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Assemoleia de
Prefeitos e

realizaaa em
Bom Jesus
Assembleia de Prefeitos
e realizada em 80m Jesus
Born Jesus - A Associa9aO dos Municipios do Alto
liarll (PU\1AJ) prornoveu na
sexta-feira (29), Assembleia
de Prefeitos Itinerante no
municipio de Born Jesus. As
primeiras-damas
tambem
estiveram acompanhando os
Prefeitos no evento.
o Prefeito de Born Jesus,
Clovis Fernandes de Souza,
realizou a abertura da reuniao
agradecendo a presen9a de
todos. Clovis salientou ainda a
importfulcia da descentraliza9ao dasAssembleias para promover a troca de experiencias
entre os municipios.
Na pauta do qia inicialmente foi feita a apresenta9ao A Assembleia da AMAI aconteceu em Born Jesus
do Seminario sobre "Desenvolvimento e Ferrovias" que com urn Coordenador, urn AMAl.
Tecnico em Agrimensura,
sera realizado em Xanxere
Sobre a sessao itinerante
no dia S de agosto a partir das urn Tecnico em Geomensura
Vicenzi comenta que e urn
ISh na Camara de Vereadores. e dois Auxiliares.
momento especial para cada
De acordo com 0 Prefeito Prefeito. "Alem da visita aos
o evento tern como objetivo
elaborar diagn6sticos regio- de Xaxim e Presidente da municipios, estarnos fortanais e rnontar estrategias de AMAI, Gilson. Vicenzi, 0 lecendo 0 relacionamento
atua9ao, debate e articula9ao aurnento do quadro de colabo- entre 0 gropo de trabalho, 0
das politicas de expansao e radores do setor de topografia, que faz com que tenhamos os
bern como de toda a AMAl,
financiamento de ferrovias.
mesmo objetivos de trabalho,
Ainda a Presidente do Co- visa melhorar 0 atendimento para juntos promovermos 0
aos rnunicipios ..
legiado de Saude da AMAl,
desenvolvimento da regiao",
Outra delibera9ao dos Pre- finaliza Vicenzi.
Terezinha Siviero, apresentou .
feitos foi sobre a realiza9ao
aos Prefeitos informa90es
Ao final da reuniao 0 Presobre 0 Plantao de Urgencia da I Conferencia de Trans- feito Clovis presenteou a
Ernergencia Sobreaviso do parencia e Controle Social todos os Prefeitos com urna
Hospital Regional Sao Paulo. (Consocial) que senirealizada
cesta de produtos do muTambern foi deliberada 0 novo de forma regional, no rnes de nicipio. Na sequencia foi
metodo de trabalho da equipe setembro em xaxirn, ficando oferecido urn jantar a todos
de Topografia que agora conta a organiza9ao a cargo da os presentes.
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Seminario
"Desenvol~mento
e ~errovias"
acontece em
Xanxere
Seminario "Desenvolvimento e Ferrovias"
acontece em Xanxere nesta sexta-feira
Larissa Damian
Xanxere - A Frente parlamentar Mista das Ferrovias'
realiza 0 Seminario "Desenvol, vimento e Ferrovias" em Xanxere na proxima sexta- feira, dia
OS, na Cfunara de Vereadoresas
15 horas,
Na pauta do seminario esta
a apresentayao da Frente Parlamentar Nacional das Ferrovias,
diagn6stico e estrategias das
ferrovias no Brasil e em Santa
Catarina, estrategias para as
ferrovias do oeste catarllense

e andamento dos editais das
ferrovias em Santa Catarina,
o presidente da Frente parlamentar e 0 deputado federal,
Pedro Uczai, que afirma que
como 0 transporte ferroviario
e mais barato e mais seguro, 0
desenvolvimento das regi6es
pede crescer ainda mais,
Aideia com 0 seininario e de
envolver a comunidade regional para a garantia da inclusao
do projeto no oeste catarllense,
Sera discutida a importfulcia

do modelo' ferroviario para 0
desenvolvimento do estado e
da regiao Oeste, levando em
conta 0 corredor ferroviano
bi-ocefurico,
o Seminano "Des envolvimento e Ferrovias" tern 0
apoio da prefeitura,Associa~o
dos Municipios do Alto Irani
(AMAI), Associayao ComerCial e Industrial de Xanxere '
(ACIX), Govemo do Estado,
Cfunara de Vereadores e SC no
Trilho Certo,
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Seminario debate futuro das
ferrovias em Xanxere
lunes Ferraz

Xanxere - Acontece hoje,
na Camara de Vereadores
de Xanxere, as 15h, 0 Seminario Desenvolvimento
e
Ferrovias. De acordo com 0
assessor do deputado Pedro
Uczai, em Chapec6, Norton Soares, no encontro em
Xanxere sera apresentada a
Frente Parlamentar Nacional
das Ferrovias, diagn6sticos e
estrategias das ferrovias do
Brasil e SC e 0 andamento
dos editais das ferrovias em
Santa Catarina. "Vamos repassar, por exemplo, como
esta 0 edital de licitac;:aopara
construc;:ao da Ferrovia em
Santa Catarina, trecho Itajai/
Chapec6 e os estudos e via-

Frente Parlamentar
das Ferrovias
Coordenador

da Frente, Pedro Uczai, estara em Xanxere

bilidade do trecho Chapec6/
Dionisio Cerqueira".
o objetivo da Frente e reduzir
o custo no transporte de mercadorias e ampliar a rede de
distribuic;:ao de produtos e
alimentos por todo 0 Bras-

il com 0 impulso do setor
ferroviario.O evento tera a
presenc;:ado coordenador da
Frente, deputado Pedro Uczai. Mais informac;:6es sobre
0 seminario no telefone: 49
3312 1305

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
5/8/2011

Vefculo: 0 Diorio - Xanxere

Frente
Parlamentar
discute
.situa~ao
das ferrovias
em Xanxere
Pagina 5

Semim"irio regional em Xanxere
discute situa~ao das ferrovias
Arquivo 00

Elaborar 0 diagn6stito sobre
a situa<;:aodas ferrovias brasileiras e definir a estrategia de retomada e expansao deste modal
de transporte, e 0 objetivo dos
Seminarios Regionais, promovidos pela Frente Parlamentar Mista das Ferrovias, da Camara dos
Deputados. 0 evento que acontece nesta sexta-feira (5),na C.amara dos Vereadores, em Xanxere, as 15h, vai tratar ainda sobre a situa<;:aoda Ferrovia da Integra<;:ao,que liga 0 Porto de Itajar com a tri-fronteira em Dionisio Cerqueira.
Segundo 0 deputado federal,
Pedro Uczai (PT/SC), prl?sidente da Frente Parlamentar, os s~minarios, que estao percorrendo
o pais, reunindo lideran<;:aspoIfticas e do setor, pretende contribuir para 0 aprimoramento da
polftica nacional ferroviaria. Para
ele, as ferrovias sao estrategicas
para 0 desenvolvimento do Brasil. "0 transporte ferroviario e
mais barato, mais seguro e ambientalmente sustentavel. Ale.m
disso, as ferrovias mantem as
empresas nas regi6es e atraem
novos investimentos nas cidades

t.'

~

,I.'

l:":"L "'~ .l,\

'ol

frl'llt" Parl<llnentar

tM

das fprrovi,H
Deputado Pedro Uczai preside

.,

s..,..·

a Frente

por onde passam os trilhos, e
ainda, contribuem para a preserva<;:i3o
das nossas rodovias", destaca Uczai.Para 0 deputado Pedro Uczai, e imprescindivel que
toda a grande regiao Oeste esteja ir:lserida neste debate, ja que
o futuro do agroneg6cio passa necessariamente "pelas ferrovias".
"Assim como garantimos a inclusao da Ferrovia da Integra<;:i3ono
PAC2, quando presidimos a frente parlamentar na Assembleia Legislativa, agora na Camara dos
Deputados, precisamos garantir
os recursos necessarios para que

Parlamentar

a obra seja viabilizada", ressalta
o parlamentar.
Para os estudos de viabilidade tecnica e ambiental do trecho
Itajai/Chapec6, ja ocorreram as
licita<;:6es dos lotes. 0 Ministerio dos Transportes confirmou
para 0 segundo semestre 0 pro- •
cesso licitat6rio para os estudos
do trecho Chapec6/Dion isio Cerqueira. Sao parceiros do seminario: Frente Catarinense das Ferrovias, Amai, Acix, Secretaria de
Desenvolvimento Regional de
Xanxere e Camara Municipal de
Vereadores.
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A ferrovia da integrac;ao obteve Iiberac;ao dos recursos para a formulac;ao do projeto
de engenharia, primeiro passo para implantac;ao
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Seg, 15/08/11 as 19:48 - Visualizag6es:

140

Curso de Licitacao na AMAI tern participacao de 35
rnunicipios
A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) realizam nesta segunda e terc;a-feira

0

Curso "Licitac;ao: Formac;ao de

Pregoeiro e Sistema de Registro de Prec;os".

o evento tem como objetivo capacitar

os pregoeiros, visando aprimorar os conhecimentos em

Licitac;oes e atribuir maior seguranc;a no desempenho de suas func;oes. Para tanto, serao
analisadas em perspectiva atual, a legislac;ao, a rotina e

o palestrante e 0 Professor e Coordenador

0

que realmente acontece na pratica.

do Curso de Licitac;ao, Pregao Presencial e

Eletronico, Contratos e Administrac;ao de Materiais da Fundac;ao FAPEU, Antonio Carlos de
Freitas Noronha, tambem e servidor de careira da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e Ministrante do Curso de Pregao Presencia I e Eletronico para

0

Tribunal de Contas da

Uniao - Secretaria de SC.
Participam no curso 35 municipios de varias regioes do Estado, totalizando 75 participantes.
Dentre

0

publico se fazem presentes contadores, assistentes administrativos, secretarios de

administrac;ao, pregoeiros e assessores juridicos.
Neste mes a Associac;ao ainda promove mais dois cursos. Na quarta-feira (17) a partir da
13h30min com a Caixa Economica Federal com

0

tema Mudanc;a no sistema de conectividade

social e certificac;ao digital para fins de informac;ao do FGTS e no dia 31 de agosto,
Transporte Escolar em parceria com a EGEM.

(Fernanda Bertotto - Ascom AMAI)

Postado por: Leticia Faria

0

curso sobre
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Servidares da
AMAI tern op~fio
de (ursa sabre

licito~fio
Servidores tem op~ao
de curso sobre licita~ao
Larissa Damian
Xanxere - A AssociayaO dos Municipios do Aho
Irani (M1Al) reaLiza nesta
segunda e terya-feira 0 curso
de Jicitayao para fOl1nayao
de pregoeiro e sistema de
registro de preyo. 0 intuito
e capacitar pregoeiros com
objetivo de aprimorar os conhecimentos em Iicitayoes e
possibilitar maior seguranya
no desempenho das funyoes,
aumentando a possibilidade
de obter sucessos nas licitayoes.
Podem participar profissionais da administTayaO
pllblica da Uniao, Estados
e Municipios, envolvidos
direta ou indiretamente com
Licitayoes, Contratos Administrativos e Pregao e profis~
sionais de empresas privadas
que participam ou tenham
como objetivo participar de
celtames licitatorios junto
a orgaos publicos. Durante
o curso serao analisadas a
legislayao e a prat:ica para
que seja possivel ter um processo agil. Estao progralTJadas aulas sobre Licitayoes e
contratos no serviyo Pllblico,

o numero maximo
curso

e de

100 participantes para

Pregao Presencial, Pregao
Elet:ronico, tratamento diferenciado paramicroempresas
(MEs) e empresas de pequeno pOJte(EPPs) e Sistema de
Registro de Preyos (SRP). 0
investimento para patticipar
do curso e de R$ 200.00
para servidores de municipios fi]iados a FECAM, R$
300,00 para scrvidores de
municipios nao filiados a
FECAM e R$ 300.00 para

0

demais patticipantes.
o palestrante do curso
sera Antonio Carlos de Freitas Noronha que e professor e
Coordenador do Cmso de Licira<;ao,Pregao Presencia I e
Eletronico, ContTatos Administrativos e Administracao
de Materiais, Ministrante' do
Curso de Pregao Presencial e
Eletronico para 0 Tribunal de
Conlas da Uniao - Secretaria
de Sc.
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Noticias

Curso de Licita~ao na AMAI tern participa~ao de 35 rnunicipios
16/08/2011 - 09:22:00
A Associa<.;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) realizam nesta segunda e ter<.;a-feira 0 Curso "Licita<.;ao: Forma<.;aode Pregoeiro e
Sistema de Registro de Pre<.;os".

a

evento tem como objetivo capacitar os pregoeiros, visando aprimorar os conhecimentos em
Licita<.;6ese atribuir maior seguran<.;ano desempenho de suas fun<.;6es.Para tanto, serao analisadas
em perspectiva atual, a legisla<.;ao,a rotina e 0 que realmente acontece na pratica.

a palestrante e 0 Professor e Coordenador do Curso de Licita<.;ao,Pregao Presencia I e Eletronico,
Contratos e Administra<.;ao de Materiais da Fundac.;aoFAPEU,Antonio Carlos de Freitas Noronha,
tambem e servidor de careira da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Ministrante do
Curso de Pregao Presencial e Eletronico para 0 Tribunal de Contas da Uniao - Secretaria de sc.
Participam no curso 35 munidpios de varias regi6es do Estado, totalizando 75 participantes. Dentre
o publico se fazem presentes contadores, assistentes administrativos, secretarios de administra<.;ao,
pregoeiros e assessores jurfdicos.
Neste mes a Associac.;aoainda promove mais dois cursos. Na quarta-feira (17) a partir da
13h30min com a Caixa Economica Federal com 0 tema Mudan<.;ano sistema de conectividade social
e certifica<.;aodigital para fins de informac.;ao do FGTS e no dia 31 de agosto, 0 curso sobre
Transporte Escolar em parceria com a EGEM.

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas

- 2011

CUPPING
Vefeulo: Escola de Gestao Publica Munici

01

16/8/2011

Voce esta em: Noticias

16/08/20~1 - CURSO DE LICITA~O NA AMAI TEM PARTICIPAtAO DE
35 MUNICIPIOS

1

A Associa<;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de
Gestao Publica Municipal (EGEM) realizam nesta segunda e ter<;a-feira 0 Curso
"Licita<;ao: Forma<;ao de Pregoeiro e Sistema de Registro de Pre<;os".

o

evento tem como objetivo capacitar os pregoeiros, visando aprimorar os
conhecimentos em Licita<;5es e atribuir maior seguran<;a no desempenho de suas
fun<;5es. Para tanto, serao analisadas em perspectiva atual, a legisla<;ao, a rotina e 0
que realmente acontece na pr<3tica.

o

palestrante e 0 Professor e Coordenador do Curso de Licita<;ao, Pregao Presencial
e Eletronico, Contratos e Administra<;ao de Materiais da Funda<;ao FAPEU, Antonio
Carlos de Freitas Noronha, tambem e servidor de careira da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) e Ministrante do Curso de Pregao Presencial e Eletronico para
o Tribunal de Contas da Uniao - Secreta ria de sc.
Participam no curso 35 municfpios de varias regi5es do Estado, totalizando 75
participantes.
Dentre 0 publico se fazem presentes contadores, assistentes
administrativos,
secretarios
de
administra<;ao,
pregoeiros
e
assessores
jurfdicos. Neste mes a Associa<;ao ainda promove no dia 31 de agosto, 0 curso sobre
Transporte Escolar em parceria com a EGEM.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Re1at6rio

de atividades

e Presta~ao

CUPPING
Velculo: Radio Clube - Sao Domin os

de Contas

- 2011

16/8/2011

Curso de Licita~ao na AMAI tern participa~ao de 35 rnunicipios
16 de Ago de 2011 - 10h22min

A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao
Publica Municipal (EGEM) realizam nesta segunda e terc;a-feira 0 Curso "Licitac;ao:
Formac;ao de Pregoeiro e Sistema de Registro de Prec;os".

o

evento tem como objetivo capacitar os pregoeiros, visando aprimorar os
conhecimentos em Licitac;oes e atribuir maior seguranc;a no desempenho de suas
func;oes. Para tanto, serao analisadas em perspectiva atual, a legislac;ao, a rotina e
realmente acontece na pratica.

0

que

o

palestrante e 0 Professor e Coordenador do Curso de Licitac;ao, Pregao Presencial e
Eletronico, Contratos e Administrac;ao de Materiais da Fundac;ao FAPEU, Antonio Carlos de
Freitas Noronha, tambem e servidor de careira da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) e Ministrante do Curso de Pregao Presencial e Eletronico para 0 Tribunal
de Contas da Uniao - Secreta ria de sc.

Participam no curso 35 municipios de varias regioes do Estado, totalizando 75
participantes. Dentre 0 publico se fazem presentes contadores, assistentes
administrativos,
secretarios de administrac;ao, pregoeiros e assessores juridicos.
Neste mes a Associac;ao ainda promove mais do is cursos. Na quarta-feira
(17) a partir da
13h30min com a Caixa Economica Federal com 0 tema Mudanc;a no sistema de
conectividade social e certificac;ao digital para fins de informac;ao do FGTS e no dia 31 de
agosto, 0 curso sobre Transporte Escolar em parceria com a EGEM.
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NOTiCIAS

22/08/2011Regiao do Alto Irani participa da 4a Conferencia Estadual de Seguran9J
Alimentar e Nutricional

Com a tema "Alimenta9ao
adequada e
saudavel: direito de todos", foi aberta em
Florian6polis, nesta segunda-feira (22), a 43
Conferencia
Estadual
de
Seguran9a
Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. a
evento, promovido pelo Conselho Estadual
de Seguran9a Alimentar, vai reunir ate
quarta-feira
(24)
cerca
de
400
representantes da sociedade civil e gestores
pub/icos.

A prepara9ao para a conferencia estadual
foi antecedida pela realiza9ao de 30 conferencias (18 regionais e 12 municipais), oito encontros
tematicos regionais sobre seguranga alimentar e nutricional indigena e um encontro de seguranga
alimentar e nutricional, mercado institucional e agroecologia.

Na regiao do Alto Irani a Conferencia foi realizada no dia 21 de julho com mais de 300 participantes,
dos quais 30 delegados participam esta semana da Conferencia Estadual.

as delegados do Alto Irani vao apresentar as propostas da regiao que Irao contribuir para a
elaboragao do documento que sera encaminhado para a Conferencia Nacional marcada para 7 a 10
de novembro, em Salvador, na Bahia. No ultimo dia do evento, serao eleitos as delegados que
participarao da Conferencia Nacional.

Um dos objetivos do evento nacional sera buscar a constru9ao de compromissos para efetivar a
direito humano a alimenta9ao adequada e saudavel e promover a soberania alimentar, par meio da
implantagao do Sistema Nacional de Seguran9a Alimentar e Nutricional (Sisan) e da politica nacional
da area nos tres planas de governo, com a participagao da sociedade civil.

a Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS) tem diversas agoes em Santa
Catarina. a Balsa Familia atende mais de 136 mil familias. Na area de assistencia social, existem 342
Centros de Referencia de Assistencia Social (Cras) e 87 Centros de Referencia Especializados de
Assistencia Social (Creas).

Alem disso, 0 Beneffcio de Prestagao Continuada (BPC) paga um salario minima mensal a numero
superior a 57 mil idosos e pessoas com deficiencias. Em rela9ao a seguranga alimentar, 0 estado tem
em funcionamento tres Bancos de Alimentos, 93 Cozinhas Comunitarias e dais Restaurantes
Populares.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI com informagoes do MDS
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Regiio do Alto Irani participa da 48 Conferencia
Estadual de Seguran~a Alimentar e Nutricional
22/08 - Ato Irani - Com 0 tema "Alimentac;ao adequada e saudavel: direito de todos", sera
aberta em Florian6polis, nesta segunda-feira (22), a 4a Conferencia Estadual de Seguranc;a
Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. 0 evento, promovido pelo Conselho Estadual de
Seguranc;a Alimentar, vai reunir ate quarta-feira (24) cerca de 400 representantes da
sociedade civil e gestores publicos.
A preparac;ao para a conferencia estadual foi antecedida pela realizac;ao de 30
conferencias (18 regionais e 12 municipais), oito encontros tematicos regionais sobre
seguranc;a alimentar e nutricional indigena e um encontro de seguranc;a alimentar e
nutricional, mercado institucional e agroecologia.
Na regiao do Alto Irani a Conferencia foi realizada no dia 21 de julho com mais de 300
participantes, dos quais 30 delegados participam esta semana da Conferencia Estadual.
Os delegados do Alto Irani vao apresentar as propostas da regiao que iraQ contribuir
para a elaborac;ao do documento que sera encaminhado para a Conferencia Nacional
marcada para 7 a 10 de novembro, em Salvador, na Bahia. No ultimo dia do evento, serao
eleitos os delegados que participarao da Conferencia Nacional.
Um dos objetivos do evento nacional sera buscar a construc;ao de compromissos para
efetivar 0 direito humano
alimentac;ao adequada e saudavel e prom over a soberania
alimentar, por meio da implantac;ao do Sistema Nacional de Seguranc;a Alimentar e
Nutricional (Sisan) e da politica nacional da area nos tres pianos de governo, com a
participac;ao da sociedade civil.
Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome (MDS) tem diversas ac;oes
em Santa Catarina. 0 Boisa Familia atende mais de 136 mil familias. Na area de assistencia
social, existem 342 Centros de Referencia de Assistencia Social (Cras) e 87 Centros de
Referencia Especializados de Assistencia Social (Creas).
Alem disso, 0 Beneficio de Prestac;ao Continuada (BPC) paga um salario minimo
mensal a numero superior a 57 mil idosos e pessoas com deficiencias. Em relac;ao
seguranc;a alimentar, 0 estado tem em funcionamento tres Bancos de Alimentos, 93
Cozinhas Comunitarias e do is Restaurantes Populares.
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I Aumentar

ou diminuir 0 tamanho da letra

Regiao do Alto Irani participa da 4a Conferencia Estadual de Seguranc;a
Alimentar e Nutricional
Com 0 tema "Alimenta~o
adequada e saudavel: direito de todos", sera aberta em Florian6polis, nesta segundafeira (22), a 43 Conferencia Estadual de Seguran<;a Alimentar e Nutricional de Santa Catarina. 0 evento,
promovido pelo Conselho Estadual de Seguran<;a Alimentar, vai reunir ate quarta-feira (24) cerca de 400
representantes da sociedade civil e gestores publicos.

A prepara<;ao para a conferencia estadual foi antecedida pel a realiza<;ao de 30 conferencias (18 regionais e 12
municipais), oito encontros tematicos regionais sobre seguran<;a alimentar e nutricional indigena e um encontro
de seguran<;a alimentar e nutricional, mercado institucional e agroecologia.

Na regiao do Alto Irani a Conferencia foi realizada no dia 21 de julho com mais de 300 participantes,
delegados participam esta semana da Conferencia Estadual.

dos quais 30

Os delegados do Alto Irani vao apresentar as propostas da regiao que irao contribuir para a elabora<;ao do
documento que sera encaminhado para a Conferencia Nacional marcada para 7 a 10 de novembro, em
Salvador, na Bahia. No ultimo dia do evento, serao eleitos os delegados que participarao da Conferencia
Nacional.

Um dos objetivos do evento nacional sera buscar a constru<;ao de compromissos para efetivar 0 direito humano a
alimenta<;ao adequada e saudavel e promover a soberania alimentar, por meio da implanta<;ao do Sistema
Nacional de Seguran<;a Alimentar e Nutricional (Sisan) e da politica nacional da area nos tres pianos de governo,
com
a
participa<;ao
da
sociedade
civil.

o

a

Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate
Fome (MDS) tem diversas a<;6es em Santa Catarina. 0
Boisa Familia atende mais de 136 mil familias. Na area de assistencia social, existem 342 Centros de Referencia
de Assistencia Social (Cras) e 87 Centros de Referencia Especializados de Assistencia Social (Creas).

Alem disso, 0 Beneficio de Presta<;ao Continuada (BPC) paga um salario minimo mensal a numero superior a 57
mil idosos e pessoas com deficiencias. Em rela<;ao seguran<;a alimentar, 0 estado tem em funcionamento tres
Bancos de Alimentos, 93 Cozinhas Comunitarias e dois Restaurantes Populares.

a

FontejCreditos: Fernanda Bertotto
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Copa Amai 2011 inicia sabado
1978
Xanxere - Semana de muita CopaAmaifoilanyadaem
expectativa para a abertura do 32° pelo enmo prefeito Rovilho Bortoluzzi e 0 presidente daLigaEsCampeonato Regional deFutebol
daAmai. 0 certameteraa partici- . portiva Xanxerense, Hmnberto
"Morango"Lanzarirn, ambos in
p~o de 12 equipes - divididas
em tres chaves de quatro - e que memoriam. Mas a primeira edidisputariio 0 trofeu "Gilson Luiz 9ii.oaconteceusomenteem 1979
Vicenzi", prefeito de Xaxim e com a participayao de todos os
presidente da Associayao dos municipios daAmai. Oobjetivo
Municipios do Alto Irani. 0 dos criadores da competiyao foi
incentivaro intercfunbio entre os
cerimonial de abertura acontece
no proximo sabado, dia 27, no municipios atraves do Esporte,
proporcionando mais opyoes
estadio da Montanlia em Xaxim,
de lazer a -populayao regional.
e contara com 0 desfile de todas
Os Ultimos cinco campe6es da
as equipes participantes. Logo
Copa Amai foram as equipes
ap6s a festa deabertura, acontece
do Olaria (2006 e 2009), Induo confronto entre 0 atual camcolor/3 Estrelas (2005 e 2007),
peii.o, 0 Guarany que enfrentani
o a Associayao Esportiva Tres e Guarany de Xaxim (atual
campeii.o). Em 2008, nao houve
Quedas de Abelardo Luz. Tambern no sabado, acontece outro disputa.
jogo entre Olaria/Carrocerias
Composiyao das chaves:
Chave A - Guarany de XaOeste x CME Born Jesus/29 de
xim, Tres Quedas de Abelardo
Junho em Xanxere, no estadio
R.afaelMerisio. No domingo, dia I;uz, TabajaralUnoesc eBavial/
AguiaAzul
28, quatro jogos complementam
ChaveB - CME,de Passos
a primeirarodada: Xanxere- TaMaia, Gaucho deXaxim, CME
l:!ajara/UnoescXanxerexBaviaV
de MaremaJEstrela e InducoAguia Azul; Marema - CME
lor/3 Estrelas
Marema/Estrela x Inducolor/3
Estrelas; Passos Maia - CME
Chave C - Olaria/Carrode Passos Maia x EC Gaucho
cerias Oeste, Uniao de Sao
de Xaxim; Abelardo Luz - As- Domingos, CME Born Jesus/29
de Junho e 25 de Maio de Abesoci~o Esportiva 25 de Maio
x Sociedade EsportivaUniao. A lardoLuz

Com 12 Clubes, a Copa Amai 2011 inicia no proximo
fim de semana
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Regiao do Alto Irani participa' da
4a Conferencia Estadual de
Seguran~a Alimentar e Nutricional
,

.

Com 0 tema "Alimentac;:ao
adequada e saudavel: direitd de
todos", foi aberta em Florian6polis, nesta segunda-feira (22),
a 4a Conferencia Estadual de
Seguranc;:a Alimentar e Nutricional de Santa Catarina .
. 0 evento, promovido pelo
Conselho Estadual de Seguranc;:aAlimentar, vai reunir ate quarta-feira (24) cerca de 400 representantes da sociedade civil e
gestores publicos.
A preparac;:ao para a conferencia estadual foi antecedida
pela realizac;:aode 30 confereneias (18 regionais e 12 municipais), oito encontros tematicos
regionais sobre seguranc;:a alimentar e nutricional indfgena e
um encontro de seguranc;:a alimentar e nutricional, mercado
institucional e agroecologia.
Na regiao do Alto Irani a Conferencia foi realizada no dia 21
de julho com mais de 300 participantes, d'ps quais 30 delega-

dos participam esta seman a da
Confereneia Estadual.
'
Os delegados do Alto Irani
vao apresentar as propostas da
regiao que irao contribuir para a
elaborac;:ao do documento que
sera encaminhado para a Conferencia Nacional marcada para
7 a 10 de novembro, em Salvador, na Bahia.
No ultimo dia do evento, seraa eleitos os delegados que
participarao da Conferencia National.
Um dosobjetivos do evento
nacional sera busear a construc;:aode eompromissos para efetivar'o direito humane a ali mentac;:ao adequad~ e saudavel e
promover a soberania alimentar,
por meio da implantac;:ao do Sistema Nacional de Seguranc;:a
Alimentare Nutricional (Sisan)
e da polftica nacional da area
nos tres pianos de governo, com
a participac;:ao da sociedade civil.

AMAI
---
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Representantes da AMAI participam
do Con sea em Florianopolis
Larissa Damian
Xanxere - Os delegados
da sociedade civil e govemamental que foram escolhidos
durante a Conferencia Regional de Seguranya Alimentar e
Nutricional (Consea) se encaminharam nesta segunda-feira para Florian6polis para
-a Conferencia Estadual.
A Conferencia Estadual
acontece dia 22, 23 e 24 de
agosto e ten! a participayao de
30 conselheiros da regiao da
Associayao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI) para
discutir junto com 0 Estado
as propostas elencadas para
futuramente leva-las a nivel
nacional. Durante esses
tres dias, os conselheiros
vao participar de tendas,
grupos de trabalhos, palestras, discussao para a nova
proposta e eleiyao dos delegados para a Conferencia
Nacional.
As conferencias regionais,
estaduais e a nacional vao dis-

~
·Na Confer€mcia Estadual, sera elencada uma proposta para 0 evento it nivel nacional

cutir propostas sobre 0 direito
a qualidade da alimentayao
para todos e de politicas publicas que garantam 0 direito
humano a qualidade da alimentayao. Na Conferencia
Regional, os participantes tiveram palestras sobre
quais as politicas publicas
e tambem a legislayao sobre

.-..;.-

-'"

~

0 controle

de qualidade com
a manutenyao de alimentos
em estabelecimentos.
A ideia das conferencias
e que to do 0 Brasil possa
avanyar na questao da alimentayao, sendo que cada
municipio tenha 0 conselho
que fiscalize e possa garantir
a seguranya a todos .

- 2011
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Equipes abelardenses estreiam neste fim de semana na Copa AMAI
As duas equipes sao as unicas representantes
a oio do Governo Munici

do municipio

na competic;ao e contam com 0
de R$ 5 mil.

a/ que vai repassar auxflio financeiro

Abelardo Luz - 0 Esporte Clube 25 de Maio e a Associagao Esportiva Tres Quedas estreiam neste
fim de semana na Copa AM AI de Futebol 2011. A equipe Tres Quedas faz
sabado (27), as 16h, contra

o treinador

0

0

jogo de abertura no

Guarany, na cidade de Xaxim.

Tarcisio Andrade ressalta que a equipe entrara em campo com um time formado

basicamente por "pratas da casa".
"Como forma de va/orizar;ao estamos dando oportunidade para os at/etas do municipio. Nossa
expectativa

e muito

boa, apesar de pegarmos a chave da morte com times fortes como Tabajara e

proprio Guarany, atua/ campeao. Entramos pra competir e nossa intenr;ao
aproveitamento
Ja

0

dosjogos

0

e ter um me/hor

em casa", destaca.

Esporte Clube 25 de Maio faz sua estreia em casa, as 15h30 deste domingo (28), diante da

equipe Sociedade Uniao de Sao Domingos, no Estadio Municipal Valdir Luiz Stefani.
"Estamos bastante entusiasmados}a
onde participam equipes fortes

que

e a primeira

vez que

0

nosso time vai disputar

e bem estruturadas financeiramente.

a Copa AMA/

Sabemos das dificuldades,

mas

vamos traba/har para representar bem Abe/ardo Luz e conquistar bons resultados", relata 0 tecnico
Avelino Paulo Andretla.
As duas equipes sao as (micas representantes

do municipio na competigao e contam com

0

apoio do

Governo Municipal que vai repassar auxflio financeiro de R$ 5 mil para cada time custear suas
despesas no campeonato.
"Esse

e um investimento

importante para que nosso municipio tamMm

seja destaque no esporte. Por

isso vamos sempre apoiar e incentivar as equipes e os at/etas que defendem Abe/ardo Luz", enfatiza
o prefeito Dilmar Fantinelli.

-

-

~

-~-
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Equipes abelardenses estreiam neste fim de
semana na Capa AMAI

Escrito por Meriana Chemin

Qui, 25 de Agosto de 2011 09:25

o Esporte Clube 25 de Maio e a Associayao Esportiva Tres Quedas estreiam neste fun de semana na
Copa AMAI de Futebol 2011. A equipe Tres Quedas faz

0

jogo de abertura no sabado (27), as 16h, contra

0

Guarany, na cidade de Xaxim.

o

treinador Tarcisio Andrade ressalta que a equipe entrara em campo com urn time formado

basicamente por "pratas da casa". "Como forma de valorizayao estamos dando oportunidade para os atletas do
municipio. Nossa expectativa e muito boa, apesar de pegarmos a chave da morte com times fortes como
Tabajara e

0

proprio Guarany, atual campeao. Entramos pra competir e nossa intenyao e ter urn melhor

aproveitamento dos jogos em casa", destaca.
lei

0

Esporte Clube 25 de Maio faz sua estreia em casa, as 15h30 deste domingo (28), diante da equipe

Sociedade Dniao de Sao Domingos, no Estadio Municipal Valdir Luiz Stefani. "Estamos bastante
entusiasmados ja que e a primeira vez que

0

nosso time vai disputar a Copa AMAI onde participam equipes

fortes e bern estruturadas financeiramente. Sabemos das dificuldades, mas vamos trabalhar para representar
bern Abelardo Luz e conquistar bons resultados", relata 0 tecnico Avelino Paulo Andretta.
As duas equipes sao as unicas representantes do municipio na competiyao e contam com

0

apoio do

Govemo Municipal que vai repassar auxilio fmanceiro de R$ 5 mil para cada time custear suas despesas no
campeonato. "Esse e urn investimento importante para que nosso municipio tambem seja destaque no esporte.
Por isso vamos sempre apoiar e incentivar as equipes e os atletas que defendem Abelardo Luz", enfatiza
prefeito Dilmar Fantinelli.
Marcio Magedanz
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Com 12 equipes, comec;a neste sabado, a Copa Amai 2011

o cerimonial

de abertura sera neste sabado, dia 26, no estadio da Montanha em Xaxim.
Xanxere- A 32a edi<;ao do Campeonato
Regional de Futebol da Amai vai come<;ar. 0
certame tera a participa<;ao de 12 equipesdivididas em tres chaves de quatro - e que
disputarao

0

trofeu "Gilson Luiz Vicenzi",

prefeito de Xaxim e Presidente da Associa<;ao
dos Municfpios do Alto Irani.

o cerimonial

de abertura acontece neste

sabado, dia 26, no estadio da Montanha em
Xaxim, e contara com
acontece

0

0

desfile de todas as equipes participantes.

confronto entre

0

atual campeao,

0

Logo ap6s a festa de abertura,

Guarany que enfrentara

a Associa<;ao Esportiva Tres

Quedas de Abelardo Luz.
Tambem no sabado, acontece outro jogo entre Olaria/Carrocerias

Oeste x CME Bom Jesus/29 de

Junho em Xanxere, no estadio Rafael Merisio.

No domingo, dia 28, quatro jogos complementam
Xanxere - Tabajara/Unoesc

a primeira rodada:

Xanxere x Bavial/Aguia Azul

Marema - CME Marema/Estrela

x Inducolor/3 Estrelas

Passos Maia - CME de Passos Maia x EC Gaucho de Xaxim
Abelardo Luz - Associa<;ao Esportiva 25 de maio x Sociedade Esportiva Uniao.

Historia da competi~ao:
A Copa Amai foi lan<;ada em 1978 pelo entao prefeito Rovilho Bortoluzzi e
Esportiva Xanxerense,

0

Presidente da Liga

Humberto "Morango" Lanzarim, ambos in memoriam. Mas a primeira edi<;ao

aconteceu somente em 1979 com a participa<;ao de todos os municfpios da Amai. 0 objetivo dos
criadores da competi<;ao foi incentivar

0

proporcionando

a popula<;ao

mais op<;6es de lazer

intercambio entre os municfpios atraves do Esporte,
regional.

Galeria dos ultimos 12 campeoes:

Composi~ao das chaves:

Olaria (1998, 2001, 2003, 2004, 2006 e 2009)

Chave A - Guarany de Xaxim, Tres Quedas

Independente de Sao Domingos (1999 e 2000)

de Abelardo Luz, Tabajara/Unoesc

Abelardo Luz (2002)

Bavial/Aguia Azul

e

Inducolor/3 Estrelas (2005 e 2007)
Guarany de Xaxim (atual campeao)
Em 2008, nao houve disputa

Chave B - CME de Passos Maia, Gaucho de
Xaxim, CME de Marema/Estrela

e Inducolor/3

Estrelas
Chave C - Olaria/Carrocerias

Oeste, Uniao de

Sao Domingos, CME Bom Jesus/29 de Junho
e 25 de Maio de Abe/ardo Luz

.

_ .. -

._-
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neste fim
de semono

Come~aneste tim de semana a 32a Copa Amai de Futebol
XaximJXanxere - A 32" Xanxere x Bavial/ Aguia
ediyao do Campeonato Re- Azul; Marema - CME'Magional de Futebol da Amai
rema/Estrela x Inducolor/3
vai comeyar. 0 certame tenl Estrelas; Passos Maia - CME
a participayao de 12 equipes
de Passos Maia x EC Gaucho
- divididas em tres chaves
de Xaxim; Abelardo Luz dS quatro - e que disputaAssociayao Esportiva 25 de
rao 0 trofeu "Gilson Luiz
maio x Sociedade Esportiva
Vicenzi", prefeito de Xaxim },Uniao. A Copa Amai foi
e presidente da Associayao
lanyada em 1978 pelo entao
dos Municipios do Alto Ira- prefeito Rovilho Bortoluzzi
ni. 0 cerimomal de abertura
e 0 Presidente da Liga Esacontece neste sabado, dia portiva Xanxerense, Hum27, no estadio da Montanha. berto "Morango" Lanzarim,
em Xaxim, e contara com 0 ambos in memoriam. Mas a
desfile de todas as equipes
primeira ediyao aconteceu
participantes. Logo ap6s a somente em 1979 com a
festa de abertura, acontece 0 participayao de todos os muconfronto entre 0 atual cam- nicipios daAmai. Oobjetivo
peao, 0 Guarany que enfren- dos criadores da competiyao
tara a Associayao Esportiva
foi incentivar 0 interdimbio
Ires Quedas de Abelardo
entre os municipios atraves
Luz. Iambem no sabado,
do Esporte, proporcionando
acontece outro jogo entre
mais opyoes de lazer a popuOlaria/Carroc((rias Oeste x layao regional ..
CME Born Jesus/29 de JuGaleria dos ultimos 12
nho em Xanxere, no estadio campeoes:
Rafael Merisio. No domingo,
Olaria (1998,2001, 2003,
dia 28, quatro jogos comple2004, 2006 e 2009)
mentam a primeira rodada:
Independente de Sao DoXanxere - Tabajara/Unoesc
mingos (1999 e2000)

Guarany, atual campeao da Amai, estreia em casa
neste sabado, apes 0 cerimonial de abertura

Abelardo Luz (2002)
Inducolor/3
Estrelas
(2005 e 2007)
Guarany de Xaxim (atual
campeao)
Em 2008, nao houve disputa
Composiyao das chaves:
Chave A - Guarany de
Xaxim, Tres Quedas de Abe-

lardo Lu,z,Tabajara/Unoesc e
Bavial/AgtiiaAzuI
Chave B - CME de Passos Maia, Qaucho de Xaxim,
CME de Marema/Estrela e
Induco10r/3 Estrelas
Chave C - Olaria/Carrocerias Oeste, Uniao de
Sao Domingos, CME Born
Jesus/29 de Junho e 25 de
Maio de Abelardo Luz
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Xaxim Sera sede da Copa Amai
que come~a neste sabado
o futebol amador sera destaque em toda a regiao. Neste sabado (27), vai comec;;ar a Copa
Amai tac;;a"Gilson Luiz Vicenzi".
Equipes de toda regiao da Amai
estarao representando seus municfpios, em um campeonato de
alto nfvel e equilibrado, on de a
garra, competitividade e emoc;;ao
serao os protagonistas.
Xaxim sera palco desta grande festa do esporte amador. Neste sabado, a partir das 15 horas
no Estadio da Montanha, havera
o cerimonial de abertura com a

presenc;;adas equipes participantes e, logo ap6s, jogo de abertura entre as equipes do Guarany
de Xaxim e A. E. Tres Quedas
de Abelardo Luz.
presidente daAmai, prefeito de Xaxim Gilson Vicenzi (Tinho) disse que "e um orgulho levar 0 nome deste grande campeonato, onde a vontade de veneer
e sempre 0 grande motivador."
o campeonato sera organizado pela Associac;;ao dos Munic[pies doAlto Irani e tambem pela
Liga Esportiva Xanxerense (LEX).

o

Equipes abelardensesestreiam
o Esporte Clube 25 de Maio
e a Associac;;ao Esportiva T res
Quedas estreiam neste fim de
semana na CopaAmai de Futebo12011. Aequipe Tres Quedas faz 0 jogo de abertura no
sabado (27), as 16h, contra 0
. Guarany, na cidade de Xaxim.
o treinadorTarcisioAndrade ressalta que a equipe entrara em campo com um time
formado basicamente par "pratas da casa".
"Como forma de valorizac;;ao
estamos dando oportunidade
para os atletas do municipio.
Nossa expectativa e muito
boa, apesar de pegarmos a
chave da morte com times fortes como Tabajara e 0 pr6prio

Guarany, atual campeao. Entramos pra competir e nossa intenc;;aoe ter um melhor aproveitamento dos jogos em casa", destaca.
Ja 0 Esporte Clube 25 de
Maio faz sua estreia em casa,
as 15h30 deste domingo (28),
diante da equipe Sociedade
Uniao de Sao Domingos, no Estadio Municipal Valdir Luiz Stefani.
"Estamos bastante entusiasmados ja que e a primeira vez
que 0 nosso time vai disputar a
Copa Amai onde participam
equipes fortes e bem estruturadas financeiramente. Sabemos
das dificuldades, mas vamos trabalhar para representar bemAbe-

na Copa Amai
lardo Luz e conquistar bons
resultados", relata 0 tecnico
Avelino Paulo Andretta.
As duas equipes sao as
(micas representantes do municipio na competic;;ao e contam com 0 apoio do Governo
Municipal que vai repassar auxflio financeiro de R$ 5 mil para
cada time custear suas despesas no campeonato.
"Esse e um investimento
importante para que nosso
municipio tambem seja destaque no esporte. Por isso, vamos sempre apoiar e incentivar as equipes e os atletas que
defendem Abelardo Luz", enfatiza 0 prefeito Dilmar Fantinelli.
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