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Seis jogos encerram neste sabado, a primeira fase da Copa Amai
Xanxere - A primeira
fase da Copa Amai encerra
neste sabado, dia 15, com a
realizac;ao da ultima rodada
do retumo da primeira fase da
competic;ao, organizada pela
Liga Esportiva Xanxerense.
Comec;am a se desenhar os
confrontos da segunda fase,
que serao e1iminatorios,e irao
c1assificar as equipes para a
rase semifinal. Os jogos deste
sabado serao realizados todos
as 16 horas com os seguintes
confrontos: Em Bom Jesus,
havera uma grande festa de
reinaugurac;aodo estadio municipal e 0 jogo que defi.ni.ra
o primeiro colocado da chave
C, entre CME Bom Jesus/29
deJunhoeOlaria/Carrocerias
Oeste. 0 time bonjesuense e
lider com 11 pontos, seguido
do Olaria com nove. No outro
jo&.oAa chave ge ~

de Sao Domingos, apenas
cumpre tabela diante do 25
de Maio de Abelardo Luz,
em casa. Pela chave A, 0 Ta~
bajaralUnoesc, lider absoluto
e com 100% de aproveitamento na Copa Amai, encara
0 chissico plUnicipal diante
do Bavial/ Aguia Azul no estadio do Bairro Vista Alegre.
Enquanto 0 Tabajara ja tem
vaga na proxima rase, 0 Bavial precisa vencer para tentar
ficar entre os oito c1assificados. Em Abelardo Luz, Tres
Quedas e Guarany de Xaxirn
tarnbem duelam por vaga na
proxima etapa. Pela chave
B, outro grande jogo de bola
vai ser em Xanxere entre
Inducolor/3 Estrelas e CME/
Bavial/Aguia Azul e TabajaralUnoesc se enfrentam no
Marema Estrela no estadio
estadio do Bairro Vista Alegre.
I
do Bairro Joao Winckler. Os a menos que time de Marema. Xaxim, 0 Gaucho e1iminado
xanxerenses esmo na segunda Portanto, 0 confronto vale 0 do tomeio recebe a CME de {
~!~~aC;,~Q.~?mJ"!yontos,urp .,..Pr4ntjro lugar na s!J.ave.Em Passos ¥.§lia~ ~

yg!~£....

I

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas - 2011

CUPPING
Velculo: Folha Re ional - Xanxere

17/10/2011

Copa Amai: Oito equipes seguem na competi~ao
Xanxere - Definidos os
confrontos da segunda fase
da 32a Copa Amai de futebol.
Neste sabado, rna 15, foi realizada a 6a rodada do retumo
e Ultima da primeira fase da
cornpeti<;:iio prornovida pela
Liga Esportiva Xanxerense.
Os seis jogos definirarn as
oito equipes que seguern no
campeonato, em confrontos
eliminat6rios que corne<;:amno
pr6ximo fun de sernana. Vmte
e tres gols foram rnarcados na
rodada que teve os seguintes
resultados: Inducolor/3 Estrelas 6 x 1 CME MarernalEstrela; Bavial/A.guiaAzul 0 x 2
Tabajara/Unoesc; Tres Quedas
o x 1 Guarany; Gaucho 1 x 4
CME de Passos Maia; Uniao
5x 125deMaioeCMEBorn
Jesus/29 de Junho 0 x 2 Olaria!
Carrocerias Oeste. Com esses
resultados, garantirarn vaga na
proxima fuse as seguintes equi_
pes: TabajaralUnoesc; Tres
Quedas/ CME Born Jesus/29
de Junho; Guarany; Inducolor/3 Estrelas; CME Pass os
Maia; Olaria!Carrocerias Oeste e CME MarernalEstrela. Os
confrontos da segunda fase
(ida e volta) ficaram definidos
com a seguinte tabela:
Abelardo Luz - Tres Que-

Olaria/Carrocerias
proxima fase

Oeste venceu Born Jesus no sabado, e enfrenta Marema na

das x TabajaralUnoesc Xanxere
Xaxim - Guarany x CME
Born Jesus/29 de Junho
Passos Maia - CME de

Passos Maia x Inducolor/3
Estrelas
Marerna ~CME Marerna!
Estrela x Olaria!Carrocerias
Oeste

Nos jogos de volta, rnuda-se apenas 0 rnando de campo,
e as equipes vencedoras disputarn a fase semifinal do trofeu .
Gilson Vicenzi.
j
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Pass os Maia vence e s'e
classifica na Copa Amai
A CME de Passos Maia
esta classificada para a proxima
fase da Copa AMAI 2011. A
classificas;ao veio com uma
goleada de 4xl em cima do
Gaucho de Xaxim,jogando na
casa do adversano, no sabado.
Com os tres pontos a equipe
chegou aos sete na Chave B
e se garantiu como 0 melhor
terceiro colocado. A partir de
agora e mata-mata, jogos de
ida e volta irao definir os times

que avans;arao para as semifinais. Passos Maia enfrenta
o Tr& Estrelas de Xanxere, 0
primeiro jogo e no proximo
fim de semana aqui em Passos
Maia, no Estadio Municipal
Ludovico Jose DallAcqua, e 0
jogo da volta no fim de semana .
seguinte em Xanxere. 0 jogo
em Xaxim foi tranquilo para a
equipepassosmaiense,quechegou aos gols com Jarbas, ainda
no comes;o do primeiro tempo,

e no segundo tempo Vandinho,
duas vezes, e Bernardi ja no
fim definiram a importante
vitoria, que credencia a equipe
de Passos Maia a voos mais
altos nessa Copa Amai 20 II.
(Assessoria de hnprensa)

'

"

AMAI
---
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Xaxim - No. dia 25 de autubra, no. audit6ria da Celer Faculdades, acantece a 1a Cansacial
- Canfer€mcia Sabre Transpan3ncia e Cantrale Sacial da regiaa do. Alta Irani. 0 abjetiva da
Canferencia e pramaver a transparencia publica e estimular a participa<;aa dC!saciedade no.
acampanhamenta e cantrale de gestaa publica, cantribuinda para um cantrale sacial mais
demacratica. 0 eventa canta cam a apaia das 14 municipias que fazem parte da Amai. A
inscri<;aa pade ser feita gratuitamente pela site da Amai: www.amaisc.arg.br.
da CGU Regianal/SC.
A segunda parte da manha
A pragrama<;aa do. eventa no. sera camandada pela advadia 25, inicia as 07h45min
gada, especialista em Direicam credenciamenta e aberto. Administrativa e Cansultura aficial as 08h30min. A tar Geral e Auditar Fiscal e
Cantrale Externa do. Tribunal
partir das 08h45min iniciam
as palestras. A primeira,
de Cantas de Santa Cataabarda a tema: "Transpar€mrina, Hamiltan Habus Haemke. Ele vai trabalhar sabre
cia e Cantrale Sacial", cam
a tema: "A saciedade no.
Radriga de Bana da Silva.
Ele e analista de finan<;as e· acampanhamenta e cantrale
cantrale
da Cantraladaria
da gestaa publica". Na parGeral da Uniaa(CGU) e tam- te da tarde acantecem salas
bem caardenadar do. Nuclea
de debate cam as seguintes
de Preven<;ao. a Carrup<;aa eixas tematicas: Prama<;aa

Programa~ao

da Transparencia publica e
acessa a infarma<;6es e dadas publicas; Mecanismas
de Cantrale Sacial, engajamenta e capacita<;aa da saciedade para a cantrale da
gestaa publica; A atuagaa
das canselhas de paliticas
publicas cama instancia de
cantrale e Diretrizes para
preven<;aa e cam bate a corrup<;aa. Ap6s as debates,
as grupas apresentaraa as
ideias e seraa eleitas as delegadas para a 1a Canferencia Estadual sabre Transparencia e Cantrale Sacial.

I
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~

t
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Guarani de Xaxim vence e se classifica
Xaxim - Pela Capa Amai, a time da'Guarani venceu a equipe do. Tres Quedas, de Abelarda
Luz pela placar de um a zera. 0 gal fai marcada par intermedia do. zagueira Avelani. Cam a
resultada a time de Xaxim esta na segunda fase do. campeanata e jagara sabada, 22, diante do. time de Bam Jesus no. Estadia da Mantanha. Segundo. a treinadar da equipe, Chico.
Viecelli, "a time saube se partar muita bem, marcau e atacau quando. necessaria e saiu de
campa cam um resultada que da canfian<;a para seguir sanhanda cam a campeanata".
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Colegiado de Nutri~ao
realiza segunda reuniao de trabalho
19/10 - 0 Colegiado de Nutri9ao da
Associa9ao dos Municfpios do Alto Irani
(AMAI) esteve reunido nesta quarta-feira
(19) para realizar a segunda reuniao de
2011. 0 Colegiado teve sua forma9ao no
mes de agosto, ap6s a Conferencia
Regional de Seguran9a Alimentar e
Nutricional do Alto Irani.
Na pauta a elabora9ao e calculo de
cardapios escolares e 0 atendimento as
necessidades nutricionais especiais
(diabetes, hipertensao, intolerancia a lactose, etc.).
De acordo com a Presidente do Colegiado, Liana Piccoli, a ideia de criar cardapios
que possam ser usados em todos os municfpios, mas, que respeitem as peculiaridades
locais.
Quanto ao atendimento de necessidades especiais, trata-se do cardapio diferenciado a
ser ofertado aos alunos e pacientes com restri96es alimentares. A Presidente comenta que
o grupo esta buscando encontrar a melhor forma de desenvolver 0 trabalho para atender a
essas pessoas.
ultimo item da pauta foi a apresenta9ao dos programas de avalia9ao nutricional
Anthro e Anthro Plus, que foram criados pela Organiza9ao Mundial da Saude (OMS) para
facilitar 0 calculo de avalia9ao nutricional.
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Guarani de Xaxim vence e se c1assifica
Um dos times amadores
. mais tradicionais da regiao, 0
.' Guarani de Xaxim obteve um resultado her6ico no ultimo sabado (15). Jogando em Abelardo
Luz, diante de um dos melhores
times da Copa Amai, 0 Tres
Quedas, 0 time xaxinense fez 0
gol por intermedio do zagueiro
Avelani e sou be manter 0 placar.
Com 0 resultado 0 time de

X1aximesta na segunda fase do
campeonato e jogara sabado
(22), diante do time de Born Jesus no Estadio da Montanha.
Segundo 0 treinador da equipe,
Chico Viecelli, "0 time soube se
portar muito bem, marcou e atacou quando necessario e saiu de
campo com um resultado que da
confianga para seguir sonhando
com 0 campeonato."
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Colegiado de Nutric;ao realiza segunda reuniao de trabalho
20 de Out de 2011 - 08hSlmin

a

Colegiado de Nutric;;aoda Associac;;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) esteve
reunido nesta quarta-feira (19) para realizar a segunda reuniao de 2011. a Colegiado
teve sua formac;;aono mes de agosto, apos a Conferencia Regional de Seguranc;;a
Alimentar e Nutricional do Alto Irani.Na pauta a elaborac;;aoe calculo de cardapios
escolares e 0 atendimento as necessidades nutricionais especiais (diabetes, hipertensao,
intolerancia a lactose, etc.).De acordo com a Presidente do Colegiado, Liana Piccoli, a
ideia de criar cardapios que possam ser usados em todos os municipios, mas, que
respeitem as peculiaridades 10cais.Quanto ao atendimento de necessidades especiais,
trata-se do cardapio diferenciado a ser ofertado aos alunos e pacientes com restric;;5es
alimentares. A Presidente comenta que 0 grupo esta buscando encontrar a melhor forma
de desenvolver 0 trabalho para atender a essas pessoas.O ultimo item da pauta foi a
apresentac;;aodos programas de avaliac;;aonutricional Anthro e Anthro Plus, que foram
criados pela Organizac;;aoMundial da Saude (OMS) para facilitar 0 calculo de avaliac;;ao
nutricional.

e

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Colegiado de Nutri~aoda AMAI realiza segunda reuniao de trabalho
20/10/2011 - 09:29:00

a Colegiado de Nutric;ao da Associac;aodos Municipios

do Alto Irani (AMAI) esteve reunido
nesta quarta-feira (19) para realizar a segunda reuniao de 2011. a Colegiado teve sua
formac;ao no mes de agosto, apos a Conferencia Regional de Seguranc;a Alimentar e Nutricional do
Alto Irani.
Na pauta a elaborac;ao e calculo de cardapios escolares e 0 atendimento as necessidades
nutricionais especiais (diabetes, hipertensao, intolerancia a lactose, etc.).

e

De acordo com a Presidente do Colegiado, Liana Piccoli, a ideia de criar cardapios que possam ser
usados em todos os municipios, mas, que respeitem as peculiaridades locais.
Quanto ao atendimento de necessidades especiais, trata-se do cardapio diferenciado a ser ofertado
aos alunos e pacientes com restric;5es alimentares. A Presidente comenta que 0 grupo esta
buscando encontrar a melhor forma de desenvolver 0 trabalho para atender a essas pessoas.

a ultimo

item da pauta foi a apresentac;ao dos programas de avaliac;ao nutricional Anthro e Anthro
Plus, que foram criados pela Organizac;ao Mundial da Saude (OMS) para facilitar 0 calculo de
avaliac;ao nutricional.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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20/10/2011
- Colegiado de Nutric;ao
realiza segunda reuniao de trabalho

o Colegiado

de Nutrigao da Associagao dos
Municipios
do Alto Irani (AMAI) esteve
reunido nesta quarta-feira (19) para realizar
a segunda reuniao de 2011. 0 Colegiado
teve sua formagao no mes de agosto, ap6s
a Conferencia
Regional
de Seguranga
limentar e Nutricional do Alto Irani.

cardapios escolares e a atendimento
intolerancia a lactose, etc.).

as necessidades

Na pauta a elaboragao
e calculo de
nutricionais especiais (diabetes, hipertensao,

De acordo com a Presidente do COlegiado, Liana Piccoli, a ideia e de criar cardapios que possam ser
usados em todos as municfpios, mas, que respeitem as peculiaridades locais.

Quanta ao atendimento de necessidades especiais, trata-se do cardapio diferenciado a ser ofertado
aos alunos e pacientes com restrigoes alimentares. A Presidente comenta que a grupo esta buscando
encontrar a melhor forma de desenvolver a trabalho para atender a essas pessoas.

o ultimo

item da pauta foi a apresentagao dos programas de avaliagao nutricional Anthro e Anthro
Plus, que foram criados pela Organizagao Mundial da Saude (OMS) para facilitar a calculo de
avaliagao nutricional.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Relat6rio

de atividades

e Prestayao

de Contas - 2011

CUPPING
20/10/2011

Velculo: Tudo Sobre Xanxere - Xanxere
HOME

» NOTiclAS » POLiTICA

Qui, 20110/11 as 15:41 - Visualizac;:6es: 103

Consocial tera palestrantes do Tribunal de Contas e
Controladoria da Uniao
A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) promove na proxima terc;a-feira (25) a 1a
Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto Irani (1a Consocial-

Alto

Irani), na Celer Faculdades em Xaxim.

Na programac;ao pela parte da manha acontecem duas palestras, uma ministrada pelo Analista
de financ;as e Controle da Controladoria Geral da Uniao (CGU), Rodrigo de Bona da Silva e a
outra pelo Consultor Geral e Auditor Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado
de Santa Catarina (TCE/SC), Hamilton Hobus Hoemke.
Ja na parte da tarde acontecem os debates por eixo tematico que sao quatro: 1 - Promoc;ao da
transparencia publica e acesso

a informac;ao e publicos;

engajamento e capacitac;ao da sociedade para

0

2 - Mecanismos de controle social,

controle da gestao publica; 3 - A atuac;ao dos

conselhos de politicas publicas como instancia de controle e 4 - Diretrizes para a prevenc;ao e
combate

0

a corrupc;ao.

De acordo com a assessoria de imprensa da Amai, as inscric;5es para participar do evento, ainda
podem ser realizadas no site da AMAI: www.amaisc.org.br.

Postado por: Leticia Faria
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Colegiado de Nutric;ao realiza
segunda reuniao de trabalho
Xanxere - 0 Colegiado de Nutri¢o daAssociac;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) esteve reunido ontem (19) para realizar a segunda reuniao de 2011.
o Colegiado teve sua formac;ao
no mes de agosto, ap6s a Conferencia Regional de Seguranc;aAlimentar e Nutricional do
Alto Irani.
Na pauta a elaborac;ao e ca1culo de cardapios escolares e 0
atendimento as necessidades nutricionais especiais (diabetes, hipertensao, intolerancia a lactose, etc.).
De acordo 'com a Presidente
do Colegiado, Liana Piccoli, a
ideia e de criar cardapios que
possam ser us ados em todos os
municipios, mas, que respeitem
as peculiaridades locais.
Quanto ao atendimento de
necessidades especiais, tratase do cardapio diferenciado a

ser ofertado aos alunos e pacientes com restric;oes alimentares. A Preside~te comenta que
o grupo esta buscando enco'ntrar a melhor forma de desenvolver 0 trabalho para atender
a essas pessoas.

o ultimo item da pauta foi a
apresentac;ao dos programas de '
avaliaC;aonutricional Anthro e
Anthro Plus, que foram criados '
pela Organizac;ao Mundial da '
Saude (OMS) para facilitar 0 .
calculo de avaliac;aonutricional.

";;1"-

Reuniao aeonteee a eada dois meses
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Amai realiza conferencia sobre
transparencia e contrale social

o

AAssociac;ao dos Municipios
doAlto Irani (Amai) pramove na
proxima terc;a-feira (25) a 1a Conferencia Regional sobre Transparencia e Contrale Social do Alto
Irani (1 a Consocial - Alto Irani),
na Celer Faculdades em Xaxim.
Na pragramac;ao pela parte da
manha acontecem duas palestras, uma ministrada pelo AnaIista de financ;as e Controle da
Contraladoria Geral da Uniao
(CGU), Rodrigo de Bona da Silva e a outra pelo Consultor Geral e Auditor Fiscal de Controle
Externo do Tribunal de Contas
do Estado de Santa Catarina
(TCE/SC), Hamilton Hobus Ho-

emke.
Ja a tarde acontecem os debates por eixo tematico, que sao
quatro: 1 - Promoc;ao da transparencia publica e acesso a informac;ao e publicos; 2 - Mecanismos de contrale social, engajamento e capacitac;ao da sociedade para 0 controle da gestao publica; 3 - A atuac;ao dos
conselhos de polfticas publicas
como instancia de contrale e 4 _
Diretrizes para a prevenc;ao e 0
combate a corrupc;ao.
As inscric;6es para participar
do evento, ainda podem ser realizadas
no
site
www:amaisc.org.br.

- 2011
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21/10/2011
sao do Tribunal de Contas do Estado e da

Controladoria Geral da Uniao
21 de Out de 2011 - 10h46min

A Associac;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) promove na proxima terc;a-feira (25) a
1a Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto Irani (1 a Consocial
- Alto Irani), na Celer Faculdades em Xaxim.
Na programac;ao pela parte da manha acontecem duas palestras, uma ministrada pelo
Analista de financ;as e Controle da Controladoria Geral da Uniao (CGU), Rodrigo de Bona
da Silva e a outra pelo Consultor Geral e Auditor Fiscal de Controle Externo do Tribunal
de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Hamilton Hobus Hoemke.
Ja na parte da tarde acontecem os debates por eixo tematico que sao quatro: 1 Promoc;aoda transparencia publica e acesso informac;ao e publicos; 2 - Mecanismos de
controle social, engajamento e capacitac;ao da sociedade para 0 controle da gestao
publica; 3 - A atuac;ao dos conselhos de pollticas publicas como instancia de controle e 4
- Diretrizes para a prevenc;ao e 0 combate corrupc;ao.

a

a

As inscric;6es para participar do evento, ainda podem ser realizadas no site da AMAI:
www.amaisc.org.br .
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Consocial- Alto Irani: palestrantes
sao do Tribunal de Contas do Estado e da
Controladoria Geral da Uniao
I!!

Xaxim - A Associar;ao
dos Municipios do
Alto Irani (AMAI)
promove na pr6.xima terr;a-feira (25) a I!!
Conferencia
Regional sobre
Transparencia
e Controle So. cial do Alto Ira~ni (I!!Consocial
- Alto Irani), na
Celer Faculdades em Xaxim.
Na progra· mar;ao
pela
parte da manha acontecem
· duas palestras,
·uma ministrada pelo Analis-

ta de finanr;as e Controle
.
da Controladoria
Geral da Uniiio
(CGlJ), Rodrigo
de
Bonada
Silva e a
Dutra pelo
Consultor
GeraleAuditor Fiscal
de ControIe Extemo
do TribunaldeConUisdo Estado de santaCatarina
(TCEjSC),

Hamilton Hobus
Hoemke.

Ja na parte da tarde acontecem os debates por eixo tematico que
sao quatro: 1 - Promor;ao da transparencia publica e acesso a informar;ao e publicos; 2 - Mecanismos de controle social,
engajamento e capacitar;ao da sociedade para 0
controle da gestao publica;3 -Aatuar;ao dos conselhos de'politic~ publicas como mstancla de controle e 4 - piretrizes para
a prevenr;ao e 0 combate
a corrupr;ao.
As inscrir;oes para participar do evento, ainda podem ser realizadas
no site da AMAI: www.
amaisc.org.br.
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1a Consocial- Alto Irani

Palestrantes SaO do Tribunal
de Contas do Estado e da
\ Controladoria Geral da Uniao
Xanxere - A Associayao
Hamilton Hobus Hoemke.
dos Municipios do Alto Irani
Ja. na parte da tarde acon(Amai) promove na proxima tecem os debates por eixo
. terya-felra(25) a laConferencia tematico que sao quatro: 1
Regional sobre Transparencia - Promoyao da transparencia
, e Controle Social do Alto Irani publica e acesso it informayao
W Consocial - Alto Irani), na e publicos; 2 - Mecanismos de
Celer Faculdades em Xaxim.
controle social, engajamento e
Na programayao pela parte capacitayao da sociedade para
da manha acontecem duas o controle da gestao publica;
.palestras, uma ministrada pelo 3 - A atuayao dos consellios de
Analista de finanyas e Con- politicas publicas como instantrole da Controladoria Geral cia de controle e 4 - Diretrizes
da Uniao (CGU), Rodrigo
para a prevenyao e 0 combate
de Bona da Silva e a outra it corrupyilo.
pelo Consultor Geral e Auditor
As inscriy6es para participar
. Fiscal de Controle Extemo do do evento, ainda podem serreaTribunal de Contas do Estado lizadas no site daAmai: www.
de Santa Catarina (TCE/SC), amaisc.org.br.
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CUPPING
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de Cant as - 2011

21/10/2011

·Colegiado d'e Nutri~ao
realiza segunda reuniao de
trabalho
·
0 Colegiado de Nutri9ao daAssocia9ao dos Municipios do Alto Irani
~ (AMAI) esteve reunido nesta quarta-feira (19) para realizar a segunda reuniao
, de 2011. 0 Colegiado teve sua forma9ao no mes de agosto, ap6s a
, Conferencia Regional de Seguran9a Alimentar e Nutricional do Alto Irani.
: Na pauta a elabora9ao e calculo de cardapios escolarese 0 atendirnento
as necessidades nutricionais especiais (diabetes, hipertensao, intolerancia
~ a lactose, etc.).
· De acordo com a Presidente do Colegiado, Liana Piccoli, a ideia e de cri~lr
cardapios que possam ser usados em todos os municfpios, mas, qUI:
respeitem as peculiaridades locais.
Quanto ao atendimento de necessidades especiais, trata-se do cardaplo
diferenciado a ser ofertado aos alunos e pacientes com restri<;6es
· alimentares. A Presidente comenta que 0 grupo esta buscando encontrm a
melhor forma de desenvolver 0 trabalho para atender a essas pessoas
ultimo item da
pauta
foi
a
apresenta9ao
dos programas
de avalia9ao
nutricional
Anthro eAnthro '
Plus, que foram
criados
pela
Organiza9ao
Mundial
da
Saude (OMS)
para facilitar 0
calculo
de
avalia9ao
nutricional.
Fernanda
Bertotto
AscomAMAI

o

..

As reullioes acolllecem a cm/a dois me.H!S

..•
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Colegiado de Nutri~ao realiza
segunda reuniao .de trabalho
Xanxere - 0 Colegiado de respeitem as peculiaridades
locais.
Nutri9ao
da
Associa9ao
dos Municfpios do Alto Ira- Quanto ao atendimento de
ni (AMAI) esteve reunido na necessidades especiais, traquarta-feira (19) para realizar ta-se do cardapio diferenciaa segunda reuniao de 2011. do a ser ofertado aos alunos
o Colegiado teve sua forma- e pacientes com restri90es
A Presidente
9ao no mes de agosto, ap6s alimentares.
comenta que 0
a Conferencia Regrupo esta busgional de Segucando encontrar
ran9a Alimentar e
a ideia e de criar
a melhor forma
Nutricional do Alto
cardapios que
de
desenvolver
Irani.
o trabalho para
Na pauta a elabo- possam ser usados
em todos os
atender a essas
ra9ao e calculo de
municfpios
pessoas.O ultimo
cardapios
escoitem da pauta foi
lares e 0 atendia
apresenta9ao
mento as necessidos programas de avalia9ao
dades nutricionais especlals
nutricional Anthro e Anthro
(diabetes, hipertensao, intoiePlus, que foram criados pela
rancia a lactose, etc.).
Organiza9ao Mundial da SauDe acordo com a Presidente
do Colegiado, Liana Piccoli, a de (OMS) para facilitar 0 calideia de criar cardapios que culo de avalia9ao nutricional.
possam ser usados em to- (Assessoria de Imprensa da
dos os municfpios, mas, que Amai)
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- Xanxere

25/10/2011

Guarani de Xaxim goleia Born Jesus
Aos poucos, 0 Guarani de Xaxim vai fazendo jus ao time vencedor de outrora. Jogando um
futebol competitivo e alegre venceu 0 bom time de Bom Jesus
par 4 a 1. A partida foi realizada
no ultimo sabado (22), no Estadio da Montanha, em Xaxim. Para
o time de Xaxim, marcaram Piola (2), Fiorentin e Adriano.
A partida da volta sera realizada neste sabado (29), no Est$dio Municipal de Bom Jesus, a

partir das 16h30. 0 Guarani podera perder ate pol' dois gols que
estara c1assificado para as semifinais da Copa Amai, .taya prefeito Gilson Vicenzi.
o tecnico Jose Carlos Viecelli
disse estar confiante, principalmente porque a equipe vem jogando bem a cada jogo que disputa. 0 meia Pi61aque foi recentemente contratado tem sido um
dos grandes nomes dessa Copa
Amai e tem feito a diferenya.

- 2011
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25/10/2011

Guarany vence em casa e deve passar pelas
quartas de finais
Xaxim - 0 Esporte Clube Guarany venceu no ultimo sabado a primeira partida das
quartas de finais da Copa Amai 2011. 0 placar de 4 a 1 foi diante da equipe de Bom
Jesus. No jogo de volta, a equipe de Xaxim pode ate perder por um placar de 2 a 0
para ir para as semifinais. Se passar, 0 Guarany deve enfrentar 0 vencedor de"Tres
Estrelas e Passos Maia. No outro Grupo disputam vagas para as semifinais, as equipes de Olaria x Marema e Tabajara x Tres Quedas.
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1a Consocial Alto Irani: 200 pessoas participam do evento
As propostas serao defendidas par 11 delegados que representarao a regiao do Alto Irani em
Florian6polis.

Xanxere - A Associac;ao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) realizou nesta terc;a-feira (25)
a 18 Conferencia

Regional sobre Transparencia

e Controle Social do Alto Irani (18 Con social
Alto Irani). Mais de 200 pessoas lotaram 0
audit6rio da Celer Faculdades, na cidade de
Xaxim.

o Prefeito

de Xaxim e Presidente da AMAI,

Gilson Vicenzi, salientou na abertura do evento
que a participac;ao da sociedade

e essencial

para a melhoria da gestao publica.
"A presenc;a da populac;ao junto as atividades
da administrac;ao municipal facilita 0 trabalho,
pois, assim podemos ir adequando 0
planejamento de acordo com as necessidades
das pessoas", comenta Vicenzi.
Ap6s a abertura foram realizadas duas palestras. A primeira com 0 Analista de financ;as e Controle da
Controladoria Geral da Uniao (CGU), Rodrigo de Bona da Silva, que explicou aos participantes que
maior prop6sito da CGU com a Consocial

e promover

a transparencia

estimular a participac;ao da sociedade no acompanhamento

0

e a aces so a informac;ao e

e controle da gestao publica.

A segunda palestra foi ministrada pelo Consultor Geral e Auditor Fiscal de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Hamilton Hobus Hoemke.
Hamilton apresentou varias formas para que 0 cidadao contribuia com a promoc;ao efetiva controle
social, lembrando que todos tem parcela de responsabilidade

sobre 0 que acontece nos municipios.

No periodo da tarde foram realizados os debates par eixos tematicos, onde foram levantadas 20
propostas e priorizadas quatra. As pro pastas serao apresentadas

e defendidas pelos 11 delegados

que representarao a regiao do Alto Irani,na Consocial Estadual, que acontece de 14 a 16 de marc;o de
2012, em Florian6polis.

Fernanda Bertotto
AscomAMAI

.,
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- Xanxere

Conferencia

o prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi fez ontem a Abertura da
13Conferencia Regional de Transparencia e Controle Social do
Alto Irani, que tem por objetivo pramover a transparencia na administrayao e estimular a participayao da sociedade no acompanhamento e contrale da gestao publica, fazendo acontecer a
democracia. Ao seu lado na foto, os palestrantes Rodrigo de
Bona da Silva que trabalha como analista de finanyas da contraladoria geral da Uniao, e Hamilton Hobus Hoemke, Consultor e auditor fiscal do Tribunal de contas.
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CLIPPING
Velculo: Bom Dia Santa Catarina - Joa~aba

27/10/2011

1a Consocial Alto Irani:
200 pessoas participam do evento
27/10 -Alto Irani - A Associa9ao
dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realizou nesta ter9a-feira (25) a 18
Conferemcia Regional sobre
Transparemcia e Controle Social do
Alto Irani (18 Consocial Alto Irani).
Mais de 200 pessoas lotaram 0
audit6rio da Celer Faculdades, na
cidade de Xaxim.
o Prefeito de Xaxim e Presidente
da AMAI, Gilson Vicenzi, salientou na
abertura do evento que a participa9ao da sociedade e essencial para a melhoria da gestao
publica. "A presen9a da popula9ao junto as atividades da administra9ao municipal facilita 0
trabalho, pois, assim podemos ir adequando 0 planejamento de acordo com as
necessidades das pessoas", comenta Vicenzi.
Ap6s a abertura foram realizadas duas palestras. A primeira com 0 Analista de
finan9as e Controle da Controladoria Geral da Uniao (CGU), Rodrigo de Bona da Silva que
explicou aos participantes que 0 maior prop6sito da CGU com a Consocial
prom over a
transparencia e a acesso a informa9ao e estimular a participa9ao da sociedade no
acompanhamento e controle da gestao publica.
A segunda palestra foi ministrada pelo Consultor Geral e Auditor Fiscal de Controle
Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Hamilton Hobus
Hoemke. Hamilton apresentou varias formas para que 0 cidadao contribuia com a prom09ao
efetiva controle social, lembrando que todos tern parcela de responsabilidade sobre 0 que
acontece nos municipios.
No periodo da tarde foram realizados os debates por eixos tematicos, onde foram
levantadas 20,propostas e priorizadas quatro. As propostas serao apresentadas e
defendidas pelos 11 delegados que representarao a regiao do Alto Irani,na Consocial
Estadual, que acontece de 14 a 16 de mar90 de 2012, em Florian6polis.
I

e
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Velculo: Radio Clube - Sao Domin os

la Consocial Alto Irani: 200 pessoas participam do evento
27 de Out de 2011 - 10h12min

A Associal;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta terl;a-feira (25) a 1a
Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto Irani (la Consocial
Alto Irani). Mais de 200 pessoas lotaram 0 auditorio da Celer Faculdades, na cidade de
Xaxim.O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, salientou na abertura
do evento que a participal;ao da sociedade essencial para a melhoria da gestao publica.
"A presenl;a da populal;ao junto as atividades da administral;ao municipal facilita 0
trabalho, pois, assim podemos ir adequando 0 planejamento de acordo com as
necessidades das pessoas", comenta Vicenzi.Apos a abertura foram realizadas duas
palestras. A primeira com 0 Analista de finanl;as e Controle da Controladoria Geral da
Uniao (CGU), Rodrigo de Bona da Silva, que explicou aos participantes que 0 maior
proposito da CGU com a Consocial promover a transparencia e a acesso a informal;ao e
estimular a participal;ao da sociedade no acompanhamento e controle da gestao
publica.A segunda palestra foi ministrada pelo Consultor Geral e Auditor Fiscal de
Contrale Externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Hamilton
Hobus Hoemke. Hamilton apresentou varias formas para que 0 cidadao contribuia com a
promol;ao efetiva controle social, lembrando que todos tem parcela de responsabilidade
sobre 0 que acontece nos munidpios.No periodo da tarde foram realizados os debates
por eixos tematicos, onde foram levantadas 20 propostas e priorizadas quatro. As
prapostas serao apresentadas e defendidas pelos 11 delegados que representarao a
regiao do Alto Irani,na Consocial Estadual, que acontece de 14 a 16 de marl;o de 2012,
em Florianopolis.

e

e

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Geral

200 pessoas
participam da la
Consocial Alto Irani
o·iv·u,·ga·ca·o----pagina 5
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Consocial'Mto I:cani: 200
pessoas pa,rticipam do evento
1a

Xaxim - A AMAI - As;ocia<;aodos Municipios do Alto Irani realizou na ultima ter<;a-feira (25) a II! Consocial Alto Irani -II! Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle
Social do Alto Irani. Mais de
200 pessoas lotaram 0 auditorio da Celer Faculdades, na cidade de Xaxim.
o Prefeito de Xaxim e Presidente daAMAI, Gilson Vicenzi,
salientou naabertura do evento
que a participa<;ao da socieda-

e

de essencial para a meTporia
da gestao publica. "Apresen<;a
da popula<;3:ojunto as ativida':'
des da administra<;ao municipal facilita 0 trabalho, pois, assim podemos ir adequando 0
planejamento de acordo com
as necessidades das pessoas",
comenta Vicenzi.
Apos a abertura foram realiiadas duas Palestras. A primeira com 0 Analista de Finan<;ase
Controle da Controladoria Geral da Uniao (CGO), Rodrigoge

B'onapa8ilva, que explicou aos
participantes que 0 maior proposito da CGU com a Conso- .
cial promover a transpar~ncia e 0 acesso a informa<;3:oe •
estimular a participa<;ao da so- 1
ciedade no acompanhamento .
e controle da gestao publica. "
A segunda palestra foi mi- '
nistrada pelo Consultor Geral
e Auditor Fiscal de Controle ~
Extemo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina(TCEjSC), Hamilton Hobus
Hoemke. Hamilton apresentou
yarias formas para que 0 cida<laooontribuacom a promo<;oo
efetiva do controle social, lembrando que todos tern parcela de responsabilidade sabre 0
que acontece nos municipios.
No periododa tarde foram
realizados os debatespor eixos
,temiticos, onde foram levantadas ~O·propostas e prioriza. dasquatro. As propostas serao
"apresentadas e defendidas pelos 11delegados que representi#ao regiao do Alto Irani, na
" COI}socialEstadual, que acon'x'tece de 14 a 16 de mar<;o de
2012, em Florianopolis.

e

a

Mais de 200 pessoas Rar~iciparamdo evento
<,.;-
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~~,

a Falcao

- Abelardo Luz

28/10/2011

PA AMAI 2011

Time abelardense
empata 0 primeiro jogo
das quartas de finais

No sabado, dia 22 de outubro, aconteceu no
Estadio Municipal Valdir Stefani de Abelardo
Luz, a primeira partida das quartas de finais da
Copa AMAI. 0 confronto foi entre as equipes
Tres Quedas x Tabajara de Xanxere, onde 0 jogo
ficou empatado em OxO.A proxima competi<;llo
envolvendo a equipe abelardense, acontecera
no domingo, dia 30 de outubro, no campo do
Tabajara.
Segun<;lo 0 tecnico do time Tres Quedas
Tarciso Andrade, 0 Tabajara e 0 time favorito,
mas a expectativa e boa. "0 Tabajara era 0 Unico

time que tinha 100% de aproveitamento e com alto
investimento. Mas com esfor<;o, uniao e dedica<;llo
de todos, conseguimos urn born resultado. Temos so
dois atletas de fora, 0 restante
sao jogadores de Abelardo Luz.
Vamos jogar unidos e estamos
confiantes. Sabemos da capacidade da equipe Tabajara e
vamos respeitar. Gostaria tambern de agradecer ao apoio da
torcida e 0 comercio que esta
nos apoiando", finaliza Tarciso.
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29/10/2011

Copa Amai 2011 pode ter classico xanxerense na fase semifinal
29 de Out de 2011 - OSh53min

Os jogos da segunda fase da Copa Amai acontecem neste fim de semana e valem vaga
na semifinal da competi<;ao. Tres partidas serao realizadas em Xanxere. No sabado (29),
no estadio Rafael Merlsio, no Bairro Aparecida, 0 Olaria recebe a equipe da CME de
Marema e pode perder ate por um gol de diferen<;a que mesmo assim garante vaga na
semifinal. Passando para a proxima fase com vitoria 0 Olaria garante a realiza<;ao da
segunda partida da semifinal nos seus dominios.
Outro c1ube de Xanxere, que tambem joga em casa e pode perder por um go\ de
diferen<;a, e 0 EC Inducolor Tres Estrelas, que recebe no estadio do Bairro Joao Winckler,
o time da CME de Passos Maia.
Ainda no sabado, jogam em Bom Jesus, 0 CME Bom Jesus 29 de Junho contra a equipe
do Guarany, de Xaxim. No primeiro confronto entre as equipes, em Xaxim, 0 29 de Junho
perdeu por 4 a 1, e agora precisa vencer por pelo menDs tres gols para levar 0 jogo para
os penaltis. Todos os jogos deste sabado (29) iniciam a partir das 16h30min.
No domingo (30), 0 jogo inicia as 16 horas e vai definir 0 semifinalista. No estadio
municipal, 0 Tabajara de Xanxere recebe a equipe da Associa<;ao Esportiva Tres Quedas,
de Abelardo Luz. 0 primeiro jogo aconteceu em Abelardo Luz e ficou em 0 a O.
Classico xanxerense na semifinal da Copa Amai
Caso 0 Tabajara, Olaria e Tres Estrelas se c1assifiquem, vai acontecer um c1assico
xanxerense na semifinal da Copa Amai, assim, esta garantindo pelo menDs uma equipe
de Xanxere na final da competi<;ao.
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CLIPPING
Velculo: 100.7 FM - PassosMaia

31/10/2011

NOTlCIAS

31/10/2011-

PassosMaia esta eliminado da Copa Amai 2011

A CME de Passos Maia foi derrotada no ultimo sabado, dia 29, pelo placar de 7x1 frente ao Tres
Estrelas de Xanxere, jogando na casa do adversario, embaixo de chuva e sobre um campo em
pessimo estado de conserva980, e esta eliminada da Copa AMAI 2011.

A equipe de Passos Maia jogou bastante desfalcada e acabou sendo presa facil para 0 adversario,
que se aproveitou de varios erros no come90 da partida para fazer os gols e garantir a tranquilidade
no restante do jogo.

Esse ana Passos Maia foi representado apenas por jogadores do municipio, uma forma de incentivar
o esporte amador no municipio. Apesar da derrota e a desclassifica9ao, todos estao de parabens pelo
esfor90 demonstrado para representar a cidade.

Fonte: Prefeitura de Passos Maia - Jarbas Ritter de Ramos
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AMAI promove curso de atualizac;ao para a Nova Contabilidade Publica

A Associa9ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) esta com as inscri90es abertas para 0 curso de
atualiza9ao para a Nova Contabilidade Publica. 0 publico-alvo sao servidores que atuem nas areas
de Contabilidade Publica, Contrale Interno, Tesouraria e demais profissionais que atuam no financeira
de Prefeituras e Camaras de Vereadores da regiao do Alto Irani.

A Nova Contabilidade Publica tem por finalidade ajustar as normas brasileiras com as normas
internacionais de contabilidade, pois, no atual cenario de economia globalizada e competitiva, a troca
de informa90es contabeis entre parses, estado e municrpios tem se tornado cada vez mais freqUente,
gerando a necessidade de ajustar as demonstra90es a padrOes muitas vezes divergentes daqueles
adotados.

o curso

trara uma atualiza9ao dos conteudos te6ricos e praticos da nova contabilidade publica, para
melhoria das informa90es que integram as Demonstra90es Contabeis e Relat6rios necessarios a
consolida9ao das contas publicas.
As inscri90es podem ser realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br.Mais
informa90es
pelo telefone (49) 3433 0040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta com 64horas/aula e
serao disponibilizadas 50 vagas para a regiao. A aula inaugural esta marcada para 0 dia 18 de
novembro as 13h30min.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Amai oferece, para novembro, curso de atualiza~ao para
a Nova Contabilidade Publica

As inscric;:oespodem ser realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br

A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) esta com as inscric;oes abertas para

0

curso

de atualizac;ao para a Nova Contabilidade Publica. 0 publico-alvo sao servidores que atuem nas
areas de Contabilidade Publica, Controle Interno, Tesouraria e demais profissionais que atuam
no financeiro de Prefeituras e Camaras de Vereadores da regiao do Alto Irani.
A Nova Contabilidade Publica tem por finalidade ajustar as normas brasileiras com as normas
internacionais de contabilidade, pois, no atual cenario de economia globalizada e competitiva, a
troca de informac;oes contabeis entre paises, Estado e municipios tern se tornado cada vez mais
frequente. gerando a necessidade de ajustar as demonstrac;oes a pad roes muitas vezes
divergentes daqueles adotados.

o curso trara uma atualizac;ao dos conteudos

te6ricos e praticos da nova contabilidade publica,

para melhoria das informac;oes que integram as Demonstrac;oes Contabeis e Relat6rios
necessarios a consolidac;ao das contas publicas.
As inscric;oes podem ser realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br.Mais
informac;oes pelo telefone (49) 3433-0040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta com
64 horas/aula e serao disponibilizadas 50 vagas para a regiao. De acordo com a assessoria de
imprensa da Amai, a aula inaugural esta marcada para

0

dia 18 de novembro as 13h30min.
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Nova Contabilidade Publica: AMAI promove curso de atualizac;ao

o curso

trara uma atualiZat;BO dos conteudos

te6ricos

e praticos da nova contabilidade publica.

Xanxere - A Associacao dos Municrpios do Alto Irani
(AMAI) esta com as inscricoes abertas para 0 curso de
atualizacao para a Nova Contabilidade

Publica.

o publico-alvo

sao servidores que atuem nas areas de

Contabilidade

Publica, Controle Interno, Tesouraria e

demais profissionais que atuam no financeiro de
Prefeituras e Camaras de Vereadores da regiao do Alto
Irani.
A Nova Contabilidade

Publica tem por finalidade ajustar

as normas brasileiras com as normas internacionais
contabilidade,

de

pois, no atual cenario de economia

globalizada e competitiva, a troca de informacoes
contabeis entre parses, estado e municrpios tem se tornado cada vez mais freqOente, gerando a
necessidade de ajustar as demonstracoes

o curso

a padroes muitas vezes divergentes daqueles adotados.

trara uma atualizacao dos conteudos te6ricos e praticos da nova contabilidade

melhoria das informacoes que integram as Demonstracoes

publica, para

Contabeis e Relat6rios necessarios a

consolidacao das contas publicas.
As inscricoes podem ser realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br.Mais

informacoes

pelo telefone (49) 3433 0040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta com 64horas/aula
serao disponibilizadas

50 vagas para a regiao. A aula inaugural esta marcada para 0 dia 18 de

novembro as 13h30min.

Fernanda Bertotto
AscomAMAI

e
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-
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AMAI promove curso de atualiza~ao
para a Nova Contabilidade Publica
-A Associac;ao dos Municlpios do Alto Irani (AMAI) esta com as
inscric;oes abertas para 0 curso de atualizac;ao para a Nova Contabilidade Publica. 0
publico-alvo sao servidores que atuem nas areas de Contabilidade Publica, Controle Interno,
Tesouraria e demais profissionais que atuam no financeiro de Prefeituras e Camaras de
Vereadores da regiao do Alto Irani.
A Nova Contabilidade Publica tern por finalidade ajustar as normas brasileiras com as
normas internacionais de contabilidade, pois, no atual cenario de economia globalizada e
competitiva, a troca de informac;oes contabeis entre palses, estado e municlpios tern se
tornado cada vez mais frequente, gerando a necessidade de ajustar as demonstrac;oes a
padroes muitas vezes divergentes daqueles adotados.
o curso trara uma atualizac;ao dos conteudos teoricos e praticos da nova contabilidade
publica, para melhoria das informac;oes que integram as Demonstrac;oes Contabeis e
Relatorios necessarios a consolidac;ao das contas publicas.
As inscric;oes podem ser realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br.Mais
informac;oes pelo telefone (49) 3433 0040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta
com 64horas/aula e serao disponibilizadas 50 vag as para a regiao. A aula inaugural esta
marcada para 0 dia 18 de novembro as 13h30min.
31/10 -Alto Irani
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AMAI - la Consocial Alto Irani: 200 pessoas participam do evento
31/10/2011 - 11:31:00
A Associa<;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta ter<;a-feira (25) a 1a
Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto Irani (1 a Consocial Alto
Irani). Mais de 200 pessoas lotaram 0 auditorio da Celer Faculdades, na cidade de Xaxim.

o

prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, salientou na abertura do evento que a
participa<;ao da sociedade essencial para a melhoria da gestao publica. "A presen<;a da popula<;ao
junto as atividades da administra<;ao municipal facilita 0 trabalho, pois, assim podemos ir
adequando 0 planejamento de acordo com as necessidades das pessoas", comenta Vicenzi.

e

Apos a abertura foram realizadas duas palestras. A primeira com 0 Analista de finan<;as e Controle
da Contraladoria Geral da Uniao (CGU), Rodrigo de Bona da Silva, que explicou aos participantes
que 0 maior proposito da CGU com a Consocial promover a transparencia e a acesso a
informa<;ao e estimular a participa<;ao da sociedade no acompanhamento e controle da gestao
publica.

e

A segunda palestra foi ministrada pelo consultor geral e auditor fiscal de Contrale Externo do
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), Hamilton Hobus Hoemke. Hamilton
apresentou varias formas para que 0 cidadao contribuia com a promo<;ao efetiva contrale social,
lembrando que todos tem parcela de responsabilidade sobre 0 que acontece nos munidpios.
No periodo da tarde foram realizados os debates por eixos tematicos, onde foram levantadas 20
propostas e priorizadas quatro. As propostas serao apresentadas e defendidas pelos 11 delegados
que representarao a regiao do Alto Irani, na Consocial Estadual, que acontece de 14 a 16 de mar<;o
de 2012, em Florianopolis.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

