ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
DO ALTO URUGUAI CATARINENSE

2020
RELATÓRIO
DE ATIVIDADES

INTRODUÇÃO

O relatório de atividades é um documento que tem como objetivo dar visibilidade
às ações da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC
e servir como transparência para a população, além de prestar contas aos 14
municípios associados, que são: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira,
Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello
Branco, Seara e Xavantina.
Através deste relatório a AMAUC apresenta as principais ações desenvolvidas e
serviços que foram prestados aos municípios, de modo que o leitor tenha uma
visão geral dos trabalhos desenvolvidos pela associação em prol do
desenvolvimento regional.
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Mensagem do Presidente
A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC é uma das
entidades representativa dos municípios, mais respeitada e com maior
credibilidade do Estado de Santa Catarina.
Fazer parte da AMAUC é motivo de muito orgulho, principalmente nesse ano de
2020 que foi de grandes desafios, onde cada Município teve que se reinventar
diante da pandemia do novo coronavírus e não foi diferente com a AMAUC.
Estar presidente da AMAUC, representando nossos 14 município e poder
contribuir, juntamente com toda família AMAUC, na resolução dos desafios que
surgem é motivo de grande satisfação e gratidão. Em particular, colhemos muito
aprendizado e conhecimento, tanto na carreira profissional quanto na política.
Dois mil e vinte com certeza foi um ano desafiador, mas de muito aprendizado.
Entre os destaques faço questão de registrar os inúmeros encaminhamentos e
reuniões com o Governo Estadual realizados pela Associação para garantir o
trabalho conjunto de enfrentamento à Pandemia do novo coronavírus, produção
de vídeo articulado pelo Colegiado de Cultura, buscando o fortalecimento do
nosso turismo e divulgando a nossa cultura regional; campanha regional de
incentivo às famílias para atividades escolares não presenciais; articulações
para enfrentamento dos prejuízos causados pela estiagem; entre outros
encaminhamentos colegiados que serão possíveis ver no decorrer do relatório.
Por fim, agradeço a confiança dos nossos colegas Prefeitos e Prefeitas, do nosso
Secretário Executivo e toda equipe da nossa associação. Agradecemos também
o empenho e dedicação dos presidentes e equipes dos Consórcios Lambari, CIS
Amauc e Consórcio Integrar, todos imbuídos em atender nossa população com
respeito e dignidade.
Mesmo diante de todos os desafios de 2020 saímos dele muito mais fortes e
unidos, deixando o legado de construir com seriedade, honestidade e com
muitas mãos o nosso futuro.
Até breve, meus amigos e amigas!

Emerson Ari Reichert
Prefeito Municipal de Ipira
Presidente da Amauc
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DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2020
Presidente

Emerson Ari Reichert

Prefeito de Ipira

1º Vice-presidente

Leani Kapp Schmitt

Prefeita de Arabutã

2º Vice-presidente

Ademir Domingos Miotto

Prefeito de Presidente Castello
Branco

3º Vice-Presidente

Olmir Paulino Benjamini

Prefeito de Piratuba

1º Titular

Neusa Klein Maraschini

Prefeita de Peritiba

2º Titular

Cátia Tessmann Reichert

Prefeita de Alto Bela Vista

3º Titular

Rogério Luciano Pacheco

Prefeito de Concórdia

4º Titular

Volnei Antônio Schmidt

Prefeito de Ipumirim

1º Suplente

Sivio Antônio Lemos das Neves

Prefeito de Irani

2º Suplente

Genir Loli

Prefeito de Lindóia do Sul

3º Suplente

Edemilson Canale

Prefeito de Seara

4º Suplente

Enoir Fazolo

Prefeito de Xavantina

Conselho Fiscal

Representantes junto à FECAM
Primeiro

Neusa Klein Maraschini

Prefeita de Peritiba

Segundo

Cátia Tessmann Reichert

Prefeita de Alto Bela Vista

Terceiro

Leani Kapp Schmitt

Prefeita de Arabutã
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Missão
Prestar serviços de qualidade aos municípios associados, visando à excelência
administrativa,

o

desenvolvimento

regional

integrado

e

sustentável,

proporcionando melhor qualidade de vida à população.

Seguindo os propósitos para os quais foi fundada e norteada por sua missão, a
AMAUC oferece atualmente assessoria técnica e prestação de serviços aos
municípios nas seguintes áreas: Secretaria Executiva, Assessoria Contábil e
Controle Interno, Serviço Social, Comunicação, Elaboração de Processos
Seletivos e Concurso Público, Assessoria Jurídica, Informática, Movimento
Econômico, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Arquitetura, Desenho e
Topografia. A AMAUC também atua na assessoria aos Consórcios Públicos:
Consórcio Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Consórcio Abrigo
Institucional e Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe.

EQUIPE TÉCNICA DA AMAUC

Secretaria Executiva:
Roberto Kurtz Pereira

Secretaria Administrativa e Financeira
Secretária: Ivanete Terezinha Pereira Grendene
Auxiliar de Escritório: Rosângela Zanella
Auxiliar Administrativo: Julia Isadora Leal Pereira
Serviços Gerais: Alfreda Idalina de Oliveira

Contabilidade, Controle Interno e Recursos Humanos
Auxiliar de Contabilidade: Rafael Nicolli
Assessoria Terceirizada: Vanderlei Roberto Picinini

Processo Seletivo e Concurso Público
Coordenadora: Andréia Dalbosco
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Assessoria de Comunicação
Fabiola Bassi Bordin

Movimento Econômico
Técnico Tributário: Renate Moser Faccin
Assessoria Terceirizada: Valdecir Afonso Munaretto

Serviço Social
Neusa Maria Poletto Pucci

Tecnologia da Informação
Cicero Magarinos
Diego Girotto

Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Desenho
Engenheiro Civil: Edilson Bianchi
Engenheira Civil: Irene Maria Gieburowski Hepp
Arquiteta: Vanessa Franczak
Desenhista: Vanessa Salete Orso
Desenhista: Raphael Dourado Parode
Assessoria Terceirizada em Engenharia de Minas: Mauri Dreckmann

Departamento de Topografia
Topógrafo: José Guttemberg Rezende de Jesus
Topógrafo: Nilson Klitche
Auxiliar de topógrafo: Juliano Roberto Pierezan
Auxiliar de topógrafo: Marcelo Luis Schumann
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Mensagem do Secretário Executivo
Prefeitos e Prefeitas,

Com a finalidade de prestar contas e demonstrar os trabalhos realizados pelos
colaboradores da Associação no ano de 2020 é que apresentamos o presente
relatório de atividades.
Muito embora a AMAUC ser constituída como uma associação de direito privado
a sua manutenção financeira tem como fonte principal recursos públicos
oriundos dos municípios associados. Sendo assim, é dever da entidade prestar
contas aos municípios e à sociedade em geral, primando pela transparência,
eficiência e resolutividade nas tarefas que lhe são inerentes.
Além de demonstrar os serviços realizados nas mais diversas áreas objetivamos
calcular de forma estimada o custo/benefício em relação ao repasse de recursos
efetuado pelos municípios e os serviços prestados pela Associação. Como se
verifica no relatório o benefício apresenta um percentual elevado, que justifica,
sem sombra de dúvidas, a existência e manutenção da AMAUC.
A exemplo de anos anteriores precisamos enaltecer o trabalho realizado pelos
diversos colegiados regionais constituídos na Amauc, das mais diversas áreas.
Os Colegiados formadas por secretários e servidores municipais dão uma
enorme contribuição para o planejamento das ações regionais e locais, pois a
troca de experiências exitosas e os problemas que precisam ser resolvidos são
amplamente divulgados e debatidos. Neste ano da Pandemia COVID-19, que
pegou todas as administrações de surpresa, pois é um desafio sem precedente,
os Colegiados foram nosso alicerce e, em especial, os Colegiados de Saúde e
Educação.
A Pandemia também trouxe novos desafios, principalmente na forma de se
comunicar e se reunir. O que era antes uma exceção – vídeo conferências e
reuniões virtuais – se tornou ferramenta indispensável e todos precisaram se
adaptar rapidamente.
Diante de todo esse contexto é preciso destacar a atuação dos Prefeitos e
Prefeitas da região, pois mais do que nunca se mantiveram unidos e tomaram
as decisões de forma colegiada, mas sempre respeitando a individualidade de
cada município.

Roberto Kurtz Pereira
Secretário Executivo
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DEPARTAMENTOS

SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA
Secretaria Executiva, Secretaria Administrativa, Assessoria de Imprensa,
Concursos Públicos e Processos Seletivos, Contabilidade, Controle
Interno

e

Recursos

Humanos,

Movimento

Econômico,

Auxiliar

Administrativo e Serviços Gerais.

A administração da Associação se desenvolve através da Secretaria Executiva,
que coordena as atividades desenvolvidas na associação e executa as ações
determinadas pela Presidência, Diretoria Executiva e Assembleia Geral.
É responsável pela organização administrativa, financeira e da comunicação
organizacional. Atua de forma abrangente, ligada a todos os departamentos da
associação, assessorando, oferecendo apoio logístico, facilitando e agilizando
as ações para que os serviços e as informações cheguem de forma rápida e
precisa, fazendo com que a eficácia organizacional, como um todo, seja uma
constante na associação, inclusive nos Consórcios Públicos que abrangem a
AMAUC.
Ainda, coordena os trabalhos realizados pelos Colegiados Regionais, que são
espaços para o fortalecimento da gestão municipal, troca de experiências,
repasse de informações e planejamento de trabalhos conjuntos.
Atualmente a AMAUC conta com 9 Colegiados/Conselhos

Regionais

funcionando ativamente, são eles: Colegiado da Saúde, Cultura, Nutrição,
Educação, Assistência Social, Agricultura, Arquitetura e Engenharia Civil,
Contadores e Controladores Interno e Secretários Municipais da Fazenda.
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SECRETARIA EXECUTIVA
Atividades Desenvolvidas:


Prestar assessoramento administrativo aos Gestores Públicos;



Coletar informações para consecução de objetivos e metas as
administrações;



Elaboração das pautas de Assembleias junto com a Diretoria Executiva;



Convocações de Assembleias e reuniões;



Executar as deliberações das Assembleias e o que determinar a Diretoria
Executiva;



Reuniões virtuais com os Prefeitos(as) e colegiados regionais;



Organização da agenda de compromissos do Presidente da Associação;



Assessoria nas Assembleias, lavrando a ata e repassando informações
de interesse da região;



Assessoria nas elaborações dos processos seletivos e concursos
públicos, bem como acompanhamento dos certames;



Coordenação do grupo de whatsapp dos Prefeitos e grupos temáticos,
encaminhando informações importantes a cada segmento;



Elaboração dos Balancetes Mensais da Amauc, CIS Amauc e Consórcio
Lambari;



Participação nos Colegiados Estaduais instituídos pela FECAM, em
especial do Colegiado de Secretários Executivos e de Procuradores;



Participação nas reuniões do Conselho Administrativo e nas assembleias
e planejamento das atividades da FECAM, CIGA, ARIS e EGEM;



Participação do Conselho de Administração do GaranteOeste;



Participação no CONTUR – Conselho Municipal de Turismo - Concórdia;



Representar a Diretoria em eventos e reuniões de interesse dos
municípios associados.



Acompanhamento da publicação dos decretos relacionados à pandemia,
os quais interferiam diretamente na dinâmica dos municípios, visando
orientar aos Prefeitos e equipes quanto aos encaminhamentos
necessários.



Reuniões com Governo do Estado de Santa Catarina e Secretária de
Estado de Saúde para encaminhamentos referente a Covid-19.
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Assessoria Jurídica

A Assessoria Jurídica é realizada pelo Secretário Executivo, uma vez que a
AMAUC não tem profissional com dedicação exclusiva para essa finalidade.


Orientação e elaboração de notas técnicas para os municípios;



Apoio na elaboração de projetos de lei, Decretos e outros atos em
conformidade com a técnica legislativa;



Assessoria jurídica nos processos licitatórios, convênios e editais para
Processos Seletivos e Concursos Públicos e acompanhamento dos
certames;



Representação da Associação junto ao Ministério Público e Poder
Judiciário;



Assessoria aos Consórcios Públicos que atuam na região da Amauc:
Consórcio Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Consórcio Abrigo
Institucional e Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe.
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SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA
Atividades Desenvolvidas:


Atendimento ao público interno e externo, ao telefone e demais formas de
comunicação com os municípios e entidades parceiras;



Recebimento, análise e distribuição de documentos por via física ou
eletrônica, visando dar ciência ao departamento interessado e na
consecução do objetivo daquele informe/documento;



Assessoria nos eventos e reuniões da Amauc, consórcios e colegiados,
com a organização administrativa, logística e controles necessários;



Manutenção de planilhas de informações das equipes municipais;



Levantamento de dados e repasses de informações para Fecam e
entidades que procuram a Amauc como referência regional;



Auxílio à Secretaria Executiva nas atividades rotineiras;



Acompanhamento das diversas reuniões on-line realizadas com as
administrações municipais e com colegiados e comissões em nível
regional e estadual, visando soluções e orientações aos diversos órgãos
municipais para o enfrentamento da situação de emergência causado
pelo Covid 19;



Acompanhamento das publicações dos diversos decretos estaduais
relacionados ao Covid 19, com objetivo de levar às administrações
municipais informações atualizadas para a adequação dos decretos
municipais.

Administrativo e Financeiro


Redação de documentos, relatórios, ofícios, editais, atas e resoluções,
com encaminhamentos para publicações necessárias;



Leitura dos diversos documentos da associação e dos consórcios visando
correção ortográfica e gramatical;



Organização de arquivos físicos de documentos (ativo, inativo e morto) e
arquivos eletrônicos (em rede local), observando a segurança, precisão,
flexibilidade e acesso, e o tempo de guarda de cada documento;



Controle das contribuições mensais para a Amauc;
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Controle de contas bancárias e planilhas financeiras da Amauc e CIS
Amauc;



Conferência e pagamento de contas;



Lançamento de dados nas planilhas financeiras visando a emissão dos
balancetes mensais, balanço anual e controle financeiro;



Emissão e encaminhamento das faturas mensais (Amauc, Consórcio
Lambari, Cis Amauc, Casa Lar, Abrigo Institucional e Consórcio Integrar).

Assessoria ao CIS AMAUC


Auxilio nas ações administrativas;



Conferência mensal das guias de produção do CIS Amauc;



Contatos com os prestadores para alinhamento da emissão de relatórios
de produção mensal;



Controle mensal das CNDs dos prestadores de serviços;



Lançamento de dados nas planilhas de controle visando a emissão das
faturas da produção dos municípios através do CIS Amauc;



Controle do recebimento dos valores da produção e da contribuição
mensal dos municípios;



Lançamentos financeiros no sistema Celk;



Pagamento aos prestadores de serviços ao CIS até o 10º dia útil do mês
subsequente ao atendimento;



Pagamentos de contas e controle financeiro e bancário para emissão de
balancetes mensais;



Acompanhamento das reuniões.
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CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E RECURSOS
HUMANOS
Através da Secretaria Executiva da AMAUC se realizam trabalhos voltados para
a Assessoria Contábil e Controle Interno dos municípios, visando à
uniformização das atividades, orientações sobre procedimentos formais e legais,
alteração na legislação vigente, novas situações orçamentárias, contábeis e
financeiras e aplicação dos recursos.
As atividades internas compreendem a execução da contabilidade da
Associação dos Munícipios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), do Consórcio
Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari),
do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS AMAUC), do Consórcio
Intermunicipal de Infraestrutura Urbana e

Rural (Consórcio Integrar), do

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade
(Abrigo Institucional) e do Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial
de Alta Complexidade (Casa Lar Pequeno Príncipe), bem como tudo o que diz
respeito ao Departamento de Recursos Humanos e licitações das entidades
mencionadas.
As atividades externas dizem respeito aos atendimentos dos técnicos
Municipais, através de telefone, internet e whatsapp nas áreas de Contabilidade,
Pessoal, Controle Interno, Compras e auxilia na elaboração de respostas às
diligências do Tribunal de Contas.
Coordena as reuniões dos colegiados de Contabilidade e Controle Interno e de
Secretários Municipais de Finanças e participa no Colegiado de Contadores e
Controladores Internos dos Municípios catarinenses, coordenado pela FECAM.


Participação no Colegiado de Contadores Públicos e Controladores
Internos Municipais - FECAM e em cursos e reuniões com temas voltados
à contabilidade pública;



Elaboração de Notas Técnicas,



Assessoria e organização de reuniões do Colegiado de Contadores e
Controladores Internos da AMAUC.
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MOVIMENTO ECONÔMICO
O Departamento de Movimento Econômico tem atuado com resolutividade
visando incrementar as receitas municipais. Acompanha a análise das
Declarações do ICMS e do Movimento Econômico – DIME junto à Secretaria de
Estado da Fazenda, elaborando recursos junto a SEF e participando das defesas
orais em 1ª e 2ª instância administrativa, necessários para inclusão e/ou
exclusão de valores do Movimento Econômico.
O setor realiza trabalho, junto às empresas e profissionais da contabilidade da
região e fora dela, nas mais diversas atividades exercidas, visando implementar
o Valor Adicionado Fiscal de todos os Municípios da AMAUC. Busca corrigir
inconsistências nas operações fiscais, repassando informações teóricas e
práticas aos servidores municipais, parceiros na apuração do valor adicionado
de cada município.
A prestação de serviços é realizada por diversos meios, entre os quais cita-se a
consultoria econômica, assessoria permanente em documentos fiscais, no
sentido de diminuir a sonegação de informações fiscais, bem como o
acompanhamento das notas fiscais de produtores agropecuários, importantes
instrumentos para o incremento do Valor Adicionado Municipal - VAM.
Atividades desenvolvidas:


Análise das DIMEs de empresas do Estado de Santa Catarina com
atividades nos municípios da Amauc, que pela atividade exercida são
obrigadas a efetuar o rateio do Valor Adicionado em favor dos municípios
da região;



Acompanhamento dos Índices de Participação Municipal – IPM Ano Base
de 2019 e 2020, válidos para retorno do ICMS do exercício de 2021 e
2022;



Trabalhos na busca de documentos fiscais, junto às empresas, aos
contadores e ao Sistema SEF-SC;



Reuniões com servidores dos municípios, a fim de munir os agentes de
informações teóricas e práticas relacionadas à apuração do VAM;



Comprovação de valores de empresas mantidas na Malha de Auditoria
SEF/SC, inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado de Santa
Catarina, com sede nos territórios dos municípios e fora deles, visando
interpor recursos administrativos de valor adicionado.
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Abaixo, quadro com valores recuperados do Valor Adicionado Fiscal, nas mais
diversas atividades: agropecuária, indústria, comércio e serviços, de empresas
com sede na região e de outras regiões, e pela interposição de recursos
administrativos junto a SEF-SC, no ano base de 2019.
Movimento

econômico

dos

municípios

da

região

da

Amauc.

Trabalhos efetuados junto as empresas, contadores e fazenda estadual.
Simulação de aumento dos valores de transferência - quota parte ICMS
p/2020/2021.
1
ANO
BASE

2
MUNICÍPIOS

3

4

5

ICMS LÍQUIDO
VALOR DE VA
RECEBIDO NO VAM TOTAL 2019
RECUPERADO
EXERCÍCIO DE
EM 03.11.2020
EM 2020
2019

6

7

%

ICMS
SIMULADO A
RECUPERAR
P/ 2021e2022

2019

ALTO BELA
VISTA

3.778.095,65

91.031.388,79

11.058.564,49

12,15

458.966,02

2019

ARABUTÃ

8.723.357,89

363.637.229,72

41.732.454,18

11,48

1.001.127,23

2019

CONCÓRDIA

53.192.060,13

2.847.957.434,44

266.997.504,45

9,38

4.986.783,56

2019

IPIRA

4.711.903,60

112.938.667,97

22.357.714,67

19,80

932.784,12

2019

IPUMIRIM

13.412.821,55

572.951.745,64

54.938.994,15

9,59

1.286.123,88

2019

IRANI

6.393.113,82

281.530.115,89

44.906.808,29

15,95

1.019.764,21

2019

ITÁ

2019

JABORÁ

7.668.889,21

282.250.411,22

34.227.620,76

12,13

929.982,10

2019

LINDÓIA DO SUL

6.959.690,93

266.073.980,58

22.502.122,07

8,46

588.587,48

2019

PERITIBA

4.049.601,54

96.375.697,33

19,78

800.960,64

2019

PIRATUBA

12.001.963,53

779.170.056,81

266.908.493,56

34,26

4.111.331,00

2019

PRES.CASTELO
BRANCO

4.357.834,94

107.331.262,47

21.714.033,85

20,23

881.627,34

2019

SEARA

20.965.160,16

834.434.064,90

123.447.819,06

14,79

3.101.627,09

2019

XAVANTINA

9.595.189,46

368.710.979,44

63.706.206,70

17,28

1.657.865,26

175.377.257,82

8.021.360.253,48

993.560.246,34

12,39

21.757.529,94

SOMA

19.567.575,41

1.016.967.218,28

-

19.061.910,11

-

0,00

Observações: 1. Os dados da tabela referente 2019 são parciais, extraídos do sistema S@T/SEF-SC, em 03.11.2020. 2. Na coluna
3, foram utilizadas as receitas líquidas recebidas em transferências de ICMS no Exercício de 2019; 3. O valor recuperado da
coluna 5, é a diferença entre o VAM do relatório da região extraído em 15.01.20 e 03.11.2020; 4. Os percentuais da coluna 6, é
o resultado da divisão da coluna 4 pela 5; 5 .O ICMS simulado recuperado da coluna 7, é o valor da receita líquida da coluna
3, multiplicado pelo % da coluna 6. 6. Em razão da decisão Judicial que define o VA da Hidrelétrica para o Município de Itá, não
foi incluído no cálculo
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PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS
O setor foi criado no ano de 2015, para atender uma necessidade crescente nos
municípios diante da cobrança enfrentada pelo Poder Público quanto à
eficiência, idoneidade e transparência na realização de concursos públicos e
processos seletivos.
Graças a credibilidade que a AMAUC possui perante a comunidade regional e
estadual, bem como aos cuidados adotados pela equipe técnica para garantir a
transparência e segurança em todos os certames, desde o início dos trabalhos
até a presente data a Associação não teve nenhum dos processos questionados
pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado ou por qualquer outra
instituição.
Este ano o setor trabalhou auxiliando aos municípios na elaboração dos Planos
de Contingência Municipal de Prevenção, Monitoramento e Controle da
disseminação do COVID-19, são utilizados para orientar os estabelecimentos de
ensino na definição de seus Protocolos específicos. Os cadernos que compõem
os plancons contemplam: as Diretrizes Sanitárias, Diretrizes Sanitárias para
Alimentação Escolar; Diretrizes Sanitárias para o Transporte Escolar; Diretrizes
Pedagógicas para a Retorno das Aulas, Diretrizes para Gestão de Pessoas,
Diretrizes para Comunicação e Informação, Diretrizes Gerais para Capacitação
e Treinamentos e Diretrizes para Finanças.

Atividades Desenvolvidas:


Assessoria para elaboração dos editais;



Assessoria para montagem do cronograma de datas do edital;



Publicação do Processo Seletivo ou Concurso Público no site;



Cadastramento das informações do Processo Seletivo/Concurso Público,
no sistema de gerenciamento vinculado ao site da Amauc e do município;



Acompanhamento das Inscrições;



Contratação

de

elaborações

de

questões

conforme

conteúdo

programático do edital;


Montagem das provas;
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Publicações (Inscrições Deferidas e Indeferidas, Caderno de Provas,
Gabaritos, Classificações, resposta aos recursos relacionados às
questões das provas, respostas aos recursos relacionados às questões
de provas, etc);



Resposta aos questionamentos realizados pelos candidatos;



Acompanhamento do Certame;



Assessoria e repasse de informações quanto a forma de recontratação
dos profissionais de educação para do ano de 2021, em função do período
da pandemia que impossibilitou os processos seletivos e concursos
públicos;



Participação

das

Capacitações

para

elaboração

dos

PlanCons

Municipais;


Assessoria para formação dos Comitês municipais e Comissões
escolares;



Treinamento dos comitês municipais e das comissões escolares para
implantação dos PlanCons,



Membro do grupo que analisou e validou os dos Planos de Contingência
Municipal da região.

Processos Seletivos
No ano de 2020 foi realizado 01 Concurso Público:
Município

Cargo

Alto Bela Vista

8

Total

8

Nível de Ensino

Inscritos

Alfabetizado, Fundamental e Superior

128
128

Concursos Públicos e Processos Seletivos realizados de 2015 a 2020
Ano

Processos Seletivos

Concursos Públicos

Candidatos

2015

19

3

3.831

2016

16

2

3.796

2017

19

2

4.994

2018

16

4

4.906

2019

14

3

3.832

2020

0

1

128

Total

84

15

21.487
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
O setor é responsável pela Assessoria de Comunicação da Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), Consórcio Intermunicipal
Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense (CONSÓRCIO LAMBARI), Consórcio
Intermunicipal de Saúde (CIS AMAUC). Também é responsável pela assessoria
e cobertura de eventos, assembleias, cursos, oficinas, conferências e outras
reuniões.
O principal objetivo do setor é conduzir as atividades de produção, organização
e divulgação das atividades da associação e consórcios, assegurando uma
comunicação interna e externa segura, objetiva e transparente.

Trabalhos Desenvolvidos


Atualização da home-page da AMAUC, Consórcio Lambari e CIS
AMAUC, Consórcio Integrar, Consórcio Casa Lar e Consórcio Abrigo
Institucional;



Atualização do Facebook da Amauc, Consórcio Lambari e Fórum
Municipal pelo Fim de Violência e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes;



Produção jornalística;



Press-kit;



Agendamento e organização de entrevistas com os presidentes das
entidades;



Repasse de notas para a imprensa regional através do Whatsapp;



Produção de mídias de cursos, eventos e demais ações para divulgação
em redes sociais;



Clipping de matérias divulgadas na imprensa;



Atualização dos portais de transparência nos sites da: AMAUC, Consórcio
Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Abrigo Institucional e Casa Lar
Pequeno Príncipe;



Publicações oficiais;



Assessoria geral a Secretária Executiva;



Atendimento ao público e telefone;



Assessoria aos Colegiados Regionais;
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Organização, assessoria e acompanhamento de reuniões, cursos e
assembleias presenciais e virtuais;



Transmissão de eventos pelo youtube da Amauc;



Produção de vídeos orientativos para enfrentamento a pandemia do novo
coronavírus;



Elaboração de material de expediente;



Elaboração de material gráfico (folder, cartilhas, livros …);



Criação de cards para as redes sociais (divulgando campanhas,
capacitações e cursos);



Criação de cards de prevenção COVID-19;



Elaboração de vídeos de projetos (roteiro, texto e acompanhamento da
edição);



Divulgação diária dos casos de COVID-19 na região da Amauc;



Assessoria ao Colegiado Regional de Nutrição;



Participação como membro do Fórum Municipal pelo Fim da Violência e
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;



Participação no Colegiado de Comunicação da FECAM – COLECOM,



Elaboração do Relatório Anual da Amauc, Consórcio Lambari e Cis
Amauc.
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ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA
Estes foram os primeiros setores a serem criados na Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC). Engenharia, Arquitetura e
Topografia, fazem parte da história dos municípios associados e contribuem
diretamente para o desenvolvimento de toda a microrregião. Planejando o futuro
através de projetos, os municípios solicitam os trabalhos ao departamento, cujos
profissionais somam esforços para atender as necessidades dos 14 municípios
associados.
O departamento conta com um acervo técnico de plantas e dados, auxilia
na elaboração de laudos, orçamentos, memoriais, cronogramas que contribuem
para o desenvolvimento de áreas de interesse municipal e comunitário. Além da
elaboração de projetos de engenharia, arquitetura, urbanismo e paisagismo,
presta orientações técnicas e levantamentos topográficos com Estação Total e
GPS. Conta com a prestação de serviços terceirizados de um engenheiro de
minas, o qual oferece assistência técnica para a regularização de cascalheiras,
visando o melhor aproveitamento das jazidas, segurança e preservação
ambiental.


Cursos de Capacitação: Para implantação de novos softwares, foi
necessária capacitação da equipe técnica e contratação de cursos de
capacitação dos principais programas. No ano de 2020, foi realizado
capacitação para os softwares Civil 3D (em fevereiro, presencial), MEP –
projetos complementares (em dezembro, on-line) e Naviswork (em
dezembro, on-line), sendo o primeiro software destinado a projetos
executivos de infraestrutura urbana, o segundo ligado aos projetos
complementares da área civil (elétrica, hidráulica, etc.) e o último trata da
compatibilização, detecção de interferências de projetos e elaboração de
cronograma de construção.



Proposta: O primeiro passo para executar o BIM na nossa região foi
dado. Porém, a ideia é que, juntamente com o Colegiado Estadual de
Engenharia, seja demonstrado a importância da implementação juntos
aos administradores públicos, para dar sequência a capacitação dos
técnicos e os programas legalizados. Desta maneira, além de atender a
determinação do decreto 9377/18, teremos obras com redução de custo
de execução (diminuição de erros de projeto), maior conexão entre
projetos, aumentando a eficácia tanto do projeto e quanto da execução.
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Participações em colegiados e conselhos


Comitê de Coordenação do Plano de Habitação de Interesse Social de
Concórdia



Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz Plaumann



Colegiado de Engenharia e Arquitetura do Estado de Santa Catarina



Colegiado Estadual de Habitação e Regularização Fundiária



Colegiado de Engenharia e Arquitetura da AMAUC (coordenação)

ENGENHARIA DE MINAS
A realização deste serviço é terceirizada através da empresa Krystall Mineração,
a qual oferece assistência técnica para a exploração das cascalheiras visando o
aproveitamento racional das jazidas considerando as normas de segurança e
preservação ambiental.
Relatório Anual de Lavras, Elaboração de processos de regularização de
cascalheiras junto à ANM, renovação de licenças ambientais de operação,
emissão de ARTs de cascalheiras, acompanhamento da produção das
cascalheiras são algumas das atividades desenvolvidas aos municípios
associados.

CONFIRA

AS

TABELAS

DE

SERVIÇOS

PRESTADOS

PELO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA A
CADA MUNICÍPIO ASSOCIADO:
(Estimativa com base nos valores praticados no mercado por empresas e
profissionais de cada ramo)

Município

Projeto

Revitalização Jericódromo

Alto Bela
Vista
Reforma Escola Sonho
Encantado

Reforma Delegacia

RELAÇÃO DE PROJETOS
ALTO BELA VISTA
Tipo de projeto
Levantamento arquitetônico
(edificações)
Revitalização do parque - Urbanístico
/ paisagismo
Arquitetônico de Reforma das
edificações
Arquitetônico de Reforma da
edificação (acessibilidade)
Paisagismo
Levantamento arquitetônico
Arquitetônico de Reforma c/
acessibilidade
Paisagismo

Total por Projeto

R$

76.077,03

R$

13.988,30

R$

7.545,03
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Demarcação de Áreas
Levantamento topográfico - campo
Verdes (CRAS, Jericódromo Levantamento topográfico - escritório
e Escola)

R$

3.855,00

Levantamento topográfico - campo
(planialtimétrico)
Levantamento topográfico - escritório

R$

7.213,00

R$

8.469,00

R$
R$

2.000,00
20,00

Cascalheira Cruz e Souza

Serviços de Topografia em
geral
Auxílio Técnico
Plotagens de projetos

Levantamento topográfico - campo
(planialtimétrico cadastral)
Levantamento topográfico - escritório
Reuniões, atendimentos e assessorias
Plotagens

Total projetos Alto Bela Vista
ARABUTÃ
Município
Projeto
Tipo de projeto
Passeio e Ciclovia da SC 153 Atualização de projetos
Implantação e adequação do terreno
(projeto base)

CRAS

R$

119.167,35

Total por Projeto
R$
10.000,00
R$

800,00

R$

20.437,68

R$

13.755,84

R$

5.108,00

R$

2.153,50

R$

4.767,08

R$

9.377,72

R$

8.652,50

R$

5.200,00

R$

4.596,70

R$

600,00

Reformulação de projeto (projeto
arquitetônico novo)

Arabutã

Ampliação Escola Municipal
Levantamento topográfico - campo
Nova Estrela
(terreno completo)
Levantamento topográfico - escritório
Ginásio da Escola Municipal Projeto arquitetônico básico do
de Nova Estrela
ginásio
Rua Raimundo Altmann,
Levantamento topográfico - campo
localizado no Loteamento
Nicolau Petry
Levantamento topográfico - escritório
Ponte de acesso Levantamento topográfico - campo
movimentação do aterro
de cabeceira
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Traçado da Rua Balduino
Beckman
Levantamento topográfico - escritório
Pavimentação asfáltica Rua Projeto/ Drenagem/ Sinalização
de acesso à Comunidade
Levantamento topográfico - campo
Nova Estrela
Levantamento topográfico - escritório
Projeto Completo
Rua 25 de Outubro - Nova
Levantamento topográfico - campo
Estrela
Levantamento topográfico - escritório
Auxílio Técnico
Futura Câmara de
Vereadores
Plotagens de projetos

Acompanhamento de serviços de
topografia e assessoria
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Localização de área - documentos
Plotagens

Total projetos Arabutã
CONCÓRDIA
Tipo de projeto
Levantamento topográfico - campo
Concórdia Rua Tabajara - Bairro Itaíba
Levantamento topográfico - escritório
Município

Projeto

R$

85.449,02

Total por Projeto
R$

2.383,00
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Rua Leonel Mosele
Rua Marcelino Ramos

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

8.350,00

Mapa da área / confrontação com
IMA / memorial

R$

5.200,00

Área da Futura Rodoviária

Mapa da área / conferência / ajuste /
memorial
Acompanhamento de serviços de
topografia
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Plotagens

R$

7.571,63

R$

4.000,00

R$

6.810,00

R$

4.555,00

R$

3.475,00

R$

3.250,00

R$

110,00

Rua Araucanas
Rua Tapajós
Rua Tupinambás
Rua Tucanos
Plotagens de projetos

Total projetos Concórdia
Projeto
Revitalização Portal
Praça do Centenário
Passeios e acostamento SC
- 390, Rua XV de Agosto
Paisagismo de área pública
da Rua José Ziliotto
Rua Coberta

Ipira

3.796,00

Unificação lotes 28 e 29 da
área industrial

Auxílio Técnico

Município

R$

Projeto Centro de
Convivência (parque de
exposições)
Ampliação de meta do
Centro de Atividades
Culturais
Pintura do Ginásio
Municipal
Rua Ko Freitag e parte da
Rua Governador Colombo
Rua Raimundo Hepp

IPIRA
Tipo de projeto
Levantamento arquitetônico
Arquitetônico e detalhamento de
Reforma
Maquete Eletrônica
Maquete Eletrônica
Urbanístico de passeios e
acostamento
Projeto asfalto acostamento
Paisagismo
Maquete Eletrônica
Programa de necessidade e projeto
base
Arquitetônico
Maquete Eletrônica
Readequação de projeto
Projeto preventivo de incêndios sistema novo
Readequação de orçamento
Revisão do contrato - termo aditivo
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
(para pavimentação asfáltica com
passeios)

R$

49.500,63

Total por Projeto
R$

13.423,44

R$

208,52

R$

38.765,31

R$

1.292,89

R$

834,08

R$

12.858,24

R$

7.785,36

R$

2.097,48

R$

3.850,00

R$

2.940,00
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Rua Prefeito Fioravante
Kaster
Imagens de Drone no
perímetro urbano
Medição do terreno da
academia do lado do
campo de futebol
localizado na Rua
Governador Colombo
Machado Salles
Locação da caixa da Rua de
acesso ao loteamento das
flores de propriedade do
município. Rua das
Camélias
Rua Fioravante Kaster
Rua Otávio Matzembacher
e Edmundo Wolfardt
Inserção Medidas Rua
Uruguai
Cont. Rua Hedi Klein
Matzembacher
Rua das Camélias e José
Ziliotto
Ponte
Serviços de Topografia em
geral
Levantamento topográfico
de área rural
Levantamento topográfico
de terreno para projeção
de rua
Levantamento topográfico
de terreno urbano
Piqueteamento de terreno
no centro da cidade
Demarcação de ruas no
loteamento popular
Plotagens de projetos

Levantamento topográfico - escritório
(cálculo de caderneta, perfil e seções)
Levantamento topográfico - campo
(para pavimentação asfáltica com
passeios)

Projeto

Ipumirim Análise e Aprovação de
projetos

3.457,50

R$

2.400,00

R$

7.532,80

R$

2.050,00

R$

15.348,42

R$

21.613,20

R$

3.000,00

R$

14.079,95

R$

2.000,00

R$

3.526,80

R$

12.000,00

R$

5.800,00

R$

3.200,00

R$

2.400,00

R$

800,00

R$

7.000,00

R$

2.930,00

Levantamento topográfico - escritório
(cálculo de caderneta, perfil e seções)
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - campo

Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo

Levantamento topográfico - escritório
Projeto completo
Projeto
Projeto para permuta
Projeto completo
Urbanístico de passeios
Adequação
Desenho Técnico
Memorial descritivo
Orçamento e CFF
Acompanhamento de serviços
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Piqueteamento - campo
Levantamento topográfico - campo
Piqueteamento - campo
Plotagens

Total projetos Ipira
Município

R$

IPUMIRIM
Tipo de projeto
Residenciais e comerciais particulares
(1 projeto da arq. Julie Reginato)

R$

193.193,98

Total por Projeto
R$

330,00
25

Área Núcleo Comunitário
Linha Cordilheira
Linha Cordilheira
Serviços de Topografia em
geral
Levantamento e
demarcação de terrenos da
prefeitura
Confrontações de área da
Cohab com terreno da
prefeitura
Alteração de projetos da
rede de água
Levantamento de rua para
pavimentação

Atualização de mapa
Memorial descritivo
Memorial novo com locação no
SISTEMA IMA de coordenadas da
área a ser usucapida da matrícula
16568 para o Núcleo
Acompanhamento de serviços

R$

5.628,76

R$

14.501,20

R$

1.783,50

Levantamento topográfico - campo
Marcação da área - campo

R$

4.400,00

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

3.000,00

R$

1.400,00

R$

3.200,00

R$

3.200,00

R$

70,00

Levantamento topográfico - escritório

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento para fins de Levantamento topográfico - campo
retificação de área Cavaline Levantamento topográfico - escritório
Plotagens de projetos

Plotagens

Total projetos Ipumirim
Município

Projeto
Acessibilidade UBS Santo
Marcon

Irani

IRANI
Tipo de projeto
Levantamento área externa
Projeto de Adequação de
Acessibilidade

Regularização do cemitério Projeto urbano e arquitetônico de
municipal
regularização
Projeto de adequação
Adequação de
acessibilidade Prefeitura
Levantamento topográfico - campo
Municipal
Levantamento topográfico - escritório
Projeto de adequação
Adequação de
acessibilidade da Praça da Levantamento topográfico - campo
Bíblia
Levantamento topográfico - escritório
Projeto de adequação
Adequação de
acessibilidade da UPA 24
Levantamento topográfico - campo
horas
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento Topográfico Levantamento topográfico - campo
de dois terrenos do
Loteamento Pinheiros, Lote
04 e 05 da Quadra N°05. E Levantamento topográfico - escritório
Levantamento de toda a
Quadra N°2.
Levantamento da Rua
Levantamento topográfico - campo
Gabriel fabrico esquina
Levantamento topográfico - escritório
com a Rua Monge João
Marcação de terreno - campo
Maria e marcação do posto
Colpani
Projeto Muro aproximadamente 60m,
Muro a ser executado pela
localizado no bairro Alto Irani, Rua
Prefeitura
Angelo Zampieri, para finalização de

R$

37.513,46

Total por Projeto
R$

3.458,80

R$

25.526,45

R$

4.643,69

R$

3.865,79

R$

10.420,28

R$

7.565,00

R$

5.234,00

R$

3.600,00
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pavimentação asfáltica e calçadas,
viga baldrame

Perímetro Urbano
Serviços de Topografia em
geral
Levantamento e
demarcação de rua

Mesmo muro completo com
alvenaria e portões com memorial e
orçamento e impressão
Mapa
Descrição
Acompanhamento de serviços

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Demarcação de terrenos do Levantamento topográfico - campo
município
Marcação da área - campo
Levantamento topográfico Levantamento topográfico - campo
de rua para relocação de
Marcação da área - campo
rede elétrica
Alinhamento de rua para
Levantamento topográfico - campo
implantação de rede de
Piqueteamento
água
Levantamento de quadra
Levantamento topográfico - campo
para conclusão de
Levantamento topográfico - escritório
limitações dos terrenos da
prefeitura
Coordenadas em campo
Levantamento topográfico - campo
para estudo de limites do
Marcação da área - campo
perímetro urbano em
loteamentos novos
Levantamento da área
Levantamento topográfico - campo
industrial de linha
Levantamento topográfico - escritório
Caroveira
Levantamento de rua para Levantamento topográfico - campo
fins de alinhamento de
Levantamento topográfico - escritório
muro
Levantamento da escola da Levantamento topográfico - campo
Cohab para PPC
Levantamento topográfico - escritório
Adequação de Desenho
Unidade Básica de Saúde
RPCI
Adequação de Desenho
RPCI
Escola Mun. Ed. Básica
Valdecir A. Zampieri
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Adequação de Desenho
Ginásio de Esportes Linha
Antoniolli
RPCI
Arquitetônico - regularização
APAE
RPCI
Plotagens
Plotagens de projetos

Total projetos Irani
Município
Itá

Projeto

ITÁ
Tipo de projeto
Maquete eletrônica

R$

5.350,50

R$

8.000,00

R$

2.800,00

R$

4.800,00

R$

4.400,00

R$

3.200,00

R$

3.200,00

R$

4.200,00

R$

15.400,00

R$

2.200,00

R$

2.800,00

R$

6.599,27

R$

22.138,58

R$

6.820,53

R$

14.170,96

R$

1.050,00

R$

171.443,85

Total por Projeto
R$
19.149,08
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Plano de arborização Vila
Gerasul

Praça Loteamento das
Flores

Nova Prainha e Camping Linha Bonita
Levantamento Cadastral
para marcação do lote da
prefeitura na Rua 49, Lote
Nº12
Levantamento e marcação
do lote 65-B da Quadra 45
Levantamento do lote
n°15, localizado na Rua U.T.
Jacuí, Vila da Eletrosul

Cascalheira (Hilário)

Compensação Ambiental e
Supressão de APP
Serviços de Topografia em
geral

Reunião para definições e diretrizes
(parceria Consórcio Lambari)
Compatibilização projetos urbanos
Projeto executivo do plano de
arborização
Projeto básico
Locação de equipamentos
Locação de espaços e desníveis
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Visita técnica e reunião
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Marcação de terreno - campo
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Análise das divergências da área da
Cascalheira Christmann que 02 anos
após apresentou um novo
desmembramento - solicitação de
alteração de medidas
Projeto completo
Acompanhamento de serviços

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Marcação da área - campo
Levantamento topográfico Levantamento topográfico - campo
planialtimétrico de rede de Levantamento topográfico - escritório
esgoto
Mapeamento de áreas de
Levantamento topográfico - campo
preservação em vários
Levantamento topográfico - escritório
locais
Plotagens
Plotagens de projetos
Alinhamento de divisa de
área no interior

Total projetos Itá
Município

Jaborá

Projeto
Loteamentos particulares
aprovados
Revitalização Praça Batista
Poyer
Levantamento
Planialtimétrico Cadastral
da Rua Avelino Belan

JABORÁ
Tipo de projeto
Reunião na Câmara de Vereadores /
parecer técnico
Urbano executivo
Coordenação
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

26.428,31

R$

24.630,00

R$

6.620,00

R$

2.500,00

R$

2.500,00

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

1.605,15

R$

4.400,00

R$

3.200,00

R$

5.800,00

R$

40,00

R$

101.672,54

Total por Projeto
R$

660,00

R$

8.327,65

R$

2.167,00
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Marcação da Rua Avelino
Belan meio fio e calçada
Levantamento Topográfico
do terreno do Centro de
Eventos do Município de
Jaborá, com levantamento
das edificações e postes
presentes no terreno.
Rua Arcende Poyer - área
industrial
Serviços de Topografia em
geral
Escola Alberto Bordin

Plotagens de projetos

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

Projeto Completo
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Acompanhamento de serviços
Levantamento arquitetônico adequação de desenho
PPCI
Laudo e vistoria
Plotagens

Total projetos Jaborá
Município

Projeto
Levantamento Topográfico
para Recapeamento
Asfáltico da Travessa Biffi
Levantamento da área
Verde Localizada na Rua
Dra Loli
Levantamento Topográfico
de uma área em Linha
Sertãozinho para incentivo
de instalação de empresas
no município.
Levantamento dos
terrenos da área industrial

Marcação de 3 lotes na
Lindóia do área industrial
Levantamento do
Sul
Cemitério Municipal
Cemitério Salto Grande
imagens com Drone
Cemitério Linha Azul
imagens com Drone
Cemitério Sertãozinho
imagens com Drone
Cemitério do Contestado
imagens com Drone
Cemitério Linha Mimosa
imagens com Drone
Cemitério Sanga Martins
imagens com Drone

R$

1.826,80

R$

7.114,50

R$

13.983,94

R$

2.400,00

R$

35.288,87

R$

1.180,00

R$

72.948,76

LINDÓIA DO SUL
Tipo de projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

1.856,50

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

6.100,00

R$

16.600,00

R$

6.073,00

R$

6.073,00

R$

8.940,94

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

2.400,00

Total por Projeto

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
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Cemitério XV de Novembro Levantamento topográfico - campo
imagens com Drone
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Cemitério Linha Alegre
imagens com Drone
Levantamento topográfico - escritório
Cemitério Linha Lajeado
Levantamento topográfico - campo
dos Pinheiros imagens com Levantamento topográfico - escritório
Drone
Mapa e memorial da área de
compensação ambiental da área do
Lajeado Acídio Lajeado Acídio de 1.950,00 m² com
compensação ambiental
coordenadas p mandar ao IMA
Serviços de Topografia em
geral
Levantamento de
loteamento para
implantação de rede
elétrica

Acompanhamento de serviços
Levantamento topográfico - campo
Demarcação em campo

Levantamento topográfico - campo
Demarcação de terrenos na
Levantamento topográfico - Escritório
área industrial
Demarcação em campo
Levantamento topográfico Levantamento topográfico - campo
da rua Concórdia
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico Levantamento topográfico - campo
de área do município
Levantamento topográfico - escritório
Cabeceira da Ponte XV de
Readequação de projeto
Novembro
Cabeceira da Ponte Linha
Readequação de projeto
Maria Günther
Plotagens
Plotagens de projetos

Total projetos Lindóia do Sul
Município

Projeto

Centro de Referência em
Assistência Social - CRAS

Projeto praça Loteamento
Krist
Peritiba
Projeto praça Bairro
Progresso

Projeto passeios SC 390 Linha Gaúcha

PERITIBA
Tipo de projeto
Arquitetônico de reforma
Arquitetônico de interiores
Adequação de Acessibilidade
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Urbanístico / Paisagístico
Alteração de projeto, memorial e
orçamento (solicitado pelo
engenheiro)
Urbanístico / Paisagístico
Levantamento Topográfico - campo
Levantamento Topográfico escritório
Levantamento e conferência no local
Urbanístico de passeios
Levantamento Topográfico - campo
Levantamento Topográfico escritório

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

2.400,00

R$

5.850,00

R$

3.200,00

R$

5.600,00

R$

7.000,00

R$

2.800,00

R$

4.200,00

R$

2.800,00

R$

2.800,00

R$

380,00

R$

101.873,44

Total por Projeto

R$

13.455,55

R$

16.070,17

R$

7.781,02

R$

24.062,42
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Projeto de asfalto
Arquitetônico - projeto de cobertura
para parada de ambulância
Unidade Sanitária Gilberto
Luiz Dallegrave - UBS

Projeto acessibilidade do
loteamento Industrial
Capela Mortuária Frei Loivo
Brandt
Centro de Educação Infantil
Mateus Petter
Ginásio de Esportes
Municipal
Centro de Convivência de
Idosos

Rua Valdemar José
Schneider e Rua A

Travessa Girassol

Rua Frei Bonifácio

Rua Senador Irineu
Bornhausen
Rua Jacob Aloisio Lerner
Rua Wilibaldo Lerner

Rua Sigfred Engel e Pe
Afonso Hoff

Rua Gov Wilson Kleinubing
Rua Jacob Luis Ludwig
Rua Pref Antonio Delamo
Hermes e A loteam Eliz
Hermes II
Serviços de Topografia em
geral

Maquete Eletrônica
Atualização de projeto, memorial e
orçamento
Adequação de acessibilidade - térreo
Adequação de Acessibilidade
Adequação de acessibilidade
Adequação de acessibilidade
Adequação de acessibilidade
Adequação de acessibilidade
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Estudo e projeto de calçadas
Readequação prolongamento e
complementares
Projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo cadastro de ptos de sondagem
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto completo
Readequação no projeto completo

Acompanhamento de serviços

R$

9.264,88

R$

4.800,00

R$

2.064,00

R$

7.328,30

R$

16.383,70

R$

9.512,50

R$

19.765,20

R$

4.810,48

R$

7.033,50

R$

10.616,20

R$

4.860,00

R$

3.127,32

R$

6.979,50

R$

4.740,30

R$

2.105,40

R$

1.600,00

R$

10.000,00
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Levantamento topográfico
planialtimétrico de rua
próximo ao hospital para
projeto de prolongamento
Conferência de
pavimentação de ruas
pavimentadas para
comparar com o projeto
Levantamento topográfico
planialtimétrico cadastral
de ruas para pavimentação

Levantamento Topográfico - campo
Levantamento Topográfico escritório
Levantamento Topográfico - campo
Levantamento Topográfico escritório

Levantamento Topográfico - campo
Levantamento Topográfico escritório
Levantamento topográfico - campo
Demarcação de terreno
Levantamento topográfico - escritório
para construção de muro
Demarcação em campo
Levantamento de ruas para Levantamento topográfico - campo
pavimentação no bairro Sol Levantamento topográfico - escritório
Nascente
Levantamento topográfico Levantamento topográfico - campo
planialtimétrico de 60 mil
Levantamento topográfico - escritório
metros quadrados, no
interior do município.
PPCI
Centro Administrativo
Adequação de desenho
Adequação de desenho
Centro E. P.J. A. Winter
Cabeceira da ponte Arroio Levantamento
do Meio
Desenho técnico / anteprojeto
Plotagens
Plotagens de projetos

Total projetos Peritiba
Município

Projeto

Rua Coberta

Unidade Mista de Saúde
Piratuba

Posto de Saúde de Lajeado
Mariano
Escolas Amélia Poletto
Hepp e Creche Passinho
Inicial

PIRATUBA
Tipo de projeto
Arquitetônico e detalhamento
Maquete Eletrônica
Elaboração de documento (termo de
referência) para contratação
profissionais para projetos
complementares
Projeto básico para ampliação
Projeto arquitetônico executivo de
ampliação e reforma
Memorial, orçamento e cronograma
Projeto de reforma (refazer projeto
completo)
Memorial, orçamento e cronograma
Adequação de acessibilidade
Visita / relatório técnico
Projeto arquitetônico de reforma
(escolas Amélia Poletto Hepp,
Zonalta, Lajeado Mariano e creche
Passinho Inicial)
Memorial, orçamento e cronograma

R$

3.200,00

R$

2.800,00

R$

3.200,00

R$

2.200,00

R$

4.200,00

R$

15.400,00

R$

9.476,25

R$

8.698,80

R$

816,75

R$

1.720,00

R$

238.072,24

Total por Projeto

R$

21.486,14

R$

16.470,44

R$

587,80

R$

27.477,28
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Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Projeto arquitetônico (fechamento)

Ginásio da Escola da
Comun. Uruguai
Levantamento
planialtimétrico cadastral
da Rua Amélia Poletto

Levantamento topográfico - campo
(pavimentação e passeios)
Levantamento topográfico - escritório
Foto aérea com drone
Levantamento topográfico - campo

Imagens com Drone de
duas áreas, uma no interior
e outra no perímetro
urbano
Levantamento topográfico - escritório
para elaboração de
resposta ao Ministério
Público.
Projeto Completo
Ruas São Joaquim , Joinville
Levantamento topográfico - campo
e Concórdia
Levantamento topográfico - escritório
Projeto Completo
Levantamento topográfico - campo
Rua Itapema
Levantamento topográfico - escritório
Projeto Completo
Levantamento topográfico - campo
Ruas Alpes e Suiça
Levantamento topográfico - escritório
Projeto
Ruas Antonio Ko Freitag e
Levantamento topográfico - campo
Emílio Ko Freitag
Levantamento topográfico - escritório
Projeto Completo
Ruas Bairro Verde I
Projeto Completo
Ruas Bairro Verde II
Adaptações Projeto e inclusão 1
Ruas Acre, Sergipe, Piauí,
quadra Rua Blumenau
Blumenau e Lages
Serviços de Topografia em
geral
Plotagens de projetos

Acompanhamento de serviços
Plotagens

Total projetos Piratuba
Município

Projeto

Reforma SER 7 Setembro
Presidente
Castello
Branco

Escola Municipal
Loteamento Floresta

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Tipo de projeto
Arquitetônico de Ampliação e
Reforma (c/ acessibilidade)
Maquete Eletrônica
Paisagismo
Hidrossanitário
Arquitetônico executivo
Reuniões técnicas para alinhamento
de projetos
Arquitetônico de Ampliação
Elétrico
Hidrossanitário
Arquitetônico executivo

R$

5.133,15

R$

12.458,71

R$

2.400,00

R$

39.456,00

R$

18.567,42

R$

27.420,00

R$

19.808,72

R$
R$

11.383,62
19.895,76

R$

8.882,67

R$

2.000,00

R$

960,00

R$

234.387,69

Total por Projeto

R$

36.530,06

R$

10.118,67
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Compatibilização de projetos
Memorial, orçamento e cronograma
Reuniões técnicas para alinhamento
de projetos
Passeios da Rua XV de
Novembro
Cemitério Municipal
Loteamento Floresta
Serviços de Topografia em
geral
Levantamento topográfico
planialtimétrico de área
Plotagens de projetos

Urbano Executivo
Complementação de projeto drenagem/terraplanagem/paisagismo
Alteração e atualização do projeto
Acompanhamento de serviços
Levantamento Topográfico - campo
Levantamento Topográfico escritório
Plotagens

Total projetos Presidente Castello Branco
Município

Projeto
Secretaria de Agricultura

Seara

Projeto parque escola
Passeio da SC 282
Museu Fritz Plaumann
Secretaria de Educação
Levantamento
Planialtimetrico do Campo
de Futebol de Linha Caraíba
Levantamento
planialtimétrico da
Cascalheira em Linha
Forquilha
Levantamento
Planialtimetrico Cadastral
da Rua Argentina e a Rua S/
Nome
Marcação dos lotes da área
industrial
Levantamento
Planialtimétrico Cadastral
para projeto de passeio
público início no
cruzamento da Rua 7 de
Setembro com a Rua
Mauricio Cardoso até a
Fábrica Palem 1400m
Rua do Comércio e Vicente
Rech
Assessorias e
acompanhamentos
Levantamento topográfico
para projeto de construção

SEARA
Tipo de projeto
Arquitetônico de Interiores
Maquete eletrônica
Urbanístico / paisagístico
Projeto básico urbano
Projeto arquitetônico de reforma
Alteração PPCI (parecer 2015)
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

8.327,55

R$

13.941,13

R$

5.974,70

R$

2.000,00

R$

3.200,00

R$

440,00

R$

80.532,09

Total por Projeto
R$

6.685,54

R$
R$
R$
R$

33.116,33
18.258,24
17.509,55
1.600,00

R$

7.400,00

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

9.359,20

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

2.855,50

R$

1.600,00

R$

3.900,00

R$

8.870,40

R$

3.567,00

R$

4.200,00

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

Projeto completo e envio arquivos
Acompanhamento de serviços
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
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de ponte no interior do
município
Levantamento topográfico
de terrenos no entorno do
cemitério municipal para
verificar divisas
Levantamento de divisas
próximo a indústria Perachi
para verificação de divisas
Levantamento de rua para
pavimentação
Levantamento de área em
linha Taquarimbó
Plotagens de projetos

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

7.000,00

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório

R$

4.200,00

R$

2.800,00

R$

4.600,00

R$

320,00

Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Levantamento topográfico - campo
Levantamento topográfico - escritório
Marcação de terreno - campo
Plotagens

Total projetos Seara
Município

Projeto
Trevo da SC 155 revitalização

XAVANTINA
Tipo de projeto
Readequação e atualização de
projeto e orçamento

R$

R$

137.841,75

Total por Projeto
3.200,00

R$

4.688,30

Escola Chapeuzinho
Vermelho

Adequação de acessibilidade –
projeto base
Reuniões técnicas para alinhamento
de projetos

Centro de Idosos

Readequação e atualização de
projeto e orçamento

R$

3.200,00

Levantamento topográfico - campo
R$
Levantamento topográfico - escritório

3.316,26

Levantamento topográfico - campo
R$
Levantamento topográfico - campo
R$
Levantamento topográfico - escritório

306,00
2.392,77

Levantamento topográfico - campo
R$
Levantamento topográfico - escritório

2.204,04

Levantamento topográfico - campo
R$
Levantamento topográfico - escritório
Inclusão no Mapa da Cidade de
R$
Xavantina de um Loteamento,
denominado Loteamento Ana Rosa e
de uma via pública, identificada como
sendo Rua Hilário José Ravadelli.
Inclusão no Mapa do Distrito de Linha
das Palmeiras de 3 Loteamentos,
denominado de Loteamento Chiossi,
Loteamento Domingos Pegorini e
Loteamento Sol Nascente

1.843,59

Estrada rural em Linha São
Miguel - pavimentação
asfáltica
Cemitério Municipal
Parte da Rua sem
Denominação – acesso a
Linha Divisa das Águas Linhas das Palmeiras Xavantina pavimentação asfáltica
Parte da Rua de acesso ao
Santuário - Linha das
Palmeiras - pavimentação
asfáltica
Rua XV de Novembro pavimentação asfáltica

Inclusão mapa

3.200,00
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Serviços de Topografia em
geral
Levantamento topográfico
de estrada e córrego para
projeto de ponte e desvio
de estrada no interior do
município
Hospital São Lucas
(lavanderia)
Ginásio de Esportes
Plotagens de projetos

Acompanhamento de serviços

R$

1.600,00

Levantamento topográfico - campo
R$
Levantamento topográfico - escritório

3.200,00

Adequação de desenho
RPCI
Adequação de projeto
PPCI
Plotagens

Total projetos Xavantina

TOTAL DE PROJETOS NA REGIÃO
O total

R$ 1.665.302,42

R$

575,70

R$

11.229,00

R$

750,00

R$

41.705,64

R$ 1.665.302,42

representa o valor que os municípios teriam

investido/desembolsado em caso de contratação dos serviços na iniciativa
privada, através de licitação. Os valores demostram a economia gerada aos
cofres públicos através da elaboração dos projetos pela equipe técnica da
AMAUC.

Engenharia de Minas
As estimativas de valores das atividades na Área de Engenharia de Minas
estão apresentadas com base na Tabela de Honorários de Serviços da ACEMAssociação Catarinense de Engenharia de Minas, vigência 2020. Esta tabela
está no site do CREA/SC.
ALTO BELA VISTA
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras
Linha Cruz e Sousa, Estreito, Das
Palmeiras, Massaro, Arildo, Marizete,
Antiga do Deinfra.
Prorrogação Registro de Extração ANM
Casc. L.Cruz e Sousa.
Licenciamento Ambiental Cascalheira L.
Cruz e Souza
Atendimento Ofícios ANM Casc. L.Cruz e
Souza

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão de ART

Valor Final
R$ 7.315,00

Requerimento, Relatório,
ART, protocolo ANM.
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Montagem de Plantas,
Relatórios e protocolo.
Total Município

R$ 2.090,00

R$ 19.545,00

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão de ART

Valor Final
R$ 2.090,00

Total Município

R$ 2.090,00

R$ 6.270,00
R$ 3.870,00

ARABUTÃ
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras
Linha Pelotas e Nova Estrela.
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CONCÓRDIA
Projeto
Licenciamento Ambiental Cascalheira L.
Periquito
Protocolos na ANM referente Cascalheira
L. Periquito

Tipo de Projeto
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimentos
e
protocolo.
Total Município

Valor Final
R$ 6.270,00

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão de ART

Valor Final
R$ 1.045,00

Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimento, Relatório,
ART, protocolo ANM.
Total Município

R$ 6.270,00

R$ 9.405,00

Tipo de Projeto
Projeto, ART, Plantas
Total Município

Valor Final
R$ 3.135,00
R$ 3.135,00

Tipo de Projeto
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimentos
e
protocolo.
Total Município

Valor Final
R$ 6.270,00

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão de ART

Valor Final
R$ 6.270,00

Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimento, Relatório,
ART, protocolo ANM.
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimento, Relatório,
ART, protocolo ANM.
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimento, Relatório,
ART, protocolo ANM.
Total Município

R$ 6.270,00

R$ 1.045,00
R$ 7.315,00

IPIRA
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheira L.
Capelinha.
Licenciamento Ambiental Cascalheira L.
Capelinha
Prorrogação Registro de Extração ANM
L.Capelinha

R$ 2.090,00

IPUMIRIM
Projeto
Poço Linha Fragosinho

IRANI
Projeto
Ambiental

Licenciamento
Cascalheira
Tedesco
Protocolos na ANM referente Cascalheira
Tedesco

R$ 1.045,00
R$ 7.315,00

ITÁ
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras
Linha Alegre, L. Adolfo Konder, L.
Alvorada, L. Cruzeiro, Santa Cruz, Entrada
da L. Adolfo Konder.
Licenciamento Ambiental Cascalheira L.
Alvorada.
Prorrogação Registro de Extração ANM
L.Alvorada
Licenciamento Ambiental Cascalheira
Santa Cruz.
Prorrogação Registro de Extração ANM
Cascalheira Santa Cruz.
Licenciamento Ambiental Cascalheira
L.Cruzeiro.
Prorrogação Registro de Extração ANM
Cascalheira L.Cruzeiro.

R$ 2.090,00
R$ 6.270,00
R$ 2.090,00
R$ 6.270,00
R$ 2.090,00
R$ 31.350,00
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JABORÁ
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras
Brancher e Nibel Gresiel.

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão de ART

Valor Final
R$ 2.090,00

Total Município

R$ 2.090,00

Tipo de Projeto
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimentos
e
protocolo.
Total Município

Valor Final
R$ 6.270,00

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão de ART

Valor Final
R$ 1.045,00

Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimento, Relatório,
ART, protocolo ANM.
Montagem de Plantas,
Relatórios e protocolo.
Total Município

R$ 6.270,00

PERITIBA
Projeto
Licenciamento Ambiental Cascalheira
Lageado Mirim
Protocolos na ANM referente Cascalheira
Lageado Mirim

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheira
Linha Cabeceira Dois Irmãos.
Licenciamento Ambiental Cascalheira
Linha Cabeceira Dois Irmãos..
Prorrogação Registro de Extração ANM
Cascalheira Linha Cabeceira Dois Irmãos..
Atendimento Ofícios ANM Casc. L.Cruz e
Souza

R$ 1.045,00
R$ 7.315,00

R$ 2.090,00
R$ 3.870,00
R$ 9.405,00

SEARA
Projeto
Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras Linha
Caçador e Nova Teotônia.
Licenciamento
Ambiental
Cascalheira
Entrada da Linha Forquilha.
Registro de Extração ANM Cascalheira
Entrada da Linha Forquilha.

Tipo de Projeto
Elaboração-Emissão
de
ART
Elaboração de PRAD, ART,
Plantas.
Requerimento,
ART,
protocolo ANM.
Total Município

Valor Final
R$ 2.090,00

Total de Projetos Região

R$ 109.415,00

R$ 6.270,00
R$ 2.090,00
R$ 10.450,00

O total R$ 109.415,00 representa o valor que os municípios teriam
investido/desembolsado em caso de contratação dos serviços na iniciativa
privada, através de licitação. Sem considerar alguns aspectos intrínsecos de
difícil valoração que não foram considerados, como por exemplo as ARTs de
responsabilidade de cada cascalheira, visitas técnicas regulares, entre outros. O
valor demostra a economia gerada aos cofres públicos através da elaboração
dos projetos pela equipe técnica da AMAUC.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
O departamento de Tecnologia da Informação da AMAUC auxilia aos municípios
no aperfeiçoamento dos sistemas buscando a melhoria contínua do
gerenciamento das informações, visando que os diversos setores da
administração municipal estejam sempre atualizados para otimizar tempo e
recursos. Esta medida é imprescindível tendo em vista o desenvolvimento
acelerado das tecnologias.
Atividades Desenvolvidas


Atendimento aos técnicos através de telefone, whatsapp e conexão
remota;



Assessoria na atualização das home-page das Prefeituras e Câmara de
Vereadores. Capacitação dos técnicos para utilização do gerenciador dos
portais para publicação das informações;



Backup dos arquivos dos servidores de dados dos municípios e envio para
servidor de backup da Amauc, cópia de segurança;



Gerenciamento de controle de acessos à internet, bloqueio de sites rede
social, controle de velocidade por usuário e direcionamento de portas
através do servidor de internet;



Gerenciamento das contas de e-mails do município;



Configuração do servidor de dados do município, permissões de acesso
de usuário, pastas compartilhadas, sistemas gerenciais e backups.



Instalação e configuração do sistema ponto;



Configuração e gerenciamento de rede local e rede Wireless;



Instalação, configuração e compartilhamento de impressoras em rede;



Suporte e capacitação dos técnicos para utilização do sistema SISRural
e RuralWeb para gerenciamento das notas dos produtores Rurais;



Assessoria e acompanhamento da utilização do SigaWeb (programa
utilizado para os municípios solicitarem serviços a associação);



Publicações no Diário Oficial Eletrônico;



Controle dos veículos da AMAUC;



Instalação, configuração e manutenção de sistemas via acesso remoto, in
loco e os computadores enviados ao departamento de informática;
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Substituição e ampliação de periféricos (harware), melhorando o
desempenho do computador, descantando a necessidade de troca do
equipamento completo;



Descrição de itens de acordo com a necessidade de cada município,
orçamento e aquisição de material de informática;



Reestruturação de rede, substituição de Switch e identificação de cabos;



Assessoria nas reuniões realizadas de forma virtual, plataforma “zoom” e
“google meet”;



Assessoria na implantação do sistema de Educação Remota Google Sala
de Aula e demais ferramentas do Google;



Instalação e configuração de DVR, para monitoramento do local de
trabalho;



Recuperação de arquivos deletados de Pen Drive e disco rígido de
armazenamento do computador;



Atualização e configuração de GPS motoristas da saúde;

Participação em Colegiados


Participam das reuniões com técnicos das associações responsáveis pelo
Movimento Econômico e grupo de acompanhamento e apuração do valor
adicionado,



Colegiado de Tecnologia da FECAM (CTEC).

Monitoramento do acesso aos portais municipais e da Amauc

Acesso ao Portal da AMAUC
2018

79.206

2019

94.922

2020

54.317
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RANKING DE ACESSO AOS PORTAIS MUNICIPAIS DA REGIÃO AMAUC
2018

2019

2020

ALTO BELA VISTA

81,861

84,063

37.012

ARABUTÃ

79,456

79,642

39.890

IPIRA

98,555

96,599

50.702

IPUMIRIM

87,336

99,068

64.421

IRANI

128,711

146,994

112.822

JABORÁ

75,757

72,736

53.985

LINDÓIA DO SUL

88,327

79,874

33.343

PERITIBA

80,607

85,505

51.910

PIRATUBA

115,100

137,734

30.762

PRES.CAST.BRANCO

63,442

72,605

40.297

SEARA

124,876

136,840

98.412

XAVANTINA

65,780

72,819

31.236

CONCÓRDIA*

ITÁ*

*Portal do Município não é hospedado no sistema FECAM
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SERVIÇO SOCIAL
O Departamento de Serviço Social, através da coordenação de grupos de
trabalho, busca a implantação e implementação de espaços participativos que
oportunizem a organização regional nas diferentes áreas das políticas públicas,
e busca o fortalecimento das ações municipais diante das demandas existentes.
Estes grupos de trabalho, denominados Colegiados Regionais, funcionam de
forma sistematizada, com encontros semanais e mensais realizados na sede da
Associação até o mês de março e a partir do decreto de pandemia pelo novo
coronavírus de forma on-line, possibilitando uma grande visibilidade na
prestação de serviços desta entidade, de uma forma articulada e sistematizada
nas diversas políticas públicas.
Através dos Colegiados Regionais levantam-se as demandas de trabalho por
área em relação a prática da Gestão Municipal (Planejamento, Financiamento),
observando-se a legislação vigente e a interlocução com as diferentes esferas,
municipal, estadual e federal e ainda a capacitação das equipes técnicas para a
execução de programas, projetos e serviços.
No ano de 2020, o profissional de Serviço Social, por meio da coordenação
destes grupos, atendeu as áreas de Educação; Cultura; Direitos Humanos
(Mulher, Criança e Adolescente; Idoso e Pessoa com Deficiência), e da
Assistência Social.
Para o exercício deste trabalho o Assistente Social utiliza no seu processo de
trabalho

ações

que

são

coletivas,

particularizadas

e

representações

institucionais.
As ações que são consideradas coletivas, são realizadas para atender as
demandas dos municípios de forma regionalizada, por meio dos Colegiados
Regionais, grupos de estudos, rodas de conversa, atividades instrutivas de
orientação, realização e organização de seminários, eventos e capacitações.
Nas atividades particularizadas, são atendidos casos específicos de
municípios, por meio de visitas técnicas, reuniões na sede, elaboração de
documentos técnicos como relatórios e pareceres sobre assuntos da área.
Destacam-se ainda a realização de Conferências, participação de reuniões em
Conselhos Municipais para orientações técnicas locais e palestras temáticas
(que no ano em sua maioria foram realizadas de forma virtual)
A representação institucional, o

que exige a participação com instâncias

Estadual, Federal, Conselhos de Políticas Públicas e outras formas de
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negociação como: Poder Judiciário e Ministério Público; de controle externo:
COEGEMAS-

Colegiado Estadual de Gestores e Técnicos da Assistência

Social; UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação;
CONGESC - Colegiado dos Gestores Municipais da Cultura e Colegiado
Estadual de Gestores Municipais da Educação - FECAM.

Atividades desenvolvidas:
No ano de 2020 após Decreto da pandemia do novo coronavírus, as
reuniões, capacitações e eventos foram realizados todos de forma virtual.


Acompanhamento e coordenação das reuniões semanais e mensais dos
Colegiados Regionais das áreas da Educação; Cultura e Assistência
Social;



Realização de Assessoria técnica aos municípios para a implantação de
políticas públicas de Assistência Social; Educação; Cultura; Direitos
Humanos (Criança e Adolescente; Idoso; Mulher; Pessoa com
Deficiência); de Habitação de Interesse Social;



Assessoria ao serviço de proteção social de alta complexidade –
Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe;



Implementação de programa de capacitação permanente para as equipes
técnicas;



Promoção de Seminários; Fóruns Regionais; Rodas de Conversa
conforme demanda regional em parceria com órgãos estaduais; federais;
conselhos;



Assessoria aos Conselhos Municipais e sua articulação no município;



Elaboração de projetos e programas de interesse regional;



Organização de eventos;



Incentivo e viabilização da participação regional em eventos institucionais
de âmbito Estadual e Federal, Seminários; Fóruns;



Visitas técnicas nos municípios para prestar assessoria;



Encaminhamento e orientação aos municípios sobre informes, portarias,
leis e instruções normativas;



Supervisão em Serviço Social;



Orientação sobre a formulação e gestão de políticas sociais públicas
(Fundo do Idoso, FIA);



Orientação sobre organização de Conferências Municipais, realização de
palestras e elaboração documental;
43



Interlocução com as esferas municipal, estadual e FECAM;



Representação da AMAUC junto ao Colegiado Estadual de Assistência
Social- COAS; Comissão Intergestora Bipartite – CIB/SC; Colegiado
Estadual de Cultura/FECAM - Congesc;



Coordenação de capacitações para equipes técnicas das áreas da
Educação; Cultura e Assistência Social;



Representação da AMAUC junto ao Conselho Municipal de Turismo de
Concórdia e o Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes de Concórdia (Suplente),



Apoio às campanhas em defesa de direitos sociais.
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COLEGIADOS E CONSELHOS DA AMAUC
No ano de 2020 após Decreto da pandemia do novo coronavírus, as
reuniões, capacitações e eventos foram realizados todos de forma virtual.

COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Colegiado Regional de Assistência Social é composto por gestores e técnicos
municipais de assistência e foi historicamente constituído junto à AMAUC, em
defesa do fortalecimento da política de assistência social através da integração
dos municípios. Tem por objetivo discutir, planejar, construir políticas públicas e
desenvolver ações, visando o desenvolvimento social em nível regional no
âmbito da Política de Assistência Social.
Tem por competências: propor e analisar medidas visando à melhoria na
qualidade dos serviços públicos dos municípios integrantes da AMAUC;
manifestar-se sobre questões da Política de Assistência Social; desenvolver
estudos acerca de questões da Assistência Social e de gestão; propor e
colaborar na execução de ações de capacitação dos recursos humanos na área;
ser referência dos gestores municipais de Assistência Social e respectivas
Secretarias Municipais dos municípios; promover eventos juntamente com
órgãos de instância estadual e nacional no sentido de fomentar o
desenvolvimento de atividades de capacitação; repasse de legislação normativa
na área da assistência social.
O trabalho do grupo possibilita avanços para a execução de programas, serviços
e benefícios da assistência social aos municípios, a exemplo do que vem sendo
realizado no âmbito de capacitações e interlocução entre as esferas de governo
municipal, estadual e federal. Serve ainda como um canal de comunicação com
instâncias de deliberação como a Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e
FECAM.
No ano de 2020 o Colegiado foi desafiado a adotar novas formas de atuação,
que remeteram a realização de reuniões remotas, realizadas incialmente de
forma quinzenal para deliberar coletivamente novas demandas acarretadas pela
pandemia da COVID-19, que trouxe inicialmente um período de incertezas e
indefinições sobre como proceder tecnicamente.
Diante de um cenário altamente desafiador para as equipes técnicas e gestores
municipais, tornou-se necessária a formação permanente, especialmente para
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debater e encaminhar a respeito das normativas vigentes que surgiram neste
ano.

Temáticas discutidas em reuniões colegiadas como forma de orientação
aos municípios:


Auxilio emergencial- Lei 13.982/2020;



Portaria nº 100-CNAS Portaria nº 100 aprova a Nota Técnica nº
36/2020,

que

traz

diretrizes

para

o

funcionamento

da

rede

socioassistencial de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social
Especial (PSE) de Média Complexidade do SUAS. O objetivo é assegurar
a manutenção da oferta do atendimento à população nos diferentes
cenários epidemiológicos da pandemia.


Planos Municipais de Contingência da Assistência Social para execução
de atividades no período de pandemia. Como a política de assistência
social é considerada essencial faz-se necessário o planejamento;
Retomada das atividades dos equipamentos e estão da Assistência
Social;



Retomada dos trabalhos dos Conselhos Tutelares segundo orientação do
Grupo de Trabalho Estadual;



Acesso dos usuários ao Benefício Especial do Governo Federal;



Acesso aos recursos Estaduais para a política da assistência social;



Medida Provisória 950 de 08 de abril de 2020 - Isenção da tarifa de
energia elétrica a população de baixa renda;



Benefícios eventuais da assistência social;



Participação da equipe de trabalhadores da Assistência Social, nos
comitês municipais de crise, distribuição de kits alimentares da merenda
escolar;



Utilização dos Recursos Federais destinados ao financiamento política da
Assistência Social neste período de pandemia- Portaria nº 369 de 29 de
abril de 2020; Portaria 378, 07 de maio de 2020 - Incremento da Rede
socioassistencial equipamentos Cras e CREAS; Decreto Lei nº173 Recursos destinados a saúde e a assistência social no período de
pandemia;



Regionalização dos serviços de proteção social especial da Assistência
Social de Média e Alta Complexidade;
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Gestão de serviços de acolhimento: Abrigos Institucionalizados; Família
Acolhedora e Família Extensa;



Lei 13.413/17 e Regulamentação 9.603/2018- que especifica sobre o
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vitima ou
testemunha de violência;



Gestão de Pessoas associada aos trabalhadores da assistência social em
tempos de pandemia- Equipes da Assistência Social- avaliação FECAM;



Orientação sobre programa de Medidas Socioeducativas de média e alta
complexidade;



Portaria 1756 de junho de 2020- Município amigo da família- Programa
de Governo Federal;



Desafios e Possibilidades da Gestão do Trabalho do SUAS e Educação
permanente em tempos de pandemia;



Boas Práticas de Proteção Social Básica no enfrentamento a COVID-19;



Benefícios eventuais no SUAS e possibilidades de intervenção;



Lei 14.029 de 28 de julho de 2020- Transposição e reprogramação de
saldos remanescentes da Assistência Social de exercícios anteriores da
gestão pública municipal - Proteção Social de Emergência da Assistência
Social;



Busca ativa de estudantes em tempos de pandemia - Atividade
interdisciplinar com a política da Educação;



Cadastro de atualização dos Fundos Municipais do Idoso;



Condutas vedadas no período eleitoral-

Comunicação e Jurídico da

FECAM;


Reunião Técnica- CNM - Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS;



Realização de diagnóstico do contexto territorial da assistência social na
região AMAUC;



Plano de formação para os novos Gestores Municipais de Assistência
Social 2020/2023;



Diretrizes para o retorno das atividades presenciais do serviço de
convivência e fortalecimento de vínculos.
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Formações e Eventos organizados pela AMAUC e Colegiado de Assistência
Social
Formação para os novos Conselheiros Tutelares eleitos Pleito 2020/2023
Objetivo: Nivelamento de informações
Municípios Participantes: 14 municípios
Data: 14 e 15 de janeiro de 2010
Local: Concórdia
Nº de participantes: 70

Formação Unificada para os novos Conselheiros Tutelares eleitos Pleito
2020/2023
Municípios Participantes: Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá;
Lindóia do Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara.
Data: fevereiro a julho de 2020
Local: Treze Tílias e on-line
Nº de participantes: 83

Capacitação

sobre

Escuta

Especial

–

Atividade

Intermunicipal

Objetivo: Realizar um espaço de formação continuada a fim de orientar os
municípios integrantes da Região AMAUC, para o processo de escuta especial
pela rede de proteção, seguindo o que prevê a Lei 14.341 e o Decreto 9603/2028
na garantia de proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de
Violência.
Data: setembro, outubro e novembro
Local: on-line plataforma AMAUC
Municípios: 14 municípios

IV Seminário Regional de CRAS/CREAS
Espaço para refletir com as equipes os desafios e estratégias a serem adotadas
em tempos de pandemia, assim como contribuir com o planejamento de ações
e estratégias de trabalho para o período de transição.
Data: 05 de agosto
Local: on-line plataforma AMAUC
Municípios participantes: 14 municípios
Nº de participantes: 85
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Participação do Colegiado Regional de Assistência Social em Eventos:


Roda de Conversa sobre Escuta Especializada para a região AMAUC,
junho de 2020, on-line



Roda de conversa sobre Família Acolhedora (FECAM), setembro de
2020, on-line



Roda de conversa destinada aos Conselhos Municipais do Idoso
(FECAM), agosto de 2020, on-line



Formação SIPIA/SINASE, novembro de 2020, on-line.

Outras ações:
Reuniões
Reunião de Assessores de Associações de Municípios
Destinada aos 12 Técnicos Assistentes Sociais das Associações de Municípios
de SC, realizadas de forma quinzenal de forma on-line
Coordenação: FECAM
Objetivo: instrumentalizar os técnicos das Associações de Municípios sobre
normativas, legislações e portarias afetas as diferentes áreas da política da
assistência social; Elaboração de documentos técnicos; Elaboração de
pareceres na área da assistência social; Deliberações e pactuação de interesse
comum.
Período: junho a dezembro de 2020.
Nº de encontros: 13

Reunião do Colegiado Estadual de Assistência Social
Destinada aos Gestores Municipais e Assessores da Política de Assistência
Social e representantes técnicos municipais das 21 Associações de Municípios
de SC para prestar informações técnicas de instâncias estadual, federal,
normativas, portarias sobre a política.
Nº de reuniões COAS Estadual/Fecam: 17
Nº de reuniões realizadas COAS/AMAUC:17
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COLEGIADO DE EDUCAÇÃO

O Colegiado Regional de Educação iniciou suas atividades integradas ao
trabalho da Associação há mais de 15 anos, como um espaço de participação
entre os municípios associados congregando gestores e técnicos da área,
integrando as diferentes áreas do ensino, na sua forma de gestão, planejamento
e financiamento. Desde o ano de 2017, passou a contar com um assessor na
área, Sr. Humberto Dalpizol, que presta serviços de assessoria através de
reuniões planejadas e de acordo com as demandas da área que surgem no
contexto municipal.
A Educação sofreu uma das maiores mudanças em decorrência da necessidade
do afastamento social, e foi necessário se readequar a um novo modelo
associado a tecnologia, denominado “remoto”. A pandemia trouxe a todos um
novo cenário altamente desafiador.
A região da AMAUC mais uma vez mostrou a importância do trabalho conjunto
na tomada de decisões e ações pontuais para o enfrentamento da Covid-19
relacionadas a melhor forma de gestão municipal.
As reuniões passaram a ser virtuais e semanais coordenadas pelo consultor
Humberto, para que os Secretários Municipais, pudessem acompanhar e
debater sobre todas as leis, portarias e decretos emitidos na esfera federal,
estadual e municipal que refletiam diretamente na educação.
Os encontros foram fundamentais para o repasse de informações e troca de
experiências sobre a melhor estratégia a ser adotada em cada momento
vivenciado nas diferentes etapas de gestão que perpassaram por muitas
mudanças entre as quais apontamos serem mais significativas as seguintes
questões: gestão da educação pelo ensino e aprendizagem remotos;
readequação do cronograma das atividades de professores e equipes técnicashoras atividade; distribuição de kits da merenda escolar; desenvolvimento de
atividades escolares remotas e entrega de material pedagógico impresso;
capacitação de professores sobre novas ferramentas de ensino aprendizagem
para a execução de aulas atrativas no ensino remoto; campanha regional de
incentivo às famílias para atividades não presenciais; formas de avaliação de
ensino e aprendizagem; busca ativa; calendário de execução ano letivo 2020;
processo de transição gestão escolar; matrículas de novos alunos na rede
pública municipal; plano de retorno das atividades escolares 2021; planos
municipais de educação.
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Através do Comitê Técnico Cientifico de SC, foi elabrado o Plano de
Contingência da Educação para a Retomada das Aulas Presenciais em Santa
Catarina – PLANCON EDU, com o objetivo de preparar as instituições de ensino
para o retorno as aulas presenciais, norteando sobre a prevenção,
monitoramento e controle da disseminação da COVID-19 nos estabelecimentos.
Através dos Colegiados Regionais de Educação e Associações de Municípios,
foi criado um Sistema de Comando Operacional para fortalecer esta ação. As 21
regiões do estado através da participação de representantes municipais da
Educação, Saúde, Defesa Civil e das Associações de Municípios, receberam
treinamento intensivo e constituíram uma forma de organização para
posteriormente prestarem apoio aos municípios, na hora de formarem seus
Comitês municipais estratégicos de retorno as aulas com base nos Planos
Municipais de Contingência.

Atividades do Colegiado Regional da Educação

Reuniões virtuais do Colegiado de Educação
No ano de 2020 o Colegiado realizou encontros semanais coordenados pelo
consultor em Educação Humberto Dalpizol, onde o grupo definiu as melhores
estratégias, formações e ações para enfrentar o momento de pandemia da
Covid-19. Os encontros permitiram aos gestores discorrer sobre os passos da
educação neste ano atípico e aplicação de novas metodologias e forma de
ensino.
Participação: 14 municípios


Reuniões do Colegiado de Gestores Municipais de Educação proposta
plataforma virtual (FECAM)



Reuniões dos assessores em Educação das Associações de Municípios
plataforma virtual (FECAM)

Formação para Elaboração das Diretrizes e bases curriculares da
Educação Especial
Coordenação: INCAPE- Consultora Marisa Mello
Período: 12 módulos (iniciados em 2019, totalizando 5 módulos no ano). Em
2020 (fevereiro realizado o 6º módulo). Demais módulos adiados em função da
pandemia.
Nº de participantes: 53
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Capacitação Virtual - Desperta Digital
Esta capacitação foi custeada com recursos de cada município, sendo o valor
total da capacitação rateado de acordo com o número de professores que cada
município inscreveu.
Coordenação: SENAI de Concórdia SC
Destinada para os professores e equipes pedagógicas da rede de ensino público
municipal para o aperfeiçoamento didático pela utilização de recursos digitais
apresentados para desenvolverem suas aulas remotas no período de pandemia.
A capacitação foi coordenada pelo Senai, que abordou os seguntes conteúdos:
o Despertar nas Adversidades; Edição de vídeos utilizando celular e computador
Transmissão de áudio pela internet; Podcast; Avaliação utilizando formulários
Google; Ferramentas para as aulas on-line - Google meet e Jitsi meet; Youtube
e suas aplicabilidades; Google drive e Google documentos; Google
apresentações e Google planilhas; Google Classroom e sua aplicabilidade na
educação; Ferramentas digitais e Google pelo celular; WhatsApp, telegram e
hangout como ferramenta educacional; Gamificação - Interação com os alunos
utilizando Quizizz e Kahoot; Segurança Digital – evite “surpresas” durante as
aulas on-line; Aulas dinâmicas com o OBS Studio; Como assegurar o
aprendizado dos alunos com deficiência?; Professor, e você como está?; Como
manter o equilíbrio emocional e organização no trabalho remoto?; Construção
do planejamento de aulas online.
Municípios Participantes: Alto Bela Vista, Ipira, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul,
Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina.
Total de Participantes: 648
Período: 10 de agosto à 25 de setembro

Capacitação para a elaboração dos PLANCONS Municipais do COVID-19
Destinada a grupos de técnicos municipais das áreas da Educação; Saúde
Assistência Social; Defesa Civil para a implantação dos PLANCONS Municipais
e Comitês Escolares com vistas a retomada segura das atividades escolares nos
municípios. Posteriormente foi formado um grupo de referência regional para
prestar assessoria aos municípios na elaboração de seus PLANCONS.
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Outras participações do colegiado:
Curso de Boas Práticas na Alimentação Escolar e Diretrizes sanitárias para
retorno às aulas presenciais
Destinada aos profissionais envolvidos com a manipulação da Alimentação
Escolar das Redes Públicas de Ensino de todo território catarinense, sobre a
retomada segura do preparo de alimentos destinada aos alunos das unidades
escolares no contexto da pandemia COVID 19
Promoção: FECAM, UNDIME, EPAGRI. Apoio: Associações de Municípios.
Período: outubro de 2020

53

COLEGIADO REGIONAL DE CULTURA

Este Colegiado Regional, iniciou suas atividades vinculadas à AMAUC no ano
de 2011 com o objetivo de fortalecer ações culturais regionalizadas tais como:
coordenar e promover as ações relacionadas aos setores de Cultura nos
municípios de abrangência da região AMAUC; promover a ampla discussão
sobre a construção de políticas públicas relativas a cultura; desenvolver e apoiar
programas e projetos visando promover e difundir a Cultura nos municípios;
realizar encontros, visitas técnicas e intercâmbios com outros municípios, ou
ainda

outras

esferas

de

governos,

objetivando

a

implantação

e

o

aperfeiçoamento de ações voltadas ao fomento e estruturação da cultura na
região; integrar as esferas de governo em relação à gestão e incremento de
decisões em relação à cultura regional, promovendo a valorização do patrimônio
histórico-cultural; propor e apoiar

estudos, pesquisas e capacitações

que

orientem a gestão da cultura nos municípios.
Em sua trajetória de parceria entre os municípios este colegiado se consolidou
regionalmente, tendo um forte vínculo de ações coletivas. No início do ano de
2018, identificou-se que vários municípios da região AMAUC, haviam assinado
um pacto federativo de adesão em nível federal para o aprimoramento da
gestão das políticas culturais municipais, junto ao Ministério da Cultura, e que
teriam a

missão de

concluir

a implementação de

vários

componentes

obrigatórios neste aspecto, tais como: A criação de um Sistema Municipal de
Cultura composto pela criação de um Fundo Municipal de Cultura, a criação
de um Conselho Municipal de Cultura e a Construção de Planos Municipais
de Cultura, para se enquadrarem na publicação de editais de captação de
recursos e não ficarem impedidos de receber recursos do Fundo Nacional de
Cultura ou se enquadrarem em desvantagem de pontuação na participação em
editais nacionais e convênios do Ministério da Cultura.
Através de um trabalho conjunto e com a consultoria da Sra. Roselaine Barboza
Vinhas, no ano de 2019 foram construídos os Planos Municipais de Cultura.
O Plano cumpre o papel de traçar as políticas públicas municipais para a área
de cultura, visando ampliar programas, projetos e ações culturais, atendendo as
políticas culturais das esferas federal e estadual. A sua implementação estava
prevista para o ano de 2020, diante das adversidades enfrentadas em um ano
de pandemia, sua execução ficou prevista para o ano de 2021 unindo esforços
da sociedade civil, do poder público e da iniciativa privada para aprimorar a
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gestão cultural, estruturar, promover e proteger a memória e o patrimônio cultural
das cidades.
Uma das principais limitações no âmbito da Gestão Municipal as políticas
culturais neste ano de 2020 em decorrência da pandemia, foi a ausência da
realização de atividades presenciais, que restringiu muito as ações culturais e
trouxe para muitos trabalhadores da cultura, uma grande restrição financeira e
interrupção de atividades desta área nos municípios.
Através Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc (Lei nº 14.017/2020), foi
possível estabelecer

mecanismos

e

critérios

para

garantir

apoio

aos

trabalhadores da cultura e à manutenção de territórios/espaços culturais com
atividades interrompidas por força da pandemia causada pelo novo coronavírus.

Reuniões Virtuais
Durante o ano foram realizadas reuniões virtuais com assessoria da consultora
Rozelaine Vinhas para estabelecer um diálogo permanente de repasse de
informações e tratar de assuntos comuns, sobretudo para assessorar os
municípios nos encaminhamentos da Lei Aldir Blanc. O grupo contou ainda com
o apoio do CONGESC - Colegiado Estadual de Gestores Municipais Culturais de
Santa Catarina e FECAM, que através de orientações normativas auxiliou muito
sobre o acesso dos municípios a este aporte financeiro emergencial.

Lançamento Audiovisual Cultural da região AMAUC
Na reunião virtual de encerramento de ano do Colegiado aconteceu o
lançamento do vídeo institucional da área cultural da região AMAUC. O vídeo
produzido tem por objetivo realizar um registro institucional da área cultural, com
o objetivo de difundir as potencialidades da cultura regional, preservando e
valorizando o patrimônio histórico-cultural do território como forma de torná-lo
presente e compartilhado.
Data: 10 de dezembro
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COLEGIADO DE NUTRIÇÃO

Quando se pensa, ou se fala em nutrição, passa pela cabeça dietas
mirabolantes, sem ter total conhecimento da importância deste setor dentro de
cada município, tanto para a Saúde como para a Educação.
É através da ciência da Nutrição que se trabalha para combater tanto a
desnutrição como a obesidade. Um trabalho realizado pensando na saúde da
população a curto, médio e longo prazo, com orientações em ações de
educação, alimentação saudável e nutrição.
O colegiado existe desde o ano de 2015 e prioriza as propostas de atualizações
e capacitações, que são elaboradas de forma a contribuir para a melhora da
atuação profissional nos municípios, garantido, a renovação de conhecimentos,
priorizando o saber, através de orientações e informações acerca de cada
temática, visando a saúde e prevenção das doenças na população dos
municípios. Lembrando que, atualizar o profissional, em qualquer área, garante
a excelência e otimização aos serviços prestados no seu local de atuação.
Toda dedicação dos profissionais envolvidos, se deve à seriedade na formação
em cursos de capacitação, projetos pedagógicos nas escolas que valorizam a
alimentação saudável bem como ações e estratégias na área da saúde.

Eventos e capacitações organizados pelo Colegiado

Capacitação para Merendeiras e Agentes do Copa e Higienização
A capacitação tem acontecido anualmente, com o objetivo de valorizar esse
profissional que trabalha incansavelmente para garantir uma alimentação
saudável e instigar os bons hábitos alimentares nos alunos.
Este ano a capacitação foi ministrada pela Chef Marigilda Dalarosa que
demonstrou na prática a elaboração de receitas com ingredientes utilizados na
alimentação escolar, decoração de pratos para tornar o alimento mais atrativo
para as crianças, receitas novas que podem ser facilmente introduzidos na
Alimentação Escolar dos municípios. Motivando as servidoras iniciarem o ano de
forma a priorizar a qualidade dos serviços prestados, com zelo e carinho.
Buscando a sensibilização e a conscientização da sua importância nas ações e
atividades executadas diariamente dentro das Unidades Escolares.
Data: 04 e 05 de fevereiro (presencial)
Participantes – 249
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Capacitação atendimento nutricional e comportamento alimentar
Capacitação com a Nutricionista Marina Goss, a qual é graduada em Nutrição
pela Universidade do Vale do Itajaí, pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional
e Mestre em Ciências Farmacêuticas.
Esta formação focou em promover mudanças no perfil comportamental dos
pacientes/clientes, através de orientação nutricional fundamentada em
estratégias de aconselhamento nutricional e em teorias que trabalham a
mudança comportamental, possibilitando desta maneira a modificação real e
consciente do comportamento alimentar. Saber reconhecer em que estágio de
mudanças o paciente se encontra para saber aplicar a ferramenta correta.
Atendimentos em grupos. Compreender a importância dos processos em grupo,
saber identificar o que acontece no grupo, aprender dinâmicas e abordagens
para gerir o grupo, traçar estratégias para desenvolver grupo terapêutico.
Promovendo uma visão diferenciada do atendimento Nutricional com os
pacientes, permitindo entender que o Nutricionista pode ser mais assertivo na
sua conduta, possibilitando melhores respostas ao tratamento do seu paciente,
através da abordagem de mudança de comportamento em relação ao alimento.
Data: 21 agosto e 04 de novembro
Participantes – nutricionistas da região

Capacitação atualização em comportamento alimentar e educação
nutricional na primeira infância.
Informações valiosas foram repassadas pela Nutricionista Janice Danielli
especialista em Materno Infantil. O objetivo desta capacitação foi de promover
mudanças no perfil comportamental das crianças, a introdução alimentar dos
primeiros alimentos até os 2 anos. Para melhorar o futuro das crianças,
precisamos ajudar a superarem as dificuldades alimentares e estabelecerem
uma boa relação com a comida, guiando os pais para auxiliá-los nessa jornada,
sempre priorizando o respeito e a individualidade de cada um. Foi trabalhado
como estimular as crianças a comerem alimentos diferentes que elas não
aceitam e que nunca provaram, mas dizem que não gostam. Como trabalhar
Atividades de Educação Nutricional com as crianças nas escolas.
Este curso trouxe uma visão diferenciada no atendimento, educação nutricional,
introdução alimentar, permitindo entender que o Nutricionista pode ser mais
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assertivo no seu atendimento, possibilitando melhores respostas ao tratamento,
através da abordagem em Comportamento Alimentar e Educação nutricional.
Data: 18 e 20 de novembro
Participantes – nutricionistas da região

Capacitação boas práticas na alimentação escolar e diretrizes sanitárias
Nutricionistas e agentes de copa e higienização participaram da capacitação
desenvolvida pela Epagri, em parceria com a Undime, Governo do estado de
Santa Catarina, Fecam e Associações de Municípios.
A capacitação abordou diversos assuntos relacionados ao momento atual de
pandemia que estamos vivendo, trazendo atualizações e informações sobre as
medidas que devem ser adotadas para o retorno às aulas presenciais,
relacionadas principalmente a cuidados com a higiene pessoal, higiene do
ambiente, higiene dos alimentos e diretrizes sanitárias na alimentação escolar
durante a pandemia decorrente do Covid-19.
Data: 25 de novembro
Participantes: nutricionistas e agentes de copa e higienização

Capacitação Alergias Alimentares
Nutricionistas da Região da AMAUC participaram de formação online, com a
Nutricionista Ana Carolina C. Andretti, a qual é Vice-presidente SBNE, Mestre
em Medicina UFRGS, Diretora da na Nutrição, CEO PSS, Coordenadora DNA
MultiPrevent e Consultora em Nutrição.
O objetivo desta capacitação foi desenvolver no profissional nutricionista o
conhecimento para promover ações de prevenção, ensino, pesquisa e
tratamento de paciente com problemas de alergias e intolerâncias alimentares.
Esta capacitação trouxe uma visão diferenciada do atendimento Nutricional com
os pacientes e alunos, permitindo entender que o Nutricionista pode ser mais
assertivo na sua conduta, possibilitando melhores respostas ao tratamento
através da abordagem de mudança de comportamento em relação ao alimento.
Data: 14 e 15 de dezembro
Participantes: nutricionistas e agentes de copa e higienização
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COLEGIADO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

O Colegiado foi criado em 2017 com o objetivo de aproximar as relações do
corpo técnico dos municípios, além de buscar soluções e capacitações
pertinentes ao cargo. O colegiado se reúne duas vezes ao ano, segundo
regimento ou em reuniões extraordinárias quando for solicitada por algum
engenheiro ou algum assunto com necessidade de discussão coletiva. O
colegiado funciona ativamente no grupo do aplicativo whatsapp, para repasse de
informações, sanar dúvidas e tratar assuntos comuns aos municípios.
Tornou-se um espaço aberto para troca de informações tanto do colegiado
estadual de engenharia quanto do colegiado estadual de habitação, e ainda
formou um grupo de trabalho junto a assistência social e habitação.

Eventos e capacitações organizadas pelo Colegiado

Curso de Estruturação de Espaços Públicos
Curso de Estruturação de Espaços Públicos, ministrado pela Arquiteta e
Urbanista Ana Paula Wickert, arquiteta e urbanista, que atua no mercado há 20
anos como profissional e professora de graduação e pós-graduação nas áreas
de planejamento e projetos urbanos e de restauração do patrimônio
arquitetônico.
O curso contou com profissionais das prefeituras da região, entre engenheiros e
arquitetos, visando a estruturação de espaços públicos, para melhoria da
qualidade de vida e dos índices de desenvolvimento humano, segurança e
saúde, através da compreensão da vida pública, analise do espaço e soluções
eficazes com viabilidade econômica.
Dentre os conteúdos: a dimensão humana – relações humanas e o
comportamento no espaço, espaço público e vida pública, inserção do espaço
público na agenda política, inserção da bicicleta na vida urbana, como gerir a
transformação urbana, entre outros.
Data: 16 e 17 de janeiro
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COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS

O Colegiado de Contadores e Controladores Internos é órgão vinculado a
Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense e congrega todos os
contadores públicos e controladores internos dos municípios associados.
No ano de 2020 foram realizados encontros presenciais e on-line para repasse
de informações, apresentação de alterações, integração e uniformização dos
procedimentos, divulgação de assuntos de interesses da classe contábil, além
do trabalho realizado através do grupo no whatsapp para agilizar a disseminar
as informações.

CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA

O CMSA é um conselho formado pelos Secretários Municipais de Agricultura e
tem como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável na região, de
forma integrada, visando melhorar o aproveitamento do potencial agropecuário
através de medidas que viabilizem o fortalecimento do setor primário dos
municípios.

CONSELHO DE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE REGIÃO DA
AMAUC

O CONFAZ-M/AMAUC é um conselho constituído por Secretários Municipais de
Finanças ou especialistas em finanças públicas, que tem como objetivo tratar
assuntos relacionados às receitas municipais da região, promovendo a
integração dos órgãos de gestão municipal que exerçam atividades de
lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos de competência própria ou
delegada.
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REUNIÕES, CURSOS E
CAPACITAÇÕES
2020
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Diretoria Amauc Gestão 2020
Prefeito de Ipira, Emerson Ari Reichert, assume a presidência da Associação
dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, para a gestão 2020.
Presidente, prefeito de Ipira - Emerson Ari Reichert
1º Vice-presidente, prefeita de Arabutã - Leani Kapp Schmitt
2º Vice-presidente, prefeito de Presidente Castello Branco -Ademir Domingos
Miotto
3º Vice-Presidente, prefeito de Piratuba - Olmir Benjamini

Encontro com os Conselheiros Tutelares
O Fórum da Comarca de Concórdia em parceria com a Associação dos
Municípios do Alto Uruguai Catarinense, realizou um encontro na tarde de ontem
(08), com os Conselheiros Tutelares da região eleitos para a gestão 2020 a 2023,
o promotor de Justiça Dr. Marco de Martino, repassou informações importantes
sobre a função dos conselhos e sua atuação.
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Parceria do Águas do Oeste Catarinense Convection&Visitors Bureau,
AMAUC, Concórdia Atlético Clube

A 1ª vice-presidente da Amauc, Prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, participou
na noite de ontem, quarta-feira (15), do lançamento das novas camisetas do
Galo do Oeste.
As camisetas têm uma nova proposta, fomentar o desenvolvimento de toda a
região do Alto Uruguai Catarinense. A camiseta destinada ao goleiro, terá 14
modelos, cada um com a imagem de um dos municípios da AMAUC. Todos os
nossos municípios possuem pontos turísticos e histórias para serem
compartilhadas com os turistas. Dessa maneira o clube passa a ser uma
ferramenta de divulgação e de apoio juntamente com as demais entidades em
busca do crescimento.
Este projeto é uma parceria do Águas do Oeste Catarinense
Convection&Visitors Bureau, AMAUC, Concórdia Atlético Clube, tendo como
objetivo principal desenvolver a matriz econômica do Turismo da região.

Conselheiros Tutelares da região da AMAUC participam de capacitação

Com o propósito de qualificar os profissionais que irão atuar na proteção e
garantia dos direitos das crianças e adolescentes a Associação dos Municípios
do Alto Uruguai Catarinense, juntamente com o Colegiado Regional de
Assistência Social, organizou a capacitação e aperfeiçoamento para os
Conselheiros Tutelaras da AMAUC. A capacitação está acontecendo no

63

auditório do SENAI em Concórdia e iniciou na terça-feira (14), encerrando sextafeira (17).
A capacitação proposta é uma recomendação do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e Adolescente (CONANDA), buscando um olhar técnico sobre
questões afetas às atribuições do Conselho Tutelar conforme diz o ECA no seu
art. 136 e sua intervenção junto com os diferentes atores da rede.
A formação vai permitir que os conselheiros reflitam sobre a prática, aliando-se
às orientações contidas nas leis e normas que fundamentam os direitos das
crianças e adolescentes no país. Os trabalhos estão sendo conduzidos pela
Assistente Social, Quéli Anschau, que possui uma vasta experiência na área, “é
fundamental que os Conselheiros estejam preparados para lidar com as
situações cotidianas do conselho tutelar e saber quais são os encaminhamentos
que devem ser adotados em cada caso”, pondera.

Capacitação Arquitetos e Engenheiros da região da Amauc

Arquitetos e Engenheiros da região da Amauc estão participando do curso de
aperfeiçoamento com a arquiteta e urbanista, Ana Paula Wickert, que trata sobre
a Estruturação dos Espaços Públicos.
A estruturação dos espaços públicos é ponto fundamental para melhoria da
qualidade de vida e dos índices de desenvolvimento humano, segurança e saúde
em uma cidade. Porém, para que os projetos implementados sejam efetivamente
transformadores da realidade, é preciso compreender o que é vida pública, como
analisar o espaço e como propor soluções eficazes e com viabilidade econômica.
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No século XXI as cidades têm muitos desafios para vencer e um deles é a gestão
e criação de uma cidade com qualidade de vida e desenvolvimento econômico
e sustentável. Isso é possível através do planejamento integrado e do
conhecimento da cidade em si e das metodologias contemporâneas de
intervenção em cidades.

Agentes de Alimentação e Nutrição da Região da Amauc irão participar da
capacitação Alimentando com Amor

As Agentes de Alimentação e Nutrição da rede municipal da região da AMAUC,
irão participar da oficina de capacitação “Alimentando com Amor” com a Chef
Marigilda Dalarosa, nos dias 04 e 05 de fevereiro de 2020, no auditório da ACCS
em Concórdia. A capacitação tem acontecido anualmente e é organizada pela
Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Amauc, através do
Colegiado Regional de Nutrição. Os profissionais irão receber informações de
como preparar receitas saudáveis e apresentar os alimentos de forma atraente
aos estudantes.
A alimentação escolar é um direito de todos os alunos da educação básica
pública e os cardápios são elaborados tendo como base a garantia da segurança
alimentar e nutricional dos educandos. Esse processo contempla a aquisição de
alimentos frescos, respeitando a cultura regional e a vocação agrícola de cada
município, fortalecendo assim, a agricultura familiar e promovendo o
desenvolvimento da economia local.
“Precisamos garantir uma alimentação saudável e estimular os nossos alunos a
terem bons hábitos alimentares, para isso, o preparo da alimentação bem como
a apresentação dos pratos elaborados auxiliam diretamente na aceitação do
cardápio proposto. Como forma de aprimorar esta técnica dos profissionais,
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organizamos capacitações para que os mesmos estejam preparados diante das
demandas do dia a dia, contribuindo para a formação de hábitos alimentares dos
educandos”, pontua a coordenadora do Colegiado de Nutrição, Samara Burnier.
Serão mais de 230 participantes, dos 14 municípios integrantes da AMAUC, que
irão reciclar o conhecimento e receber novas orientações para a elaboração de
preparações fornecidas na alimentação escolar. Para um melhor aproveitamento
dividimos os municípios em quatro grupos:
04/02- TERÇA FEIRA/PERÍODO MATUTINO:
Horário: 8horas às 11h30min
MUNICÍPIOS: LINDÓIA DO SUL, IRANI, IPIRA, JABORÁ
04/02- - TERÇA FEIRA/PERÍODO VESPERTINO:
Horário: 13h30min às 17horas
MUNICÍPIOS: ITÁ, PERITIBA , PIRATUBA, ALTO BELA VISTA, SEARA
05/02 – QUARTA FEIRA/PERÍODO MATUTINO:
Horário: 8horas às 11h30min
MUNICÍPIOS: CONCÓRDIA, PRESIDENTE CASTELO BRANCO, IPUMIRIM,
XAVANTINA
05/02 – QUARTA FEIRA/PERÍODO VESPERTINO:
Horário: 13h30min às 17horas
MUNICÍPIOS: CONCÓRDIA, ARABUTÃ
Saiba mais: Alimentação escolar é direito dos alunos
A alimentação escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever
do Estado.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir
para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o
rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos,
através de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições
que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo.
O governo federal repassa, a estados, municípios e escolas federais, valores
financeiros de caráter suplementar efetuados em dez parcelas mensais, para a
cobertura de duzentos dias letivos, conforme o número de matriculados em cada
rede de ensino.
São atendidos pelo programa os alunos de toda a educação básica (educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos)
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matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias
(conveniadas com o poder público).
É importante observar que o cardápio escolar deve ser elaborado por
Nutricionista, respeitando os hábitos alimentares locais e culturais, atendendo as
necessidades nutricionais específicas. O profissional Nutricionista executa
trabalhos relacionados com a nutrição, atuando na promoção da saúde e bem
estar do estudante e da comunidade escolar, empenhando-se no cumprimento
da legislação, normas e preceitos referentes à saúde e qualidade de vida.
Isso exposto, salientamos a importância dos profissionais que estão diretamente
ligados a Alimentação Escolar, e pensando nesse contexto torna-se necessária
a realização de capacitações nesta área. Através das demandas diárias
vivenciadas nas unidades escolares, o Colegiado de Nutrição com apoio da
AMAUC promove cursos para as Agentes de Alimentação e Nutrição
anualmente, a fim de ampliar seus conhecimentos sobre práticas alimentares
saudáveis, bem como higiene e cuidados na manipulação de alimentos,
garantindo a qualidade da alimentação escolar fornecida.

Nova diretoria da FECAM é eleita e empossada para 2020
A Assembleia Ordinária da FECAM de quinta-feira, 30 de janeiro, em
Florianópolis, celebrou a eleição e a posse da nova diretoria para o mandato
2020/ 2021. Prefeitos, lideranças políticas e representantes de entidades
participaram do ato no auditório da FASISC.
Indicado em uma chapa de consenso entre os prefeitos e prefeitas das
Associações dos Municípios do Estado, o prefeito de Caçador Saulo Sperotto
(PSDB) é o novo presidente da entidade. O 1º vice-presidente será Orildo
Antônio Severgnini, prefeito de Major Vieira; o 2º vice-presidente é Paulo Roberto
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Weiss, prefeito de Rodeio; a 3ª vice-presidente é Catia Tessmann Reichert,
prefeita de Alto Bela Vista; a 1ª secretária, Sisi Blind, prefeita de São Cristóvão
do Sul; e o 2º secretário, João Carlos Gottardi, prefeito de Corupá.

Saúde em Pauta
Secretários Municipais de Saúde e responsáveis pela atenção básica, estão
participando da reunião mensal da Comissão Intergestores Regional do Alto
Uruguai Catarinense. O encontro está acontecendo na sala de reuniões da
AMAUC.
Na pauta:
Informes do COSEMS
Informes da CIB e Câmara Técnica de Gestão
Apresentação do Relatório 2019 do CIS Amauc
Fluxo de Autorização de exames
Informação sobre Transferência de Pacientes IntraHospitalar
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Orientações sobre os cuidados com o último ano de mandato
Nesta terça-feira (18), Prefeitos (as), gestores e servidores municipais estão na
AMAUC para receber orientações sobre os cuidados com o último ano de
mandato. O encontro é conduzido pelo Sr. Geraldo José Gomes, irá abordar
diversos temas durante o dia, dentre eles: LEI 9.504/97 – Lei da Eleições
(Vedações para movimentação de pessoal, Transferências de recursos para
entidades, Transferências voluntárias, Servidores em campanha eleitoral,
Desincompatibilização, Agentes públicos inelegíveis) e LEI COMPLEMENTAR
101/2000 (limite de gastos com pessoal e despesas) e Fixação dos Subsídios
dos Agentes Políticos para a próxima Gestão/Legislatura.

Reunião Colegiado Regional de Assistência Social
Assistentes Sociais da região da Amauc estiveram reunidas na manhã desta
terça-feira (18), para a primeira reunião do ano do Colegiado Regional de
Assistência Social. As reuniões acontecem mensalmente, possibilitado avanços
para execução de programas, serviços e benefícios da assistência social nos
municípios. Neste primeiro encontro foram programadas as atividades que serão
executadas pelo grupo durante o ano, os encontros temáticos para as equipes
do CREAS e CRAS, encontros regionais de Conselhos Tutelares e debates
sobre a Escuta Especializada.
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O Conselho Estadual de Cultura promove uma série de encontros no intuito de
estreitar laços com os atores culturais do Estado. O encontro para a região do
Alto Uruguai Catarinense, acontece na terça-feira 03 de marco, na sala de
reuniões da Amauc.

Encontro Regional de Conselhos Municipais de Cultura
Primeiro encontro Regional de Conselhos Municipais de Cultura está
acontecendo na sede da Amauc com o objetivo de incentivar a troca de
informações e experiências.
Conselheiros municipais de cultura, artistas, agentes, produtores, gestores
culturais, e demais interessados no fortalecimento do setor e no fomento do
trabalho em rede, estão participando do encontro organizado pelo Conselho
Estadual de Cultura (CEC), Fundação Catarinense de Cultura (FCC) com apoio
das associações de municípios.
Em pauta: Repasse de informações sobre os procedimentos realizados até o
momento pelo CEC, as demandas da FCC, formação sobre o papel dos
Conselhos Municipais, mapeamento conjunto dos principais desafios locais e
regionais para as políticas públicas de cultura e criação de rede colaborativa.
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Diretrizes Metodológicas para a Educação Especial
Dando continuidade à construção coletiva das Diretrizes Metodológicas para a
Educação Especial, professores da região estiveram reunidos, ontem (9), com a
Psicopedagora Marisa de Mello, para estudar e traçar as melhores formas para
o atendimento educacional de pessoas com alguma deficiência.
Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação.

Capacitação para operacionalização do programa do Autodesk
Semana de muito aprendizado para os técnicos dos setores de Engenharia,
Arquitetura, Topografia e Desenho da Amauc.
Na 3º etapa da capacitação para operacionalização do programa do Autodesk a
equipe aprendeu sobre a ferramenta Civil 3D. Os recursos do Civil 3D dão
suporte a uma variedade de projetos de infraestrutura civil, incluindo ferrovias,
estradas e rodovias, desenvolvimento de terrenos, aeroportos, drenagem, águas
pluviais e esgoto e estruturas civis.
Ganho de produtividade, economia de tempo, redução geral de custos de
projeto, redução de erros da obra e integração de projetos de diferentes
disciplinas,

são

algumas

vantagens

que

o

programa

apresenta.
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COVID-19
O Ministério da Saúde lançou uma nota alertando a todos sobre um grande
aumento de casos do Coronavírus no País. Leia essas dicas e colabore fazendo
a sua parte para diminuirmos a evolução dos casos em Santa Catarina.
- Manter a calma é necessário. Já havia a possibilidade do vírus se alastrar,
era só uma questão de tempo;
- Não compartilhe Fake News. Analise as fontes de informação. O site do
Ministério da Saúde (saude.gov.br) e o da Secretaria de Estado da Saúde
(saude.sc.gov.br) expõem o que é verdade e o que é falso;
- Evite o contato físico. Beijos, abraços e apertos de mão são formas de
contágio imediato. Nossa cultura e forma de recepcionar é calorosa. Precisamos
rever este hábito por, pelo menos, um ano;
- Cautela na visita a idosos. O grupo de maior risco de morte dessa doença
são os idosos. Ao fazer uma visita, a pessoa pode estar levando o vírus ao seu
ente querido;
- Lave as mãos frequentemente. Faça isso várias vezes ao dia e procure não
tocar seu rosto;
- Ao tossir, cubra o rosto. Proteja quem está perto de você;
- Em caso de internação, mantenha a calma. Sempre respeite a vez de cada
paciente e o seu grau de necessidade de atendimento;
- Tenha precaução com lugares públicos. Em locais com aglomeração de
pessoas sempre há maior risco de contágio;
- Informe a ocorrência de casos. Não hesite em informar casos de
contaminação às autoridades de saúde.
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PREFEITOS DA AMAUC DEFINEM AÇÕES CONJUNTAS PARA O
ENFRENTAMENTO DO COVID-19
Assembleia conjuntas da Amauc, Consórcio Lambari e CIS Amauc aconteceram
na manhã desta terça-feira (17), na sede da AMAUC. Dentre os assuntos da
pauta, os principais debates foram sobre os encaminhamentos do projeto
RECUPERAR, Situação da Estiagem e Coronavírus (COVID-19).
“O momento é de preocupação sim, mas precisamos ter cautela e trabalharmos
unidos para o enfrentamento mais adequado na prevenção à proliferação do
coronavírus”, pondera o presidente da Amauc, Prefeito Emerson Reichert.
Na assembleia ficou definido que a região da Amauc irá adotar medidas coletivas
de acordo com a realidade de cada município seguindo o que determina o
Decreto Estadual nº 509, 17 de março de 2020, que dispões sobre medidas de
prevenção e combate ao contágio pelo COVID-19.

SUSPENSÃO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL:
Seguindo o que determina o Decreto Estadual, toda a região da Amauc terá suas
aulas suspensas a partir de quinta-feira (17). Além das medidas tomadas pelo
Governo Estadual é importante que os munícipes fiquem atentos as informações
que seus municípios irão repassar referente as medidas locais. Vale destacar a
toda população que a suspensão se dá em vista da gravidade da expansão do
vírus e pelos prognósticos feitos pelas autoridades.
Esta é a primeira ação para tentar estancar o a transmissão do vírus
“informações sobre ações que serão adotadas pelos municípios da Amauc de
forma coletiva e isoladas, serão repassadas à imprensa regional e estarão
disponíveis em nossas redes sociais”, pontua o secretário executivo da Amauc,
Roberto Kurtz Pereira.

ESTIAGEM
A falta de chuva também preocupa as administrações municipais, que já estão
mobilizadas, adotando as medidas necessárias para que se tenha o menor
impacto possível. Na região do Alto Uruguai, a falta de água impacta
principalmente no setor agropecuário e do agronegócio. Vários municípios já
estão trabalhando com o abastecimento de água para os animais e água potável.
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Diante do cenário que se apresenta a região pede a compreensão de toda a
população para que faça o uso consciente da água.
Os Municípios que já decretaram situação de emergência em virtude da
estiagem: Concórdia, Jaborá, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e
Xavantina. Irão decretar nos próximos dias: Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Irani,
Itá, Lindóia do Sul e Peritiba.

Projeto RECUPERAR
Informações sobre os encaminhamentos do projeto forma repassadas aos
prefeitos (as), ficando agendado para amanhã a publicação das licitações que
irão contratar as empresas para realizar o serviço de recuperação de estradas e
roçadas. Esta publicação será feita no Diário Oficial dos Municípios, no site do
Consórcio Lambari (www.consorciolambari.sc.gov.br) e no site da Amauc
(www.amauc.org.br).
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Resolução conjunta - DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
DIANTE DO RISCO DE DISSEMINAÇÃO E CONTÁGIO COM O
CORONAVÍRUS – COVID-19, NO ÂMBITO DA ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Atividades home office
Comunicamos que a Amauc, Consórcio Lambari e CIS AMAUC estarão com o
expediente interno e externo suspensos por sete dias, realizando suas
atividades home office. Está medida se faz necessária para que possamos
diminuir a circulação de pessoas e evitar a disseminação e contágio do
Coronavírus – COVID-19, atendendo o que determina o Decreto Estadual nº 515
de 17 de março de 2020.
Essa medida assegura a continuidade das atividades e que as demandas sejam
atendidas sem causar prejuízos aos municípios, expediente normal das 8horas
às 11h30min e das 13h30min às 17horas.
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Participe do Movimento!
Hoje é o nosso dia de agradecer aos que estão fazendo a diferença! Vamos
todos para à janela APLAUDIR os profissionais de saúde que com coragem
estão arriscando a sua vida, para Salvar Vidas na luta contra o COVID-19.

O CIS Amauc está auxiliando os municípios na compra de material de
procedimento
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai Catarinense – CIS Amauc,
está trabalhando em conjunto com os municípios associados para aquisição de
materiais de procedimentos médico hospitalares para atender a demanda
urgente/calamitosa em relação ao vírus COVID-19.
Os materiais que estão sendo adquiridos através do Consórcio para utilização
das equipes de saúde são: álcool em Gel 70%, Avental manga longa, óculos de
proteção individual, luvas latex de procedimento, touca sanfonada elástica, luva
de procedimento nitrílica, respirador PFF2 com válvula.
“Este é um momento no qual precisamos estar unidos e o Consórcio vem
auxiliando os municípios da melhor forma possível, estamos à disposição das
secretárias municipais de saúde para todas as demandas que possam surgir”,
enfatiza a Prefeita de Peritiba, Neusa Klein Maraschini, Presidente do CIS
Amauc.

Municípios da Amauc estão trabalhado de forma conjunta e atendendo o
que determina o Decreto nº 525/2020, do Governo do Estado de Santa
Catarina.
Os gestores da região da Amauc vêm trabalhando de forma conjunta e
atendendo todas as medidas recomendadas para proteger os seus munícipes
desta pandemia que assolou o mundo, entendendo que o isolamento social tem
se mostrado a forma mais eficiente de lidar com o COVID-19 até o momento.
Esta é uma primeira etapa que se faz necessária para evitar a propagação da
pandemia e estruturar o sistema de saúde para lidar com a situação. Ainda,
juntamente com outras entidades municipais e estaduais a região estuda
soluções de como enfrentar adequadamente o que está por vir.
Diante do que se apresenta toda a região continua em quarentena, até o dia 31
de março de 2020, conforme anunciado pelo Governador. As repartições
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públicas estão funcionando somente com os serviços essenciais e aqueles que
não podem ser realizados no sistema home office.
“Lamentamos e sabemos dos impactos que as medidas geram na economia,
mas nesse momento é muito importante priorizar a saúde de todos” enfatiza o
Presidente da Amauc, prefeito de Ipira Emerson Reichert.
Estejam atentos à todas as informações que o seu município repassa referente
ao enfrentamento do Coronavírus e em caso de sintomas entrem em contato
com os plantões. Reforçamos que nesse momento o seu Lar é o lugar mais
seguro, fique em casa.

Os municípios da Amauc já estão recebendo as novas doses das vacinas
contra a Influenza e avisarão aos munícipes conforme forem chegando.
A distribuição será gradativa porque os laboratórios ainda estão produzindo.
Lembramos que o grupo prioritário para esta primeira etapa são: pessoas acima
dos 60 anos, trabalhadores da saúde e agentes públicos envolvidos no
enfrentamento da pandemia do COVID-19.
Neste momento é preciso evitar aglomerações e adotar todos os cuidados e
recomendação que estão sendo repassadas pelas secretarias municipais de
saúde.
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Card Dengue
Não deixar o mosquito nascer é responsabilidade de todos. Para não termos
aumento no número de casos de DENGUE, precisamos vistoriar nossa casa e
juntos eliminar os criadouros dos mosquitos da dengue. O combate ao mosquito
é todo dia. Faça a sua parte. Juntos contra a dengue.

Informação Retomada de atividades.
O Estado de SC emitiu orientações sobre o funcionamento dos próximos dias
conforme o Plano Estratégico de Retomada das Atividades Econômicas.
Seguem orientações daquilo que abre totalmente, parcialmente e as que
permanecem suspensas por sete dias após o dia 1º de abril.

Período de estiagem pede cuidados especiais.
A região da AMAUC enfrenta a escassez de água e continua adotando medidas
para que se tenha o menor impacto possível.
No Alto Uruguai, a falta de água impacta principalmente no setor agropecuário
e do agronegócio, os municípios estão trabalhando com o abastecimento de
água potável e água para os animais.
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Diante do cenário especialmente neste momento de necessidade de constante
higiene pessoal em função do coronavírus utilizem a água de forma consciente.
Seguem alguma dicas
Não lave casas, pátios, calçadas, entradas de prédios e carros
Atenção especial nas atividades domésticas e de higiene pessoal
Evitar banhos demorados, o chuveiro é um dispositivo de consumo
significativo. Estima-se que a cada minuto no banho há um consumo de
aproximadamente 10 litros de água.
Utilize a máquina de lavar roupa somente quando estiver cheia
Pratique o consumo consciente!

Municípios da Amauc no enfrentamento do COVID-19 (29 de março)
A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, através de
seu Presidente Senhor Emerson Ari Reichert – Prefeito de Ipira, esclarece a toda
população regional, que de acordo com as decisões tomadas em reunião virtual
com o Governador do Estado, no último dia 29, a qual contou com a participação
dos Prefeitos Presidentes das 21 Associações de Municípios e com os Prefeitos
das 15 maiores cidades de Santa Catarina, todos os municípios da AMAUC, sem
exceção, decidiram de forma unânime atender às medidas estabelecidas pelo
Governo do Estado, com vistas ao enfrentamento do COVID – 19.
Os Prefeitos lembram que as divisas dos municípios são político-administrativas,
pois o território é contínuo, inexistindo barreiras físicas e por isso as
administrações municipais devem proceder de forma conjunta e tomando as
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mesmas medidas de segurança à saúde da população regional, indiferente do
tamanho do território ou da população de cada município.
Esclarece que diante da atual situação os municípios estão impedidos de tomar
medidas mais brandas daquelas estabelecidas pelo Governo do Estado, sob
pena de descumprimento de ordem legal, podendo tão somente tomar medidas
mais restritivas, o que no momento está fora de cogitação, tendo em vista que
as medidas do Governo do Estado estão em consonância com a Organização
Mundial da Saúde, Médicos, Cientistas e Ministério da Saúde.
Os municípios da AMAUC esperam que com a colaboração e compreensão da
população regional em relação às medidas restritivas apontadas pelo Governo
do Estado e reiteradas pelas administrações municipais, a situação possa em
breve retornar à normalidade, para que os efeitos da pandemia possam ser
superados, tanto em relação à saúde como para o setor econômico de forma em
geral.

Técnicos da Amauc participaram das reuniões virtuais para tratar assuntos
referente ao movimento econômico (março)
Técnicos da Amauc, participaram de reuniões virtuais com os assessores de
apuração do valor adicionado, auditores, julgadores, relatores e impugnadores
do estado de Santa Catarina, aonde foram tratados importantes assuntos e
encaminhamentos para os municípios da região.
As reuniões aconteceram nos dias, 24, 25, 26 e 31 de março, coordenadas pelo
administrador do cálculo do Índice de Participação dos Municípios, auditor fiscal,
Ari José Pritsch. Representaram a região da Amauc o Assessor em Movimento
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Econômico, Valdecir Munaretto, a técnica tributária da Amauc, Renate Moser
Faccin e o técnico de informática da associação, julgador dos processos
agropecuários, Diego Girotto.
Diversos assuntos foram tratados nesses quatro dias de debate entre
eles, Inovações em andamento no cálculo do Valor Adicionado; Filtros de
auditoria; Adequações no cálculo do VA e alteração do Port. 233/12; Debate
sobre melhorias necessárias para fazer frente aos pontos fracos apontados na
avaliação, envolvendo: Auditoria; Impugnações e Julgamentos e relatorias.
Diante das inúmeras decisões tomadas em reunião destacamos: a decisão
de postergar o prazo para digitação das Notas de Produtor Rural pelas Unidades
Conveniadas de 31.03.2020 para 10.04.2020; adequação de todos os filtros
necessários para auditoria do movimento econômico; alteração de novos
cálculos de diversas atividades econômicas, Q48 da DIME - Declaração do ICMS
e do Movimento Econômico, como Energia Elétrica, Transportes e outras e os
diversos debates referentes a apuração do VAM – Valor Adicionado Municipal,
nas diversas fases de trabalho e apuração do ano base de 2019, exercício de
2020, junto a SEF/SC.
Os servidores estão trabalhando remotamente, mas com total empenho e
dedicação para que se obtenha o êxito necessário na busca do real Valor
Adicionado dos Municípios (VAM) da região.

Região da Amauc trabalha de forma conjunta na aquisição de EPIs para os
profissionais de Saúde (03 de abril)
Os municípios da Amauc, através do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto
Uruguai Catarinense – CIS Amauc, estão trabalhando de forma conjunta para a
aquisição de materiais de procedimentos médico hospitalares, que busca
atender a demanda urgente/calamitosa em relação ao vírus COVID-19.
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O presidente da Amauc, Prefeito Emerson Reichert, ressalta que os Prefeitos(as)
da região estão em contato permanente adotando medidas uniforme de acordo
com o que determina o Decreto do Governo do Estado e as portarias e atos
normativos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual da Saúde.
Os materiais que estão sendo adquiridos de forma consorciada visam suprir a
necessidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os
profissionais que estão na linha de frente contra o novo coronavírus, nas
unidades de saúde. A Diretora do Consórcio, Sara Sarturi, ressalta que se tem
trabalhado diariamente na busca de fornecedores para aquisição dos EPIs
necessários para enfrentar a pandemia e garantir aos profissionais da saúde a
segurança necessária para atender a população “o mercado nacional não está
conseguindo atender a demanda e consequente há um aumento significativo nos
preços, a compra conjunta possibilita aquisição dos materiais por preço menor”.
Os materiais que estão sendo adquiridos através do Consórcio para utilização
das equipes de saúde são: álcool em Gel 70%, Avental manga longa, óculos de
proteção individual, luvas de procedimento, touca sanfonada elástica, máscara
respirador PFF2, Testes Rápidos COVID-19, máscaras de proteção facial total.
Outro ponto importante a ser destacado é quanto a aquisição de equipamentos
para estruturar hospitais referenciados para atender casos do COVID-19
e possivelmente hospitais de campanha. O Governo de Santa Catarina divulgou
hoje (03), que alguns equipamentos já começaram a ser distribuídos para os
hospitais que receberão pacientes com coronavírus, e que o sistema de saúde
está sendo preparado em todas as regiões do Estado. Até o fim de maio a meta
do Estado é ter mais de 700 novos leitos de UTI em SC.
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Consórcio Lambari lança editais para recuperação de Rodovias
Estaduais da região da Amauc
O Consórcio Lambari informa que estão abertos os Processos de Licitações na
modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresas especializadas na
execução de serviço de conservação estrutural, pavimentação, drenagem, obras
complementares, materiais asfálticos, conservação rodoviária, limpeza de
plataforma, sinalização e serviços em rodovias pavimentadas e não
pavimentadas, todas de acordo com o Programa Recuperar, instituído pelo
Estado de Santa Catarina em parceria com o Consórcio Lambari.

Prevenção Covid-19
As máscaras de pano ajudam na proteção contra o #coronavírus e podem ser
feitas em casa. Confira as orientações e dicas do @minsaude para você ficar
protegido com a sua máscara de pano. Evite sair de casa. Se for sair,
#VaiDeMáscara

Hoje 07 de abril, comemoramos o Dia Mundial da Saúde.
Um dia para pensar em tudo que podemos fazer pela nossa saúde e pela saúde
do próximo. Uma data para agradecer mais uma vez a todos os profissionais da
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saúde e voluntários que estão se dedicando para combater a pandemia do
COVID-19, arriscando a sua vida para salvar a nossa.
Vamos juntos fazer a diferença. Feliz dia Mundial da Saúde.
Se puder, fique em casa!

Prevenção Covid-19
Os municípios da Amauc estão atentos a todas as recomendações do
Ministério da Saúde, Governo Estadual e OMS.
A região está preocupada com a demora na retomada de algumas atividades
e vêm trabalhando para que todos os setores voltem a funcionar.
Lembramos que as empresas que já retomaram suas atividades precisam
respeitar todas as recomendações preventivas ao COVID-19.
A liberação das atividades não significa que vencemos a pandemia.
Estamos juntos nessa luta, e precisamos que cada um faça a sua parte. Se
precisar sair, siga as recomendações do Convívio Responsável.

Região da

Amauc no combate ao Coronavírus
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Fique atento as regras publicadas pelo GOVERNO de Santa Catarina.
O Governo do Estado publicou, neste domingo, 12, as portarias com as regras
que devem ser seguidas por hotéis, pousadas, albergues, restaurantes, cafés,
bares, lanchonetes, comércio de rua e afins, que estão autorizados a funcionar
a partir desta segunda-feira, 13. Também foi publicada a portaria que permite às
polícias militar e civil exercer autoridade de saúde em Santa Catarina.
Acesse as portarias 244 e 245 no link

Prevenção Covid-19
Municípios da região da Amauc orientam população sobre o uso de máscara.
Diante dos primeiros casos confirmados para o COVID-19 na região da
Amauc, dois municípios, CONCÓRDIA (https://bit.ly/3cf6NPQ) e IPUMIRIM
(https://bit.ly/2VNOJ99) já decretaram a obrigatoriedade do uso de máscara
como um equipamento de proteção. Os demais municípios estão seguindo as
recomendações do Governo Estadual, podendo alterar os procedimentos
conforme tivermos o avanço de casos.
O que determina o Governo Estadual
Obrigatório: Portaria SES Nº 235 publicada pela Secretaria de Estado da
Saúde tornou obrigatório o uso da máscara aos funcionários de todos os serviços
já autorizados a voltarem ao funcionamento. A obrigação também se aplica aos
motoristas de táxi ou transporte por aplicativo.
Recomendação: A portaria ainda traz recomendações a todos que precisam
sair de casa. Dentre elas o uso de máscara, higienização das mãos com álcool
70% sempre que possível, não tocar na máscara e não compartilhar objetos
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como dispositivos eletrônicos e canetas, além das orientações que devem ser
seguidas ao chegar em casa.

Reunião Colegiado de Contadores e Controladores Internos (17 de abril)
Contadores e Controladores Internos da região da Amauc estão participando da
reunião virtual que trata sobre encaminhamentos necessários ao momento de
enfrentamento ao COVID-19.
Em Pauta
- Contabilização dos recursos recebidos na Saúde para combate ao COVID 19
-

Contabilização

dos

recursos

do

Auxílio

Financeiro

da

União

em

complementação ao FPM
- Contabilização dos novos recursos da Saúde
- Medida Provisória 175/20 – Libera uso dos recursos da Saúde
- Compras emergenciais
- Índices de despesas com pessoal em referência a queda de arrecadação
- Análise das contas anuais
- Doações recebidas de Pessoa Física, Jurídica e Tribunal de Justiça
- Convênio de Ressarcimento de Merenda Escolar
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Reuniões Virtuais (22 de abril)
Colegiados Regionais de Educação e Nutrição estiveram reunidos na tarde de
hoje (22), para apresentarem um panorama da situação de cada município e
tratar sobre encaminhamentos em tempo de pandemia.
Os assuntos tratados na reunião da nutrição foram sobre a distribuição de
alimentos da Merenda Escolar e definição de ações que possam ser realizadas
de forma conjunta para auxiliar os municípios em tempo de pandemia.
Na reunião da Educação, que aconteceu em conjunto com a Amarp e Fecam a
pauta principal foi quanto ao ano letivo, cumprimentos das horas e plataformas
educacionais para atividades a distância.

Reforço da estrutura hospitalar para atendimento aos pacientes da Covid19 (17 de abril)
Desde o início da quarentena os municípios da Amauc têm trabalhado para
reforçar o sistema de saúde e adquirir os EPIs necessários para os profissionais.
Centros de triagens foram montados para atender pacientes com sintomas de
coronavírus, para uma avaliação inicial que irá identificar os possíveis casos da
doença, evitando aglomerações no pronto atendimento. Os hospitais que irão
receber os pacientes COVID-19 também receberam novos equipamentos e
estão preparados para aumentar suas estruturas, se necessário for.
Conforme informação que o Prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, recebeu
do Secretário Adjunto da Secretária de Estado da Saúde, André Motta, é de que
a SES está monitorando os casos. Conforme informações, na região Oeste
possui 5 cinco hospitais de referência (Concórdia, Chapecó, Videira, Caçador,
Joaçaba) com 124 leitos para atender pacientes COVID-19, destes 15% da
capacidade está sendo ocupada. Se algum destes hospitais superar sua
capacidade instalada os pacientes serão encaminhados aos hospitais que estão
dentro dessa área de abrangência, através da Central de Regulação Estadual.
“Graças ao esforço dos Prefeitos na busca de estruturar o sistema de saúde para
atender a população tivemos um aumento de 21 leitos nos últimos dias que foram
distribuídos dentro da região”, pontua Pacheco.
Conforme o presidente da Amauc, prefeito de Ipira, Emerson Ari Reichert, “o
poder público está fazendo a sua parte para estruturar a rede de saúde para bem
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atender a todos, mas é imprescindível o apoio de toda a população adotando as
medidas preventivas para evitarmos o colapso do sistema de saúde”.
Para se proteger e evitar a propagação da doença é preciso: Lavar as mãos
frequentemente com água e sabão e higienizá-las com álcool 70%; usar
máscara, cobrir o nariz e a boca com um lenço ou o cotovelo ao tossis e espirrar,
evitar contato próximo, ficar em casa se possível.

Prevenção Covid-19
A utilização de máscaras ao precisar sair de casa já é recomendada em todo o
Estado. As máscaras cirúrgicas só devem ser utilizadas por até 2 horas, as
máscaras de pano devem ser trocadas entre 2 e 4 horas e logo depois devem
ser higienizadas em uma solução com água e sabão. Já as máscaras N 95 são
de uso hospitalar e devem ser destinadas somente para esse fim. Nenhuma
deles deve ser tocada durante a utilização das mesmas.
Quer saber como fazer uma máscara de tecido para o dia a dia?
Confira: https://bit.ly/3bmsiyk

Reuniões Virtuais (22 de abril)
Colegiados Regionais de Educação e Nutrição estiveram reunidos na tarde de
hoje (22), para apresentarem um panorama da situação de cada município e
tratar sobre encaminhamentos em tempo de pandemia.
Os assuntos tratados na reunião da nutrição foram sobre a distribuição de
alimentos da Merenda Escolar e definição de ações que possam ser realizadas
de forma conjunta para auxiliar os municípios em tempo de pandemia.
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Na reunião da Educação, que aconteceu em conjunto com a Amarp e Fecam a
pauta principal foi quanto ao ano letivo, cumprimentos das horas e plataformas
educacionais para atividades a distância.
#amaucnocombateaocoronavirus #educacao #nutricao

Reunião Colegiado de Assistência Social (24 de abril)
O Colegiado de Assistência Social da Amauc esteve reunião na manhã desta
sexta-feira 24 de abril, com a participação da Assistente Social da Fecam Janice
Merigo.
Em Pauta:
Funcionamento dos Equipamentos públicos de CRAS e de CREAS em tempos
de PANDEMIA;
Benefício especial destinado a população que neste momento da pandemia
encontra-se com restrição de renda minima;
Recursos Federal e Estadual destinados a política da Assistência Social;
Isenção temporária de Energia Elétrica de SC - MP 905 de 08 de abril de 2020;
A Assistente Social da Amauc, Neusa Poletto Pucci, ressaltou a importância
do encontro e dos assuntos que foram abordados “nesse momento são diversos
os temas que estão em pauta e precisamos muitas vezes encontrar soluções
que antes não faziam parte do dia a dia, essa troca e soma de conhecimento
enriquece os encaminhamentos e possibilita que cada um tenha mais clareza ao
tratar os assuntos e dar a devolutiva a população”, pontua Neusa.
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Prevenção Covid-19
Neste momento a prevenção é imprescindível, precisamos que cada um faça a
sua parte.
Dá o play no vídeo e confira às nossas dicas.
#amaucnocombateaocoronavirus

Região da Amauc solicita ao Governo do Estado equipamentos para
estruturar mais 10 leitos de Unidade Intermediária/UTI-Semi-Intensiva no
HSF (27 de abril)
As administrações municipais da região da Amauc têm acompanhado o aumento
no número de casos de COVID-19 em nossos municípios e estão trabalhando
na prevenção e na estruturação dos espaços de saúde para melhor atender a
toda a população.
Na tarde desta segunda-feira 27 de abril, a AMAUC e o CIS Amauc
encaminharam ao Secretário de Estado da Saúde, Helton Zeferino, oficio
solicitando a disponibilização dos equipamentos necessários para abertura de
mais 10 leitos de Unidade Intermediária/UTI-Semi-Intensiva no Hospital São
Francisco (HSF), para atendimento e suporte aos pacientes com suspeita ou
diagnóstico do COVID-19.
O HSF é referência na região do Alto Uruguai Catarinense para receber os
pacientes com COVID-19, e a implantação dos novos leitos irá garantir mais
segurança à população.
“Desde o início da pandemia o poder público tem trabalhado para atender todas
as recomendações preventinas para proteger os seus munícipes e estruturar o
sistema de saúde. Sabemos que o Governo Estadual está acompanhando a
evolução dos casos em nossa região e contamos com a sua pronta atenção para
o atendimento das nossas solicitações”, pondera o Presidente da Amauc,
prefeito de Ipira Emerson Reichert.
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“O Consórcio de Saúde tem auxiliado os municípios na aquisição dos EPIs
necessário e Kits de testagem rápida. Nesse momento precisamos unir esforços
tanto do poder público como da população para mitigar os riscos de novos
casos”, destaca a Presidente do Consórcio, Prefeita Neusa Klein Maraschini.

AMAUC e CIS Amauc emitem recomendações aos municípios (28 de abril)
A Amauc e o Cis Amauc emitiram na desta terça-feira(28), recomendações aos
municípios, sem prejuízo às já adotas que tem como objetivo mitigar o avanço
dos casos na região do Alto Uruguai Catarinense.

Reunião com Governo do Estado – Covid-19 (29 de abril)
A presidente do CIS Amauc, Prefeita Neusa Klein Maraschini, está
participando do encontro que trata sobre os dados da saúde relativos a COVID19 no estado de Santa Catarina, nesta rodada participam representantes da
região da AMAUC, AMPLASC, AMURES, AMURC, AMMOC, AMARP.
No debate o Governo do Estado de SC, apresenta um panorama do atual cenário
de combate à pandemia, as projeções para os próximos meses e o planejamento
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das ações para cada uma das regiões. As informações estão sendo repassadas
pelo secretário de Estado da Saúde, Helton Zeferino, Casa Civil e Central de
Atendimento aos Municípios (CAM).
Participam do encontro Coordenadores regionais de saúde, representantes das
Associações de Municípios, FECAM, Prefeitos e Prefeitas, Secretários
Municipais

de

Saúde,

COSEMS,

CIR,

Consórcios

Intermunicipais

e

representantes de Hospitais. Representando a região da Amauc o Secretário
Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, o Coordenador da CIR Flávio Zolet
e a Diretora do Cis Amauc, Saraonice Sarturi.

Card Infomativo
Em virtude da estiagem que se prolonga, provocando a redução dos níveis
de reservatórios de água, todos os municípios da região da AMAUC alertam a
população sobre o uso racional da água!
Lembramos ainda, que o uso de água tratada é essencial no combate à
COVID-19. É de extrema importância que todas as famílias adotem mudanças
de hábitos, evitando o desperdício de água.
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Card comemorativo - Dia do Trabalhador

Secretários de Saúde realizam reunião virtual para tratar sobre o cenário
regional
A presidente da CIS-AMAUC, prefeita de Peritiba Neusa Maraschini, coordenou
a reunião virtual na tarde desta terça-feira (5), com os Secretários de Saúde da
região para um levantamento do cenário no âmbito regional. “A reunião foi de
suma importância para termos um panorama da região e pactuarmos novas
estratégias ao enfrentamento do COVID-19 que serão indispensáveis para
podermos assistir à população que precisa do serviço de saúde e os que ainda
irão acessar ao sistema”, pondera.
No encontro foi apresentado a capacidade de leitos disponível para a região,
levando em consideração que o Hospital São Francisco é a nossa referência
para o atendimento. Hoje a região da Amauc dispõe de 97 leitos clínicos COVID19 (distribuídos entre os hospitais de Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá,
Peritiba, Seara e Xavantina) e 16 leitos CTI COVID-19 (no HSF). Os Secretários
relataram que estão atendendo os pacientes em seus municípios, realizando os
monitoramentos conforme protocolo e encaminhando para Concórdia somente
os casos mais graves.
A prefeita Neusa, falou também sobre a preocupação dos gestores quanto o
transporte coletivo dos trabalhadores e solicitou que seja verificado se as
empresas estão seguindo as recomendações de prevenção. As secretarias irão
reforçar e averiguar junto as empresas se todos estão assegurando a ventilação
natural por meio de janelas e demais dispositivos de circulação de ar,
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disponibilização de álcool em gel 70%, aferição de temperatura antes de
entrarem no ônibus, distância entre os passageiros, utilização de máscara e
higienização diária dos veículos. “O que temos de conhecimento até o momento
é que as empresas estão tendo todos os cuidados necessários no transporte dos
funcionários”, pondera o coordenador da CIR, secretário de Saúde de Seara,
Flavio Joel Zolet.
Os secretários de saúde foram convidados para participar da reunião que
acontecerá com os prefeitos(as) da Amauc amanhã, quinta-feira (7), onde serão
definidas ações coletivas. Participaram da região os Secretários de Saúde de
toda a região, o Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, a
Diretora do CIS Amauc, Saraonice Sarturi e o Coordenador da Agência de Saúde
de Concórdia, Claudimir Piva.

Estratégias para conter avanço da covid-19 na região da AMAUC são
tratadas em reunião virtual de Prefeitos (as) da Amauc
Com o objetivo de implementar medidas para o combate ao contágio do novo
coronavírus, prefeitos (as) da região do Alto Uruguai realizaram reunião virtual
na tarde desta quarta-feira, 06 de maio. Na reunião foi apresentado um
panorama das ações que cada município está realizando e trataram sobre novas
estratégias de enfrentamento ao COVID-19.
Os gestores realizaram um breve relato de como os municípios estão
trabalhando e quais são as medidas adotadas para mitigar os casos, ações
como: uso obrigatório de máscara, distanciamento social, suspensão de
atividades de ensino, aglomerações, suspensão de reuniões de público, carros
de som para conscientização da população, espaços exclusivos para triagem de
casos COVID-19, foram algumas das destacadas pelos gestores e que estão
sendo adotadas pela nossa região. “Toda a região está em alerta e trabalhando
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para diminuir a propagação do vírus, continuaremos adotando ações que são
fundamentais para o momento”, destacou a presidente do CIS Amauc, prefeita
de Peritiba, Neusa Maraschini.
O Prefeito Municipal de Concórdia, Rogério Pacheco apresentou gráficos de
estatísticas do município e região para se ter uma ideia de quando pode
acontecer o pico da transmissão do vírus, estes serão alimentados por mais dois
dias para que toda a região possa ter um dado mais próximo de quando deve
acontecer o pico, “esse é um momento delicado e estamos trabalhando
pensando em resguardar vidas sem desassistir a economia”, destaca.
“Neste momento a adoção de medidas preventivas e restritivas são
fundamentais para desacelerar a curva epidêmica, a região continua trabalhando
no fortalecimento do sistema de saúde. Estamos estudando ações conjuntas que
poderão ser tomadas nos próximos dias para termos o achatamento da curva”,
ponderou o presidente da Amauc, prefeito de Ipira, Emerson Reichert.
O presidente reforçou ainda sobre os cuidados que devem ser observados, além
das medidas restritivas já existentes em cada município, todos devem dentro do
possível atender as recomendações que estão sendo emitidas através da
associação, as quais são específicas para a nossa região e as emitidas pelo
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde.
Participaram da reunião todos os Prefeitos (as) dos 14 municípios que integram
a Amauc, o representante da FECAM, Alison Fiusa da Silva, o secretário
executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, o coordenador da agência regional
de saúde, Claudimir Piva, a diretora do Cis Amauc, Saraonice Sarturi e os
secretários de saúde da região.
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44 ANOS DE HISTÓRIA
Nesta quinta-feira, 7 de maio, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai
Catarinense – AMAUC comemora 44 anos de história. Nesta data especial que
celebramos a importância do trabalho conjunto, também estamos aprendendo e
muito, apreendendo que sempre temos que estar prontos para, juntos,
reinventar, refletir, replanejar e buscar forças para encarar novos desafios,
transmitindo segurança à população regional. Isso, nesse momento, os prefeitos
do Alto Uruguai Catarinense têm demonstrado com muita coragem e maestria.
A região da AMAUC está unida para vencer esse “inimigo” invisível. O desejo
de toda a nossa região é que tudo isso passe logo, que não percamos mais vidas
e que tenhamos dias melhores. Juntos iremos reconstruir a nossa história.
A Diretoria da Amauc agradece a união de todas as administrações municipais
que integram a associação, o excelente trabalho realizado pelo quadro de
pessoal da entidade, e ainda, às inúmeras parcerias realizadas com diversas
entidades e empresas públicas ou privadas em prol do desenvolvimento
regional, são essas coisas que tornam a nossa região especial e próspera.
Presidente da Amauc - Emerson Reichert, Prefeito de Ipira
Se puder, fique em casa.
mãos.

Se sair use máscara e

higienize sempre as suas

Mantenha a distância segura de 1,5 m.

Evite aglomerações.
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Em reunião prefeitos da Amauc decidem por medidas mais restritivas, mas
nada de fechamento no momento. As decisões levam em consideração as
recomendações da Secretária de Estado da Saúde (8 de maio)
Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira 08 de maio, prefeitos (as) da
região da AMAUC analisaram os dados de COVID-19 na região e as
recomendações de ações para o momento epidemiológico da região da AMAUC
emitida pela Secretaria de Estado da Saúde, em 7 de maio de 2020.
Diante das recomendações apresentadas pela SES os municípios revisaram e
pontuaram as ações e medidas restritivas já estabelecidas pelas administrações
municipais e constataram que em muitos casos vão além das medidas propostas
e outras serão acrescidas. Em relação ao fechamento do comércio não
essencial, os municípios optaram pelo acatamento em parte da recomendação
haja vista que é notório em todos os municípios que as medidas já estão sendo
atendidas pelos comerciantes. Todas as recomendações da AMAUC que
constam no documento em anexo foram aprovadas em comum acordo por todos
os municípios, na segunda-feira (11), cada município irá emitir seus decretros.
Das recomendações sugeridas pelo Governo do Estado várias já são adotadas
em nossa região e outras irão fazer parte das obrigações. Diante de algumas
que irão ser implementadas citamos estão:
- Estabelecimentos comerciais deverão adotar rodízio de funcionários para
atendimento ao público, de forma a reduzir em torno de trinta por cento a
presença de funcionários durante o expediente, evitando aglomerações no
interior e, quando necessário, restringir o acesso de clientes para assegurar
condições que evitem proximidade de pessoas, com distanciamento mínimo de
1,5m entre elas, dentro e fora do estabelecimento. Excluem-se dessa
obrigatoriedade as pequenas empresas que são atendidas pelos familiares ou
que não possuem número insuficientes de funcionários para adotar o rodízio.
Esta norma deverá ser estabelecida para um período de 7 (sete) dias, a contar
de 12 de maio, podendo após este período ser revertida em restrição total, caso
a medida não surta o efeito desejado.
- Normas mais restritivas deverão ser adotadas pelas agências bancárias e
supermercados a exemplo da aferição de temperatura antes dos clientes
adentrarem ao estabelecimento.
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Sobre o funcionamento e o trabalho desenvolvido pelas agroindústrias da região,
estas deverão obedecer às notas técnicas, instruções normativas e legislações
editadas pelos órgãos competentes do Governo do Estado de Santa Catarina e
do Governo Federal.
As medidas contidas na recomendação serão decretadas por cada município
conforme a sua particularidade (acesse na integra para ter conhecimento de
todas) e terão validade por sete dias a contar do dia 12 de maio, com o devido
acompanhamento pela fiscalização dos municípios, da Vigilância Epidemiológica
e a Vigilância Sanitária, autorizadas a solicitarem apoio policial e de outros
órgãos da Administração Municipal. Caso necessário, novas medidas restritivas
poderão ser adotadas ou prorrogado o prazo de vigência.

Card Comemorativo – Dia das mães e dia do Enfermeiro

98

Prevenção Covid-19
Fique ligado! Uso de máscara de proteção facial é obrigatório em todos os
municípios do Alto Uruguai Catarinense.
A obrigatoriedade do uso é válida nos 14 municípios que fazem parte da
Amauc (Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá,
Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e
Xavantina). O uso é obrigatório em todas as vias e espaços públicos das cidades,
bairros, vilas e distritos, locais compartilhados de trabalho, transportes coletivos,
estabelecimentos comerciais, industrias e espaços de prestação de serviço.
Usar máscara é uma medida de prevenção que ajuda a coibir o avanço do
novo coronavírus. Um ato de amor por você e pelo próximo.
Se puder, fique em casa.

Projetos Amauc

Se for sair use máscara.

Revitalização da praça central de Itá

O projeto desenvolvido pelo setor de Engenharia e Arquitetura da Amauc
compreendeu a reforma e revitalização das estruturas existentes da praça e a
construção da cobertura na frente do palco. O projeto já está sendo executado
pela Prefeitura Municipal de Itá.
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Card Campanha
18 de Maio -“Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes”
Permaneçamos juntos protegendo nossas crianças e adolescentes, para que
cresçam de forma digna, saudável e protegida, livres do abuso e da exploração
sexual. Esquecer é permitir, lembrar é combater!
#FaçaBonito #18demaio #euapoioestacausa

Prefeitos (as) decidem prorrogar por mais sete dias medidas restritivas de
combate ao COVID-19 e se posicionam em relação à suspensão das
atividades da agroindústria em Ipumirim (18 de maio)
Em reunião virtual na tarde desta segunda-feira, 18 maio, prefeitos (as) da região
da Amauc decidiram prorrogar por mais sete dias as medidas restritivas
anunciadas por cada município na última terça-feira (12), que visam conter o
avanço do novo coronavírus.
“A decisão foi tomada levando em consideração que os estabelecimentos
comerciais, supermercados e instituições bancárias, bem como a população em
geral responderam positivamente às medidas de restrições postas em vigor por
sete dias”, pondera o presidente da associação prefeito de Ipira, Emerson
Reichert. Também embasou a decisão a ocupação hospitalar que está
administrável e que a taxa de recuperados tem aumentado, diminuindo assim o
número de casos ativos em nossos municípios.
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Os prefeitos registraram preocupação em relação a suspensão das atividades
da agroindústria de Ipumirim. De acordo com nota da empresa, a unidade de
Ipumirim adota medidas rígidas de prevenção contra o COVID -19, a exemplo
das demais indústrias do Grupo, que seguem as orientações dos órgãos de
saúde e do Hospital Albert Einstein, além de especialistas médicos contratados
pela empresa para apoiar na implantação de um protocolo robusto e necessário
para a proteção dos seus colaboradores.
A Unidade de Ipumirim emprega mais de 1400 pessoas e processa diariamente
135 mil aves. Com a suspensão dessa operação, é inevitável que a cadeia de
produção, incluindo os 240 produtores rurais da região, também tenha que
suspender suas atividades, o que poderá trazer graves consequências no âmbito
social, econômico, sanitário e de abastecimento à população. A interrupção das
atividades na cidade promove um clima de instabilidade perante todos os
colaboradores e comunidade que, de forma direta e indireta, se relaciona e
depende do funcionamento da unidade.
A AMAUC espera que essa situação seja resolvida o mais breve possível, uma
vez que se trata de uma agroindústria que adota padrões mundiais de sanidade,
produzindo alimento para famílias do mundo inteiro e conta com uma equipe de
colaboradores, integrados e terceirizados comprometidos com o bem-estar de
toda a comunidade.

Diálogo sobre a Assistência Social: serviços socioassistenciais e recursos
A assistente social da Amauc, Neusa Poletto Pucci junto com consultora de
assistência social da CNM Rosângela Ribeiro coordenaram a webconferência:
Diálogo sobre a Assistência Social: serviços socioassistenciais e recursos.
No encontro foi possível sanar dúvidas da região quanto a utilização dos
recursos federais excepcionais para a Assistência Social que estão sendo
destinados ao serviço social para investir em ações que visam garantir a
proteção social da população mais vulnerável em tempo da pandemia COVID-
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19 e repassadas informações sobre a elaboração dos planos de contingência do
setor e organização dos recursos no Suas.

Projeto Amauc
Projeto para reforma da Secretária Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
de Seara
A nossa equipe do setor de engenharia e arquitetura elaborou todo o projeto
para reforma do edifício aonde irá funciona a Secretária Municipal de Agricultura
e Meio Ambiente do município de Seara. Para essa reforma desenvolvemos o
projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário e adequação de acessibilidade.
Os trabalhos para essa reforma já estão sendo executados, confira nas fotos
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Mantendo o calendário de reuniões previstas para o ano o Colegiado
Regional de Nutrição da Amauc realizou reunião remota, na tarde desta
quarta-feira (20). (20 de maio)
Mantendo o calendário de reuniões previstas para o ano o Colegiado Regional
de Nutrição da Amauc realizou reunião remota, na tarde desta quarta-feira (20).
Na pauta, entre outros temas, foi tratado sobre como cada profissional está
trabalhando para auxiliar nesse momento de enfrentamento a crise provocada
pela pandemia do COVID-19, encaminhamentos com a merenda escolar e
atividades que podem ser desenvolvidas em grupos multidisciplinar para auxiliar
a todos os profissionais no momento atual e no retorno as atividades.
Como não se tem uma previsão de quando tudo isso irá passar, o grupo tem
reinventado a forma de trabalhar, uma das ações dos nutricionistas tem sido
orientar através dos meios digitais os alunos e a população para que tenham
uma alimentação saudável, tendo consciência que não existe formula mágica,
mas sim uma diversidade alimentar. Outro assunto discutido foi quanto aos
cuidados com a saúde da mente, "é sabido que uma alimentação equilibrada
pode ajudar em diversos fatores melhorando o humor e a disposição, por isso
precisamos continuar orientando e auxiliando para que todos possam ter acesso
a uma alimentação equilibrada e saudável”, pondera a nutricionista de Arabutã
Adriana Urquhart Duarte.
Ao final foi eleita a diretoria que assume a frente dos trabalhos até maio de 2021,
a nutricionista do município de Seara, Eduarda Renata Galuppo, assume a
coordenação do Colegiado, tendo como vice a nutricionista de Jaborá, Josiane
Menegazi, secretária a nutricionista de Presidente Castello Branco, Luciane
Magalhães e vice-secretária a nutricionista de Irani, Giovana Aparecida Dias.
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Projeto Amauc
Revitalização da Praça de Jaborá
O setor de arquitetura da Amauc entregou para o município de Jaborá o
projeto para a reforma da praça municipal. Para esse trabalho elaboramos o
projeto urbano, paisagístico e adequação de acessibilidade e contamos com a
parceria do Consórcio Lambari para realizar o licenciamento ambiental.

COLEGIADO REGIONAL DE EDUCAÇÃO (21 de maio)
Nesta quinta-feira, 21 de maio o colegiado regional de educação esteve reunido
por videoconferência com o assessor de educação da Amauc, Humberto
Dalpizol, como forma permanente e continuada de manter um diálogo sobre as
ações da política da educação em relação à condução das atividades do ensino
não presencial.
Foram debatidas alternativas de como os municípios podem regulamentar e
normatizar as suas atividades através do sistema municipal de educação, como
está sendo realizado a validação dos alunos a partir das atividades não
presenciais pela regulamentação dos sistemas municipais de ensino; o
acompanhamento da frequência dos alunos e registros e encaminhamentos da
merenda escolar, além de tratar sobre como será a retomada as aulas
presenciais mesmo não se tendo uma data definida.
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O grupo decidiu por realizar encontros quinzenais para o fortalecimento,
planejamento e tomada de decisões diante do novo cenário que se desenhou,
com o objetivo de juntos alcançarem uma educação de qualidade.

Presidente da associação, prefeito Emerson Reichert, participa de
webconferência entre o Governo do Estado de Santa Catarina, Fecam e
municípios catarinenses (22 de maio)
O presidente da Amauc, prefeito de Ipira Emerson Ari Reichert acompanhou
nesta sexta-feira (22), a webconferência realizada entre o Governo do Estado de
Santa Catarina, Fecam e municípios catarinenses. No encontro o Governo
apresentou a nova ferramenta que será disponibilizada aos municípios para que
tenham acesso à base de inteligência de dados utilizada pelo governo estadual,
para balizar as ações regionalizadas de combate à Covid-19. Na próxima
semana, os indicadores e a forma de utilização da ferramenta serão debatidos
com os municípios para que as operações tenham início a partir de junho.
O presidente da associação aproveitou o encontro para agradecer o apoio do
Governo do Estado ao Hospital São Francisco, quanto ao repasse de recursos
e entrega de novos equipamentos para estruturar os leitos de atendimento aos
casos Covid-19. “Quanto região estamos adotando as medidas necessárias para
o combate do novo coronavírus, seguindo recomendações da Secretaria de
Estado da Saúde e observando diariamente o número de casos ativos e de leitos
disponíveis para atender os nossos municípios. Estamos empenhados em cuidar
da saúde da população, sem esquecer a economia que é muito importante não
só para a nossa região mas para todo o Estado de SC”, ressalta. Solicitou ainda
ao governo que repasse um cronograma referente ao pagamento das emendas
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impositivas previstas para a área da saúde, para que os gestores possam
programar com mais segurança os investimentos para o setor.
Informações do Governo do Estado:
Os municípios catarinenses agora terão acesso à base de inteligência de dados
utilizada pelo governo estadual, para balizar as ações regionalizadas de combate
à Covid-19. O governador Carlos Moisés apresentou a nova ferramenta
tecnológica à Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e aos gestores
municipais

em

webconferência

realizada

nesta

sexta-feira,

22.

O governador destacou que a fonte de dados permitiu a tomada de decisões no
momento certo, condição fundamental para minimizar os impactos da pandemia
em Santa Catarina. “Com esta ferramenta vamos compartilhar com os
municípios informações fidedignas e alinhadas ao conceito central do Estado,
mas que permitirão ações regionalizadas”.
Carlos Moisés reforçou que o momento é de união e responsabilidade para que
o Estado continue apresentando bons resultados. “A saúde é feita no município,
estamos nos irmanando a cada um deles para levar adiante a missão principal
de salvar vidas, com a retomada consciente da economia”, reiterou.
Resultado do trabalho intersetorial entre técnicos do Governo do Estado e de
diversas entidades, como Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa Catarina, Social Good
Brasil e Data Science Brigade, a ferramenta vai apresentar dados oficiais,
atualizados e monitorados em tempo real. “Temos uma base de dados robusta
e transparente. Isso garante apoio importante para a tomada segura de decisões
dos gestores municipais”, assegurou o secretário de Estado da Administração,
Jorge Eduardo Tasca. Na próxima semana, os indicadores e a forma de
utilização da ferramenta serão debatidos com os municípios para que as
operações tenham início a partir de junho. “Esta aproximação de diálogo
construtivo com os municípios traz segurança e agilidade para que possamos
diminuir o sofrimento das pessoas nesse trabalho de enfrentamento”, destacou
o

secretário

de

Estado

da

Saúde,

André

Motta

Ribeiro.

No momento em que os municípios passam a ter um papel ainda mais importante
na estratégia das ações de combate ao coronavírus, a novidade foi recebida com
otimismo. “Parceria e diálogo com os municípios é fundamental. Vamos trabalhar
alinhados, comprometidos e vamos juntos buscar soluções para todos os
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desafios nos diferentes setores”, disse o presidente da Fecam, prefeito Saulo
Sperotto.
Participaram da webconferência o procurador-geral chefe do Ministério Público
de Santa Catarina, Fernando Comin, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo
Eli, e o chefe da Casa Civil, Amandio João da Silva Junior, além de prefeitos e
técnicos em saúde.

Prevenção Covid-19
Vídeo sobre o momento vivido pela humanidade diante da pandemia do
novo coronavírus, destacando as medidas preventivas que devem ser
adotadas para o enfrentamento da COVID-19. Municípios da Amauc junto
no enfrentamento do coronavírus.

Região da AMAUC estende medidas restritivas de combate ao coronavírus
até o dia 17 de junho (25 de maio)
Os

prefeitos

(as)

da

região

participaram

de

reunião

realizada

por

videoconferência coordenada pelo presidente da AMAUC Emerson Reichert,
prefeito de Ipira, na manhã desta segunda-feira, 25 de maio. Manifestaram a
importância de continuarem com as medidas restritivas estabelecidas por
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decreto de cada município até dia 17 de junho, podendo cada município
acrescentar novas restrições caso seja necessário.
De acordo com os relatos as medidas adotadas pela região são pensadas
coletivamente e estão demostrando resultados, preservando o máximo possível
a economia, mas sem colocar em risco a vida. Outro ponto analisado que vêm
sendo monitorado é quanto ao número de leitos disponíveis para atendimento
da COVID-19, conforme boletim emitido pelo Hospital São Francisco que é
referência para a região, a ocupação hospitalar no momento está administrável.
Os gestores ponderaram ainda que devido ao aumento no número de testagem
ao Covid-19, tanto pelo município quanto pelas agroindústrias em algumas
cidades haverá um crescimento no número de casos positivados, mas que é
importante levar sempre em consideração as estatísticas de casos recuperados
e assim se ater aos casos ativos na região da Amauc.
Ao finalizar foi destacado que é preciso continuar reforçando a importância de
cada um fazer a sua parte e cumprir com as medidas restritivas e orientações
que estão sendo repassadas de segurança e prevenção a COVID-19 e que a
população deve denunciar descumprimento destas.

Reunião Colegiado de Secretários e FECAM (26 de maio)
O secretário executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, participou na manhã
desta terça-feira, 26 de maio, do encontro entre o Colegiado de Secretários e
FECAM. As reuniões estão acontecendo semanalmente com o objetivo de
verificar como a situação do novo coronavírus está se comportando em todas as
regiões do Estado e assim realizar a troca de ideias sobre ações junto aos
municípios.
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No encontro de hoje também foi debatido sobre o modelo de ferramenta
tecnológica que está sendo desenvolvida pelo Governo do Estado para
apresentar dados oficiais, atualizados e monitorados em tempo real em Santa
Catarina, a FECAM tem debatido com o Governo os indicadores e a forma de
utilização da ferramenta, e repassado as solicitações das regiões sobre como
será a apresentação de dados.
O Secretário da Amauc apresentou a sugestão dos Prefeitos, posta ontem (25)
na reunião virtual da associação, para que a ferramenta a ser utilizada leve em
conta o número de casos testados nos municípios em relação à população, pois
da forma atual quanto mais testes realizados no município e o consequente
aumento de pessoas com o sintoma tem colocado os municípios numa situação
delicada, o que deveria ser ao contrário. Considerando também os casos
recuperados, ativos e as condições estruturais do sistema de saúde regional
para atender a demanda.

Informações COVID19
Neste momento de pandemia mais uma vez percebemos o quanto é
importante realizar o trabalho de forma conjunta. Estamos trabalhando unidos e
comprometidos com a sociedade.

Na noite de ontem (25), a pedido da

chefe-geral da Embrapa Suínos e Aves, Janice Zanella auxiliamos nos
encaminhamentos necessários para retirada do material de testes COVID-19 no
laboratório LACEM. A FECAM prontamente disponibilizou um veículo para o
transporte do material de Florianópolis até Lages e a Prefeitura de Concórdia irá
apanhar o mesmo para entregar ainda hoje na Embrapa.
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Colegiado regional de cultura realizou reunião virtual na manhã desta terçafeira (26) (26 de maio)
O colegiado de cultura da região da Amauc, realizou reunião na manhã desta
terça-feira (26), com a participação da consultora Roselaine Vinhas e do
Presidente do CONGESC, Marcos Venicio Montagna superintendente de Cultura
de Navegantes.
O grupo tem um papel importante, pois contribui para o desenvolvimento das
políticas culturais regionais, o setor artístico tem sido um dos mais afetados pela
crise causada pelo novo coronavírus, com as atividades paralisadas desde o
início da pandemia os gestores têm buscado estratégias para continuar levando
a cultura até a população. O grupo acredita que mesmo após a normalização
das atividades a área ainda vai demorar a conseguir normalizar as suas ações.
No encontro foi debatido sobre a PL 1075/2020 que está em votação na Câmara
Federal e que trata da emergência para viabilização de recursos do Fundo
Nacional de Cultura para o auxílio dos profissionais do setor durante a
pandemia. Ainda foi aberto espaço para cada gestor apresentar como estão
sendo realizadas as atividades culturais neste momento de pandemia e as ações
que estão sendo planejadas para os pós pandemia.
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Prevenção Covid-19
Lembramos: que o uso de máscara é OBRIGATÓRIO em todos os municípios
da região AMAUC.

Municípios da Amauc: Alto Bela Vista, Arabutã,

Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba,
Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina. A nossa proteção é a melhor
forma de combater o Coronavírus.

Projeto AMAUC
Projeto de arborização para a Vila Gerasul no município de Itá.
Entregamos para o município de Itá o projeto de arborização urbana do bairro
vila gerasul, elaborado pela equipe da Amauc, Consórcio Lambari, Prefeitura
Municipal de Itá.
A Vila Gerasul está passando por uma grande transformação. Depois de receber
a iluminação pública toda em LED, agora as principais ruas estão sendo
asfaltadas e na sequência um novo e moderno projeto de arborização será
implantado.
Nesta semana a Prefeitura de Itá apresentou o projeto “Vila Gerasul Mais
Florida!”, com o objetivo de implantar a arborização em várias ruas do Bairro. No
total serão plantadas 224 árvores.
Das 12 espécies que serão plantadas, 50% são nativas: Pitangueira, Cerejeira,
Guabiju, Chuva-de-ouro, Quaresmeira e Olho de pomba e 16,6% são nativas de
outras regiões do Brasil: Sibipiruna e Ipê-branco. Apenas 33,33 % das espécies
selecionadas são exóticas para a flora do Brasil: Canelinha, Jacarandá-mimoso,
Extremosa e Braquiquito.
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O projeto “Vila Gerasul Mais Florida!” também selecionou árvores importantes
para a fauna, quatro espécies se destacam pelo potencial de atratividade de seus
frutos (Pitangueira, Cerejeira, Guabiju e Olho de pomba).
De o

play e veja como vai ficar linda a Vila Gerasul

https://youtu.be/zghnxHox8rA

Prevenção Covid-19
Uma das formas de prevenção é manter o distanciamento social.
Lembre: o uso de máscara é obrigatório em todos os municípios da Amauc.
Evite Aglomeração. Se precisar ir ao mercado, farmácia, comércio a
recomendação é que apenas uma pessoa por família se dirija a esses
estabelecimentos.
A região da Amauc está unida e juntos iremos vencer essa pandemia.
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Projeto Amauc
A nossa equipe de Arquitetura elaborou projetou para a revitalização da
praça que fica em frente a Prefeitura Municipal de Ipira. Confira imagens do
projeto

Avaliação das aulas não presenciais e protocolo de retorno as aulas
presenciais foram temas debatidos na reunião da Educação (4 de junho)
Secretários Municipais de Educação realizaram reunião virtual na manhã desta
quinta-feira, 4 de junho, para tratar sobre o contexto excepcional vivenciado pela
educação devido a pandemia do novo coronavírus, retorno presencial as aulas
previstas para o mês de agosto e avaliação de como estão acontecendo as aulas
não presenciais.
Conforme decreto emitido pelo Governo do Estado de Santa Catarina nesta
segunda-feira, 1° de junho, o retorno as aulas presenciais nas redes privada e
pública, nas esferas municipal, estadual e federal, incluindo educação infantil,
ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos (EJA), ensino
técnico e ensino superior devem começar gradativamente a partir do início de
agosto, respeitando a situação epidemiológica local e cumprimento das
obrigações para prevenção e mitigação da disseminação do COVID-19 no
ambiente escolar.
“No Brasil o retorno as atividades presenciais nas escolas vão depender de uma
série de medidas e ações em conjunto, que poderão ser encaminhadas através
de Lei do Congresso Nacional, regramento do Ministério da Educação, ou ainda
regulamentadas nos Estados. Em Santa Catarina o Governo do Estado trabalha
em conjunto com diversas Instituições públicas e privadas, dentre elas a FECAM
e as Associações de Municípios. Estamos trabalhando de forma coletiva,
estudando os protocolos já existente em outros países e as recomendações que
estão sendo repassadas pelos órgãos de saúde para que possamos estar
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preparados quando o retorno acontecer”, pondera o consultor de educação da
região Humberto Dalpizzol.
Os Secretários aproveitaram para apresentar ao grupo como estão sendo os
encaminhamentos de atividades não presenciais. A avaliação do grupo foi
unânime ao ponderar que os professores estão se reinventando para atender
esta nova demanda buscando estratégias que garantam a aprendizagem, o
acompanhamento das atividades e a manutenção do vínculo dos alunos com as
escolas.

Reunião ferramenta de gestão da matriz de riscos
Na tarde de hoje (4), a FECAM e o COES promoveram reunião para
esclarecimento e orientação sobre a ferramenta de gestão da matriz de riscos
proposta pelo governo estadual que irá subsidiar os municípios e regiões na
tomada de decisões frente a COVID-19, tanto para flexibilização quanto
restrições de atividades.
O encontrou apresentou informações técnicas sobre o funcionamento do
sistema e a região se posicionou quanto a alguns critérios que estão sendo
elencados para configurar o grau de risco. A matriz está sendo avaliada por todas
as regiões e as contribuições serão analisadas e incorporadas conforme possível
ao sistema que será disponibilizado para uso dos municípios na próxima
segunda-feira, 08 de junho.
A reunião contou com a presença dos Prefeitos, Secretários de Saúde,
Ministério Público, representantes FECAM, COSEMS, Associações de
Municípios, Regionais de Saúde de SC, Consórcios de saúde, coordenadores
municipais e regionais da Defesa Civil, integrantes de Comitês Locais de Gestão
de Crise. Secretários de saúde, ministério público, da região Meio Oeste
(AMPLASC, AMURES, AMAUC, AMURC, AMMOC e AMARP).
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Projeto Amauc
Projeto para construção da Orla Lago de Irani
O setor de Engenharia e Arquitetura da Amauc desenvolveu para o município
de Irani o projeto para construção da Orla do Lago Municipal, espaço
conhecido como Prainha. A população de Irani e seus visitantes irão ganhar um
lindo espaço para lazer, ciclismo e caminhadas.
As obras já estão em andamento, confira como vai ficar esse projeto

Projeto Arquitetônico para rua coberta no município de Piratuba.
A equipe do setor de arquitetura da Amauc desenvolveu o projeto para
construção da rua coberta no município de Piratuba, na região da Praça do
Ferroviário.

Academia de Saúde
Mais um projeto desenvolvido pela nossa equipe de Arquitetura, desta vez
pensado na promoção da saúde da população. A Academia de Saúde está
sendo construída em frente a Unidade Básica de Saúde, Gilberto Dalegrave, no
município de Peritiba.
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Card Campanhas
Junho Violeta é um mês inteiro dedicado à proteção da pessoa idosa. Tem a
finalidade de repudiar todo ato de violência e denunciar os casos.
Violência contra idoso é crime, disque 100 e denuncie!

15 de Junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa
Idosa.
A pior violência é o seu silêncio.
Violência contra idoso é crime, disque 100 e denuncie!
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Junho Violeta, e o mês dedicado à valorização das pessoas idosas, combate
à descriminação e a violência contra os mais velhos.
Os maus tratos contra idosos são uma grave violação aos direitos humanos.
Segundo o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, colocar em risco a vida ou a
saúde do idoso, através de condições degradantes ou privação de alimentos ou
cuidados indispensáveis, é crime.
Violência contra idoso é crime, disque 100 e denuncie!

Sua atitude salva vidas!
Doe sangue. Doe Vida.
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Economize Água
A região da Amauc continua enfrentando dificuldade em função do período
de estiagem, por isso economizar água é essencial. É preciso que cada um
faça a sua parte e Economize.
Confira algumas dicas para evitar o desperdício:
Tomar banhos rápidos;
Fechar a torneira enquanto escova os dentes;
Utilizar a máquina de lavar com carga completa;
Para lavar calçadas ou carros substitua a mangueira pelo balde;
Fechar a torneira ao ensaboar a louça;
Ficar atento a possíveis vazamento.

Prefeitos se reúnem para definir encaminhamentos quanto as medidas de
prevenção a COVID-19 (15 de junho)
Em reunião realizada por videoconferência na tarde desta segunda-feira (15), os
prefeitos dos 14 municípios da Associação de Municípios do Alto Uruguai
Catarinense (AMAUC), decidiram por continuar com as medidas restritivas que
vem sendo adotadas pela região como forma de prevenção no combate ao
avanço da COVID-19, até a data do dia 08 de julho.
Conforme relatos as medidas adotadas até agora têm surtido um efeito positivo
e atendem as recomendações que estão sendo repassadas pelo Governo do
Estado e da Secretária de Estado da Saúde. “É possível observar nos números
de casos ativos que estamos conseguindo manter a curva epidêmica achatada
e com a ocupação hospitalar administrável quanto ao número de leitos
disponíveis para atendimento da COVID-19. Precisamos garantir a retomada
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segura de todas as atividades para que possamos continuar com as estratégias
eficientes com foco na prevenção da vida e ao mesmo tempo fortalecermos a
retomada econômica da nossa região”, pondera o presidente da AMAUC,
prefeito de Ipira, Emerson Ari Reichert.
Outro assunto que foi tratado se refere a reabertura do Balneário Termal de
Piratuba e Itá, os municípios estão trabalhando para elaboração de normas
epidemiológicas e adequação de medidas para garantir a segurança necessária
para os funcionários dos Balneários e usuários.
Sobre o transporte intermunicipal os municípios têm interesse que aconteça a
retomada, porém aguardam das empresas o plano de ação de forma a garantir
que todos os municípios sejam atendidos em razão das restrições estabelecidas
pela normatização do estado em relação ao transporte coletivo.
Os municípios da Amauc têm tratado de forma conjunta todas as medidas de
prevenção a COVID-19, respeitando a particularidade de cada um e as
recomendações encaminhadas pelo Governo do Estado.
A reunião contou com a participação do Diretor Executivo da FECAM, Rui Braun,
Assessor Técnico, Alison Fiuza da Silva e Assessor Jurídico, Luiz Magno e
Secretários de Saúde e Assessores Jurídicos dos municípios da região.

Reunião Colegiado de Nutrição (17 de junho)
O Colegiado de Nutrição da Amauc, realizou reunião virtual na tarde desta
quarta-feira(17), para apresentar um panorama de como estão as ações da
nutrição nos municípios e definir atividades e cursos que possam ser realizadas
de forma conjunta.
A reunião foi coordenada pela nutricionista do município de Seara, Eduarda
Renata Galuppo e contou com a participação dos nutricionistas de: Alto Bela
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Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba,
Piratuba, Presidente Castelo Branco e Xavantina.

Prevenção Covid-19
Prevenção
Lembramos: que o uso de máscara é OBRIGATÓRIO em todos os municípios
da região da AMAUC
Os municípios da Amauc são: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira,
Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello
Branco, Seara e Xavantina.
A região da Amauc está unida e juntos iremos vencer essa pandemia.
#amauccontraocoronavírus

Reunião Colegiado de Assistência Social (25 de junho)
Na manhã de hoje (25), aconteceu a videoconferência do Colegiado de
Assistência Social da Amauc. A reunião foi coordenada pela Assistente Social
da Amauc, Neusa Poletto Pucci, que ponderou sobre a importância da política
de Assistência Social como política essencial neste momento de pandemia. “As
reuniões virtuais servem como uma forma de aproximação entre associações e
municípios neste período de isolamento social. Os encontros têm sido muito
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produtivos para o fortalecimento do grupo e dar visibilidade a política, como um
espaço de informações e troca de experiências entre os municípios”.

Topografia da AMAUC
O setor de Topografia da AMAUC continua realizando os trabalhos de campo
com todos os cuidados necessários.

Essa semana a nossa equipe realizou

levantamentos planialtimétrico e levantamentos com drone para projetos de
ruas, pontes, cascalheiras, marcação de lotes, levantamento para calçamentos
em paralelepípedo e calçadas.

Colegiado de Educação da Amauc realiza reunião virtual para troca de
ideias, sugestões e encaminhamentos (26 de junho)
Os secretários de educação dos municípios da AMAUC estiveram reunidos, na
manhã desta sexta-feira (26), para tratar de um possível retorno das aulas
presenciais, sendo que já se sabe que será por etapas, parcial e mediante
liberação dos órgãos oficiais, principalmente os ligados a saúde; e as demandas
da educação durante a pandemia do Covid-19. O encontro do Colegiado de
Educação da Associação aconteceu por videoconferência coordenado pelo
consultor de educação da Amauc, Humberto Dalpizzol e assistente social da
associação, Neusa Poletto Pucci.
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Neusa destacou que neste momento será preciso encontrar alternativas para o
retorno, sistematizando as ações adequadas ao contexto. “O colegiado em suas
reuniões virtuais tem possibilitado através de informações técnicas e troca de
experiência entre os municípios uma excelente forma de apoiar os gestores em
suas ações durante a pandemia do covid-19. Serão muitos os desafios que virão,
mas através de ações articuladas e planejadas a política da educação poderá
alcançar ainda mais excelência”, pondera.
Para o consultor Humberto são várias as ações, encaminhamentos e definições
que precisam acontecer antes da retomada presencial das aulas. “Estamos
pensando o protocolo de retorno de forma estadual, para isso foi criado o comitê
de retomada das aulas presenciais em Santa Catarina, participam das
discussões representantes da FECAM, UNDIME-SC, Ministério Público-MPSC,
Tribunal de Contas-TCESC, Conselho Estadual CEE-SC, Secretaria Estadual de
Educação SDE-SC, Defesa Civil-SC, Secretaria de Estado de Saúde- SES-SC;
Fundação Catarinense de Educação Especial-FCEE, além de outras entidades
como o sindicatos de Escola Particulares–SINEPE e dos trabalhadores em
educação de SC (SINTE)”, destacou.
Ainda foi repassado informações aos secretários referentes aos assuntos
deliberados na última reunião do Colegiado Estadual Educação da FECAM, que
teve enfoque especial à Lei Complementar n°173 de 27 de maio de 2020.
Apresentação do documento da Undime Nacional, subsídios para elaboração de
protocolos de retorno às aulas na perspectiva das redes municipais de educação.
E fluxo de ações sobre a busca ativa, mobilização, orientação e motivação dos
alunos nas atividades não presencial. Por fim, os Secretários de Educação
compartilharam as experiências de cada município na estruturação das
atividades com vista a garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem
e estratégias de enfrentamento para o período.
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Prevenção Covid-19
Contra a covid-19, o melhor remédio é a prevenção. Se precisar sair,
#VaiDeMáscara

Prevenção Covid-19 - vídeo
Vamos superar esse momento agindo juntos. Faça a sua parte, comprando
apoiando e valorizando o comércio local.
#valorizeocomérciolocal #juntosnocombatecovid19 #municípiosdaAmauc
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Card Comemorativo
Parabéns Federação Catarinense de Municípios - FECAM pelos 40 anos de
história.

Projeto Amauc
Projeto 3D elaborado pela Amauc
A nossa equipe de arquitetura auxiliou o município de Ipira elaborando o
projeto em 3D da rua Coberta. A obra será executada na rua Edmundo Wolfart,
ao lado da Praça Geraldo Clemente Dickmann.
Confira

Em reunião virtual Prefeitos(as) decidem manter medidas restritivas até
dia 03 de agosto (7 de julho)
A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), realizou
reunião virtual na manhã desta terça-feira (7), para debater os encaminhamentos
conjuntos sobre as medidas relativas ao enfretamento da COVID-19. Foi
unanime a manifestação sobre a importância de continuarem com as medidas
restritivas estabelecidas por decreto de cada município até dia 03 de agosto.
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O prefeito de Ipira e presidente da Amauc, prefeito Emerson Ari Reichert,
destacou que a reunião foi muito produtiva para analisarem a situação
epidemiológica regional e deliberar. “A região da Amauc tem servido de exemplo
diante do trabalho desenvolvido de forma conjunta desde o início da
pandemia. Os encaminhamentos quanto as medidas preventivas a fim de evitar
a disseminação da doença, são adotadas visando gerar o menor impacto
possível à economia, sem colocar em risco a vida das pessoas”, pondera.
O Presidente Emerson destaca ainda, que embora a maioria das decisões sejam
deliberadas de forma coletiva, existem questões específicas que podem ser
tomadas de forma individual por município, a exemplo do transporte coletivo
municipal, eventos esportivos profissionais e para atletas de rendimento,
seguindo, sempre, as orientações previstas nas portarias emitidas pela
Secretária de Estado da Saúde e avaliação epidemiológica do município.
A região reforça a importância de que não ocorra o relaxamento das medidas de
prevenção por parte da população, pois o vírus continua a circular. É necessário
que todos fiquem atentos às orientações que estão sendo repassadas para
segurança e prevenção a COVID-19 e continuem com as medidas preventivas
de higiene e distanciamento social.

Roda de Conversa sobre Escuta Especializada (8 de julho)
Acontece agora a Roda de Conversa sobre Escuta Especializada envolvendo
os municípios da AMAUC.
Participam do encontro gestores e tralhadores da assistência social, saúde,
educação, segurança pública, CMDCA, conselho tutelar, ministério público e
representantes de comarcas da região.
No encontro será debatido sobre a abordagem dos conceitos de violência
contra Crianças e Adolescentes; passa a passo para implementação da escuta
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nos Municípios e o trabalho em rede das políticas públicas e um momento de
trocas e relato de experiências locais.
As rodas são realizadas em parceria entre as Associações de Municípios,
FECAM, MPSC, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado da
Saúde e Associação dos Conselhos Tutelares de SC

Reunião programa SMART (8 de julho)
Secretários municipais da agricultura da AMAUC e a equipe do Consórcio
Lambari, participam da videoconferência coordenada pelo pesquisador da
Embrapa Suínos e Aves, Claudio Rocha de Miranda, para debater sobre o
projeto: modelo de gestão para regiões com produção intensiva de animais
(SMART) e apresentar dados da região.
O projeto tem como objetivo desenvolver um modelo de gestão ambiental
integrada voltado pra bacias hidrográficas com produção intensiva de animais
localizadas na região sul do Brasil, tendo por base a abordagem multicritérios e
a geoespacialiação da informação.

Colegiado Regional de Educação da Amauc (09 de julho)
Acontece agora reunião com o Colegiado Regional de Educação da Amauc.
O encontro virtual tem acontecido quinzenalmente para juntos estudarem os
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encaminhamentos da educação em tempo de pandemia e receberem o máximo
de informações e orientações para que possam tomar as decisões a partir de
dados atualizados.
Em pauta:
Busca ativa

Escuta Especializada

Medida provisória 934/20

Na manhã desta sexta-feira (10), aconteceu mais um encontro virtual dos
prefeitos(as) da Amauc. (10 de julho)
Prefeitos(as) dos 14 municípios da Associação dos Municípios do Alto Uruguai
Catarinense (AMAUC), estiveram reunidos na manhã de hoje (10), para deliberar
sobre atividades da Amauc, Consórcio Lambari e CIS Amauc. Em pauta Projeto
Recuperar, convênio TRATASAN e educação.
Inicialmente foram apresentados os balancetes financeiros das entidades
relativos ao primeiro semestre de 2020, e as medidas de contenção ou
adequação de despesas implementadas, de acordo com que havia sido
estabelecido em reunião realizada no mês de março.
Quanto ao projeto recuperar, a região da Amauc, através do Consórcio
Lambari, assinou o convênio com o Governo do Estado para manutenção das
estradas estaduais dos 14 municípios, ainda no final de 2019, mas os recursos
só foram disponibilizados no presente ano. Conforme o Secretário Executivo da
Amauc, Roberto Kurtz Pereira, o projeto ainda não foi executado pois foram
necessários vários encaminhamentos burocráticos e licitação para contratação
de empresas que irão realizar os serviços dispostos no convênio, “a etapa de
licitação já foi finalizada, os levantamentos estão em andamento e os serviços
estão previsto para iniciar na próxima semana”, pontua.
Conforme o cronograma que compreende os trechos das rodovias SC na região
da Amauc, os primeiros trabalhos a serem realizados serão os de limpeza e
roçada na SC 283 e, em seguida na SC 390. O projeto proposto pelo Governo
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consiste na recuperação da pista, roçada, sinalização e desobstrução da
drenagem, não incluindo obras estruturantes ou recuperação de estradas em
estado precário, pois essa continuará sendo obrigação do Governo.
Sobre o projeto Tratasan que está sendo executado pela equipe do Consórcio
Lambari e administrações municipais, através do convênio firmado com a
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento – ARIS, para o “Diagnóstico
da situação atual sobre a Gestão do Esgotamento Sanitário”, foi apresentado
pela equipe os dados já coletados e a relação dos levantamentos de campo que
ainda precisam ser realizados nos municípios com até 15 mil habitantes. Este é
um trabalho minucioso, uma vez que se optou por avaliar cada situação
passando em todas as residências e a partir destes dados definir quais serão as
melhores estratégias e soluções a serem adotadas para soluções individuais ou
coletivas de tratamento do esgoto doméstico. Em função do atual cenário houve
o atraso de alguns trabalhos à campo, mas as equipes continuam empenhadas
para tentar finalizar ainda esse ano todo o diagnóstico.
Outro assunto apresentado em reunião foi quanto ao retorno presencial das
atividades escolares, mesmo que parcial, no dia 3 de agosto conforme dispõe o
Decreto Estadual nº 630 de 1º de julho. Foi apresentado aos prefeitos um
documento elaborado pelo Colegiado Regional de Educação da Amauc, que tem
deliberado sobre a atual situação e entende que o retorno precisa ser analisado
com muita cautela neste momento, de forma a garantir a saúde e segurança de
todos os envolvidos. Hoje da forma que se apresenta a matriz de risco do mapa
epidemiológico de Santa Catarina, não existe segurança para apresentar uma
data fixa de retorno, como prevê o Decreto Estadual. Está agendada para
segunda-feira (13), reunião com os Assessores de Educação das Associações
de Municípios, através da FECAM para aprofundar a discussão referente aos
protocolos de retorno e avaliar a real situação de cada região.
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Prevenção Covid-19
Nossa região está unida e é com essa junção de esforços que juntos iremos
vencer essa difícil etapa de nossas vidas.
Faça a sua parte. Lembre-se
Quando sair use máscara e
o distanciamento social.

higienize sempre as suas mãos.

Evite aglomerações.

Respeite

Se possível, fique em casa.

https://www.youtube.com/watch?v=I5DBoVyGZGI

Prevenção Covid-19
Redobra os cuidados com a higiene e adotar algumas medidas preventivas
simples, podem ajudar a evitar a disseminação da COVID-19.
Lavar as mãos, de forma frequente;

Cobrir nariz e boca com lenço

descartável ou antebraço ao tossir ou espirar;
álcool 70%; água sanitária ou água e sabão;
Evitar aglomerações;

Desinfetar superfícies com

Manter o ambiente ventilado;

Respeitar o isolamento social,

Usar máscara

sempre que sair. #juntosnocombatecovid19 #municípiosdaAmauc
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Reunião Nutrição (14 de julho)
Colegiado de Nutrição da Amauc esteve reunido na tarde de ontem (14), com o
Psiquiatra Lucas Medeiros de Mesquita, para debater sobre saúde emocional em
tempos

de

pandemia.

#colegiadosAmauc

#juntosnocombatecovid19

#municípiosdaAmauc

Prevenção Covid-19
Vamos superar esse momento agindo juntos. Apoie e Valorize o comércio
local.

Comprar do comércio local é bom para todos, valorizar os

empreendedores e colaborar com os pequenos negócios ajuda na sobrevivência
da empresa e no desenvolvimento socioeconômico do seu município. Lembrese que as medidas preventivas devem ser mantidas.
Quando sair use máscara e
o distanciamento social.

higienize sempre as suas mãos.

Evite aglomerações.

Respeite

Se possível, fique em casa.

Época de coronavírus, respeite o distanciamento social e utilize máscara.
Redobra os cuidados com a higiene e adotar algumas medidas preventivas
simples, podem ajudar a previr a disseminação da COVID-19.

Cuide de si,
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cuide de todos.

Lembre-se, se possível #fiqueemcasa, se for sair

#vaidemáscara

Colegiado Estadual de Habitação ( 17 de julho)
Nossa arquiteta, Vanessa Franczak e a nossa Assistente Social Neusa Poletto
Pucci, participam da vídeo conferência da reunião do Colegiado Estadual de
Habitação, regularização fundiária e direito à cidade, da FECAM. Em debate
planejamento das atividades do colegiado; avaliação das lives sobre política
habitacional e previsão dos próximos temas a serem debatidos.

Comunicado - aulas presenciais suspensas até 07 de setembro, em todo
território catarinense
Conforme Decreto nº 724, de 17 de junho de 2020, emitido pelo Governo do
Estado de Santa Catarina, comunicamos que as aulas presenciais nas unidades
da rede pública e privada de ensino, municipal, estadual e federal, relacionadas
a educação infantil, ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e
adultos (EJA) e ensino técnico, seguem suspensas até 07 de setembro.
Na região da AMAUC, mesmo com as aulas presenciais suspensas por causa
da pandemia do novo coronavírus, os alunos da rede municipal de educação
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realizam atividades e estudam de forma online. A região segue trabalhando com
responsabilidade para levar educação de qualidade a todos os estudantes.
O aumento do número de casos em todo o estado pede para ficarmos em
alerta, reforçando os cuidados com a higiene e algumas medidas preventivas
para evitarmos o contágio e assim reduzirmos o avanço de infectados.
Quando sair use máscara e higienize sempre as suas mãos. Respeite o
distanciamento social. Evite aglomerações. Evite encontros e reuniões
familiares. Se puder, fique em casa.
Cuide de si, cuide de todos.

Reunião Colegiado de Assistência Social da Amauc (21 de julho)
A Assistente Social da Amauc, Neusa Poletto Pucci, coordenou na tarde desta
terça-feira (21), a reunião virtual do Colegiado de Assistência Social da Amauc.
O grupo se reúne quinzenalmente para troca de informações técnicas e
avaliação dos serviços que estão sendo desenvolvido no período de pandemia.
No encontro foi debatido sobre o serviço de proteção especial de média
complexidade, com a participação de técnicos da Secretária de Desenvolvimento
Social de Santa Catarina que fortaleceram um importante canal de comunicação
entre Estado e Município.
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COVID-19
Precisamos garantir que não ocorra relaxamento nas medidas de prevenção
da COVID-19

(21 de julho)

A nossa região tem servido de exemplo diante dos trabalhos desenvolvidos de
forma conjunta desde o início da pandemia. Os encaminhamentos adotados
pelos gestores quanto as medidas preventivas a fim de evitar a disseminação da
doença, são adotadas visando gerar o menor impacto possível a economia, sem
colocar em risco a vida das pessoas. Com essas medidas temos conseguido
manter a curva epidêmica com a ocupação hospitalar administrável quanto ao
número de leitos disponíveis para atendimento da COVID-19.
Diante do aumento no número de casos colocando diversas regiões ao nosso
redor no risco potencial gravíssimo (conforme mapa atualizado pelo governo
estadual no dia 21/07) salientamos a importância de que não ocorra o
relaxamento das medidas de prevenção, pois o vírus continua a circular. É
necessário que toda população fique atenta às orientações que estão sendo
repassadas para segurança e prevenção da COVID-19 e continuem com as
medidas preventivas de higiene e distanciamento social.
Quando sair use máscara e higienize sempre as suas mãos. Respeite o
distanciamento social. Evite aglomerações. Evite reuniões familiares. Não
realizem festas clandestinas. Se puder, fique em casa.
Cuide de si, cuide de todos. Municípios da Amauc juntos no combate da
COVID-19.

Colegiado Regional de Educação (23 de julho)
Acontece agora
O Colegiado Regional de Educação da Amauc está reunido de forma virtual para
debater sobre diversos encaminhamentos da área da educação.
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Em pauta
Novo Decreto do Governo SC - n.°724 de 17-07-2020
FECAM-UNDIME-SC de 17-07020;
Debate Novo FUNDEB;
atividades na educação,

Nota conjunta

Parecer do CNE n.°11/2020 de 07-07-20;

Comitês Municipais para o protocolo de retorno as
Plano de contingência de prevenção monitoramento

e controle da disseminação da COVID-19 nos municípios.
#colegiadodeeducação

PREVENÇÃO Covid-19
Final de semana chegando dá aquela vontade de reunir todo mundo que
amamos para estar pertinho. Mas, nesse momento, chamar outras pessoas para
um encontro, jantar ou almoço de família pode colocar todos em risco, basta
apenas um estar contaminado.
Portanto, neste momento, é melhor manter o distanciamento social. Essa é
uma medida que precisa continuar para evitarmos o aumento dos casos da
Covid-19.
Utilize a tecnologia a seu favor e realize um encontro virtual com as pessoas
que você ama, esse é um gesto de carinho e respeito com o próximo.
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ATENÇÃO MUNICÍPIOS DA AMAUC MARQUEM NA AGENDA
IV Seminário Regional de Técnicos de CRAS e CREAS e trabalhadores da
Assistência Social da Região AMAUC

Este será um espaço para refletir com

as equipes os desafios e estratégias a serem adotadas em tempos de pandemia,
assim como contribuir com o planejamento de ações e estratégias de trabalho
para o período de transição.
Mais informações
O IV Seminário Regional de Técnicos de CRAS e CREAS e trabalhadores da
Assistência Social da Região AMAUC é uma proposta de trabalho pautada como
forma de qualificação, realizada através do Colegiado Regional de Assistência
Social destinada para as equipes de Centro

de Referência de Assistência

Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada de Assistência Social
(CREAS) que trazem à tona a complementação de conhecimentos técnicos e
metodológicos de atuação profissional, levando em conta a realização
de

serviços e

benefícios

através da

política da assistência social

neste período de pandemia – COVID-19, oportunizando a continuidade dos
programas e serviços preconizados pela Política Nacional de Assistência
Social.
O Seminário faz parte de uma iniciativa realizada a cada ano como um espaço
destinado a qualificação

profissional e fortalecimento da política social de

Assistência Social.
Neste ano de 2020, será realizado on-line através da plataforma digital da
AMAUC.
Justificativa: Esta situação imposta pela pandemia da Covid-19, tem gerado
muitas inseguranças sobre a nova forma de agir tecnicamente uma vez que os
atendimentos antes presenciais estão sendo realizados de forma remota.
Diante destes fatos justifica-se a realização do IV Seminário que se propõe a
qualificar profissionais a estarem aptos para desenvolver de uma forma coerente
e ética a continuidade de suas ações, assegurando aos usuários da política da
assistência social a garantia de acesso a serviços e benefícios sociais.
A política de Assistência Social, considerada essencial na rede de atendimento
municipal merece uma real atenção no sentido de possibilitar para muitas
famílias o acesso ao atendimento frente às suas situações de vulnerabilidade
social.
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Desta forma, optou-se como tema central do IV Seminário um espaço de
discussão que oportunize um pensar coletivo sobre esta nova forma de atuação,
ampliando conhecimentos e refletindo sobre questões específicas deste
momento de pandemia e formas de atuação pós pandemia COVID-19
estabelecendo um novo olhar à prática nos aspectos teóricos, metodológicos e
operacionais.
Objetivo: Refletir com as equipes os desafios e estratégias a serem adotadas em
tempos de pandemia, assim como contribuir com o planejamento de ações e
estratégias de trabalho para o período de transição.

Reunião Prefeitos (30 de julho)
Os prefeitos (as) dos 14 municípios da Associação dos Municípios do Alto
Uruguai Catarinense (AMAUC), reuniram-se extraordinariamente em plataforma
virtual, na manhã desta quinta-feira (30), para analisar as ações que já estão
sendo praticadas na região para o momento epidemiológico e deliberar diante
da nova classificação de risco potencial da região, passando para risco potencial
gravíssimo, conforme Alerta COES 042, de 28 de julho de 2020.
Ficou acordado em manter as medidas restritivas em vigor e encaminhar ao
COES regional para que oriente, avalie e subsidie a tomada de novas medidas
restritivas e ações de enfrentamento a COVID-19, para posterior aprovação da
CIR e decretos municipais.
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Municípios do Alto Uruguai Catarinense irão emitir novos decretos com
vigência até dia 07 de setembro (31 de julho)
Prefeitos estiveram reunidos na manhã de ontem, 30 de julho para avaliar as
ações e restrições em vigor na região para o momento epidemiológico e,
deliberar diante a nova classificação de risco potencial da região que passou
para Risco Potencial Gravíssimo, conforme Alerta COES-SC 042, emitido no dia
28 de julho de 2020. Foi unanime a decisão dos gestores em manter as atuais
restrições e ampliar algumas medidas de enfrentamento a COVID-19 até 7 de
setembro.
A região do Alto Uruguai Catarinense entrou no alerta vermelho devido a
transferência de pacientes de outras regiões ao Hospital São Francisco, pelo
esgotamento da capacidade instalada de leitos UTI COVID-19 em seus
municípios de origem. Diante desta situação, o COES-SC emitiu parecer para
que a região adotasse medidas mais restritivas do que as que já estavam em
vigor para evitar um colapso no sistema de saúde.
As proposições dos Prefeitos foram remetidas ao COES Regional que em
reunião realizada ainda na tarde de ontem (30), analisou e aprovou o texto com
algumas inclusões. Diante da deliberação da Comissão, a CIR Alto Uruguai
Catarinense, homologou as medidas propostas e na tarde desta sexta-feira (31),
encaminhou para o conhecimento do COES Estadual, conforme estabelece
portaria SES 464/2020.
Agora compete a cada município elaborar os seus decretos e de acordo com a
sua realidade adequar as medidas e incluir outras que julgar necessário. Com
esses encaminhamentos a região cumpriu o que determina o programa de
regionalização e descentralização de enfrentamento à Covid-19 no estado de
Santa Catarina.
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Prevenção Covid-19
Proteja a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Siga as orientações
repassadas pelos órgãos de saúde.
Cuide de si, cuide de todos!

IV Seminário Regional de Técnicos de CRAS e CREAS e trabalhadores da
Assistência Social da Região AMAUC (05 de agosto)
O Seminário faz parte de uma iniciativa realizada a cada ano como um espaço
destinado a qualificação profissional e fortalecimento das políticas sociais.
Permitindo as equipes refletirem sobre os desafios e estratégias a serem
adotadas em tempos de pandemia, assim como contribuir com o planejamento
de ações e estratégias de trabalho para o período de transição.

Prevenção Covid-19 (vídeo)
Elaboração vídeo

Todos pela vida, hoje e sempre! Uma campanha do CIS

AMAUC e municípios associados.

Juntos vamos superar esse momento.
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Colegiado Educação (06 de agosto)
O Colegiado Regional de Educação da Amauc

está reunido por

videoconferência na manhã desta quinta-feira 06, destacando a questão da
pandemia e seus reflexos para a Educação.
Os encontros são um espaço para compartilharem as experiências exitosos,
ações, encaminhamentos e definições acerca da educação que estão sendo
praticadas em seus municípios. Os gestores estão sendo orientados quanto aos
protocolos de retorno as aulas e encaminhamentos referente aos recursos do
programa nacional de alimentação escolar.
Conforme fala da presidente do Colegiado, Secretária de Educação de
Arabutã, Edenice Patzlaff, "a região está trabalhando intensivamente para
garantir que os conteúdos cheguem até os alunos e que se tenha o
aproveitamento das atividades remotas. Agradecemos também a todas as
famílias que vem se dedicando conosco para que a aprendizagem seja possível.
Essa parceria é essencial."

Campanha

Agosto Lilás

Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem Lei. A Lei Maria da Penha foi
sancionada em 7 de agosto de 2006 e é reconhecida pela ONU como uma das
três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as
mulheres.

Violência contra a mulher é crime! Disque 180 e denuncie!
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Prevenção Covid-19
Prevenção

Contra a Covid-19, o melhor

remédio é a prevenção. Se precisar sair, use
máscara.

Lembramos: que o uso de máscara é

OBRIGATÓRIO em todos os municípios da
região da AMAUC.

Lave as mãos com frequência com
água e sabão ou com álcool em gel.
Essa medida ajuda a eliminar os vírus que
estiverem nas suas mãos.
Na luta contra a Covid-19, a sua atitude
vai contribuir para mudar a história.

Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e nariz com um lenço de papel e descarteo imediatamente no lixo.
Caso não tenha lenço ou papel, utilize o antebraço para tossir e ou espirrar. Não
use as mãos para cobrir a boca, pois são importantes meios de contaminação.
Higienize as mãos com frequência e sempre após tossir ou espirrar, use água e
sabonete ou álcool gel.
Lembre-se de manter os ambientes ventilados; não compartilhar objetos de uso
pessoal; evitar aglomerações, manter o distanciamento físico e se for sair usar
máscara.
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Card Comemorativo

Covid-19 (12 de agosto)
Precisamos da sua ajuda para garantir que não ocorra relaxamento nas
medidas de prevenção da COVID-19
A nossa região continua trabalhando de forma conjunta adotando inúmeras
medidas preventivas a fim de evitar a disseminação da doença, visando gerar o
menor impacto possível a economia, sem colocar em risco a vida das pessoas.
Diante da reclassificação da nossa região no risco potencial gravíssimo
(conforme mapa atualizado no site do governo estadual na tarde de ontem 12/08)
salientamos a importância de que não ocorra o relaxamento das medidas de
prevenção, pois o vírus continua a circular. É necessário que toda população
fique atenta às orientações que estão sendo repassadas para segurança e
prevenção da COVID-19 e continuem com as medidas preventivas de higiene e
distanciamento físico.
Quando precisar sair use máscara. Lave frequentemente as mãos com água
e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Respeite o distanciamento físico.
Evite aglomerações. Evite reuniões familiares. Não realizem festas clandestinas.
Sempre que possível, fique em casa.
A atualização do risco potencial das regiões do estado segue no mapa abaixo.
Da avaliação realizada no dia 04/08/2020 para a avaliação do dia 11/08/2020, 5
(cinco) regiões foram reclassificadas do Risco Grave para Gravíssimo (Alto
Uruguai Catarinense, Grande Florianópolis, Laguna, Serra Catarinense e
Xanxerê), e ao total são 12 das 16 com esta classificação. Uma região
classificada com nível Gravíssimo na semana anterior foi reclassificada para
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Grave com nota 3,0, ou seja, ainda muito próxima do nível Gravíssimo (Médio
Vale do Itajaí). Extremo Oeste, Oeste e Planalto Norte permanecem
classificadas como Grave.
Cuide de si, cuide de todos. Municípios da Amauc juntos no combate da
COVID-19.

Prevenção Covid-19

No ambiente de trabalho
Trabalhe, sempre que possível, em ambiente arejado;
Siga as regras de etiqueta de tosse;
Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou higienize com álcool 70%;
Faça a higienização de mesas e ambientes;
Não compartilhe objetos de uso pessoal;
Evite a prática de cumprimentar com aperto de mão ou beijos;
Siga sempre as orientações que são repassadas pelos órgãos de saúde para
contenção e prevenção da Covid-19.
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Enquanto não tivermos segurança para o retorno presencial das aulas,
precisamos contar com o apoio e ajuda das famílias para que o aprendizado não
pare. A região da Amauc está trabalhando intensivamente para garantir que os
conteúdos cheguem até aos alunos e que todos tenham o aproveitamento das
atividades remotas.
Incentive seu filho a realizar as atividades, esteja presente sempre que
possível, não deixe de contatar a escola ou professor caso surjam necessidades
ou dúvidas.
A parceria entre família e escola é essencial para juntos enfrentarmos essa
etapa da vida.

Reunião Campanha Nacional Sinal Vermelho (19 de agosto)
Campanha Nacional Sinal Vermelho, foi pauta da reunião virtual do Colegiado
de Assistência Social da Amauc, que aconteceu na manhã de ontem, 18 de
agosto. Os encontros acontecem quinzenalmente neste momento de pandemia
como uma forma de fortalecimento do grupo e um espaço para a troca de
experiências e repasse de informações referente a política de Assistência Social.
Durante o encontro a juíza Naiara Brancher e cooperadora da Cevid,
juntamente com a equipe técnica discorreram sobre a campanha que tem como
objetivo ajudar mulheres em situação de violência doméstica a buscarem socorro
nas farmácias de todo o país. As vítimas podem marcar com um batom, ou
mesmo caneta vermelha, a letra X; na palma da mão, sinalizando que está em
perigo, e ao mostrar ao farmacêutico ou balconista este irá realizar os
procedimentos necessários. Os municípios da Amauc irão iniciar o movimento
para que se tenha a adesão das farmácias ao projeto.
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Colegiado de Nutrição (19 de agosto)
O Colegiado de Nutrição esteve reunido na tarde desta quarta-feira, 19, para
debater sobre os encaminhamentos do PNAE no que se refere a Merenda
Escolar e dar os encaminhamentos para formação de agentes de copa e cozinha
e auxiliares de limpeza das escolas da rede pública municipal. “A ideia da
formação virtual é prepararmos esses profissionais para o retorno das aulas
abordando temas sobre higienização e manipulação de alimentos no contexto
da pandemia COVID-19”, destaca a coordenado do colegiado, nutricionista
Eduarda Galuppo.

Informe – Aulas suspensas até 12 de outubro
Educação estabelece suspensão de aulas presenciais até 12 de outubro em
Santa Catarina e a retomada vai depender do andamento da pandemia.
Conforme informação da Secretária de Estado da Educação a suspensão de
aulas presenciais segue até 12 de outubro em Santa Catarina, de acordo com
as medidas de combate ao coronavírus do Governo do Estado.

A nova data é

uma resposta a situação em todas as 16 regiões do Estado que ainda estão
classificadas como risco potencial gravíssimo ou grave e requer a continuidade
de planejamento e alerta antes da retomada de aulas presenciais, primando pela
segurança de estudantes, de professores e dos profissionais da educação.
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Reunião Colegiado de Educação (20 de agosto)
O Colegiado Regional de Educação da Amauc esteve reunido por
videoconferência na manhã desta quinta-feira 20, para discorrer sobre os
reflexos da pandemia no setor de educação e tratar sobre o retorno das aulas
presenciais.
Os encontros têm acontecido de forma quinzenal para informar, esclarecer e
proporcionar a troca de experiências sobre os diversos assuntos que pairam a
educação neste momento de pandemia. Os municípios têm trabalhado no
protocolo de retorno as aulas presenciais, observando as recomendações do
Estado para garantir que o retorno aconteça com segurança, primando à
estudantes condições adequadas de acesso ao direito de educação com
qualidade.
Conforme anunciado pela Secretaria de Estado da Educação, através da
portaria conjunta nº 612/2020, as aulas presenciais continuam suspensas até o
dia 12 de outubro. Já ultrapassamos a marca de 5 meses desde que as escolas
fecharam as portas, desde então toda a nossa região tem trabalhado de forma
conjunta e vem se reinventando no processo de ensino e aprendizagem. “Temos
trabalhado para manter os nossos estudantes ativos e abastecidos de atividades
que possam ser realizadas de forma online, sempre preocupados com a
equidade e qualidade do conteúdo, além do comprometimento das famílias que
é de extrema importância para este momento”, pontua a presidente do
Colegiado, Secretária de Educação de Arabutã, Edenice Patzlaff.
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É amanhã, 25 de agosto, o nosso Webinar com profissionais das mais diversas
áreas do município de Concórdia para debater sobre o protocolo e fluxograma
de atendimento e encaminhamentos de crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas

de

https://bit.ly/2YrHEwM

violência.

Vídeos

explicativos

do

Protocolo:

Nosso encontro será pelo canal do Youtube da Amauc

: youtube.com/amaucassociação

Prevenção Covid-19
O

vírus

continua

a

circular,

nesse

momento é indispensável continuar com os
cuidados de higiene, proteger a sua saúde e
a do próximo.
Cuide de si, cuide de todos.

Educação (27 de agosto)

Colegiado de Educação esteve reunido para

debater e estudar o processo de retorno presencial as aulas com enfoque na
segurança de todos os envolvidos, ainda foi pauta a campanha de incentivo as
aulas remotas e contribuições de cada gestor sobre o novo modelo de
aprendizagem.
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Prevenção Covid-19 - Vídeo
Ao sair devemos continuar seguindo as recomendações preventivas de combate
ao coronavírus.

Card Comemorativo

Colegiado Regional de Cultura da Amauc, está reunido de forma virtual e
conta com a contribuição da consultora Roselaine Vinhas para tratar sobre o
Mapa Cultural de Santa Catarina e encaminhamentos sobre a Lei Aldir Blanc.

Campanha Setembro Amarelo
No Brasil são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos e mais de 01
milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais
casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio
estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a
depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.
O Mês de setembro reforça a importância de fortalecermos o apoio e
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acolhimento para quem mais precisa. Juntos, cuidamos melhor uns dos outros.
Cuide de si mesmo e dos seus. #setembroamarelo #VocêNãoEstaSozinho

Setembro Amarelo
Saúde mental importa, você não
está sozinho. Se estiver pesado
demais, procure ajuda
profissional. Dê um basta no
preconceito e lute pela sua vida.

#setembroamarelo #Amauc #digasimàvida

O mês de Setembro reforça a importância de
fortalecermos o apoio e acolhimento para quem
mais precisa. Juntos, cuidamos melhor uns dos
outros. Cuide de si mesmo e dos seus.
#setembroamarelo
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Em reunião prefeitos da região Amauc decidem manter decretos até 24 de
setembro, seguindo determinações das portarias emitidas pela Secretaria
de Saúde do Estado de Santa Catarina (3 de setembro)
Os Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense –
AMAUC, reuniram-se nesta quinta-feira, 03 de setembro, para discorrer sobre as
medidas restritivas que devem ser adotadas de acordo com os níveis de
classificação da avaliação do Risco Potencial das regiões de saúde.
Conforme o Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, na última
sexta-feira (29), o Governo Estadual publicou a portaria SES nº 658, que defini
as normas a serem adotadas em cada nível. “A portaria estabelece o que deve
ser cumprido por cada município, podendo somente ser emitido decretos mais
restritivos. Com a decisão da Justiça de que o Estado deve centralizar as ações
de combate ao COVID-19, os municípios estão impedidos de emitir qualquer ato
que flexibilize as restrições postas pelo Estado, de acordo com o grau de risco
da região”, destaca.
O Presidente da Amauc, prefeito Emerson Ari Reichert, reforçou a importância
do trabalho coletivo que a região vem realizando desde o início da pandemia e
que tem servido de exemplo para todo o Estado. “A nossa região vem mantendo
equilibrado o número de casos ativos, ou seja, os casos confirmados, verso os
casos curados. Ainda precisamos do apoio de toda a população para que as
medidas preventivas continuem e assim consigamos manter a nossa curva em
declínio”, pondera.
Ficou definido que os municípios irão manter os decretos já emitidos até o dia 24
de setembro, seguindo todas as orientações e recomendações já emitidas pelos
decretos e portarias estaduais. Casos se tenha alteração no mapa de matriz de
risco os prefeitos voltam a se reunir para novos encaminhamentos.
Ainda, durante a reunião foram repassadas informações sobre o andamento dos
trabalhos de revitalização das SC na região da Amauc. No momento estão sendo
realizada os serviços de limpeza de plataforma e operação tapa buraco. O
processo para manutenção das rodovias não pavimentadas está sendo
concluído e será executado diretamente pelo município de Ipumirim, na Rodovia
SC 154 (trecho de Ipumirim até a divisa com o município de Vargeão).
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Lembrando que obras estruturantes ou recuperação de estradas em estado
precário, continua sendo obrigação do Governo Estadual.

Colegiado de Educação da AMAUC inicia campanha regional de incentivo
às famílias para as atividades não presenciais
De uma forma muito repentina a rotina do contexto escolar mudou. Diante da
pandemia da COVID-19 professores e alunos distanciaram-se presencialmente
e novas formas de ensinar e apreender precisaram ser criadas. Por esta razão,
uma nova rotina familiar foi apresentada, pais, acompanhados pelos
profissionais da educação à distância, tornaram-se mediadores das atividades
escolares no processo de ensino aprendizagem com um único objetivo, o de
assegurar o desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Com o objetivo de estreitar ainda mais a relação com as famílias dos alunos e
mostrar a importância do trabalho conjunto, o Colegiado de Educação da
AMAUC, em parceria com a Associação de Municípios do Alto Uruguai
Catarinense inicia a campanha regional de incentivo às famílias para as
atividades não presenciais.
Conforme a Secretária de Educação de Arabutã e Presidente do Colegiado de
Educação da AMAUC, Edenice Patzlaff, são muitos os desafios enfrentados pela
educação e a parceria entre escola e família está sendo fundamental para
alcançar um bom desempenho dos alunos e fortalecimento dos vínculos “em
muitas mãos estamos trabalhando pela educação e buscando garantir um ensino
público de qualidade aos nossos estudantes”, pondera.
O presidente da AMAUC e Prefeito de Ipira, Emerson Reichert, destacou que a
região vem trabalhando desde o início para que os conteúdos cheguem até os
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seus alunos e assim garantir a aprendizagem. “Infelizmente não temos uma data
certa para o retorno das aulas, o que sabemos é que quando isso ocorrer será
de forma híbrida, adequando diversos protocolos para garantir a segurança de
todos os envolvidos. Por enquanto precisamos continuar com o ensino de forma
remota, contando com o incentivo dos familiares e responsáveis para que os
alunos realizem as atividades”, pondera.
A campanha busca atingir cerca de 16 mil estudantes da rede pública
municipal de educação da região da AMAUC. Acompanhe a através das redes
sociais da AMAUC e das prefeituras municipais da região.
A campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
foi desenvolvida pelo Colegiado de Educação e o CoGemfri da AMFRI e
disponibilizado para ser replicada por outras associações.
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Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não
presenciais
Diante da missão das escolas durante a pandemia, a parceria com as famílias
se tornou fundamental para garantia do desenvolvimento das crianças e
adolescentes.
Incentive seu filho ou sua filha a continuar realizando as atividades escolares
em casa.
#EducaçãoEscolaFamília

Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
Família e Escola são a base para o desenvolvimento da criança.
Incentive seu filho ou sua filha a continuar realizando as atividades escolares
em casa.
#EducaçãoEscolaFamília
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Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
Tire uma foto de seu filho ou sua filha fazendo atividades escolares, informe a
escola e município no qual está matriculado, utilize a #EducaçãoEscolaFamília
e marque @amauc no facebook.
Repostaremos as fotos nas redes sociais da AMAUC.

Campanha regional de incentivo às famílias para atividades não presenciais
Essa semana recebemos o registro de várias famílias e estamos super feliz.
Nas imagens, é possível ver o capricho e dedicação nas atividades escolares,
mesmo em casa.
Obrigada

as

famílias

pelo

registro,

que

essa

parceria

#EducaçãoEscolaFamília continue.
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Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
Confira três razões para incentivar seu filho a realizar as atividades não
presenciais.
#EducaçãoEscolaFamília #Amauc #ColegiadodeEducação

Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
Diante da missão das escolas durante a pandemia, a parceria com as famílias
se tornou fundamental para garantia do desenvolvimento das crianças e
adolescentes.
Incentive seu filho ou sua filha a continuar realizando as atividades escolares
em

casa.

#EducaçãoEscolaFamília

#Amauc

#ColegiadodeEducação
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Campanha regional de incentivo às famílias para atividades não presenciais
Recebemos mais registro das famílias e nas imagens podemos ver o
empenho, capricho e dedicação na realização das atividades escolares em casa.
Obrigada as famílias pelos registros. Essa parceria #EducaçãoEscolaFamília
é fundamental para garantia do desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
Incentive seu filho ou sua filha a continuar realizando as atividades escolares
em

casa.

#EducaçãoEscolaFamília

#colegiadodeeducação

#amauc

#municípiosdaamauc
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Campanha regional de incentivo às famílias para as atividades não presenciais
Continue incentivando o seu filho ou sua filha a continuar realizando as
atividades escolares em casa
#EducaçãoEscolaFamília #colegiadodeeducação

Reunião Prefeitos (04 de setembro)
Em reunião colegiada na manhã desta sexta-feira (4), os Prefeitos (as) da
região da Amauc decidiram por adotar no território dos municípios as medidas
de enfrentamento estabelecidas na da Portaria SES Nº 592, de 17 de agosto de
2020 e alterações, de acordo com a classificação no Mapa de Avaliação de Risco
Potencial Regional relacionada à Covid-19, publicada pela Secretaria de Estado
da Saúde de Santa Catarina, na forma prevista no § 3º do art. 7º da Portaria SES
Nº 592/2020.
Esse novo encaminhamento se dá em virtude da decisão da Justiça de que
determinou ao Estado centralizar as ações de combate ao Covid-19, o que
comprometeu a regionalização e descentralização das medidas por parte dos
municípios. Por consequência, os municípios ficam impedidos de emitir qualquer
ato que flexibilize as restrições postas pelo Governo do Estado. Conforme as
novas regras, cabe aos municípios em conjunto com o estado fiscalizar para
garantir o cumprimento das medidas sanitárias exigidas, ou torná-las mais
restritivas.
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Os decretos municipais que adotam as medidas estabelecidas pelo Governo
do Estado entram em vigor no próximo dia 8, quando encerra o prazo de validade
dos atuais decretos. Os novos decretos terão validade até o dia 16 de setembro,
oportunidade em que deverá ser publicado o novo Mapa de Avaliação do Risco
Potencial Regional pela SES, sendo que hoje a região está classificada no Risco
Grave (art. 4º da Portaria SES 592/2020). Caso houver mudança de classificação
de Risco da Região, os municípios seguirão as normas previstas para a nova
classificação. O que ainda permanece é a limitação de horário de funcionamento
de bares e restaurantes, não previstos nas portarias da SES.
Outro assunto da pauta foi sobre a Portaria SES nº 664 publicada nesta quintafeira, 3, referente a retomada do futebol recreativo. A portaria impõe uma série
de regras sanitárias e define critérios para a retomada segura. Os municípios
esperam que até o próximo dia 8, os locais para prática do esporte estejam
adequados conforme as regras estabelecidas na portaria, e que os praticantes
tenham consciência dos cuidados sanitários que devem ser observados. Acesse
a portaria SES 664 na íntegra: https://bit.ly/2EYNAHf

Acontece agora (10/09) reunião virtual do Colegiado de Educação da Amauc
para dialogar sobre o Plano de Contingência da Educação em Santa Catarina e
providências a serem adotadas nos municípios da região AMAUC para
operacionalização nos territórios.

Dia de reunião e aprimoramento profissional para os nutricionistas da região
da Amauc
A Nutricionista e Mestre em Neurociências e Biologia Celular, Thayana
Albuquerque, discorreu sobre a importância da alimentação adequada e
saudável e da nutrição no fortalecimento do sistema imunológico, garantindo
saúde e qualidade de vida, em especial neste período da Covid-19. Durante a
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reunião ainda foram definidas novas capacitações para o ano com foco no
comportamento alimentar e na educação alimentar e nutricional na primeira
infância, também foi debatido sobre alimentação escolar segura do ponto de
vista higiênico-sanitário e implantação do manual de boas práticas para o retorno
das aulas, quando este acontecer.

Municípios da Amauc estiveram reunidos nesta quinta-feira 17, para tratar
sobre medidas de enfrentamento à Covid-19, encaminhamentos do
Consórcio Lambari e CIS AMAUC
Os municípios da AMAUC, estiveram reunidos nesta quinta-feira, 17 de
setembro, para encaminhar sobre as medidas de enfrentamento no combate à
disseminação da Covid-19 de acordo com os níveis de classificação da
Avaliação de Risco Potencial Regional das regiões de saúde. Aprovação para
inclusão de novo serviço nas tabelas em vigor do CIS/Amauc e repasse de
informações sobre os convênios Recuperar e Tratasan.
AMAUC:
Decretos Municipais: Quanto as medidas de enfrentamento à Covid-19 os
municípios irão prorrogar seus Decretos em vigor até o dia 24 de setembro, pois
a região continua classificada com Risco Potencial Grave, atendendo o que
determina a portaria SES 592 que defini as normas a serem adotadas em cada
nível. Em relação a liberação de atividades tanto de lazer, esportivas ou
comerciais, os municípios seguem ao que for disposto nas Portarias SES, de
acordo com a classificação de risco. A expectativa é que nas próximas avaliação
de risco pela SES a região possa ser classificada com Risco Potencial Alto, mas
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isso dependerá, entre outros fatores, da população continuar atenta aos
cuidados e medidas preventivas repassadas pelos órgãos de saúde, uma vez
que o vírus continua circulando.
Retorno das atividades presencias nas escolas da rede pública municipal.
A região da AMAUC reitera que está avaliando as recomendações da UNDIME
e FECAM junto com suas equipes do setor de educação e de enfrentamento à
COVID-19, e com o colegiado regional de educação. Possivelmente na próxima
semana será realizada uma reunião da AMAUC para tratar deste assunto.
Consórcio Lambari:
Convênio Recuperar: Os trabalhos desenvolvidos através do convênio
Recuperar firmado entre o Consórcio Lambari e o Governo do Estado de Santa
Catarina, para recuperação e manutenção rotineira das rodovias estaduais,
pavimentadas e de leito natural, iniciaram no mês de julho pelas roçadas, no mês
de agosto iniciou a operação tapa buraco nos pontos mais críticos restaurando
as vias asfálticas nesses locais. Finalizada esta etapa a empresa irá passar
novamente por todo o trajeto para recomposição dos demais pontos. Ainda esse
mês inicia a limpeza de sarjetas nas SC 390 (Concórdia/Piratuba) e 283
(Concórdia/Seara). O município de Ipumirim irá executar a manutenção da
Rodovia SC 154 (trecho não pavimentado de Ipumirim até a divisa com o
município de Vargeão), com o ressarcimento apenas do combustível necessário
para o trabalho, uma vez que não houve empresa interessada em participar da
licitação, e essa é uma via importante para escoamento da produção agrícola e
industrial

da

região.

O Consórcio Lambari lembra que obras estruturantes ou recuperação de
estradas em estado precário, continua sendo obrigação do Governo Estadual.
Projeto Tratasan: Foram repassadas informações do andamento dos trabalhos
para elaboração do “Diagnóstico da situação atual sobre a Gestão do
Esgotamento Sanitário”. O diagnóstico visa realizar um cadastro das soluções
individuais de tratamento de esgoto existente em 12 municípios da região que
fazem parte do programa (Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá,
Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e
Xavantina), uma vez que o projeto só pode ser implementado em municípios com
menos de 15 mil habitantes. O diagnóstico deve ser finalizado até o mês de

159

dezembro e vai permitir a apresentação de alternativas para adequação das
propostas previstas nos Planos de Saneamento Básico Municipal.
CIS Amauc:
Em reunião foi aprovada a inclusão de novo serviço nas tabelas dos editais de
credenciamentos em vigor, que consiste em procedimentos na especialidade de
otorrinolaringologia. Foram repassadas informações quanto as ações que visam
atender as necessidades da assistência à saúde da região do Alto Uruguai
Catarinense, e o crescimento do rol de credenciamentos de prestadores
especializados, com a finalidade de suprir as demandas de serviços de saúde
dos municípios consorciados.

Prevenção Covid-19
Os cuidados devem continuar.
Manter-se alerta as orientações de prevenção é garantia de que venceremos o
coronavírus.
Lembre-se:

Quando sair use máscara e

higienize sempre as suas mãos.

Respeite o distanciamento físico.
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Algumas medidas estão sendo flexibilizadas, mas os cuidados continuam os
mesmos. O vírus continua a circular.
Quando for sair vai de MÁSCARA seu uso é obrigatório. Lave as mãos com
frequência com água e sabão ou com álcool em gel. Evitar aglomerações.
Respeite o distanciamento físico.
Fique atento as orientações que são repassadas pelo Ministério da Saúde e
governos estaduais e municipais.
Cuide de si, cuide de todos.

Todos pela vida, hoje e sempre! (vídeo)
Cada vez, mais atividades econômicas e de lazer estão sendo flexibilizadas, mas
os cuidados precisam continuar, o vírus ainda circula.
Incorporamos em nossas vidas uma nova rotina e para seguirmos combatendo
o novo coronavírus, as medidas de prevenção devem ser mantidas.
Quando for sair use MÁSCARA, é obrigatório. Lave as mãos com frequência com
água e sabão ou com álcool em gel. Evitar aglomerações. Respeite o
distanciamento físico.
Uma

campanha

do

CIS

AMAUC

e

municípios

associados.

https://www.youtube.com/watch?v=CnnXH4vhWIE
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Campanha Outubro Rosa
Mês de Conscientização sobre o Câncer de Mama.
O Outubro Rosa foi criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan
G. Komen for the Cure. A data é celebrada anualmente, com o objetivo de
compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença;
proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e
contribuir para a redução da mortalidade.
Prevenção é o caminho para combater o câncer de mama.
A AMAUC apoia essa causa!!!

O mês de Outubro é conhecido mundialmente como um mês de reforça o
trabalho de prevenção e diagnóstico
precoce do câncer de mama.
No Brasil, excluídos os tumores de pele
não melanoma, o câncer de mama é o que
mais acomete as mulheres e tem maior
incidência após os 40 anos.
Quando detectado precocemente, o
câncer de mama tem cura!

Se toque, se

cuide, previna-se. Mantenha seus exames
em dia.

Reunião Colegiado de Educação da Amauc (01 de outubro)
Colegiado de Educação da Amauc reuniu-se nesta quinta-feira, 1º de outubro,
para debater sobre os encaminhamentos necessários para implantação do Plano
de Contingência Estadual para a Educação (PlanCon), que define as estratégias,
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ações e rotinas para o enfrentamento da Covid-19, com medidas que deverão
ser adaptadas à situação de cada município e unidade escolar.
A região da Amauc já está formando os Comitês Municipais e Comissões
Escolares e na próxima semana iniciam as capacitações dos integrantes. Os
Comitês Municipais serão responsáveis pela elaboração do plano municipal de
contingência e as comissões escolares ficarão encarregadas de elaborar os
planos escolares. No plano irão constar protocolos de higiene, sinalização dos
espaços, alimentação, ventilação, distanciamento, aferição de temperatura,
entre outras exigências do PlanCon.

Classificação Região (02 de outubro)
A região do Alto Uruguai Catarinense continua no Risco Potencial Grave para
COVID 19, conforme mapa divulgado pelo Governo do Estado de Santa
Catarina, nesta sexta-feira, 2 de outubro. Desde o dia 30 de setembro, os
parâmetros da matriz foram reavaliados, e as dimensões consideradas são
Evento Sentinela, Transmissibilidade, Monitoramento e a Capacidade de
atenção.
Embora os municípios da Amauc vêm apresentando um alto número de casos
recuperados e baixa nos casos ativos, a dimensão Evento Sentinela e
Transmissibilidade fizeram com que a região permanecesse no nível grave.
São 11 Regiões no Risco Potencial Grave, o que representa 69% das regiões
de saúde nesta situação de risco: Extremo-Oeste, Alto Uruguai Catarinense,
Meio-Oeste, Alto Vale do Rio do Peixe, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí,
Nordeste,

Grande

Florianópolis,

Laguna,

Carbonífera

e

Extremo

Sul

Catarinense.
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Diminuíram o Risco: Cinco regiões foram reclassificadas do Grave para o
Alto: Foz do Rio Itajaí, Médio Vale do Itajaí, Oeste, Serra Catarinense e Xanxerê.
Para seguirmos combatendo o novo coronavírus, as medidas de prevenção
devem ser mantidas. Fique atento às orientações que são repassadas pelo
Ministério da Saúde e governos estaduais e municipais.
Quando for sair use MÁSCARA, é obrigatório. Lave as mãos com frequência
com água e sabão ou com álcool em gel. Evite aglomerações. Respeite o
distanciamento físico.
Mais

informações

sobre

a

matriz

de

risco

acesse:

http://www.coronavirus.sc.gov.br/apoio-a-decisao/

Prevenção Covid-19
Os cuidados devem continuar.
é muito importante manter-se alerta as orientações do Ministério da Saúde e
dos governos estaduais e municipais.
Quando for sair vai de MÁSCARA seu uso é obrigatório. Lave as mãos com
frequência com água e sabão ou com álcool em gel. Evitar aglomerações.
Respeite o distanciamento físico.
Cuide de si, cuide de todos.
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Formação continuada sobre Escuta Especializada. (09 de outubro)
Profissionais da rede de proteção socioassistencial de atendimento da Criança
e do Adolescente da região da Amauc, participaram da segunda etapa da
formação, organizada pelo Colegiado Regional de Assistência Social, em
cumprimento ao que preconiza a Lei 14.431/ 2017 e decreto 9.603/2018 que
traz à tona a criação de espaços estratégicos de Escuta Especializada destinado
a Crianças e Adolescentes vítimas ou testemunhas dos mais variados tipos de
violência.
Este é um processo que acontece através da criação de Comitês Intersetoriais
Municipais para a definição de fluxos de atendimento, e cuja, centralidade se dá
através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e que congregue
todos os integrantes da rede de proteção social nos campos da saúde, da
educação, da segurança pública, da assistência social e dos direitos humanos.
Todo esse processo de implantação requer a identificação de serviços existentes
no município e a seu compartilhamento que assegure a constituição de um
protocolo de atendimento por uma ação sistematizada, intersetorial e
permanente.
No município deve existir um nivelamento de conhecimentos que perpassem
pelos conceitos de violência contra crianças e adolescentes e suas
consequências, para assim realizar o acompanhamento. “Para contribuir
tecnicamente com os municípios, esta capacitação é essencial pois
possibilita buscar elementos teóricos para a implementação deste
programa como uma responsabilidade do poder público municipal em
defesa dos direitos das Crianças e Adolescentes”, ressalta a Assistente
Social da AMAUC, Neusa Poletto Pucci. Esta formação acontece em 04
módulos de 03 horas cada, dimensionados por 03 polos intermunicipais, no
período de setembro a dezembro de 2020, coordenadas pelas profissionais do
Serviço

Social

Iraci

de

Andrade

e

Roselaine

Klaus

Camatti.
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Card Comemorativo

Prevenção Covid-19
Atenção, o uso de máscara de proteção facial é obrigatório.

Use sempre que

for sair de casa. Em todas as vias e espaços públicos das cidades, bairros, vilas
e

distritos,

locais

compartilhados

de

trabalho,

transportes

coletivos,

estabelecimentos comerciais, industrias e espaços de prestação de serviço.
Usar máscara é uma medida de prevenção e um ato de amor por você e pelo
próximo.
Lembre-se ainda de lavar as mãos com frequência com água e sabão ou com
álcool em gel. Evitar aglomerações. Respeitar o distanciamento físico.
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Colegiado de Nutrição (21 de outubro)
Quarta de capacitação para os Nutricionistas da região da Amauc!!
O Colegiado de Nutrição da Amauc está reunido de forma virtual, com a
nutricionista Marina Goss, para discorrer sobre o comportamento alimentar em
especial em tempos de pandemia.
O comportamento alimentar é determinado por diversas influências, que
incluem aspectos nutricionais, demográficos, econômicos, sociais, culturais,
ambientais e psicológicos de um indivíduo ou de uma coletividade, e conhecer a
origem do comportamento é fundamental para motivar o paciente a adotar uma
alimentação saudável, fazendo com que as pessoas sintam prazer (e não culpa)
em comer.
“É importante a identificação da fase em que o paciente se encontra para
definir as melhores estratégias e caminhar num processo de melhoria da relação
consigo mesmo e com a comida. Considerando que a comida está inserida em
muitos contextos da nossa vida, vale a pena entendermos nossos motivos pelas
escolhas e nos acolhermos caso essa escolha tenha também um fundo
emocional ou um gatilho de estresse ou ansiedade. O profissional nutricionista
tem esse papel também de acolher, guiar e acompanhar esses processos”,
pondera Marina.
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Região da Amauc manifesta preocupação e indignação em relação ao Mapa
de Risco COVID -19 publicado pela Secretaria de Estado da Saúde, no
último dia 22
MANIFESTAÇÃO DA AMAUC EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
COVID-19
A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, vem a
público manifestar preocupação e indignação em relação ao Mapa de Risco
COVID -19 publicado pela Secretaria de Estado da Saúde, no último dia 22, no
qual a região da AMAUC permanece classificada no Risco Potencial Grave.
A região da AMAUC, desde o início da pandemia no Estado, tem adotado
medidas restritivas em comum acordo entre os municípios, visando conter o
avanço e a disseminação dos casos da COVID-19, tanto é que em quase
totalidade as medidas se apresentam mais restritivas daquelas editadas pelo
Governo do Estado através de Decretos, Portarias e Recomendações.
Da mesma forma, a população regional demonstra acatamento à todas as
medidas, usando máscara e evitando aglomerações. O comércio, indústria,
prestadores de serviços e o transporte coletivo adotam as precauções
recomendadas, desde medição de temperatura das pessoas, disponibilização de
álcool gel, etc, além de que, locais como parques e praças públicas continuam
com restrição de uso.
Todos estes cuidados aliados à disponibilização de testagem da COVID-19 de
forma ampla para a população, têm colaborado na identificação para que
possíveis casos sejam tratados com a devida antecedência, evitando
internações hospitalares, especialmente o uso de Leitos de UTI SUS exclusivo
COVID-19.
Entretanto, no momento em que a região da AMAUC contava com bons
indicadores para uma classificação mais amena, se deparou com um elevado
descredenciamento de Leitos de UTI SUS exclusivo COVID-19, pelo Ministério
de Saúde, sem nenhuma comunicação oficial ao município de Concórdia. A
região, de acordo com os dados disponíveis na sala de situação no portal do
MPSC, até o dia 09/10/2020, contava com 14 leitos credenciados e, no dia 22,
com apenas 4 leitos. Dessa forma, com 3 de pacientes ocupando leitos UTI SUS
exclusivo COVID-19, representa 75% dos leitos disponíveis, contribuindo, e
muito, para a região permanecer na classificação GRAVE.
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Em decorrência disto, a manutenção no risco GRAVE prejudica especialmente
os setores econômicos da região, a utilização de espaços públicos, entre outras
atividades que estão restritas em razão desta classificação. Apenas para
registrar o que está acontecendo com a região da AMAUC, pelos dados oficiais
MPSC, o Estado conta com 692 Leitos exclusivos UTI SUS COVID-19, e a região
da AMAUC com apenas 4 leitos, o que representa aproximadamente 0,5% dos
leitos disponíveis, sendo que a região da AMAUC tem em torno de 3% da
população do Estado.
Se isto não bastasse, a Secretaria de Estado de Saúde/COES – Centro de
Operações de Emergência em Saúde deixou de disponibilizar as informações da
classificação de risco semanal aos municípios, antes da publicação oficial, o que
impossibilita questionamentos ou a promoção de adequação de algumas
inconformidades. Atualmente, os municípios tomam conhecimento dessa
importante informação pela imprensa.
Por fim, a AMAUC reivindica ao Governo do Estado que interceda com a maior
urgência possível junto ao Ministério da Saúde para recredenciamento de Leitos
de UTI SUS exclusivo Covid-19, e disponibilize os dados da Avaliação de Risco
Potencial, para análise dos municípios, antes da publicação oficial.
Concórdia – SC, 23 de outubro de 2020.
EMERSON ARI REICHERT
Prefeito de Ipira e Presidente da AMAUC
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Em virtude da estiagem que se prolonga, provocando a redução dos níveis
de reservatórios de água, todos os municípios da região da AMAUC, alertam
sobre o uso racional da água!
A falta de água impacta principalmente o setor agropecuário e o
agronegócio, diante deste cenário os municípios da Amauc, estão mobilizados
junto a sua Defesa Civil, traçando estratégias de abastecimento de água para
animais e água potável.
É de extrema importância que todas as famílias adotem mudanças de
hábitos e evitem o desperdício de água.

Card Comemorativo
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Matriz de Risco 08 de outubro
Nesta quarta-feira (28), o Governo do Estado de Santa Catarina publicou a
atualização da Matriz de Risco com os dados que mostram que os municípios
que fazem parte da Amauc, diminuíram o risco passando do nível Grave
(laranja), para o nível Alto (amarelo).
Diante da nova classificação os municípios irão adequar os seus decretos para
atender o que consta nas portarias emitidas pela Secretaria de Saúde do Estado
de Santa Catarina, de acordo com os níveis de classificação da Avaliação do
Risco Potencial Regional. Os municípios estão impedidos de flexibilizar qualquer
medida constantes nas portarias, podendo somente impor medidas mais
restritivas.
Essa mudança não quer dizer que o vírus deixou de circular e para seguirmos
combatendo o novo coronavírus, as medidas de prevenção devem ser mantidas.
Continue atento às orientações que são repassadas pelo Ministério da Saúde,
governos estaduais e municipais. Quando for sair use MÁSCARA, é obrigatório.
Lave as mãos com frequência com água e sabão ou com álcool em gel. Evite
aglomerações. Respeite o distanciamento físico.
Saiba mais: Nenhuma região no Gravíssimo nas últimas seis semanas, todas
se mantêm fora de situação de risco máximo.
Aumentou o Risco: Houve aumento de risco em quatro regiões. Alto vale do
Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Oeste e Serra Catarinense.
- São oito Regiões no Grave, o que representa 50% das regiões de saúde em
situação de risco: Extremo Oeste, Oeste, Serra Catarinense, Alto Vale do Itajaí,
Grande Florianópolis, Foz do Rio Itajaí, Laguna e Extremo Sul Catarinense.
Diminuíram o Risco: Planalto Norte e Alto Uruguai Catarinense.
São oito regiões no Alto, Xanxerê, Alto Uruguai Catarinense, Meio Oeste, Alto
Vale do Rio do Peixe, Planalto Norte, Nordeste, Médio Vale do Itajaí e
Carbonífera.
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Campanha Novembro Azul
Mês de Prevenção e Diagnóstico precoce do Câncer de Próstata
Durante o mês de novembro, acontece o movimento mundial para reforçar a
importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.
Hábitos saudáveis e acompanhamento médico podem salvar a sua vida.
Agora é a vez dos Homens - Drible o preconceito. Cuide da sua saúde!

Mapa Covid-19 (04 de novembro)
Nesta quarta-feira (04), o Governo do Estado de Santa Catarina publicou a
atualização da Matriz de Risco com os dados que mostram que os municípios
que fazem parte da Amauc, continuam no nível Alto (amarelo).
Alertamos a população que todas as medidas de prevenção devem continuar
para seguirmos combatendo o novo coronavírus.

Continue atento às

orientações que são repassadas pelo Ministério da Saúde, governos estaduais
e municipais. Quando for sair use MÁSCARA, é obrigatório. Lave as mãos com
frequência com água e sabão ou com álcool em gel. Evite aglomerações.
Respeite o distanciamento físico.
Saiba mais: Nenhuma região no Gravíssimo nas últimas seis semanas, todas
se mantêm fora de situação de risco máximo.
Uma região no Grave: Grande Florianópolis
Onze Regiões no Grave: Extremo Oeste, Xanxerê, Alto Vale do Rio do Peixe,
Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí, Serra Catarinense, Nordeste, Médio Vale do
Itajaí, Foz do Rio Itajaí, Laguna e Extremo Sul Catarinense.
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Quatro regiões no Alto: Oeste, Alto Uruguai Catarinense, Meio Oeste e
Carbonífera.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

(04 de novembro)

A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, vem à
público prestar esclarecimentos sobre a matéria publicada em veículos de
imprensa da região, relacionada à Transparência das Informações COVID -19,
pela Rede de Controle de Gestão Pública de Santa Catarina.
Todos os municípios que integram a AMAUC, sem exceção, possuem em
seus Portais de Transparência as informações sobre os gastos relacionadas a
COVID-19 e demais despesas relacionadas à saúde. No entanto, por questões
técnicas de suporte, a maioria dos municípios não conseguiu adaptar seus
sistemas no formato sugerido pela Controladoria Geral da União, tanto é,
segundo a Rede, apenas 8% por cento dos municípios de Santa Catarina
cumprem integralmente as publicações no formato proposto.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC, vem à
público prestar esclarecimentos sobre a matéria publicada em veículos de
imprensa da região, relacionada à Transparência das informações COVID -19,
pela Rede de Controle de Gestão Pública de Santa Catarina.
Todos os municípios que integram a AMAUC, sem exceção, possuem em seus
Portais de Transparência as informações sobre os gastos relacionadas a
COVID-19 e demais despesas relacionadas à saúde. No entanto, por questões
técnicas de suporte, a maioria dos municípios não conseguiu adaptar seus
sistemas no formato sugerido pela Controladoria Geral da União, tanto é,
segundo a Rede, apenas 8% por cento dos municípios de Santa Catarina
cumprem integralmente as publicações no formato proposto.
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Os municípios citados que não cumprem total ou parcialmente já se
manifestaram junto a CGU e prestaram esclarecimentos, inclusive com o envio
do print das telas do Portal de Transparência do munícipio com todas as
publicações realizadas e que estão disponíveis, como os processos
administrativos, compras, compras, contabilidade e recursos humanos, entre
outros. A Controladoria Geral da União está ciente dos problemas encontrados
e que isso não significa descumprimento da legislação que trata da transparência
da Administração Pública, uma vez que qualquer cidadão pode acessar as
informações.
A AMAUC reitera que todos os municípios estão com as publicações em dia no
Portal de Transparências e as empresas terceirizadas que possuem os sistemas
de registros contábeis e administrativos estão procedendo as adaptações, para
que as publicações sejam feitas no formato que atenda da melhor forma as
exigências da CGU.
A notícia nos meios de imprensa da forma em que foi publica causou polêmica
e interpretações equivocadas, especialmente num período eleitoral em que nos
encontramos. Sendo assim, para evitar que este episódio seja utilizado para
colocar em dúvida a seriedade com que os municípios da AMAUC realizam o
registro contábeis e administrativos é que tornamos púbica a presente nota de
esclarecimento.
Concórdia SC, 4 de novembro de 2020
EMERSON REICHERT
Prefeito de Ipira e Presidente da AMAUC
VANDERLEI R. PICININI
Assessor Contábil da AMAUC
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Prevenção Covid-19
Incorporamos em nossas vidas uma nova rotina e para seguirmos combatendo
o novo coronavírus, as medidas de prevenção devem ser mantidas.
Continue atento às orientações que são repassadas pelo Ministério da Saúde,
governos estaduais e municipais. Quando for sair use MÁSCARA, é obrigatório.
Lave as mãos com frequência com água e sabão ou com álcool em gel. Evite
aglomerações. Respeite o distanciamento físico.

MANIFESTAÇÃO DA AMAUC EM RELAÇÃO À CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
COVID-19
Os Prefeitos e Prefeitas que integram a Associação dos Municípios do Alto
Uruguai Catarinense – AMAUC, vem a público manifestar preocupação e
indignação em relação ao Mapa de Risco COVID -19 publicado pela Secretaria
de Estado da Saúde, no último dia 18, no qual a região da AMAUC foi classificada
no Risco Potencial Gravíssimo.
Desnecessário frisar que a classificação no Risco GRAVÍSSIMO prejudica os
setores econômicos da região, a utilização de espaços públicos, entre outras
atividades que voltaram a sofrer restrições em razão desta classificação.
A região da AMAUC, desde o início da pandemia, tem adotado medidas
restritivas em comum acordo entre os municípios, visando conter o avanço e a
disseminação dos casos da COVID-19, seguindo rigidamente as determinações
previstas nas Portarias SES, que disciplinam o funcionamento das mais diversas
atividades.
As medidas restritivas adotadas aliadas à disponibilização de testagem da
COVID-19 de forma ampla para a população têm colaborado na identificação
para que possíveis casos sejam tratados e isolados com a devida antecedência,
evitando internações hospitalares, especialmente o uso de Leitos de UTI SUS
exclusivo COVID-19. No entanto, esse excelente trabalho conjunto entre
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municípios da AMAUC e Hospital São Francisco ao invés de ser reconhecido
pelo Governo do Estado e o Governo Federal, foi penalizado com a desabilitação
na ordem de 70% (setenta por cento) dos Leitos UTI SUS exclusivo COVID-19.
Dos 16 leitos disponíveis passou a contar apenas com 5 leitos, enquanto que as
demais regiões do Estado as desabilitações sofreram queda de um percentual
de 40% (quarenta por cento), em média.
Por consequência, devido a forma utilizada para a classificação da Matriz de
Risco, onde a disponibilidade de leitos UTI SUS exclusivo COVID-19 pontua de
forma significativa, a região está sendo penalizada, mesmo com os índices de
registros de casos menor que outras regiões do Estado, que estavam na
classificação Gravíssima e passaram para classificação Grave, pela manutenção
dos Leitos UTI SUS exclusivo COVID -19, inclusive com a habilitação de novos
leitos.
Por fim, a AMAUC reivindica ao Governo do Estado que interceda com a maior
urgência possível junto ao Ministério da Saúde para recredenciamento de Leitos
de UTI SUS exclusivo Covid-19, para o Hospital São Francisco de Concórdia,
possibilitando que a região fique em uma classificação justa no Mapa de Risco
semanal. Ao mesmo tempo, solicita às autoridades que representam a região,
Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores, especial atenção ao
pleito da região da AMAUC, pois como já destacado, a região se sente
penalizada pelo excelente trabalho realizado por todos os órgãos de saúde e a
colaboração da população que, de forma consciente, estão atentos às medidas
e cuidados necessários para o controle da pandemia na região.

176

Capacitação Nutrição (20 de novembro)
Colegiado de Nutrição da Amauc realiza capacitação!
Nutricionistas da região da Amauc estão participando durante esta semana da
capacitação e atualização em Comportamento Alimentar e Educação nutricional
na primeira infância, com a nutricionista materno infantil Janice Danielli.
Sabe-se que a alimentação tem sido modificada com a oferta e o aumento no
consumo de alimentos industrializados, e cada vez mais os pais têm se
preocupado com a alimentação das crianças, que na maioria das vezes tendem
a ser menos nutritivas.
O Nutricionista tem papel importante na melhora dos hábitos alimentares e
principalmente para orientar quando, como e a forma mais adequada de iniciar
a alimentação complementar, levando em conta as individualidades da criança
e de sua família.

Card Campanha
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Prevenção Covid-19
O vírus continua a circular e os cuidados devem continuar.
Lavar as mãos com água e sabão, ou higienizar com álcool gel é uma forma
eficiente de eliminar o vírus.
Faça a sua parte

Mapa Covid-19 (25 de novembro)
A região do Alto Uruguai Catarinense saiu do risco potencial gravíssimo e
voltou a risco potencial grave para COVID 19, conforme mapa divulgado pelo
Governo do Estado de Santa Catarina, nesta quarta-feira 25 de novembro. Com
a atualização, três regiões foram classificadas no Risco Grave (cor laranja) e as
outras treze estão no Risco Gravíssimo (cor vermelha) em relação ao novo
coronavírus.
Classificação Estado:
Três (3) regiões estão classificas em nível Grave: Alto Uruguai Catarinense,
Extremo Oeste e Foz do Rio Itajaí.
Treze(13) regiões estão classificadas em nível Gravíssimo: Alto Vale do Itajaí,
Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Extremo Sul Catarinense, Grande
Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste,
Planalto Norte, Serra Catarinense e Xanxerê.
A pandemia não acabou, sendo de extrema importância que toda população
fique atenta às orientações que estão sendo repassadas para segurança e
prevenção da COVID-19 e continuem com as medidas preventivas de higiene e
distanciamento físico.
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Quando for sair use máscara. Lave frequentemente as mãos com água e
sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Respeite o distanciamento físico.
Evite aglomerações.
A única forma de combatermos o coronavírus é a prevenção. Cuide de si,
cuide

de

todos.

Prevenção Covid-19
USE MÁSCARA EM SINAL DE RESPEITO A VOCÊ E AO PRÓXIMO
Os cuidados só devem terminar quando a gente vencer. Não é hora de
relaxar nas medidas preventivas.
Previna-se, cuide de você e do próximo.

Colegiado de Educação (27 de novembro)
O Colegiado de Educação da Amauc esteve reunido de forma virtual, nesta
sexta-feira 27, para avaliação dos trabalhos desenvolvidos e encaminhamentos
para encerramento do ano.
O Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, a Assistente Social,
Neusa Poletto Pucci e o consultor de Educação Humberto Dalpizzol repassaram
informações importantes ao grupo de Secretários de Educação da região do Alto
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Uruguai Catarinense, sobre o monitoramento dos Planos Municipais de
Educação e recomendações para a transição da gestão nos municípios.

Prevenção Covid-19
No momento, prevenção é a única vacina contra o coronavírus. Cuide de você
e do próximo. Precisamos continuar conscientes da importância de seguir à risca
os protocolos e medidas sanitários e ficar atento às orientações que são
repassadas pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais.
Use a máscara. Evite aglomerações. Lave as mãos. Mantenha o
distanciamento

físico.

No ambiente de trabalho
Trabalhe, sempre que possível com o ambiente arejado;
Siga as regras de etiqueta de tosse;
Lave as mãos frequentemente com água e sabão ou higienize com álcool
70%;
Faça a higienização de mesas e ambientes;
Não compartilhe objetos de uso pessoal;
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Evite a prática de cumprimentar com aperto de mão ou beijos;
Siga sempre as orientações que são repassadas pelos órgãos de saúde para
contenção e prevenção da Covid-19.
Cuide de si, cuide de todos!

Reunião Colegiado de Prefeitos (02 de dezembro)
Prefeitos e Prefeitas do Alto Uruguai Catarinense, estão reunidos para
assembleias conjuntas da Associação dos Municípios do Alto Uruguai
Catarinense (AMAUC), Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai
Catarinense (CONSÓRCIO LAMBARI) e Consórcio Intermunicipal de Saúde do
Alto Uruguai Catarinense (CIS AMAUC).
Entre os principais assuntos de pauta estão:
Pandemia Covid-19;
Estiagem;
Apresentação dos balancetes mensais;
Análise e aprovação do contrato de rateio para 2021;
Informações referente ao projeto Recuperar;
Aprovação e assinatura do Estatuto Social do Consórcio Lambari,
Reajuste do sobreaviso para o Hospital São Francisco, exercício 2021.
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Assembleias conjuntas das Amauc, Consórcio Lambari e Cis Amauc
aconteceram na manhã desta quarta-feira, 2 de dezembro.
Prefeitos e Prefeitas da região Amauc estiveram reunidos na manhã desta
quarta-feira, 02 de dezembro, na sede da Associação dos Municípios do Alto
Uruguai Catarinense, para as Assembleias conjuntas da Amauc, Consórcio
Lambari e Cis Amauc. No encontro foram aprovados os Contratos de Rateio para
o ano de 2021 e tratado sobre ações de enfrentamento a Covid-19, estiagem,
encaminhamentos projeto Recuperar e ações do Consórcio de Saúde.
Na assembleia ficou definido que a região da Amauc irá continuar reforçando a
importância das medidas preventivas para o combate à pandemia e a
fiscalização irá aumentar. “Iremos emitir uma nota conjunta reforçando algumas
medidas e restrições conforme a classificação da região no Mapa de Risco.
Somente trabalhando conjuntamente e contando com a colaboração de todos
iremos evitar que o vírus continue a se propagar e medidas mais restritivas
tenham que ser implementadas”, destaca o presidente.
Os Prefeitos e Prefeitas ainda falaram sobre os prejuízos causados pela
estiagem que continua a preocupar as administrações municipais. Todos os
municípios da Amauc já encaminharam os decretos de emergência e estão
adotando as medidas necessárias para que se tenha o menor impacto possível.
De acordo com dados da Epagri/Ciram essa é considerada a pior seca dos
últimos 15 anos. A chuva ocorrida nos últimos dias amenizou um pouco a
situação, mas não muda a realidade dos prejuízos já causados. As previsões
continuam sendo de pouca chuva para os próximos meses, o alerta é para que
a população continue a utilizar a água de forma consciente, para que não
ocorram desperdícios.
Outro ponto de pauta foi quanto ao Projeto Recuperar, a presidente do Consórcio
Lambari, Cátia Tessmann Reichert, prefeita de Alto Bela Vista, repassou
informações aos gestores sobre os serviços já executados através do convênio
e que novas licitações serão publicadas para contemplar mais algumas
melhorias na malha rodoviária estadual da região. Ainda durante a reunião foi
aprovado e assinada a alteração do Estatuto Social e do Contrato de Consórcio
Público, em conformidade ao novo protocolo de intenções aprovado pelas
Câmaras Municipais.
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Em relação ao Cis Amauc, a presidente Neusa Klein Maraschini, prefeita de
Peritiba, destacou o excelente trabalho realizado no ano e o aumento no
credenciamento de prestadores de serviço. Outro aspecto positivo é que
atualmente em torno de 80% dos atendimentos são realizados dentro da região
Amauc. “Diante destes avanços foi possível agilizar e levar o atendimento
especializados para mais próximo da nossa população”, pondera.
Como deliberação ficou acordado que o CIS AMAUC manifestará interesse de
aderir ao protocolo de intenções junto ao Instituto Butantã para aquisição de
vacinas da COVID-19, proposto pela Federação Catarinense de Municípios –
FECAM. Dessa forma todos os municípios da região poderão ser contemplados.
Outro assunto debatido foi quanto ao reajuste do sobreaviso ao Hospital São
Francisco, uma contraproposta será apresentada para que o valor siga o
percentual do INPC, índice este utilizado para reajustar os demais contratos das
administrações municipais.
Eleição Presidentes Gestão 2021
A assembleia com os Prefeitos eleitos para o mandato 2021-2024, para
apresentação das entidades, eleição das novas diretorias da Amauc e dos
Consórcios Públicos para o ano de 2021 está agendada para o dia 17 de
dezembro.

Mapa Covid-19 (02 de dezembro)
A região da Amauc volta a ser classificada em nível gravíssimo para Covid-19,
é o que aponta o novo mapa da matriz de risco divulgado nesta quarta-feira, 02
de dezembro, pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
Na semana passada a região estava no nível Grave, mas o aumento da
ocupação de leitos UTI Covid-19, aumento no número de casos e registro de
óbitos relacionados ao vírus, definiram a nova classificação.
Quinze regiões do estado encontram-se em nível GRAVÍSSIMO de risco para
Covid-19.
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Somente a região do Extremo Oeste está classificada com risco potencial
GRAVE para Covid-19.
Diante da nova classificação e avanço no número de casos é necessário que
todos reflitam e façam a sua parte. A pandemia não acabou e os cuidados devem
ser intensificados.
Quando for sair use máscara. Lave frequentemente as mãos com água e
sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Respeite o distanciamento físico.
Evite aglomerações.

Fique Alerta para as orientações que estão sendo pelo

Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais.
A única forma de combatermos o coronavírus é a prevenção. Cuide de si,
cuide de todos.

Prevenção Covid-19
A responsabilidade é de todos.

Fique atento às orientações que são

repassadas pelo Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais.
Todos pela vida, hoje e sempre!
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Mapa Covid-19 (09 de dezembro)
Precisamos da sua ajuda para garantir que não ocorra relaxamento nas
medidas de prevenção da COVID-19
A região da Amauc continua classificada em nível gravíssimo para Covid-19,
conforme o novo mapa da matriz de risco divulgado nesta quarta-feira, 09 de
dezembro, pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
Quatorze regiões do estado encontram-se em nível GRAVÍSSIMO de risco
para Covid-19.

Somente duas regiões Extremo Oeste e Foz do Rio Itajaí

estão classificada com risco potencial GRAVE para Covid-19.
Quando for sair use máscara. Lave frequentemente as mãos com água e
sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Respeite o distanciamento físico.
Evite aglomerações.

Fique Alerta para as orientações que estão sendo pelo

Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais.
A única forma de combatermos o coronavírus é a prevenção. Cuide de si,
cuide de todos.

Colegiado de Assistência Social da Amauc
Na tarde de ontem (9), aconteceu a última reunião do ano do Colegiado de
Assistência Social da Amauc. O encontro foi marcado por avaliação dos últimos
quatro anos, reflexões e recomendações para a transição de mandatos nas
questões relacionadas a área.
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Encontro Prefeitos eleitos do Alto Uruguai Catarinense gestão 2021/2024
Seguindo todos os protocolos de segurança, Prefeitos eleitos do Alto Uruguai
Catarinense participaram de reunião na manhã desta quinta-feira (10), para
conhecer a estrutura da Amauc e os serviços que são prestados pela entidade e
Consórcios Públicos,
Durante o encontro o Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira,
e o assessor em Contabilidade Vanderlei Picinini, trataram com os novos
gestores sobre as questões relacionadas à transição de Governo, e ações que
precisam de atenção especial logo no início do mandato.

Protocolo de intenções entre FECAM e Instituto Butantan (10 de dezembro)
Prefeitos da Amauc participaram do ato de assinatura do protocolo de
intenções entre FECAM e Instituto Butantan.

A parceria formaliza o interesse

dos municípios catarinenses em adquirir a vacina Coronavac, após a aprovação
pela ANVISA.
Da região acompanham a comitiva o Presidente da Amauc, Prefeito de Ipira
Emerson Ari Reichert, a Presidente do CIS Amauc, Prefeita de Peritiba Neusa
Klein Maraschini, a Prefeita de Alto Bela Vista, vice-presidente da FECAM, Catia
Tessmann Reichert e o Prefeito de Concórdia Rogério Luciano Pacheco.
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Última Assembleia do ano da Amauc, Cis Amauc e Consórcio Lambari.
(17 de dezembro)
Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 17 de dezembro a última Assembleia do
ano da Amauc, Cis Amauc e Consórcio Lambari. A reunião contou com a
presença das atuais diretorias das entidades e os prefeitos eleitos para a gestão
2021 a 2024.
Na oportunidade os novos gestores acompanharam a vídeoconferencia com o
Diretor de Controle de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE, Sr. Moisés
Hoegenn, sobre a “Administração Pública Municipal - desafios, limites e
possibilidades, um novo caminho a ser traçado pelos novos gestores”. Ainda
ouviram a mensagem encaminhada pela CNN, FECAM, Aris, Egem e Ciga
Ao final foram eleitas as diretorias da Amauc, Cis Amauc e Consórcio Lambari
para 2021:
Eleição da Diretoria da Amauc, Cis Amauc e Consórcio Lambari para 2021
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE –
AMAUC
Presidente – Leani Kapp Schmitt – Município de Arabutã
1ª Vice-Presidente – Marcelo Baldissera – Município de Ipira
2º Vice-Presidente – Olmir Paulinho Benjamini – Município de Piratuba
3º Vice-Presidente – Tarcílio Secco – Município de Presidente Castello Branco
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI
CATARINENSE - CONSÓRCIO LAMBARI
Presidente – Rogério Luciano Pacheco – Município de Concórdia
1ª Vice-Presidente – Clemor Batisti – Município de Itá
2º Vice-Presidente – Hilário Refatti – Município de Ipumirim

CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL

DE

SAÚDE

DO

ALTO

URUGUAI

CATARINENSE – CIS-AMAUC
Presidente – Edemilson Canale – Município de Seara
Vice-Presidente – Vanderlei Canci – Município de Irani
Secretário – Leani Kapp Schmitt – Município de Arabutã
2º Secretário – Olmir Paulinho Benjamini – Município de Piratuba
Representantes junto à FECAM, ARIS e CIGA
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Os prefeitos ainda definiram o nome dos Prefeitos, Edemilson Canale, Rogério
Luciano Pacheco e Olmir Paulinho Benjamini para representar a Amauc junto a
FECAM

Mapa Covid-19 (18 de dezembro)
Precisamos da sua ajuda para garantir que não ocorra relaxamento nas
medidas de prevenção da COVID-19
A região da Amauc continua classificada em nível gravíssimo para Covid-19,
conforme o novo mapa da matriz de risco divulgado nesta sexta-feira, 18 de
dezembro, pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
Quinze regiões do estado encontram-se em nível GRAVÍSSIMO de risco para
Covid-19.
Somente a região de Xanxerê está classificada com risco potencial GRAVE
para Covid-19.
Quando for sair use máscara. Lave frequentemente as mãos com água e
sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Respeite o distanciamento físico.
Evite aglomerações.

Fique Alerta para as orientações que estão sendo pelo

Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais.
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A única forma de combatermos o coronavírus é a prevenção. Cuide de si,
cuide de todos.

23 de dezembro
A região da Amauc continua classificada em nível gravíssimo para Covid-19,
conforme o novo mapa da matriz de risco divulgado nesta quarta-feira, 23 de
dezembro, pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
As dezesseis (16) regiões do estado encontram-se em nível de risco
GRAVÍSSIMO para Covid-19.
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Prevenção Covid-19 - Cuide de si, cuide de todos

Card’s Comemorativos
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Clipping de algumas matérias veiculadas na imprensa estadual.

NSC 07-05-2020

Balanço Geral SC Oeste (08 de maio)
O Balanço Geral Oeste fala com o presidente da Associação dos Municípios do
Alto Uruguai (Amauc), Emerson Ari Reichert, sobre medidas restritivas do
governo do estado.
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Balanço Geral SC Oeste (11 de maio)
Na última semana, os 14 prefeitos da região do Alto Uruguai se reuniram e
decidiram pelo não fechamento do comércio, mas vão reduzir em 30% o quadro
de funcionários no atendimento ao público. O presidente da Associação dos
Municípios do Alto Uruguai (Amauc), Emersom Reichert comenta a decisão.

Balanço Geral SC Oeste (20 de novembro de 2020)
Prefeitos dos municípios da região da Amauc estão reivindicando a reabilitação
de leitos destinados ao tratamento da Covid-19, no hospital de Concórdia.

Balanço Geral SC Oeste (24 de novembro de 2020)
A Associação dos Municípios do Alto Uruguai, que abrange 14 cidades, está
preocupado em relação aos leitos de UTI Covid-19. Hoje são apenas cinco leitos
habilitados no Hospital São Francisco de Concórdia.
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BOLETIM DIÁRIO DOS CASOS DE COVID-19 NA REGIÃO DA AMAUC

No dia 29 de março iniciamos a divulgação do Boletim diário de casos da
Covid-19

na

região

da

amauc

(abaixo

alguns

boletins)

Região do Alto Uruguai Catarinense não tem nenhum caso de coronavírus
confirmado até o momento. A orientação é que todos permaneçam em suas
casas.
Os casos suspeitos situações em que o quadro clínico é compatível com os
sintomas de COVID-19, estão sendo acompanhados pelas Secretarias de Saúde
dos Municípios. Não sendo realizado exames em todos os casos pois esses são
realizados somente nos pacientes hospitalizados, por não haver kits o suficiente
para teste até o momento. Somente os 2 casos de Concórdia e 1 caso de
Ipumirim foi coletado material para teste e aguardam resultado.
Juntos contra o coronavírus.

A região da Amauc tem três casos de COVID-19 confirmados, um (1) do
município de Concórdia e dois (2) no município de Ipumirim. Diante destas
informações voltamos a pedir a toda população que adote as medidas
necessárias para o combate desta Pandemia.
Precisamos ficar cientes que a retomada das atividades não significa que
vencemos a pandemia.
Somos todos responsáveis no combate ao coronavírus e juntos iremos sair
dessa.
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Sobe para doze(12) o número de casos confirmados de COVID-19 na região
da Amauc.
Arabutã três (3), Concórdia três(3), Ipumirim quatro(4) e Lindóia do Sul dois(2).
Os dois novos casos CONFIRMADOS de Concórdia, foram diagnosticados
pelo teste rápido, feito em um laboratório particular do município há alguns dias.
Como os laboratórios precisam repassar as informações ao Lacen, estes casos,
passam a fazer parte das estatísticas. Importante destacar que as duas pessoas
não precisaram de internação em nenhum momento e já ultrapassaram o
período de contaminação, portanto, constam como CURADA.
Estamos juntos nessa luta, e precisamos que cada um faça a sua parte.

Se

precisar sair, siga as recomendações do Convívio Responsável.
#amaucnocombateaocoronavirus
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Boletim atualizado dos casos de COVID-19 na região da Amauc.
É com pesar que informamos o registrou do primeiro óbito por coronavírus no
município de Concórdia.

Neste momento a prevenção é imprescindível,

precisamos que cada um faça a sua parte.
use

máscara

e

higienize

Se puder, fique em casa.
sempre

as

suas

Se sair
mãos.

#amaucnocombateaocoronavirus

Atualização do número de casos da Covid-19 nos municípios da AMAUC,
quarta-feira 17 de junho.
Para atualizar os números os municípios dependem dos resultados oficiais dos
laboratórios que podem chegar dias após a coleta. Diante disto, pode ocorrer
que os números divulgados de confirmados e recuperados ocorra no mesmo dia,
pois esses pacientes já cumpriram o período de isolamento e acompanhamento
não apresentando mais sintomas.
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Boletim coronavírus - região da AMAUC
Atualização do número de casos confirmados, recuperados, óbitos e ativos da
Covid-19 nos municípios da AMAUC.
A região da AMAUC soma 9.722 casos confirmados, 9.465 casos
recuperados, 64 óbitos e 193 casos Ativos.
O Estado de Santa Catarina soma 485.935 casos confirmados, 463.863
recuperados e 5.161 óbitos, conforme boletim divulgado na terça-feira (29/12).
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Alto Bela Vista
Arabutã
Concórdia
Ipira
Ipumirim
Irani
Itá
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Piratuba
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