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CUPAGEM

AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Gazeta Regional
Data 04/12/2009
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Guarany
Duas das mais tradicionais equipes da regiao
do Alto Irani entram em
campo neste domingo no
primeiro jogo da final da
31 a edis;ao da Copa Amai.
Olaria de Xanxere com
varios titulos municipais,
regionais, do estadual de
amadores e SuI Brasileiro
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vai encarar outro adversario com diversas estrelas
no peito. 0 Guarany de
Xaxirn, que na sua hist6ria
tambem registra muitos
titulos, entre eles cinco s6
da Copa Amai, urn titulo
do estadual de amadores e
uma participas;ao no campeonato catarinense em

1966, quando 0 certame
era dividido por regi6es.
As duas equipes medem
fors;as neste domingo (06)
as 16 horas no estadio da
Montanha em Xaxim. 0
confronto de volta sera
no dia 13, as 15h30 no
estadio Rafael Merisio em
Xanxere.
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DECISAo

DA COPA
AMAI
COMEI;A
DOMINGO
EMXAXIM

Olaria/Carrocerias Oeste

em
Guarany

(

Na primeira fase foram quatro vitorias,
tres empates e tres derrotas. Na segunda
fase no sistema mata-mata, 0 Guarany
enfrentou 0 Tabajara e venceu os dois
confrontos (2 a zero e 2 a 1). Ja na semifinal 0 Guarany eliminou 0 Independente
. de Sao Domingos. (Venceu por urn a zero
em Sao Domingos e perdeu em cas a por a
zero, levando a vaga na prorrogavao com
o placar de 1 a zero.)
.
.

Olaria
Na primeira etapa da competivao, 0
"tijolao do oeste" venceu tres jogos,
empatou quatro e perdeu apenas urn.
Na segunda fase eliminou a equipe
da Abelardense
com duas vitorias (2
ale4al)
.
Na fase semifinal 0 Olaria desbancou 0 Inducolor/3 Estrelas, com uma
vitoria por 3 ale
urn empate em 1
al.
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Come~o domingo

0

decisao"do Copo Amoi

o confronto

de volta sera no dia 13", as 15h30min, no estadio Rafael
Merisio em Xanxere

Golvogni
Xanxcre - Duas das mais
tradicionais equipes da regiao do Alto Irani entram em
campo neste domingo, dia

Aureo

06, no primeiro jogo da fmal
da 31 a edir;:aoda Copa Amai.
Olaria de Xanxere com VaDos titulos municipais, regionais, do estadual de amado-

res e SuI Brasileiro vai encarar outro adversario com diversas estrelas no peito. 0
Guarany de Xaxim, que em
sua hist6ria tambem regis-

~ tra muitos titulos, entre e1es,
~" cinco s6 da Copa Amai, urn
o titulo do estadual de amadores e uma participar;:ao no
campeonato catarinense em
1966, quando 0 certame era
dividido por regi5es. As
duas equipes medem forr;:as
neste domingo as 16 horas
no estadio da Montanha em
Xaxim. 0 confronto de volta sera no dia 13, as
15h30min, no estadio Rafael
Merisio em Xanxere.

As campanhas:
Guarany - N a primeira
fase foram quatro vit6rias, tres empates e tres
derrotas. Na segunda
fase no sistema matamata, 0 Guarany enfrentou 0 Tabajara e venceu
os dois confrontos (2 a
zero e 2 a 1). la, na semifinal, 0 Guarany eliminou
o Independente de Sao
Domingos. (Venceu por
urn a zero em Sao Domingos e perdeu em casa por
urn a zero, levando a vaga
na prorrogar;:ao com 0
placar de 1 a zero.)
Olaria - N a primeira
etapa da competir;:ao, 0
"tijolao do oeste" venceu
tresjogos, empatou quatro e perdeu apenas urn.
Na segunda fase e1irninou
a equipe da Abelardense
com duas vit6rias (2 ale
4 a 1). Na fase semifmal 0
Olaria
desbancou
0
Inducolor/Tres Estrelas,
com uma vit6ria por 3 a I
eum empate em 1 a 1.
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Copa Amai: Guarany e Olaria ficam no
empate no primeiro iogo da decisao
Aurea

Galvagni

Xaxim - 0 primeiro tempo
dO'confronto de 18Q minutos,
que vai decidir a Copa Amai
2009, aconteceu na tarde deste domingo, (06), no estadio
'daMontanha em Xaxirn. Nem
.0 calor de mais de 30 graus
tirou 0 brilho do primeiro jogo
da final entre Guarany e Olaria/Carrocerias Oeste. As
duas equipes com melhor
campanha na primeira fase se
enfrentaram pela primeira vez
nesta 31a edi~ao do certame
organizado pelas Ligas de
'futebol de Xanxere e Xaxim.
Em disputa, 0 trofeu "Osmar
Tozzo", prefeito de Passos
Maia e presidente da AmaiAssocia~ao dos Municipios
do Alto Irani. Urn empate em
2 a 2 deixou as duas equipes
. sem nenhuma vantagem para
o confronto final.
OJ ogo - 0 equilibrio marcou 0 primeiro tempo. 0
Guarany saiu na frente, logo
aos sete minutos atraves de
Jede, com urn chute de fora
da area, a bola ainda tocou na

trave antes de entrar. 0
centroavante Mario Sergio
marcou 0 gol de empate do
Olaria aos 17 minutos, depois
de uma grande jogada de
Pericles. As duas equipes ainda tiveram duas grandes
chances
de amp liar 0
marcador na primeira etapa. 0
Guarany parou nas boas defesas do goleiro Pisca, e
Clever, do Olaria, ainda chutou uma bola no trav.essao do
goleiro Veloso. No segundo
tempo, Pericles fez boajogada e pinzeta chutou na gaveta do goleiro Veloso, fazendo
2 a 1 de virada. Mas 0 garoto
Duio tambem marcou 0 seu
deixando novamente 0 placar
em igualdade, fazendo 2 a 2
aos 20 minutos. 0 Guarany
ainda pressionou, tentando 0
gol da vitoria, mas 0 cansa~o
tomou 'conta das duas equipes, e 0 empate acabou sendo 0 resultado maisjusto. Jorge Luis Lima e Silva fizeram
uma arbitragem nota dez, no
primeiro confronto da decisao. 0 segundo tempo acon-

tece no proximo sabado (12
de dezembro), as 15h30miii
no estadio Rafael Merisio em
)eanxere. Em caso de novo
empate, havera prorrogayao
de30 minutos (15 xIS), epersistindo, a igualdade, 0 campeao sera conhecido na cobranya de penaltis.
·Ficha Tecnica:
Guarany - Veloso, Avelane
(cap), Marcio, Neimar, Cesar,
Jede, Zauri (Oswaldo),
Fiorentin, Pena (Vini), Duio e
Alexandre (Jonas). Treina-

dor: Carlinhos
Olaria/Carrocerias OestePisca, Xuxa, Edilson (cap),
Marcao, Vagner (Renan),
Marquinhos (peretti), Pinzeta,
Bibico, Mario sergio, Pericles
e Clever. Treinador: Amarildo
"Peninha" Pieper.
Gols:
Jede
e Duio
(Guarany), Mario Sergio e
pinzeta (0laria)
Arbitragem - Jorge Luis
Lima e Silva
Assistentes: Lilio Bortolon
e Marino de Oliveira
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Amai esco/he novo presidente
Os prefeitos de Xanxere, Bruno Bortoluzzi;
Faxinal dos Guedes, Flavio Boff; Ipuar;;u, Denilso Casal; e de Ouro Verde, Sadi Oliveira da
Luz, sao candidatos a presidente da Associar;;aodos Municipios do Alto Irani (Amai), em
eleir;;ao que acontece no dia 17, quinta-feira
proxima, na sede da associar;;ao, em Xanxere.
A presidencla da entidade, conforme acordo
entre os prefeitos cabera a um representante
do PSDB, que elegeu quatro dos 14 prefeitos
na eleir;;ao de 2008. Osmar Tozzo, do PMDB,
atual presidente daAmai tambem ocupa 0 cargo seguindo 0 acordo: 0 PMDB elegeu cinco
prefeitos e coube indicar 0 primeiro presidente
da Amai, entre os novos prefeitos. Na sequencia, 0 presidente de 20 I0 cabera ao DEM
(elegeu tres prefeitos na regiao) e em 2012 ao
PT, que administra as prefeituras de Sao Domingos e Abelardo Luz. Pelo mesmo acordo,
o proximo vice-presidente saira dos prefeitos
do Democratas.
Embora a escolha do presidente tucano da
Amai esteja "sob sigilo", Cobras e Lagartos
aposta suas fichas no prefeito de Xanxere,
Bruno Bortoluzzi. Mas nada esta decidido.
Entre os grandes "pepinos" que prefeitos, atrayeS da Amai, terao que "descascar" em 2010,
destaque para 0 cumprimento de exigencias
previstas no Estatutoda Cidade, entre elas a
conclusao dos pIanos municipais de saneamento. Quem nao fizer, corre 0 risco de vel'
secar as torneiras de recursos federais. Tudo
conforme determina 0 Estatuto.

Sob a presidencia do prefeito de Passos
Maia, Osmar Tozzo, a Amai viabilizou importantes avanr;;os em 2009. Entre eles a promor;;aode um curso de pos-graduar;;ao em gestao
publica - ferramenta cada vez mais imprescindivel para quem quer administrar 0 municipio
com modernidade, eficiencia e capacitar;;ao da
maquina administrativa.
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, Cop a Amai:

Empate na primeira partida da decisao
o

Guarani de Xaxim recebeu 0 Olaria domingo, 6 de
dezembro
em seu estadio
em Xaxim e ficou s6 no empate em 2 a 2, com 0 Olariaj
Carrocerias Oeste na final da
Copa Amai deste ano. 0 Gua- I
rani ate que esteve na frente
por duas vezes, mas 0 Olaria
soube chegar ao empate e
agora joga a final em casa e
diante de sua torcida para
chegar a mais urn titulo da.
competi~ao.

Grande final

"-.~
''\;

e neste

sabado

Se espera sem duvida urn grande publico para a final da Cop a Amai neste sabado
12 de dezembro, as 16hs, no estadio do Olaria no Bairro Aparecida. 0 torcedor
com certeza vera urn grande jogo, a exemplo do que foi domingo passado na primeira partida em Xaxim._

o jogador

Cassiano born jogador do Guarani

Cassiano do Guarani que usou a camisa numero 11 na partida de ida da
final da Cop a Amai, fez a diferen~a diante do OlariajCarrocerias
Oeste. Cassiano
ainda fez urn gola~o de falta contra 0 Pisca, a bola bateu na frente e entrou, sem
chances!

JOSUe nao joga a final da Copa Amai

Pelo que se sabe, Josue do Olaria pegou dois jogos de suspensao pelos fatosocorridos no jogo diante do Trcs Estrelas, e assim sendo nao joga a final da Copa Amai
neste sabado. Josue e born jogador, rapido e com certeza vai fazer falta para ajudar
seus companheiros de equipe.
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Olaria e Guarany decidem
a Copa Amai neste sabado

Olaria e Guarany decidem
a Copa Amai nesle· sabado
o

carnpeao regional da Amai vai sair
do segundo confronto entre Olaria e
Guarany neste slibado, 12 de novembro,
as 16 horns no estadio Rafael Merisio.

foram marcados 155 gols nos 53 jogos,

A briga pela defesa menos vazada e·
o artilheiro da competic;ao- Alem do

mata-mata,
0 Guarany
enfrentou 0
Tabajara e venceu os dois confrontos
(2 a zero e 2 a 1). Ja na semifinal 0
Guarany eliminou 0 Independente de

As duas equipes medem fon;:as no
segundo jogo da decisao e da disputa
do trofeu "Osmar Tozzo". No primeiro

titulo da copaAmai, urn atrativo a mais
estara em jogo neSte sabado. As duas
equipes finalistas tern a melhor defesa

Sao Domingos. (Venceu por urn a zero
em Sao Domingos eperdeu em casa par
a zero, levando a vaga na prorrogas;ao

cbissico
da decisao
realizado
no
domingo passado, dia 06, no estadio
da Montanha em Xaxirn houve empate
em 2 a 2. Jede e Duio marcaram os

ate agora. Elas sofreram 14 gols em 13
jogos. A briga pela artilharia tambem
envolve Olaria e Guarany.
Mario
Sergio do Olaria tern 7 gols marcados e

com 0 placar de 1 a zero.) No primeiro
jogo da final empate em 2 a 2 com 0
Olaria.
Olaria - Na primeira
etapa da

gols do Guarany e Mario Sergio e
pinzeta anotaram os gols do time de
Xanxere. 0 equilIbrio entre duas das
mais tradicionais equipes do Alto Irani

Fiorentin do Guarany marcou seis vezes
atell.gora.
As campanhas dos finalistas:

competis;ao, 0 "tijoHio do oeste" venceu
tres jogos, empatou quatro e perdeu
apenas urn. Na segunda fase eliminou a

Guarany - Na primeira

equipe daAbelardense com duas vit6rias
(2 a 1 e4a 1). Nafase semifinal 0 Olaria
desbancou 0 Inducolor/3 Estrelas, com
urna vit6ria por 3 ale
urn
empate em 1 a 1. Na primeira
partida da decisao urn empate
em 2 a 2 com 0 Guarany.

deve marcar 0 jogo deste sabado que var
decidir 0 carnpeao. Em caso de novo.
empate havera prorrogas;ao de 30
minutos, e persistindo a igualdade, 0
campeao sera conhecido na cobrans;a
de penaltis. Olaria e Guarany fizeram
a melhor campanha da primeira fase
da 31 a edis;ao da Copa Amai. A
competis;ao teve inicio no dill.23 de
agosto. F oram realizadas 15 rodadas
com 40 jogos na primeira fase, oito na
segunda, quatro na semifinal e urn no
primeiro confronto dafinal. Ate agora

uma media de 2,92 gols por partida.

fase foram
quatro vit6rias, tres empates e tres
derrotas. Na segunda fase no sistema
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Conlracapa

OIaria conquista a Copa Amai

Trofeu Osmar Tozzo ficou com a equipe de Xanxere
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Colegiado 'deEducacao destaca·lrabalhos Uo ann
Xanxcrc - 0 Colegiado de
Educayao da Associayao dos
MunicipiosdoAltoIrani(Amai)
encerra as atividades do ano
com avaliayao positiva. Muirnscapacitayocs foram realizadas em 2009 e trouxeramnovas
informayoes para os secretanos e equipe diretiva do
colegiado.
'
A presid@ntedo colegiado
de educayao, Iraci Barrinuevo,
explica que nesse ano as reunioes tiveram evoluya0significativa em tomo de uma educayao eficaz. "N6s prQcuramos
trabalhar assuntos importantes
e de destaque coIT).o0 Fundeb,
pIanos de educayao e gestao
educacionaL Em todas as reunioes e capacitayoes tivemos
a participayao de todos os muniCipi.os",comenta.
Em 2009, foram 64 horas de
trabalhocom profissionaispara
atender as necessidade e desenvolver sccr~tarios,legalizar
situayoes pendentes e dar conca de todos os assuntos, porgu~. 0 Plano Nac~o?~l preve
qu~ t"odosos muruClplOSestejam engajados. ''Faz dois anos
e meio que temos urn trabalho
sistematizado, buscando dis-

A primeira reuniao de 2010 ja esta marcada
para 0 dia 11 de fevereiro
.
cutir assuntos que sao anseios
dos secretarios.Lcmbramos da
Amai, que deu condiyoes de
encontros e assuntos relacionados aos municipios para fortalecer a educayao da regiao",
explica.
Para 2010,0 colegiado quer
dar continuidade ao trabalhp
para aperfeiyoar os secretarios
e dar respaldo politicamente
para a regiao. A primeira rcuniao de 2010 ja esta marcada
para 0 dia 11 de fevereiro na

sede da Associayao dos Municipios do Alto Irani. A presidente do colegiado explica que
essa reuniao sera somente para
os secretarios dos 14municipi-.
os da associayao e 0 assunto
discutido sera sobre gestao.
"Nos quercmos aproveitare de-I
sejarurnFelizNataleAnoNovo
para todas as equipes das secretarias de educayao e que J
possamos estar juntos traba- ;
lhandonopr6ximoano", finaliza.
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