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Amai .prombve capacita<;ao· sobre
Pregao presencial e eletronico
Caciano

Sempre preocupada em atualizar e modemizar os servi90s das
equipes tecnicas das prefeituras
da regiao, a Associac;ao dos
Municipios do Alto Irani (Amai)
promove capacitac;ao de pregoeiros e respectiva eq(Jipe de
apoio. 0 objetivo e esciarecf.T a
modalidade de licitac;!3oPregao,
na'sform as presencial e eletronico, informar sobre a ob~igatoriedade da utllizac;ao da modal idade Pregao na aquisic;ao de bens
eservic;os comuns com recursos
transferidos voluntariamente pela
Uniao, bem como debater acerca das alterac;6es nas licitac;6es
processadas pela modalidade
pregao decorrentes da publicac;ao
da Lei Complementarno. 123/06
(Estatuto das Microempresas e
Palestr~nte Edinando Brustolini e
das Empresas' de Pequeno Porque ('l pregac tfrrn dois grancles
te), e procedimentos para implanbeneficios <:Iuepodem s~r destatac;~a e operac;ao do Sistema de
cados. Primeiro dar' transpar€mRegistro de Prec;o.
cia aC'processa. 0 segundo granQuem ministra 0 curso e' 0
de beneficio
a economia que
a9sessorJurfdico da Fecam, Edise tem. "Um'a vez que e realizanando 8rustolini, graduado e
do o'pregao se tem'a oportunidar1estrando em direito pela UFSC.
de Je rever prec;os durante a proEle ressalta que uma das dificulpria licita¢ao. E como se uma
dades trazidas recentemente do
pessoa fosse a uma loja pesquiPregao e 0 fato de tratar com
sar r.r~c;os e de pais val a outra e
beneficios as micro e pequenas
diz:.'olh.a:3 primeira fez este pre.empresas. "As vezes 0 municiC;O,voce naG pode cobrir'"'9rnespio nao tem, ou nao sabe cQmo
mc....Entao 'com esse tipo de, deconceder beneffcios a estas embate dentro do pregao a tendenpresas, que sao pjevistos em rei.
cia de economizar nas compras
Essa dificuldade de conceder
do municipio e grande", enfatiza.
beneficio gera conflitos pra frenDe acordo com 8rustolini, 0
te, porque as grandes empresas,
universo de .)bjetos que pode.ser
na verdade, nao querem que as
adquirido atr:weS'Jo pregao e ~m
pequenas e micros empresas
recebam tais beneficios e a ad- . -torn.~\de 90% das compras N1U-'
. nic:ipais, s"mente nao pade ser .
ministraC;80 pr~cisa administrar
feito para coristruir escolas, preISS), saber 0 que
e 0 que nao e
dios r.'IJblicm, pC'1imentac;ao,endireito e conduzir 0 certame, a
fre outras compras desse genelicitac;ao em si com todo zelo e
roo0 presidente da Amai, Osmar'
cuidado", destaca Edinando.
Tozzo, prefeito de Passos Maia, .
capacitador ressalt~ ainda

e

e

o

Paludo

presidente da Amai Osmar Tozzo

afi(ma que est~ e mais umjmponante curso que a entidade
oferece preocupada ern aprimorar (:onstantemente as equipes
tecllicas das prefeituras. "Q pregao e uma modalidade de Iicitac;aoque veio para ficar e demonstra que e uma das melhores,
porque desburocratiza e, ao mesmo temp'), reune muito mais fornecedores l')um mesmo momen.to fazendo 0 leilao inverso, querTl
ofeiecer 0 melhar prec;o e 0 vencedar", :::lvaliaTozzo.
A C3pacitac;ao iniciou ontem
e encerra hoje, sendo que a mesma acontece no auditorio da
Unoesc Xanxere, onde estao .
participando cerca de 70 pesso"
aB, entr,,:,presidentE.se membros
.des 'c,:,mis'3geS je IicitayGes,
)2regoeir9s, membr"os(!e equipes
de apoio, chefes de departamentos de r:;ompras, 3ssessores jurfdicC's, entre Qutros interessados, da$- Prefeitur,',is de tode 0
OeJte catarinense.
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Amai promove capacita_~ao
na modalidade de Pregao
presencial e eletronico
A Ass.oci~~ao dos MUR.iCipios do Alto Irani (Amai) promove
capa<?lta~.aode pregoelros e respectivaequipe
de apoio. 0
obJetivo e esclarecer a modalidade de Iicita~ao Pregao nas
form~~ pre~encial e ele~ronico, informar'sobre a obrigatori~dade
da utlhza~ao da modahdade na aquis.i~ao de bens e servi~os
comuns.

t:··~~teg_a:a:'}'P;'r·esencia'i e 'Eletro niCo '
~.

.'

'Pre'gao '€i' ~rT1adas s.eis modade, pois, como os licitantes
dalidades ge Iicita~o utilizadas.
podem paixar suas ofertas e
no Brasil,considefada cQm9 urn
disputar a velida -do objeto em
. aperfeic;oamentodo regime de. questao, osprec;os costumam
lidtac;oes para a Admini~trac;ao , •chegar a patamares bern mais
Publica Federal.
baixos do que os conseguidos
Esta rnodalidade· possibilita ' com as demais modalidades.
o incremento da tompetitividaTambem,a requ<;ao.do tempo
q'eg anipliC3<;80. qasoportuni-'
,~mque se transcorre a·licitadades de partieipa<;ao nas iici~o e menor, e isto viabiliza con-'
tac;oes, pOI'parte <;loslicitantes " tratac;oes mais rapidas·e eficique sao Pessoas Juridlcas ou
entes.
Pessoas Fisicasinteressadas
a prega!' ':Jode ser P~.esenem vender bens' e/ou servic;os
cial (onde oslicitantes se encomuns conforme os editais e
contram e participam da discontratos que visam 0 interesputa) ou Eletronico (onde os lise publico. Tambem chamado
citantes se encontramem sala
de Leilao Reverso. Outro granvirtual pela internet, usando sisdediferen.cial do Pregao em'
temasde governo au particu-.
relac;aoas demais modi3lidad~s
Ia res) "e
x e m p 10
. de licltac;ao e a suaeconomiei·www.cidadecompras.com.l;>r.

Registro de Pre~os
..Q Registro de Prec;os Gon- , .Prec;os.n Registro de prec;os
siste no registrofQrmal de pre- ·tem com('~:arr~gens a agilida'.C;OSPCirafuturC!s aquisic;oes de
de e seguran<;a na contrata~o,.
bens ou em situac;oes especi"
economia. reduc;ao do numero
ais na contratac;aode servic;os.
de Iicitac;oes. alem da transpaas procedimentos para .0 re~ r€lncia do processo. GeralmengistrCJsaoiniciadbs. com uma
te e,utilizada para aquisic;oes
Iicita<;a.apara es.cQlhadds for~
de materiais, produtos ou genecedores que, depais de ho~ 'neros de conSiJmo continuo e
mologada pela ::lutoridade comde grande volume e casoexispetente, e seguida pela assita a necessidade de contratanaJura daAta dE; Registro de : c;oes frequentes.
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Pregoo presencial e uma das melhores
modalidades na area de Iicita~a'O
Larissa Damian

Xanxere - 0 curso de
pregao presencial, pregao
eletr6Dico, regime de pre90Se credenciamento iniciou ontem na Unoesc,
em parceria coin a Escola de Gestao Municipal,
Fecam
e Amai.
0
palestrante foi a assessor
juridico
da Fecam,
Edinando Luis Brustolin,
que explicou que a ideia
do curso e debater as regras de licita9aO, em especial a pregao. "Nos sabemos que no Brasil todo
acontecem divers as irregularidades
nas
contratayoes,
seja em
municipios, no estado au
no govemo federal; e parte dessas irregularidades
sao causadas pelas dificuldades de se interpretar a lei, e nao par rna fe,
mas par dificuldade de
realizar a processo. Se
torna importante fazer
debates como esse em
que se trocam ideias, verifica pontos polemicos,
tenta tirar duvidas dos
municipios para tentar
tamar a processo rna is
lisa e transparente", comenta.
Uma das dificuldades
trazidas no pregao sao as
. beneficios a pequ'enas

o

e

palestrante exemplificou que 0 pregao
como se uma pessoa negociasse com duas
lojas para obter 0 menor prec;o

empresas. As vezes, a
municipio nao tern au nao
sabe como conceder as
vantagens a essas empresas, que sao previstas
em lei. Essas dificuldades
geram conflitos, porque
as grandes empresas preferem que nao sejam coneedidos tais beneficios. A
prefeitura, entao, precisa
administrar isso, saber a
que e direito e a que nao
e e conduzir a certame
cuidadosamente.
Segundo o,assessor juridico da Fecam, destacam-se dais grandes befleficios da licitayao tipo
pregao: transpareneia no
process a e economia, porque uma vez que se faz

Aproximadamente 70 flollcionarios publicos
participaram do curso

liciayao porpregao, a administrayao tcm a oportunidade de revcr preyOS
durante' a processo. 0
prcgao acontece como se
uma pessoa fossc a uma
loja e depois fosse a outra e dissesse: a pri::ileira
fez este preyO, voce nao
pode cobrir esse valor?
Entao, com essc tipo de
pesquisa de prcyos, a tendencia de se economizar
nas compras municipais e
grande.
o prcsidente da Amai e
prefeito de Passos Maia,
Osmar Tozzo, explicou
que esse curso foi aberto
para todas as associayoes
do oeste catarinense com
aproximadamente 70 participantes. "Esse curso e
importante porque fala da
modalidade de pregao,
que est a demonstrando
dia a dia que e uma das
melhores,
porque cIa
desburocratiza e, ao mes- .
rna tempo, reune mais
fomecedores em urn mesrna momenta e faz urn lcilao inverso de quem da a
menor preyo", comenta.
Em torno de 90% das
compras municipais podem scr feitas par essa
modalidade de pregao.

Relat6rio de atividades e Presta~ao de Contas - 2009

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional
Data 03,04,05/10/2009

Inducolop /TPBS Estpelas goleia Tabajapa no classico da pod ada da Copa ~mQi

o Olaria

e~-'1?Jatou
em 1 a 1com a SME de GalvQo

Marcio Roberto
prnticamente esta fora da comXanxere - No classico
petic;;ao,eo Olaria ficaram no
xanxcrensedarodadadaCopa
cmpateem 1 a 1. Com 0 resulAmai, ontem, no estadio
tado, 0 Olaria continua lider,
Josue Anom, 0 Inducolor/
agora com 11pontos,eGalvao
TresEstrelas,mesmocomurn
continua na lantema, com 3
jogador a menos, golcou 0 pontos.
Tabajara por 3 a 1.
Guaranysoberano na
Os gols s6 sarram no segun-lideran~a
da ,have B
do tempo: aos 16minutos, deOntem, em Sao Domingos,
pois da cobranc;;ade escanteio, pela chave B, a forte equipe
Arisson abriu 0 placar para a do Indcpendente venceu a
equipe do Inducolorffres Es- Ponte-scradense pelo placar
trelas. Aos 21 minutos,
de 3 a 2. Com 0 :esuitado, 0
Col~tmho empat0l;l para 0 tImedeSaoDomm~o~contiTabajara.Oqucparecmserurna
nua na segunda poslc;;aocom
reac;;aodaequipedaRuaNcreu
12 pontos e a PontcRamos [oi na verdade urna de- seradense fica na quarta colocepc;;ao para os torcedores
cac;;aocom dois pontos. No
tabajarianos, porque aos 31 outro confronto pela chave B,
minutos Arisson acabou com 0 Guarani
recebeu
a
a esperanc;;a.0 goleador fez 0 Abelardense em Xaxim e venseu segundo gol para a equipe ceu por 2 a O. Os xaxinenses,
doBairroJoaoWmckler,dcpois . mais lideres do nunca, cstao
de urn 000 de Gleidson do agora com 13 pontos. A equiTabajara, A equipe do pedeAbelardoLuzcontinua
Inducolorffres Estrelas fechou na ultima colocac;;aocom apeoplacaraos37minutos,depois
nas urn ponto ganho.
de urn cruzamento de Eder,
Para complementar a tabela
onde ningucm tocou na bola, e as rodadas atrasadas, nessa
que s6 parou nas redes do go- quarta-feira,7 de outubro, tern
leiroTiago.Comoresultado,a
Ponte-serradense
e
equipe do Inducolorffrcs Es- Faxinalense no cstadio munitrelas foi para 9 pontos e 0 cipalde Xanxere,as 19h30min,
Tabajara,ja classificado, ficou com port6es fechados. No dia
com lOpontos.
10
(sabado),
jogam
Olaria empata ,om Golvao
i\belardense c Independcnte
o tijolao do oeste foi a tambem no cstadio municipal
Galvao enfrentar 0 lantema do de Xanxcrc c scm torcedorcs.
grupo. ASYlE de Galvao, que
A 3' rodada do rctumo acon-

tece nos dias 11 e 12 de outubro. No sabado, dia 11, urn
confronto isolado reune
TabajaraeSMEdeGaIvaono
estadio do Tabajara (Rua
NereuRamos). Janasegunda-feira, dia 12,feriadonacional, tresjogos complementam
a rodada. Em Dom Carlos, a
CME de Passos Maia recebe

0 Inducolorffres Estrelas. Em
Xanxere, no estadiomunicipal
Josue Annoni, enfrentam-se
Ponte-serradense x Guarany
deXaxim (comport6es fechados).EmFaxinaldosGuedes,
tern 0 confronto entre a
Faxinalense e 0 Independente
de Sao Domingos. Todos.os
jogos iniciam as 15 horas.
~
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Confira a classificac;ao:
Chave (A)
1°. Olaria/Carrocerias Oeste (12 pontos);
2°. Tabajara (10); 3°. InducolorlTres Estrelas
(9); 4°. CME Passos Maia (3) e 5°. SME
Galvao (3)
Chave (8)
1°. Guarany (13 pontos); 2°. Independente
(12); 3°. Faxinalense
(6); 4°. Ponteserradense (2) e 5°. Abelardense (1).
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Prefeitos querem retirar e alterar ,na AL
projeto de municipalila~iio do 'ensino
Romeu Scire a Fifho

Ipua~u - Prefeitos c
vices da regiao encontraram-se sexta-feira, dia 9,
na Camara de Vereadores, para a reuniao mensal daAmai, realizada sucessivamente em urn dos
14 municipios do Alto
Irani. Na pauta, discutir c
encaminhar andamento
para: Criac;;aodaAgcncia
Reguladora
Intermunicipal de SancaPrefeitos estiveram reunidos na ultima sextamento (Aris) na forma dc
feira em Ipual;u
consorcio publico, com a
participac;;ao de Marcos --0 presidente da Amai, de toda a regiao".
As Agcncias ReguladoFrey Probst, assessor juprefeito Osmar Tozzo,
ras
de Saneamento ja tern
ridico da Fecam; debater
destaca que, alem do tra. a realizac;;ao de estagio
balho da associac;;ao na consorcio implantado pela
Fecam e ja tern assinatuassessoria as. prefeituras
para academicos de Assistencia Social, na modaem varias areas da admi- ra de alguns municipios,
Iidade de ensino a distannistrayao, as atividades de s~gundo Tozzo. As agencias e a elaborac;;ao de
cia - com a presenc;;a de
capacitac;;ao de pessoal
representantes da Univali
ofcrccidas tern priorida- pianos municipais de saItajai; deliberar sobre elade: "Neste ana sao rna is neamento basico sao exiborac;;aode documento a
de 1.500 pessoas capaci- gcncias legais a serem
ser enviado a Camara dos
tadas - em VaDOScursos obrigatoriamente cumpridas ate 0 final de 20 I O.
Deputados sobre 0 projeproporcionados
pela
to de municipalizac;;ao do
Amai. 0 ultimo foi 0 de "Os municipios com meensino; mobilizayao para
pre gao presencial, e1etro- nos de 10 mil habitantes
o
Seminario
do
nico" com tecnicos da terao seus pianos de saAgronegocio para ExporFecam, palestrando para neamento elaborados por
tac;;ao (Agroex),
quc
mais de 80 pessoas - ti- empresas a serem escoacontece dia 22 de outuvemos que fazer no audi- lhidas por licitac;;ao pela
bro, na Unoesc Xanxere'
torio da Unoesc. Temos Secretaria Estadual de
discutir levantamento d~
a pos-graduayao em Ges- Desenvolvimento Sustenta~e1. Os municipios com
dados para a criayao do
tao Publica, que csta
mais de dez mil habitaneonsorcio Suasa (Servic;;o
acontecendo em parceria
tes, alguns terao pianos
Unificado de Sanidadc
com a Fecam e a Unoesc,
Animal) na regiao e delina propria sede da Amai. feitos pela Casan, outros
berar sobre compra dc
Temos buscado trazer . por empresas contrataequipamento GPS, alem
mais capacitayao e co- das", explica 0 presidende apresentayao de ac;;oes
nhecimento para os as- te da Amai. 0 papel das
agencias reguladoras sera
da Amai em setembro c
sessor,cs das prefeituras
de fiscalizar e regular tadiscussao de assuntos
rifas de agua, esgoto, cogerais.

leta de lixo, a qualidade e
a inspec;;ao,com profissionais habilitados, exigencia que inviabiliza agencias municipais em cidades pequenas, que devem
reunir-s.,e~egionalmcnte.
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MunicipaU%a~ao
do ensino
A questao dos estagios
de assistentes sociais de
eursos a distancia envolve polemiea entre 0 Conselho Estadual de Profissionais de Assistencia e
profissionais formados no
ensino convencional, com
universidades e alunos
que estao se formando
em faculdades de ensino
a distancia. "Ambos tem
suas ponderav6es e eles
devem bus car um acerto. Embora nao seja um
problema da associavao,
nem
dos prefeitos,
trouxemos 0 assunto para
discutir", frisa Tozzo. Os
prefeitos da regiao tambem estao encaminhando
doeumento
a
Florianopolis solieitando a
retirada do projeto -:-para
melhor
discus sao e
detalhamentos - que tramita naAssembleia sobre
a municipalizavao do ensino. "0 Projeto de Lei n.
14 esta na Assem bleia
para ser votado. Preve
que os municipios assumam 0 ensino fundamental em sua totalidade.
IIoje ele e compartilhado
entre estado e municipio.

D

Ha muitas duvidas quanto a esse repasse todo
para nos, e quase que
com certeza os municipios serao penalizados,
como foram com a educavao infantil, onde os
problemas foram repassados para nos e os recursos que vem sao poucos. A Fecam ja nos informou que deve elaborar uma nova proposta a
Assembleia ate a sema- na que vem", informa.
Tozzo.
.
Outro tema que esta sendo eneaminhado regionalmente pelos prefeitos e a
criavao do Servivo Unificado de Sanidade Animal
(Suasa). "Trata-se tambCm
de urn tipo de consorcio e
Sao Miguel do Oeste
esta bem adiantado nesse
processo. Nos vamos solicitar a presenva do coordenador de la, para que
venha nos trazer infonTIav6es. tm:nbemtemos que
conselentlzar os prefeitos
para que sejam criados os
Servivos de Inspevao Municipal, 0 SIM, para podermo.s pensar na 'inspevao
reglonal. Outro assunto discutido na reuniao foi a comp~a d.e. ~m OPS para
disp~mbilizaraos municipios, Vlsandoa agilizar servivOs com pIanos diretores
georeferen-ciamento e im~
plantavao de reservas le~gais.

Ja

?

Relat6rio de atividades e Presta~ao de contas - ~uu~
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Tabajara e Galvco nco saem do zero a zero
Aureo Galvagni.pelo
zagueiro de Galvao,
Xanxere - Umjogo isola- ,mas Lenoir mandou 0 lance
do abriu no domingo, dia 11, prosseguir. Alias, 0 arbitro
a 3" rodada do retumo da xaxiense foi muito questioCopaAmai2009.0Tabajara
nado pelas duas equipes.
recebeu, no estadio da Rua Apesar de aplicar bern os
Nereu Ramos, a SME de cartoes (foram seis amarelos
Galvao. Disposto a cone urn vermelho), a reclamaquistar uma vi toria, 0 c;;aopar parte das diretorias
Tabajara foi em busca do e jogadores das dual; equircsultado, e principalmente
pes foi que Lenoir, por alno primeiro tempo teve al" guns momentos da partida,
gumas oportunidades. Ja 0 faltou com 0 respeito com
time galvaoense veio com a alguns atletas e dirigentes.
proposta de garantir pelo
No fun da partida, ficou urn
menos urn ponto na classiclima ruim entre 0 arbitro e
ficac;;ao da chave A. A pri- os dirigentes de Tabajara e
meira etapa foi marcada pe- Galvao. Com 0 empate, 0
las tentativas do Tabajara,
Tabajara deixou escapar a
que paravam na boa defesa
chance de assumir a liderande Galvao, princip§llmente
c;;ada chave A, ja que 0 lider
do
zagueiro
Alvaro.
Olaria, com 12 pontos, folColatinho, artilheiro ,daequi- gou nesse fun de semana. 0
pe xanxerense, esttva mui- Tabajara subiu para 11 ponto isolado na frente, e as tos.
bolas nao chega'va:m ao
Nota da redac;;ab: "Em
centroavante do Tabtljara.
qualquer jogo, aqui na quesNo segundo tempo; 0 trei- tao em discussao, 0 futebol,
nador do Tabajara promoexistem as regras, e as mesveu a volta de Alan, que vern mas devem ser cumpridas.
se recuperando de cirurgia,
Jogador, a palavra ja diz
para tentar chegar ao gol ad- tudo, tern que se preocupar
versario. Mesmo assim, as em jogar; torcedor, gritar,
jogadas nao se concretizaagitar as bandeiras e torcer
ram. Aequipe de Galvao teve pelo seu time; 0 dirigentc e
algumas
oportunidades
0 treinador, forma e treina as
atraves do meia Douglas e equipes; e 0 arbitro fiscaliza
do atacante Antonio, mas
e aplica as regras durante 0
tamb6mnaochegavamcom
jogo. Ate agora, nada de
qualidade no gol do goleiro
anormal. 0 problema e que
Tiago. 0 zero a zero acaba- jogadores que o'fendcm os
ria sendo urn resultado jus- juizes c agridcm outros atlcto, nao fosse 0 penalti nao tas, os dirigentes e treinamarc ado pelo arbitro Lenoir
dores que invadem os camde Oliveira em favor do pos e agridem os jUlzes, esTabajara. No fmal do jogo,
ses estao sendo punidos as
Contini recebeu a bola den- vezes de uma forma branda,
tro da arca e foi derrubado
mas recebem a punic;;ao.E os
II

.

arbitros que deveriam somente aplicar as regras dentro de campo e fa lam mais
do que apitam e sao mal~
educados, 0 que acontece
com eles? Deixo a resposta
para os organizadores
da
Copa Amai e a comissao de
arbitragem".

Tresiogos
complemenlaram a
rodada nessa
segunda-feira
Xanxere - 0 feriado de
Nossa Senhora Aparecida e
do Dia das Crianc;;astambem
foi marcado por muito futebol. Tres jogos fecharam a
3" rodada da CopaAmai, iniciado no domingo com 0
empate em zero a zero entre
Tabajara e SME Galvao. Em
Dom Carlos, a CME de Passos Maia e 0 Inducolor/Tres
Estrelas ficaram no empate
em 1 a 1. Em Faxinal dos
Guedes, outro empate, tambern de 1 a 1, entre
Faxinalense e Independente de Sao Domingos. No
estadio municipal Josue
Annoni em Xanxere, a Ponte-serradense cumpriu mais
uma perda de mando de

campo ao receber 0 lider da
chave B, 0 Guarany de
Xaxim. A equipe de Ponte
Serrada venceu por 2 aI, e
luta para garantir uma vaga
na proxima etapa da competic;;ao.

A4a rodada acontece no proximo domingo, dia 18, com
quatro jog os: Pela Chave A,
em Xanxere, no estadio
Rafael Merisio, tern 0 classico Olaria/Carrocerias Oeste e Tabajara, valendo a lideranc;;a da chave A. Em
Galvao, enfrentam-se SME
local e CME de Pass os
Maia. Ja pelo grupo B, tercmos os seguintes jogos:
Guarany x Faxinalense em
Xaxim, eAbelardense x Ponte-serradense em Xanxere
no estadio municipal.
Classificayao:
ChaveA- 1°. Olaria (12
pontos); 2°. Tabajara (11); 3°.
Inducolor/Estrelas (10); 4°.
CME Passos Maia (4) e 5°.
SME Galvao (4).
Chave B-1 0. Guarany (13
pontos); 2°. Independentc
(13); 3°. Faxinalense (10); 4°.
Ponte-serradense (5) e 5°.
Abelardense (4).

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional
Data 14/10/2009

Mais de 800
pessoas devem
partici par do
Agroex
Agroex 2009 esta com inscriCioesabertas
Expectativa
Jonofno

M6nego

Xanxcre - 0 municipio sera sede do 29° Seminario do Agroneg6cio
para Exporta<;:ao,promovi do pelo Ministerio da
Agricultura, Federa<;:ao
Catarinense daAgricultura (Faesc), Fecam, Amai,
prefeituras,
Acix
e
Unoesc. 0 evento busca
disseminar informa<;:oes
estrategicas que estimulem 0 aumento da participa<;:aodo agroneg6cio
brasileiro no mercado intemacional.
0 Agroex
acontece no dia 22 de
outubro, a partir das
8h30min, no anfiteatro da
Unoesc.
o evento esta com inscri<;:oesabertas e gratuitas atraves
do site
www.agricultura.gov.br.
onde ha urn link que
direciona 0 interessado.
Segundo 0 coordenador
do Movimento Economico da Amai, Leocir
Gandolfi, a expectativa e

e de receber

mais de 800 participantes

mos mais do que consu~. mimos. IIoje tern poucas
~ cmpresas, menos de 30
~ que exportam, eo valor e
o menos de 5% da pr6du~ .
<;:aototal", explica.
Alem de estrategias do
agroneg6cio para exporta<;:ao,o Agroex traz oportunidade e desafios as exporta<;:oesdo agroneg6cio
brasileiro, 0 sucesso, cenarios da avicultura brasileira, principais de exigencias
sanitarias
e
fitossanitarias do mercado
internacional,
integra<;:ao contratural,
Leocir salienta que as inscri~oes podem ser
alem da valoriza<;:ao do
feitas no site www.agricultura.gov.br
ou
produto, linhas e prograwww.amaisc.org.br
mas de fmanciamento do
B1\TDESe caminhos para
receber mais de 800 visi- agroneg6cio e potenciais
a exporta<;:ao.
tantes:
exportadores do estado.
A inten<;:aoainda e dio semmano
6
Leocir salienta que a in- vulgar os programas do
direcionado para produto- ten<;:aoe fomentar a cx- governo
federal
que
res rurais, cooperativas,
porta<;:ao
no
Oeste
apoiam
a atividade
associa<;:oese sindicatos, catarinense. "0 objetivo
agroexportadora
e visagroindustrias,distribuido- e de aumentar 0 numero
lumbrar urn panorama
res, exportadores, contado- de exporta<;:oesna regiao das principais negociares, institui<;:oesde apoio ao da Amai, ja que produzi<;:oesintemacionais.
ir
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Classico: Olaria e Tabajara
disputam-lideranlia da Chave A

Fallam duas rodadas para encerrar a primeira fase
15 horas no estadio Rafael
Com a folga do Inducoa
lor/3 Estrelas, 3° colocado Merisio. A 4 rodada comeya ainda neste sabado,
com 10 pontos, 0 duelo
17, com urn jogo isolado
pel a lideranya da chave
entre a SME de Galvao e a
(A) vai ficar entre Olaria
e Tabajara, que fazem 0 CME de Passos Maia em
chissico deste dommgo, 18, Galvao, complementando
os confrontos da chave (A).
pela 4arodada do'returno
Ja pelo grupo (B), que tamda Copa Amai - 2009 bern esta muito equilibratrofeu "Osmar Tozzo".
o Olaria lidera com 12 do, 0 lider Guarany recebe
pontos, urn a mais que 0 aFaxinalenseno estadio da
Tabajara 11,0 que faz deste Montanha em Xaxim. Em
Xanxere, no estadio municonfronto mais esperado
deste domingo. Olaria e cipal Josue Annoni a AbeTabajara se enfrentam as 1ardense enfrenta 0 time da

Ponteserradense. (Aequipe
da Abelradense
cumpre
perda de mando de campo,
e 0 jogo sera com portoes
fechadQs). Faltando ap~nas
duas rodadas para 0 encerramento da primeira fase,
os confrontos comeyam a
ser decisivos na classificayao para a proxima etapa
da Copa Amai.
Resultados da 38 rodada: Tabajara 0 x 0 SME Galvao;
CME de Passos Maia 0
x 0 Inducolor/3 Estrelas;
Faxinalense 1 x 1 Independente; Ponteserradense 2 x
1 Guarany
Classifica~ao:
Chave A-I 0. Olaria
(12 pontos); 2°. Tabajara
(11); 3°. InducolorlEstrelas (10); 4°. CME Passos
Maia (4) e 5°. SME Galv]
ao (4).
Chave 8-1°. Guarany
(13 pontos); 2°. Independente (13); 3°. Faxinalense
(10); 4°. Ponteserradense
(5) e 5°. Abelardense (4
.
pontos).
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- -en t re e ...~n~
I rio
area
EqUI-I'b
o returno da Copa Amai
LJ

Aureo Golvogni

Xanxcrc - Mais urn
em pate entre equipcs
xanxerenses marcou a
pcnultima
rodada do
returno da Copa Amai
2009 _Ontem, no cstadio
Rafael Merisio, Olaria e
Tabajara ficaram no 1 a
1 em conn-onto pela chave A. Ja c1assificados a
pr6xima fase e com muitos desfalques, as duas
equipes mantiveram as
mesmas colocac;;oes na
tabela da classifieac;;ao.
No primeiro tempo, 0 jogo
fieou devendo em qualidade, e 0 0laria saiu na
frente
com gol de
Marquinhos, depois de
cobranc;;ade penalti marcado em eima do atacantc Mario Sergio. Logo no

inicio do segundo tempo,
Maieon deixou 0 placar
igual em 1 a 1 para 0
Tabajara. 0 jogo melhorou de qualidade e 0 c1assieo permaneceu equilibrado ate 0 final, mas sem
a marcac;;ao de gols. 0
empate aeabou sendo justo para as duas equipes.
o Olaria permanece 11der da ehave A, agora
com 13 pontos,
e 0
Tabajara e 0 segundo colocado, com 12. A3 rodada do retumo teve urn
jogo isolado no sabado
dia 17, tambem pela chave A. A SME de Galvao
venceu a CME de Passos Maia por 1 a 0 e subiu para sete pontos, bri- .
gando pela quarta vaga
na pr6xima fase da eom3

Olaria permanece Hder da chave A
com 13 pontos, eo Tabajara 0 segundo com 12

e

petic;;ao.
No grupo B esta tudo
equilibradissimo. A vit6ria
da
Associac;;ao
Faxinalense
sobre 0
Guarany, no estadio da
Montanha, nesse domingo, por 1 a 0, deixou tres
equipes com 13 pontos
ganhos. Guarany, Independente e Faxinalense,ja
classificados, brigam pelo
primeiro lugar no grupo.
No outro conn-onto desta
chave, em Xanxere, no
estadio municipal Josue
Annoni, a Abelardense
despachou 0 time de Ponte Serrada da competic;;ao. Os abelardenses
venceram par 3 ale praticamente garantem a 4
vaga, subindopara 7pontos.
No pr6ximo domingo,
25 de outubro, acontece
3

a ultima rodada da primeira fase:
Dom Carlos - CME de
Passos Maia x Olaria
Xanxere (Estadio Municipal Josue Annoni):
Inducolar/Tres Estrelas
x SME Galvao
Faxinal dos Guedes:
FaxinalensexAbelardense
Sao Domingos:
Independente x Guarany
Classificac;;ao:
Chave A-1°.
Olaria
(13 pontos); 2°. Tabajara
(12); 3°. Inducolor/Tres
Estrelas (10); e 4°. SME
Galvao (7); 5°. CME Passos Maia (4)
Chave
B
1°.
Guarany (13 pontos); 2°.
Faxinalense (13); 3°. Independente
(13); 4°.
Abelardense (7 pontos);
so. Ponte-serradense (5)

Chapecoense bate Macae por 3 a 2
mas fica fora do final do Serie 0
Chapcc6
A
Chapecoensc esta fora da
final da Serie D. 0 Vermo
derrotou 0 Macae por 3 a 2
neste do~go, dia 18, no
Estadio Indio Conda, mas
comoperdeuapartidadeida,
noRiodeJaneiro,por2aO,a
vaga acabou ficando com 0
timefluminense.
A Chapecocnsedominoua
partidaecrioudiversaschances
duranlealnoventasminutos.
Porem, em urn lance des-

pretensioso,
0 goleiro
Nivaldo acabou falhando
e complicou a vidadotime
da casa, que estava vencendo po 3 a O.
_
0 Macae agora aguarda
0 vencedor entre AlecrimRN e Sao Raimundo-PA
para conhecer 0 adversano
da final. Na partida de ida 0
SaoRaimundo venceupor 3
aI, e pode perder ate porum
goldediferenyaqueficacom
a vaga.
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Agro·ex incentive
produtores a exporta~ao
Larissa

Damian

Xanxcrc
- i\.contece
amanha 0 29° Seminario do
i\.groneg6cio para Exportayao (i\.groex), iniciativa da
Secretaria de Relayoes 1nternacionais
do
i\.groneg6cio e Ministcrio
da i\.gricultura, Pecuaria e
i\.bastecimcnlo com a parceria da Faesc e i\.mai. 0
evento acon.lece <IS8h30min
no anfitealro da Unoesc,
com a parlicipayao de produlores rurais, cooperalivas, associayoes de sind icalos, agroindllstrias, distribujdores, exporladores e
pessoas
envolvidas
no
agroneg6cio.
o objelivo c divulgar os
programas do governo federal que apoiam a alividade agroexporladora, dar um
panorama das principais
negociayoes internacionais
e a rclevancia para 0 selor
agroinduslrial, demonstrar a
importancia das quest6es
sanitarias para as exportayOCSdo sctor brasileiro e
divulgar eSlratcgias de promoyao intemacional e iniormayoes para a expOrlayao.
o presidenle da i\.mai,
OsmarTozzo, explica que 0
seminario tem grande im\

......Jiik

Presidente da Amai, Osmar Tozzo

porlancia na regiao, porque
a produy30 c grande, mas a
exporlayao c de apenas 3%.
"i\. expOrlayao na nossa regiao c baixa, talvez pOl'i~l1la
de conhecimenlo e informayoes. Esse seminario vem
para abrir os horizontes, dar
melhor esclarecimenlos as
pessoas
ligadas
ao
agroneg6cio.
Esperamos
mudar esse numero e passal' a um palamar maior na
exportayao
do
agroneg6cio", explica.
Durante 0 seminario, ha-

vera dois paincis: Estratcgias do i\.groneg6cio para Exporlayao e FeITamenlas para
Exportar
Produtos
do
i\.groneg6cio, que terao temas sobre oporlunidades e
desa fios as exportayoes do
agroneg6cio brasileiro, cenarios da avicultura brasilcira, principalS exigcncias sanitarias do mercado internacional,
integrayao
contratual, valorizayao dos
produlos, aspeclos rclevanles do processo exporlador
e caminhos para exporlar.
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Municipios veo fazer
mobiliza~eo nessa sexta-feira
Larissa Damian
Xanxcrc - 0 dia 23 de outubro e 0 Dia Nacional de
Defesa dos Municipios, criado no ultimo encontro, em
Brasilia, com mais de 1.300
prefeitos
reunidos pela
Confederar;;ao Nacional dos
Municipios (CNM). 0 objetivo e que cada prefeitura
far;;auma ar;;aopara explicar
a popular;;ao algumas dificuldades que os municipios tern em relar;;ao a crise
mundial e a baixa da arrccadar;;aodo FPM, par cxemplo.
o presidcntc da Amai c
prefeito de Passos Maia,
Osmar Tozzo, explica que a
Fecam esta mobilizando para
que nesse dia os municipiI .
' \.
os far;;amar;;oesque venham
.\
i
f ,\
a divulgar e conscientizar a
hL
popular;;ao das dificuldades
o
presidente
da
Amai,
Osmar Tozzo, incentiva os
enfrenta. "N6s estamos inmunicipios a se mobilizarem nesse dia de defesa
dicando para que os municipios
far;;am gundo Osmar Tozzo, para
que 0 governo federal nao
conscientizar;;ao e divulgareivindicar ao setor esladuter nenhum indice que diga
r;;ao,enfatizando essas difi- \ ai, por exemplo, a lei com- 0 quanto tern que gastar. Por
culdades e tam bern que pa- plementar 014, que trata da isso, a emenda vai colo car
ralisem setores que nao pre- municipalizar;;ao do ensino
urn limite de 10% para 0 gojudiquem a popular;;ao,como-', em Santa Catarina, que pre- verno federal. Com isso, os
o setor administrativo em cisa ser mais debatida. A municipios vaG conseguir
sinal de protesto, porque e Amai mandou urn comunicumprir com os 15% com
urn dia de defesa do municicado ao secretario de Esta- mais recurso e mais atendipio", explica. Os municipios
do da Educar;;ao nao acei- mentos para a popular;;ao.
estao se encaminhando para tando esse projeto para que "Esses
trabalhos
de
o frm do ana e precisam atin- seja melhor pensado e que mobilizar;;ao tem dado resulgir as metas fiscais. Entao 0 nao fique 0 problema com tados e temos avanr;;ado
prcsidente daAmai alerta os os municipios novamente.
muito, porque a maior parte
sctores de controle,. como Na esfera federal, 0 assunto
do bolo de arrecadayao fica
Tribunal de Cdntas, que as que sera debatido e reivinna Uniao (65'%). Os estados
prefeituras nao vaG poder dicado e a Emenda 29, que iieam com 22% e 13% para
cumprir ate 0 fim do ana trata dos repasses da sauos munieipios que l6m os
objetivos como 0 deficit or- dc, pois os municipios es- problemas e recurs os para a
r;;amentario, porque se tinha.. tao tendo que cumprir a eomunidade. As mobilizaprevisto 0 orr;;amentoem urn meta fiscal de gastar no mi- yoes veni. para conseguirpalamar e, como a aITecada- nimo 15% se nao cles tCm mos mclhOJias, como ja conr;;aobaixou, tera deficit.
rejeir;;ao de contas e 0 esta- seguimos 1% no FPM e vaE
imporlante
a do nao gasta os 12% que i-ias eonquistas em longo
mobilizar;;ao desse dia, se- teria que gastar, al6m de 0 prazo", iinaliza.

1'-

Aderindo
\

a mobiliza~cio

Leticia Faria
Algumas prefeituras jil
definiram 0 que farao nessa sexta-feira. Em Ipuar;;u,
como as cstradas do interior
estao com problemas, a prefeitura vai manter os scrvir;;os."N6s vamos adcm em
parte a esse protcsto e vamos orientar. a popular;;ao
atraves dos veieulos de comunicar;;ao", conta Denilso
Casal. Jil em Vargeao, 0 pre-

feitoAmarildo Paglia enfatiza
que, como 0 sctor da Fducar;;aoparmI durante alguns dias
em virtude da gripe A, ncssa
sexta nao irao paralisar as aulas. "0 sctor de Sallde tamb6m
nao pode pardI'.0 departamcnto de maquinas tamb6m nao.
Ja tivemos muitos dias dc chuva e vamos aprovcilar 0 sol
para continuar os trabaUlos",
salienta. Em Xanxcre, a prefcitura trabalhani nomlalmenle.
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roc1ufores discufelll sobre
lIIercado de expOrfafGO
Larissa Damian
Xanxcrc - Inicia hoje 0
29"
Seminario
do
Agroneg6cio para Exporta((aO(Agroex) no anfiteatro
da Unocsc. 0 objetivo do semin{lrio, que e organizado
pelo Ministerio da Agrieultura, e discutir sobre os mercados flltUroS, exportar,:ao,
como 0 produtor pode se
preparar e produzir pensando no mereado futuro, que
cspa((os estao abertos para
exporta((ao. 0 secretario
municipal de Agrieultura,
Valdir Zembruski, explica
que 0 seminario nao vai discutir somente 0 grande mercado, mas tambem de nichos de mercado que hoje
se abrem como os cons6reios de exporta((ao, grupos de
exportar,:ao e produ((ao integrada de produtos. Todas
essas 'informa((oes os produtores terao no seminario,
pOl'que contempla pessoas
de renome, com conhecimento sobre 0 assunto,
como ex-ministros, pres idente da Associa((ao Brasileira de Criadores de Aves e

presidente da Associa((ao de vestimento, riqueza e mao
de obra", comenta.
Criadores de Sulnos.
Quem nao fez a inseri((ao
"0 desafio e, de fato, ser
ousado em trans formal' a podera fazer hoje pela maprodur,:ao com pequenos in- nha no anfiteatro
da
vestimentos. Hoje esta mui- Unoesc, 0 secretario conta
to facil aeessar mereados
que e importante que todos
internos
e fazer
essa
os produtores da regiao escomercializa((ao. Os nlllTIe- tejam atentos e participem,
ros de exporta((ao da regiao
pOl'que urn in sumo muito
ainda sao baixos e temos
importante para a produr,:ao
que avanr,:ar muito, pOl'que e tel' infOlma((aO,e esse e urn
tem muito produto que po de espa((o de bus car conheciScI' exportado para des en- mentos e produzir com sevol vel' a regiao e gerar in- guran((a.
...

'"::>,
'"o
'"3
II>
II>

ij'

:>

Agroex tern objetivo de discutir rnercados de
exportayao para os produtos da regiao

Pavon obre seminario
Xanxcrc - 0 govemador
em exercicio, Leonel Pavan,
abre hoje 0 29° Agroex - Seminario do Agroneg6cio para
Exporta((aO,e libera recursos
para municipios do Alto Irani,
A abertura do Agroex acontece as 8h30min, no audit6rio da Universidade do Oeste de Santa
Catarina
(Unocsc), 0 seminario busca, atraves de paineis e palestras, dar urn panorama das
prineipais negocia((oes internaeionais, realr,:ara i.mportfulcia das questoes sanitarias e
fitossanitarias, as estrategi-'
as de promor,:ao intemacional, as linhas de finaneiamentos, entre Olitros assuntos.
Em sequencia a agenda no
Oeste, 6 govemador em exercicio participa de ato de as-

hoje em Xonxere

Governador ern exercicio, Leonel Pavan
·sinatura de convenios para
a l~berar,:aode recursos a prefel turas do Al to Irani,
A assinatura ocorre na scde
da Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) de
Xanxere, onde tarnbem acontc-

ce eoletiva a imprensa local.
Ap6s coletiva a imprcnsa, Leonel Pavan almoyacom prefeitos
da Associar,:aodos Municipios
do Alto Irani, autoridadesparticipantesdoseminarioAgrocxe
representantes da faesc.
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Governador

Pavon hoie em Xonxere

IIa menos de 80 dias para assumir em
definilivo 0 governo catarinense, Leone!
Pavan - por enquanto governador interino - passa toda a manha de hoje em
Xanxerc presligiando 0 prefeito Bruno, que
administra a maior municipio do Oeste em
maos do PSDB, e participando da abertura
do 29" Agroex, as 8h30min, na Unoese. De
la, a governador acompanha 0 prefeito
Bruno em um "tour", visitando obras do
governo do eslado em andamento no municipio. Depois ass ina convenios com prefeilos na Seerelaria do Desenvolvimento
Regional, seguindo para reuniao com os
mesmos prefeitos, agora na sede campesIre do Clube Sele de Setembro, para apresenlar a cles as linhas gerais do que deve
ser a sua maneira de governar
Santa
Catarina durante 2010. Pavan almoya na
sede do Clube Sete, onde estarao reunidos pa1eslrantes, organizadores e convidados do Agroex, que prossegue a tarde,
na Unoesc.
Tanto para os prefeitos como para 0 govemador em exercieio, uma otima oportunidade para se familiarizar com a realidade
de governo no proximo ano. Oportunidade muilo apropriada para Pavan exercitarse no poder: a Alto Irani e a microrregiao

que reune 0 maior numero de municipios
do estado - 14. E prefeito que nao tem 0
que pedir, tem alguma coisa errada ...

Agroex, hoie no Unoesc
o Agroex - Seminario do Agronegocio transgress6es ambientais. Que e uma alpara Exportayao -, que acontece hoje, no tcrnativa, restam poueas dllVidas. Mas,
auditorio da Unoese Xanxere, tem oobjeti- . como em qualquer outra atividade, conhevo de mostrar a pequenos e medios produeer 0 negoeio em detalhes - e planejar
tores rurais - individualmente ou em gru- tudo nos eonfOlmes - continua sendo a
pos - os eaminhos para a exportayao, mes- ehave do sueesso.
mo em pequenas quantidades. "Exportar c
o Agroex c promovido pe10 Ministcrio
a soluyao" ja foi slogan seguido por muilos
da Agricullura, Pecuaria e Abaslecimenempresarios, ha algumas dceadas. Agora,
to (Mapa), alravcs das seeretarias de: Rediz quem entende do assunto, a novidade c 1ayoes Inlernaeionais do Agroncg6cio
a exportayao de produtos artesanais (au "or- (SRI) e Desenvolvimenlo Agropeeuario
ganicos"), livres de aditivos quimieos e ou- e Cooperativismo (SDC), com apoio da
tros maleficios causados pela induslrializabesc, Feeam, Oeese, Sena-i,Scbrac, Aces,
yao de alimentos. Incluindo as agressoes e Amai, Prefeilura de Xanxerc c Acix.
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pez prefeituras da Amai
paralisam haJe
Das 14 prefeituras daregiao
da Associayao dos Municlpios
do Alto Irani (Amai), somente
quatro nao fecham as portas
hoje durante a mobilizayao no
Dia Nacional de Defesa dos
Municlpios: Xanxere, Ipuayu,
Abelardo Luz e Sao Domingos.
as municipios que decretaram ponto facultafivo sao: Bom,
Jesus, Entre Rios, Faxinal dos
Guedes, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia,

Ponte Serrada, Vargeao e Xaxim, que manterao apenas serviyos essenciais. "Gada municipio tern a liberdade de desenvolver sua programayao, realizando reuni6es com lideranyas municipais, palestras com os servidores, encontros ou atos clvico-culturais em locais publicos,
fixayao de faixas e distribuiyao
de folhetos impressos", afirma 0
presidente da Amai, prefeito de
Passos Maia Osmar Tozzo.

Cursos da Amai
. Gonforme a secretaria executiva da Associay'ao dos MuniclPIOS do Alto Irani (Amai), Ingrid Piovesan, este seminario 0
A:groex, nao vai parar por aqui, nao. A associayao vai reali~ar
, dlversos CU[SOS com interessados em conhecer melhor 0 funcionamento do mercado externo para exportayao e, com isso,
~ formar grup?spara buscar viabilizar uma forma dos produtores
do agronegoclo entrarem no mercado externo. Hoje, indiscutivelmente., a A~ai tem sido, alem de uma parceira das prefeituras, uma mcentlvadora a fomentar as potencialidades das cidades, com reconhecimento estadual.
.
.

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Gazeta Regional
Data 23/10/2009

••••••••

=

I__ L.

=-a:
e::a::t

.,
=-...o-:::t
c

=-a:
e::a::t

=
Ii

o governador

Pavan 'oi recebido pelo
Pre'eito de Xanxere, Bruno Bortoluzzi, na
abertura do Seminurio do Agroneg6cio
para Exporta~iio - Agroex
.
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o Seminario

do Agronegocio para Exporta~ao (Agroex), aberto ontem, em Xanxere, pelo govemador
em exercicio Leonel Pavan, teve 0 objetivo de despertar 0 interesse do exportador, assim como
orientar'os
pequenos produtores
para se organizarem,
visando a exporta~ao, r,ta forma de
cooperativas, consorcios e cO[ldominios.
'
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Diversas autoridades
evento

Data 23/10/2009

e muitos empresarios

e produtores

Quanto a inccntivos do goLarissa Damian
Xamcrc- 0 Semimirio do verno do estado, nos nunca fechamos as portas para
Agronegocio para Exportaos agricultores e tcmos vai;ao (Agroex) foi realizado
rios
incentivos
at6 a
ontcm, no anfiteatro
da
Unoesc, com a preseni;a de postcrgai;ao de rccolhimcndiversas autoridades e mui- to de impostos. Vamos continuar esse segmento para
tos empresarios e produtoque
possamos llmpliar e cnres rurais. 0 govemador em
exercicio, Leonel Pavan, par- contrar novos caminhos.
ticipou do evento e desta- . Muitas cmprcsas quercm se
cou que 0 agronegocio mo- instalar em Santa Catarina
em funi;aO dos caminhos e
vimenta a economia, fazendo-se importarite que 0 se- facilidades que 0 go verno
tern dado as industrias
tor se reuna e se organize
catarinenses", explica.
para que Santa Catarina
avanee eada vcz mais. "Sanpara a
ta Catarina tern dias promissores; estamos investindo
o maior objetivo do semiem infraestrutura nas empre- nario e aumentar os numesas, dando incentivos ne- ros de exportai;ao na regiao,
cessarios e principalmente
que sao baixos em relai;ao
divulgando
os produtos
ao resto do estado. Em torcatarinenses,
que sao os no de 3% da produi;ao semelhores do mundo. Esse
gue para exportai;ao. Para 0
encontro diseute 0 fomenvice-presidente
da Faesc,
to, eriatividade e novos ca- Enori Barbieri, esses numcminhos para a exportai;ao.
ros baixos deixam 0 estado

3%

exporta~ao

rurais participaram

do

vulneravel e 0 mercado intemo sofre press6es da oferta de produtos quando e
maior que a demanda. Outra objetivo e oportunizar
novos caminhos e sair do
tradieionalismo
das
commodities, como suinos
e frangos, porque 0 mercado internacional ace ita as
mais variadas formas e tipos
de produtos. "Trazemos 0
seminano para XanxenS para
oportunizar aos empreendedores se associarem em forma de consorcios, para que
possamos alcani;ar 0 mercado intemacional e tambem
com padronizai;ao de produtos de r:J.ualidade de primeiro mundo, que possa
agregar valores. 0 governo
tern uma estrutura propria
para mostrar onde estao os
mercados e como se acessa
e no seminario vai ser dito
passo a passo como isso
deve ser feito. Eu nao vejo

CUPAGEM
AMAI - Associa~aodos Munidpios do Alto Irani

Velculo:FolhaRegional

Data 23/10/2009

Seminario contou com palestras importantes

saida para os pequenos produtares se nao tiverem uma
forma de escoar os produtos em escala. Vejo que a
pcquena propriedade, produzindo de uma forma padronizada,
tera tambem
como alcanc;;ar 0 mercado
internacional,
porque a
grande maioria das exportac;;oese feita par micros e pequenas empresas no mundo", aflrma.

Agrovila
o

prefeito de Xanxere,
Bruno I3ortoluzzi, disse que
nao ve outra saida aos pe-

.

o governador

de incentivo

.quenos produtores se nao
se agregarem em tomo de
cooperativas e juntos se fortalcc;;am para cnfrcntar 0
mcrcado competitivo. Para
incentivar a busca por esses novos mercados e dar
motivos para que 0 produtor tenha maiar. qualidade
de vida proximo do proprio
negocio, a administrac;;ao
municipal esta com 0 projeto de uma agrovila no municipio. Segundo 0 prefcito, a
ideia surgiu quando da
viabilizaC;;ao da pavimentaC;;aoasfaltica ate a comurudade de Pesqueiro do Meio,

a exporta(fao

onde se tern urn local adequado para se desenvolver
agrovilas, alem das empresas Unibon e Laticinio Santa Catarina, que tem grande
numero de funcionarios.
"Naquele
local, vamos
viabilizar,junto com 0 governo federal, projeto de habitac;;ao rural e. fundaremos
uma agrovila com 50 casas,
onde irao residir as pessoas
que
trabalham
nas
agroindustrias para mararem proximas do trabalho,
trazendo um ganho de qualidade de vida para essas
familias", dcclara.

~'~

em exercfcio, Leonel Pavan, esteve presente no Agroex
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Municfpios do Alto Irani realizam
Conferencia Intermunicipal de Cultura
Larissa

Damian

Xanxcrc - A primeira Conferencia Intermunicipal de
Cultura da regiao do Alto
Irani aconteceu na ultima
sexta-feira, naAmai, envolvendo os 14 municipios, incluindo Xanxere e Xaxim,
que ja realizaram a conferencia municipal. Estiveram presentes secretados da Educayao e funeionarios envolvidos no setor para a discussao dos cinco eixos: produyao simb6lica e diversidade cultural, cultura, eidade
e cidadania, cultura e desenvolvimento
sustentavel,
cultura e eeonomia criativa
A conferencia tern 0 tema principal: "Qual a
e gestao e institucionalidade
representa9ao de cultura nos municipios?"
da cultura.
o coordenador da con ferencia e seeretario da Educayao do municipio
de
Faxinal dos Guedes, Odymar
Bombassaro, explica que 0
objetivo e fazer urn estudo
dos cinco eixos relativos a
cultura e definir demand as
em cada eixo a serem eneaminhadas para a conferencia estadual que sera em
novembro e depois para a
confercneia naeional que
acontecera em maryo de
2010, em Brasilia.
~
. ...,
".
A eonfereneia foi intilulada
',.,
,x ,"""'
com 0 tema: "Qual a represens munlclpios da Amai discutJram os CinCO
tayao de cuilura nos municieixos para serem encaminhados a conferencia
pios?". As discussoes pretendem eriar uma identidade do estadual que acontece em novembro
segmento cultural de cada
municipio, para verifiear se
cle esta atuaIite. "Com a lei
de que 0 municipio tem que
eriar 0 sistema de cultura,
eonsclhos, e ter um segmento representativo dentro do
municipio, esse setor vai
crescer e ter verbas para
atuar nas eidades diretamente com a populayao. A
lei lraz beneficios, como a
possibilidade dos municipios se credenciarem ao Sislema Nacional de Cultura,
para que possam ser eontemplados nos programas
de finaneiamento de cultura
que a Uniao disponibiliza",
cOl11enta.
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De inidos os confrontos da
seg nda lase da Copa Amai
Ponte-serradense e Pass os Maia jicaram de jora da competir;iio
Aurea Galvagni
Xanxere - Quatro jogos e
muita emoc;:ao marcaram a
ultima rodada da primeira
fase da Copa Amai 2009 Trofeu "Osmar Tozzo" nesse domingo.
Quinze
gals [oram marc ados nos
jogos que definiram as cruzamentos da pr6xima etapa
da eompetic;:ao. Pela chave
!I..,a destaque da rod ada ficou para a eonfronto entre
InducolorlTrcs Estrelas e
SME de Galvao no estadio
municipal Josue !l..nnoni.
Urn cmpate cm2 a 2 garantiu
ao time de Galvao a ultima
vaga nos cruzamentos. Os
gols [oram marcados par
Baldo e Reinaldo para a
InducolorlTres Estrelas e
Mico e Douglas (de penalti)
para a equipe de Galvao.
Com esse resultado, e mesrna com a vit6ria de 2 a I da
CME de Passos Maia sabre
o Olaria/Carrocerias Oeste
em Dam Carlos, 0 time de
Passos Maia fie au de fora
da competic;:ao, a Olaria se
manteve na °lideranc;:a e
Galvao levou a vaga. Pda
chave B, a Independente
cumpriu a dever de cas a e
venceu a Guarany de Xaxim
par 3 a 2 e garantiu a 1° lu-

gar do grupo B. Ja em
Faxinal
dos Guedes,
a
Faxinalense sucumbiu diante da Abelardense, sofrendo uma inesperada derrota
par 2 a 1. Com esses resultados, as equipes da Ponteserradense e CME de Passos Maia ficaram de fora da
pr6xima etapa do certame:

Galvao x Independente

(1°

B)

Em Xaxim - (30 B) Guarany x Tabajara (2° A)
Em Xanxere
(30 A) 0-

InducolorlTres Estrelas x
Faxinalense (2° B)
Os jogos de volta acontecern no dia 8 de novembro
as 15h30min.

Classifica~iio:
ChavcA
10. Olaria/Carrocerias Oeste
(13 pontos); 2°. Tabajara
(12); 3°. InducolorlTres Estrelas (11); 4°. SME Galvao
(8) e 5°. CME Passos Maia
(7).
ChavcB
1°. Independente (16 pontos); 2°. Faxinalense (13); 3°.
Guarany
(13);
4°.
Abelardense (10) e 5°. Ponte-serradense (5).
Com as jogos desse fim
de semana, ficaram definidos as confrontos da segunda fase da Copa Amai.
Domingo, dia 1° de novembro, as 16 horas, quatro jogas abrem a segunda etapa
do torueio:
Em Abelardo Luz - (4a B)
- Abelardense
X Olaria/
Carrocerias (1°A)
Em Galvao - (4°A) - SME

Um empate em 2 a 2 garantiu ao time de Galvao a ultima vag a nos cruzamentos

Copa Amai • 2009
Estatisticas:
Numero de Jogos: 40
Numero de gals marcados: 114
Media de gals: 2,85 par jogo

o rcgulamento - A partir desta fase as confrontos sao
climinat6rios (mata-mata), as equipes fazem a mclhor de
duas partidas. Quem samar mais pontos se c1assifica
para a fase semifmal. Em caso de empate, sera disputado
urn periodo suplementar de 30 minutos (com dais tempos de 15 minutas). Casa persista a empate, a vaga sera
decidida na cobranc;:a de pcnaltis.

