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Era da Informação
Muitos estudiosos já disseram que se vive a era do conhecimento, porém, nos
últimos dez anos se firma a tese que estamos na era da informação. Nunca na
história da humanidade o mundo ficou sabendo de tudo em um breve espaço
de tempo. A tecnologia que vem sendo aperfeiçoada desde a invenção do
computador, e o uso da internet como rede de informações já faz parte da vida
em sociedade.
Dentro deste contexto, as instituições públicas e privadas vêm aderindo a
portais e serviços através da internet, sem contar ainda quando algumas
existem apenas no mundo virtual.
Um portal, hoje na área pública, é uma fonte de serviços e informações para a
população, e uma forma de dar transparência as ações do poder público. Na
região da AMAI, todos os municípios possuem portal, que está integrado a
Rede Catarinense de Informações Municipais (RedeCim).
A AMAI com essa mesma perspectiva também conta com um portal na internet
(www.amaisc.org.br) onde são veiculadas notícias da entidade, dos municípios
e região. Ainda são divulgados os cursos promovidos pela AMAI, e
disponibilizadas outra informações numa grade de hiperlinks.
A AMAI em parceria com a Federação Catarinense de Municípios oferece aos
associados outros serviços na área de tecnologia da informação como o
servidor de e-mails, o sigaweb e assessoramento aos portais municipais.
Servidor de e-mails
Para fortalecer a comunicação a FECAM fornece um servidor de correio
eletrônico, o que dispensa a contratação de um provedor para a utilização de
serviços de e-mail, permitindo economia na utilização dos recursos públicos
municipais.
Sigaweb
O SigaWeb é um sistema para solicitação de serviço aos
setores da AMAI. Cada município recebeu o login e a senha
para usar o sistema.
O solicitante ainda pode acompanhar em que etapa está o
pedido de serviço. Através do sistema é possível gerar
relatórios ao final de cada mês, semestre ou anual para
acompanhamento das atividades.
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Novos Portais municipais
A FECAM oferece as suas associações e municípios filiados portais na Internet
gratuitamente através da RedeCIM. Na região da AMAI todos os municípios
possuem portal.

Abelardo Luz
Bom Jesus
Entre Rios
Faxinal dos Guedes
Ipuaçu
Lajeado Grande
Marema
Ouro Verde
Passos Maia
Ponte Serrada
São Domingos
Vargeão
Xanxerê
Xaxim

www.abelardoluz.sc.gov.br
www.bomjesus.sc.gov.br
www.entrerios.sc.gov.br
www.faxinal.sc.gov.br
www.ipuacu.sc.gov.br
www.lajeadogrande.sc.gov.br
www.marema.sc.gov.br
www.ouroverde.sc.gov.br
www.passosmaia.sc.gov.br
www.ponteserrada.sc.gov.br
www.saodomingos.sc.gov.br
www.vargeao.sc.gov.br
www.xanxere.sc.gov.br
www.xaxim.sc.gov.br

Ranking de acessos portal da AMAI
Ano Acessos
2014 14.465
2015 16.393
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Ranking de acessos dos portais municipais
Municípios
2014
2015
58.919 65.512
Abelardo Luz
Bom Jesus
15.715 20.430
Entre Rios
22.256 27.423
Faxinal dos Guedes 45.087 41.678
Ipuaçu
29.090 24.083
Lajeado Grande
29.111 27.584
Marema
25.966 32.393
Ouro Verde
21.952 28.621
Passos Maia
26.139 21.349
Ponte Serrada
37.530 35.903
São Domingos
55.854 54.098
Vargeão
28.871 21.001
Xanxerê
150.585 180.349
Xaxim
148.261 154.329

