comenta que

0

0

0

usa da

periodo da tarde.

novo acordo apresenta dificuldades de

entendimento inclusive para os professores.
- 0 acordo ortografico ainda esta em processo de revisao, portanto, nos, ministrantes de cursos,
tambem temos ainda nos deparado com algumas situagoes de conflito entre as regras e os
exemplos - ressalta Michele.

o curso teve a duragao de 1Ohoras/aula e contou

com a participagao de assessores de

imprensa, secretarios de administragao e educagao, professores, recepcionistas e assessores
administrativos das prefeituras da regiao da Amai.
(Fernanda Bertotto - Ascom Amai)

Postado por: Carol Debiasi
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Curso sobre a Reforma Ortografica

e promovido

Assessoria

pela AMAI

de comunicac;ao

Xanxere - A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realiza nesta terc;a-feira (5) 0 curso sobre a Reforma

o rtog rafica.
o objetivo e retomar

conceitos basicos sobre normas da

lingua portuguesa para entao, esclarecer
Ortografico, com vistas

a utilizac;ao

Ainda, a pedido dos participantes,

0

proprio Acordo

correta no dia-a-dia.
a ministrante preparou

um material sobre 0 usa da virgula para 0 periodo da tarde.
A ministrante do curso, Michele Garbin, comenta que

0

, Novo Acordo apresenta dificuldades de entendimento
inclusive para os professores.
"0 acordo ortografico ainda esta em processo de revisao, portanto, nos, ministrantes de cursos,
tambem temos ainda nos deparado com algumas situac;oes de conflito entre as regras e os
exemplos", ressalta Michele.

o curso

teve a durac;ao de 10horas/aula e contou com a participac;ao de assessores de imprensa,

secretarios de administrac;ao e educac;ao, professores, recepcionistas

e assessores administrativos

das prefeituras da regiao da AMAI.
Fernanda Sertotto
AscomAMAI
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Curso sobre a Reforma Ortografica
pelaAMAI

e promovido

Destaques
Postado por Redac;ao
Qua, 06 de Julho de 201108:41

A Associar;:ao dos Municipios

do Alto Irani (AMAI)

realiza nesta terr;:a-feira (5) 0 curso sabre a Reforma
Ortografica.

o objetivo

e retomar conceitos basicos sobre normas

da lingua portuguesa

para entao, esclarecer a proprio

corda Ortog rafico , com vistas

,dia-a-dia.

Ainda,

ministrante

a

preparou

pedido

a utilizar;:ao
dos

um material

correta no

participantes,
sabre

a

a usa da

irgula para a periodo da tarde.
ministrante
a

Novo

entendimento
acordo ortografico

ainda esta em processo

de revisao, portanto,

do curso, Michele Garbin, comenta que
Acordo

apresenta

inclusive

para

nos, ministrantes

teve a durar;:ao de 10horas/aula

administrar;:ao e educar;:ao, professores,
AMAI.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

as

de

professores.

de cursos, tambem

ainda nos deparado com algumas situar;:5es de conflito entre as regras e as exemplos",

o curso

dificuldades

"0

temos

ressalta Michele.

e contou com a participar;:ao de assessores

de imprensa, secretarios de

recepcionistas

das prefeituras da regiao da

e assessores

administrativos
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Curso sobre a
Reforma Ortografica'
e promovido pela AMAI
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Curso sobre a Reforma Ortografica
e promovido pela AMAI
Xanxere -A Associa<;ao
dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou ontem
o curso sobre a Reforma
Ortognifica.
o objetivo e retomar
conceitos basicos sobre
normas da lingua portuguesa para entao, esclareeel' 0 proprio Acordo 01tOgnifico, com vistas a utiliza<;aocorreta no dia-a-dia.
Ainda, a pedido dos participantes, a ministrante preparou um material
sobre 0 uso da virgula para
o periodo da tarde.
A ministrante do curso,
~ Michele Garbin, comenta
que 0 Novo Acordo apresenta dificuldades de entendimento inclusive para
os professores. "0 acordo

ortognifico ainda esta em
processo de revisao, portanto, nos, ministrantes de
cursos,tambem temos ainda nos deparado com algumas situa<;6es de conflito
entre as regras e os exemplos", ressalta Michele.
o curso teve a dura<;ao

de lOhoras/aula e contou
com a pmticipa<;ao de assessores de imprensa, secretarios de administra<;aoe educa<;aQ,professores, recepcionistas e assessores administrativos
das prefeituras da regiao
daAMAI.

.••.. ....,

---

.
Curso foi realizado ontem
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Geral

Pagina 7'

(ursa sabre a
Refarma
Ortogr6fica e
promovido pelo
AMAI
Curso sobre a Reforma Ortografica
e promovido pela AMAI

--

Xanxere - A Associayao
dos Municipios do Alto hani (AMAI) realizou nesta
terya-feira (5) 0 curso sobre
a Reforma Ortografica.
o objetivo foi retomar
conceitos basicos sobre normas da lingua portuguesa'
para entao, esclarecer 0 proprio Acordo Ortografico, com
vistas a utilizayao correta no
dia-a-dia. Ainda, a pedido dos
participantes, a ministrante
preparou urn material sobre 0
uso da virgula para 0 periodo
da tarde.
A ministrante do curso,
Michele Garbin, comentou
que 0 Novo Acordo apresenta
dificuldades de entendimento
inclusive para os professores.
"0 acordo ortografico ainda
esta em processo de revisao,
portanto, nos, ministrantes de
cursos, tambem temos ainda
o curso foi uma iniciativa da AMAI
nos deparado com algumas
situayoes de conflito enh-e lOhoras/aula e contou com
professores, recepcionistas '
as regras e os exemplos",
a participayao de assessores
e assessores administrativos
ressalta Michele.
de irnprensa, secretarios de das prefeituras da regiao da
o curso teve a durayao de administrayao e educayao, AMAI.

-

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
Vekulo: Federa~ao Catarinense de Munid ios

8/7/2011

Noticias

•

Curso sobre a Reforma Ortografica

e promovido

pel a AMAI

08/07/2011 - 10:02:00
A Associac.;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou no dia 05/07 0 curso sobre a
Reforma Ortografica. 0 objetivo e retomar conceitos basicos sobre normas da lingua
portuguesa para entao, esclarecer 0 proprio Acordo Ortografico, com vistas
utilizac.;aocorreta no
dia-a-dia. Ainda, a pedido dos participantes, a ministrante preparou um material sobre 0 usa da
vfrgula para 0 perlodo da tarde.

a

A ministrante do curso, Michele Garbin, comenta que 0 Novo Acordo apresenta dificuldades de
entendimento inclusive para os professores. "0 acordo ortografico ainda esta em processo de
revisao, portanto, nos, ministrantes de cursos, tambem temos ainda nos deparado com algumas
situac.;5esde conflito entre as regras e os exemplos", ressalta Michele.

o

curso teve a durac.;aode 10horas/aula e contou com a participac.;ao de assessores de imprensa,
secretarios de administrac.;ao e educac.;ao,professores, recepcionistas e assessores administrativos
das prefeituras da regiao da AMAI.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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CopaAmai 2011 tern arbitral dia 14
Uma grande competi<;ao devera movimentar a regiao. Trata-se Copa Amai
2011. 0 tradicional campeonato regional
promete reunir equipes de to.do 0 Alto
Aureo Galva ni/GR

LEXprepara

0

Campeonato Regional da Amai

- ~---- ~

Irani. Denominada trofeu Gilson "Tinho"
Vicenzi, Prefeito de Xaxim, e Presidente
da Asssocia<;ao dos Municipios do Alto
Irani, 0 tomeio deve come<;ar ap6s 0 termino da Fase Oeste do Estadual de Amadores. A primeira reuniao de prepara<;ao
da competi<;ao sera realizada no pr6ximo
dia 14 de julho (quinta-feira), no Audit6rio
da Amai, a partir das 16 horas. 0 certame
sera organizado pela Liga Esportiva Xanxerense. Todos os dirigentes das equipes
da regiao da Amai estiio convidados para
a primeira reuniao arbitral. Na oportunidade serao discutidos, a forma de disputa
e infcio da competi<;ao. No ana passado, a
equipe do Guarany de Xaxim foi 0 grande
vencedor do Campeonato, e ja confirmou
presen<;a nesta edi<;ao.
------.-.
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Vem ai Copa Amai 2011
Nesta semana aconteceu a primeira reuniao c1ube.
para realizagao da Copa Amai de futebol de campo.
A
tradicional
._-----competigao
que
reline equipes dos
municipios
do Alto
Irani
devera
ser
disputada
nos
mesmos moldes da
edigao passada.
Sao Domingos devera
participar com duas
equipes
Independente
e
Uniao.
Na segunda feira, a
diretoria e comissao
\ tecnica
do Uniao
realizou uma reuniao
com
jogadores
convidados
para
decidir
sua
participagao, ficando
decidido que a equipe
Encontro aconteceu na sede do Unido
ira participar, sendo
que a prioridade mais
uma vez e para jogadores do municipio. Alem dos A Comissao tecnica sera mantida a mesma do ana
atletas que defenderam 0 Uniao na belissima
passado, e os treinamentos sao conduzidos pelo
professor Moacir Moreira.
campanha
no ana passado, outros que se
destacaram no municipal e demonstraram interesse
Na proxima semana uma nova reuniao com 0 grupo
em defender a equipe foram convidados
e definira a equipe que participara,
bem como
aceitaram participar.
amistosos serao agendados para os proximos dias.
Os treinamentos ja iniciaram, sendo realizado todas
Independente nao informou se ja esta montado
as tergas e quintas, sempre as 19h na sede do ou ainda nao, mas devera participar da competigao.

-.

o
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Vefculo: Folha do Alto Irani - Xanxere

Arbitral aconteceu

15/7/2011

.-

ontem na sede da Amai em Xan)(ere

Xanxere - Ontem a tarde, estiveram
reunidos na sede da Amai em
Xanxere, coordenadores do setor de
esporte dos municipios da regiao para
a primeira reuniao sobre a CopaArnai
2011. Segundo Vilmar Bohrer,
presidente da LEX, Liga Esportiva
Xanxerense, a reuniao serve para
discutir 0 regulamento e a forma de
disputa da competi~ao. "Nossa ideia e
f~zeF--como na ultima edi~ao,
seguindo algum"as regras e se
utilizando 0 regulamento do ana
passado. Uma novidade para este ana
e a inten~ao de buscar junto aos
patrocinadores verba par1;i.oferecer
premia~ao em dinheiro. Em 2010
tivemos dez equipes pal"!iciJ?andoe

esperamos que este anp 0 numero seja
maiar", comenta ViiIu,ar.
Segundo Boher, a ~ompeti~ao pode
come~ar ja na segunda quinzena de
Agosto. "-Para iniciar a competi~ao
dependemos da disponibilidades das
equipes, das Secretirias Municipais
de Esporte e das ptefeituras. Assim
que tudo estiver encaminhado
estare.mos dando inido a Copa Arnai
2011'''expliea-Bohrer..Todos os anos a cOmpeti~ao leva 0
nome do presidente 'da Arnai, e este
ana deve receber 0 qome de Gilson
Vicenzi (Tinho), prekito de Xaxim e
atual presidente da Associa~ao dos
Municipios daAlto Irani. (Fonte:
TSJp
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CLIPPING
Veteulo: Federa~ao Catarinense de Munid ios

18/7/2011

Noticias

Curso da AMAI recebe mais de 20 municipios
18/07/2011 - 16:49:00
A Associac;ao dos Munidpios 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 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;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 munidpios da regiao da AMAI, Amarp, Amauc,
Ammoc, Amnoroeste, Amplanorte e Amplasc.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Representes dos municipios da regiao prestigiaram
curso da Amai

Participaram do curso. na utlima sexta-feira (15), mais de 70 pessoas da regiao

Curso da Amai recebe mais de 20 municipios
A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (Amai), em parceria com a Escola de Gestao Publica
(Egem), promoveu na ultima nesta 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 Recursos, sobretudo as

exigencias do Tribunal de Contas de Santa Catarina a partir de 2011, atraves de lan<;amentos
contabeis, juntamente com exerc1cios 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 municipios, sendo assim e precise que os profissionais estejam atentos as
mudan<;as que

0

De acordo com

0

Tribunal implanta a cada dia.
Prefeito de Xaxim e Presidente da Amai, Gilson Vicenzi, S6 este ana foram

mais de 30 eventos entre reunioes tecnicas e capacita<;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

o presidente.
Participaram do curso 72 pessoas, distribuidas nos municipios da regiao da Amai, Amarp,
Amauc, Ammoc, Amnoroeste, Amplanorte e Amplasc.
(Fernanda Bertotio - Ascom AMAI)

