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Olaria empata na estreia da Copa Amai 2011
Jogando em casa, 0 Olaria recebeu, no estadio Rafael Merisio, 0 time da CME Bom Jesus 29 de
Junho. De acordo com Pericles Correa, tecnico do time de Xanxere,
jogo foi equilibrado

0 empate foi justo, pais a

durante os 90 minutos.

Arison marcou para 0 Olaria e, para 0 time de Bom Jesus, a atacante

Boi deixou 0 dele.

A primeira rodada teve mais um empate. Em Xaxim, ap6s a abertura da competic;ao,
casa empatou em 1 a 1, com a equipe do Tres Quedas, de Abelardo
Neste domingo (28), mais tres jogos complementam

0 time da

Luz.

a primeira rodada.

Confira:
Chave B - em Marema, CME Marema I Estrela X EC Inducolor Tres Estrelas· ,
Chave B - em Passos Maia, CME Passos Maia X Esporte Clube Gaucho;
Chave C - em Abelardo

Postado por: Pedro Colin

Luz, Associac;ao

Esportiva

25 de Maio X Sociedade

Esportiva

Uniao.
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Classico entre times de Xanxere na primeira rodada da
Copa Amai
A cerimonia de abertura da Copa Amai 2011 acontece
neste sabado (27), as 15h, no estadio da Montanha,
em Xaxim. Logo apos a abertura, entram em campo
time da casa e atual campeao da competig80,

0

0

Guarani de Xaxim, enfrentando a Associa<;ao
Esportiva Tres Quedas, de Abelardo Luz.
Ainda no sabado (27) pela Chave "C", em Xanxere, no
estadio Rafael Merisio,

0

Olaria recebe

0

time da CME

Bom Jesus 29 de Junho.
No domingo, tambem em Xanxere, tera classico local no estadio Municipal. 0 time verde e
branco recebe a AA Bavial/Aguia Azul.
Confira os demais jogos de Domingo:
Chave B - em Marema, CME Marema I Estrela X EC Inducolor Tres Estrelas;
Chave B - em Passos Maia, CME Passos Maia X Esporte Clube Gaucho;
Chave C - em Abelardo Luz, Associa<;ao Esportiva 25 de Maio X Sociedade Esportiva Uniao.
Confira as chaves:
Chave A:
Guarani de Xaxim
Tres Quedas de Abelardo Luz
Tabajara Unoesc de Xanxere
A.A.BaviaI/Aguia Azul de Xanxere
Chave B:
Inducolor Tres Estrelas de Xanxere
CME de Passos Maia
Gaucho de Xaxim
CME de Marema
Chave C:
Olaria de Xanxere
Uniao de Sao Domingos
25 de Maio de Abelardo Luz
CME 29 de Junho de Bom Jesus
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Copa AMAI "Trofeu Gilson Luiz Vicenzi" tern
equipes na disputa

12

Geral
Postado por Reda~ao
Seg 29 de Agosto de 2011 08:27

A Associa~ao

dos Municipios

(AMAI) em parceria
Xanxerenser

do Alto Irani

com a Liga Esportiva

(LEX) realizaram

(27) a abertura

no sabado

oficial da 32

Copa AMAI

3

"Trofeu Gilson Luiz Vicenzi"

de futebol

no

Estadio da Montanha em Xaxim.
Neste

ana

12

competi~ao:

equipes

Tres

de Abelardo

participam

Quedas e 25

de

Luz; 29 de Junho

Jesus;

Estrela

de

Passos

Maia; Sociedade

de Sao Domingos;

Marema;

de Bom

CME

Esportiva

Guarany

da,
Maio
de
Uniao

e Gaucho de

Xaxim; Bavial I Aguia Azul, Inducolor

Tres

Estrelas, Olaria e Tabajara de Xanxere. Todas enviaram representantes

devidamente

fardados para prestigiar a

cerimonia.

o

Secreta rio de Desenvolvimento

Regional de Xanxere, Carlos Colatto, enfatizou a grandiosidade

salientando que hoje, e um evento tao importante para a regiao quanto 0 Campeonato

o

Prefeito de Xaxim e Presidente

tradicional,

da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, salientou

da Copa AMAI

Estadual de Amadores.

que a Copa AMAI ja e um evento

e que acima da viteria que se busca em cada partida devem prevalecer

0

respeito e a amizade entre

as equipes.
Apes 0 cerimonial

0 Presidente

da AMAI e as demais autoridades

presentes

deram simbolicamente

inicial da Copa AMAI 2011.

o jogo

de estn§ia entre 0 Guarany de Xaxim eo 0 Tres Quedas de Abelardo Luz encerrou em 1x1.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

0 pontape
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Copa AMAI 2011 come9a com 12 equipes na disputa
Ap6s

0

cerimonial

simbolicamente

0

0

Presidente da AMAI e as demais autoridades presentes deram

pontape inicial da Copa AMAI 2011.
Xanxere - A Associa<;ao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) em parceria com a Liga
Esportiva Xanxerenser

(LEX) realizaram no

sabado (27) a abertura oficial da 32a Copa
AMAI "Trofeu Gilson Luiz Vicenzi" de futebol no
Estadio da Montanha em Xaxim.
Neste ana 12 equipes participam da
competi<;ao: Tres Quedas e 25 de Maio de
Abelardo Luz; 29 de Junho de Bom Jesus;
Estrela de Marema; CME de Passos Maia; Sociedade Esportiva Uniao de Sao Domingos; Guarany e
Gaucho de Xaxim; Bavial / Aguia Azul, Inducolor Tres Estrelas, Olaria e Tabajara de Xanxere. Todas
enviaram representantes

o Secretario

devidamente fardados para prestigiar a cerim6nia.

de Desenvolvimento

Copa AMAI salientando que hoje,

Regional de Xanxere, Carlos Colatto, enfatizou a grandiosidade

e um evento

tao importante para a regiao quanto

0

da

Campeonato

Estadual de Amadores.

o Prefeito

de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, salientou que a Copa AMAI ja e um

evento tradicional, e que acima da vit6ria que se busca em cada partida devem prevalecer 0 respeito
e a amizade entre as equipes.
Ap6s

0

cerimonial

0

Presidente da AM AI e as demais autoridades presentes deram simbolicamente

pontape inicial da Copa AMAI 2011.

A rodada deste fim de semana fechou com os seguintes resultados:
Sabado
Chave A
SERC Guarany 1 X 1 Associa<;ao Esportiva Tres Quedas
Chave C
E C Olaria / Carrocerias Oeste 1 X 1 CME Bom Jesus 29 de Junho

Domingo
Chave A
Tabajara F. C. / Unoesc 3 X 0 A. A. Bavial / Aguia Azul
Chave B
CME Marema / Estrela 1 X 2 EC Inducolor Tres Estrelas
CME Passos Maia 2 X 1 Esporte Clube Gaucho
Chave C
Associa<;ao Esportiva 25 de Maio 6 X 2 Sociedade Esportiva Uniao

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

0

~ ...
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Copa AMAI "Trofeu Gilson Luiz
Vicenzi" tern 12 equipes na disputa

29/08 - Xaxim - A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a
Liga Esportiva Xanxerenser (LEX) realizaram no sabado (27) a abertura oficial da 32a Copa
AMAI "Trofeu Gilson Luiz Vicenzi" de futebol no Estadio da Montanha em Xaxim.
Neste ana 12 equipes participam da competi<;ao: Tres Ouedas e 25 de Maio de
Abelardo Luz; 29 de Junho de Bom Jesus; Estrela de Marema; CME de Pass os Maia;
Sociedade Esportiva Uniao de Sao Domingos; Guarany e Gaucho de Xaxim; Baviall Aguia
Azul, Inducolor Tres Estrelas, Olaria e Tabajara de Xanxere. Todas enviaram representantes
devidamente fardados para prestigiar a cerimonia.
Secretario de Desenvolvimento
Regional de Xanxere, Carlos Colatto,
enfatizou a grandiosidade da Copa AMAI
salientando que hoje, e um evento tao
importante para a regiao quanto 0
Campeonato Estadual de Amadores.
Prefeito de Xaxim e Presidente da
AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, salientou que a
Copa AMAI ja e um evento tradicional, e que
acima da vit6ria que se busca em cada partida
devem prevalecer 0 respeito e a amizade
entre as equipes.
Ap6s 0 cerimonial 0 Presidente da AMAI
e as demais autoridades presentes deram simbolicamente 0 pontape inicial da Copa AMAI
2011.
jogo de estreia entre 0 Guarany de Xaxim eo Tres Ouedas de Abelardo Luz encerrou
em 1x1.

o

o

o
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NOTiCIAS

29/08/2011
- Passos Maia estreia
com vitoria na Copa AMAI

CME de Passos Maia estreou com vit6ria
na COPA Amai 2011,0 jogo foi no domingo
a tarde, no Estadio Municipal Ludovico Jose
Dall Acqua, e a equipe passosmaiense
enceu 0 Gaucho de Xaxim, pelo placar de
x1 assumindo a lideranc;a do Grupo B da
competic;ao.

presenc;a do publico foi boa e ajudou a
empurrar a equipe da casa para a vit6ria.
inda no primeiro tempo, Vandinho
aproveitou cruzamento de Joao para abrir 0 placar de cabec;a, um bonito gol que dava a vantagem
parcial para Passos Maia.
Ap6s 0 gol sofrido, a equipe de Xaxim partiu em busca do empate, e alcanc;ou 0 objetivo no final da
primeira etapa com 0 gol de Gelson. Na volta do intervalo, a equipe de Passos Maia fez valer 0
mando de campo e chegou ao segundo gol, que seria 0 gol da vit6ria. Ap6s cobranc;a de falta de
Joao, Michel aproveitou 0 descuido da zaga e no rebote mandou a bola pra rede.
No final, houve pressao dos visitantes em busca do empate, mas sem sucesso. Passos Maia segurou
a vantagem ate 0 fim e ainda teve uma grande oportunidade de ampliar no final, em um contra-ataque
rapido. Depois dos quatro minutos de acrescimos 0 arbitro apitou 0 fim do jogo, estava decretada a
primeira vit6ria do Passos Maia na Copa Amai 2011.

o pr6ximo

confronto sera no sabado, dia 3, contra 0 Tres Estrelas, em Xanxere. 0 duelo valera a
lideranc;a isolada do grupo, ja que a equipe de Xanxere tambem venceu na estreia, 2x1 contra
Marema, na casa do adversario. No domingo, dia 4, Passos Maia tem compromisso em Ouro Verde,
pelo campeonato Regional, onde joga por um em pate para se garantir na segunda fase.

A equipe de Passos Maia, comandada pelo tecnico Adelar, foi a campo com Ronaldo, Joao, Rodrigo,
Fernandao, Douglas, Alexandre, Valdinei, Fernandinho, Veio, Michel e Vandinho. No decorrer do jogo
entraram Ivonei, Jair Jose, Rodrigo Loregian e Silvio.

Fonte: Prefeitura de Passos Maia - Jarbas Ritter de Ramos
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Abelardo Luz: Esporte Clube 25 de Maio estreia com vit6ria na Copa AMAI
a proximo jogo da equipe sera neste saba do (3), as 16h, contra a equipe 29 de junho, no estadio
do a/aria em Xanxere.

Abelardo Luz - 0 Esporte Clube 25 de Maio fez 0 dever de casa e estreou com vito ria na Copa AMAI
de Futebol 2011. A equipe abelardense goleou 0 Uniao de Sao Domingos, por 6 a 2, no ultimo
domingo (28), no Estadio Municipal "Valdir Luiz Stefani", em Abelardo Luz.
A equipe come90u perdendo por 1 a 0 e logo tratou de buscar 0 em pate que veio com um gol de
pt:"malti.Tambem logo no infcio teve um jogador expulso e mesmo com um atleta a menos em campo
a equipe foi pra cima do adversario para reverter 0 placar.
Os gols da equipe abelardense foram marcados pelos atletas Ricardo dos Santos (3), Antonio Rafael
(2) e Edenilson Silva (1).

o tecnico

Neguinho Andretta destacou que a equipe soube apraveitar as oportunidades.

atletas nao se abateram depois da expulsao e no contra-ataque
enfatizou.

o Esporte

Clube 25 de Maio tem como patracinadores

conseguimos

e apoiadores a Prefeitura Municipal de

Abelardo Luz, SICREDI, TRR Gilioli, Rosa de Saran, Carizatur, Correio Abelardense

o proximo

"Nossos

virar a partida",

e Ponto da Gula.

jogo da equipe sera neste sabado (3), as 16h, contra a equipe 29 de junho, no estadio do
alaria em Xanxere.
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Vefculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
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Xanxerenses participam de Seminario sobre Ferrovias
em Porto Aleg re
Na ultima sexta-feira (26), foi realizado, na Assembleia
em Porto Alegre,

0

Seminario "Diagn6sticos

Legislativa,

e Estrategias das

Ferrovias no Sui do Pais". A regiao do Alto Irani esteve
representada

pelo Vereador de Xanxere, Paulo Boita, e pelo vice-

presidente regional Oeste da Facisc, Jaime Bavaresco.
De acordo com a assessoria de imprensa da Amai,
definiu que a ferrovia Norte Sui tenha

0

0

evento

foco Sui-Norte, para que

se concretize tambem com a mesma velocidade com que esta
sendo contemplada

a regiao Norte do pais. Entre os principais temas em discussao estiveram a definic;:ao de qual

modelo ferroviario projeta-se para

0

futuro,

a situac;:ao de contratos e concessionarias

e a inclusao das ferrovias

no PPA (Plano Plurianual).
Os investimentos

em ferrovias representam transporte mais barato e seguro, alem de manter atividades

produtivas e promover um novo sistema modal em conjunto com rodovias. De acordo com 0 secretario de
Polftica de Transportes do Ministerio dos Transportes,

Marcelo Perrupato, cerca de R$ 300 bilh6es devem ser

investidos em logistica na pr6xima decada, R$ 30 bilh6es por ano.
- 0 Plano Nacional de Logistica busca colocar
esta revendo processo de concess6es,
que sao patrimonios publicos.

0

pais com uma estrutura em ferrovias. Neste sentido,

0

Ministerio

com a readaptac;:ao da Valec, com func;:ao tambem de manter as ferrovias

E possivel

calcular que a conclusao do trecho de 1600 km ate 0 porto de Rio

Grande acontec;:a em 2016. Ainda restam etapas a serem cumpridas, com processos sujeitos a fiscalizac;:6es.

E

precise tambem a forc;:apolftica da mobilizac;:ao popular - afirma Perrupato.

Trabalhos na regiao do Alto Irani
A partir do Seminario realizado no dia cinco de agosto, em Xanxere, acordou-se a formac;:ao de um grupo de
trabalho composto pelas Camaras de Vereadores,

Amai, Prefeituras, SDR, Acix, Facisc e Sindicatos.

A primeira reuniao do grupo aconteceu no dia 23 de agosto, e foram discutidas estrategias para que a regiao do
Alto Irani manifeste a preocupac;:ao e a necessidade
desenvolvimento

o grupo

da implantac;:ao da ferrovia para alavancar

regional.

optou pel a realizac;:ao de um abaixo-assinado,

no qual estima-se recolher 50 mil assinaturas.

documento sera entregue ao Presidente da Frente Parlamentar
Uczai, para que fac;:aencaminhamentos

o vereador

assinaturas e, para isso, conta com
o abaixo-assinado

0

Mista de Ferrovias e Deputado Federal, Pedro

0

pr6ximo dia 15 de setembro, a meta de arrecadar mais 50 mil

apoio da comunidade

xanxerense.

Para os interessados

caminho". As assinaturas devem ser entregues na sede da Amai ate

setembro, lembrando que esta data pode ser prorrogada em virtude de agendamento
dos Transportes.

em colaborar com

e possivel fazer 0 download do arquivo na pagina da Amai: www.amaisc.org.br.
0

0

ao DNIT e ao ministro dos Transportes.

Paulo Boita (PT) destacou que, ate

"Ferrovia, esse e

0

0

no banner

pr6ximo dia 16 de

de audiencia no Ministerio
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Tabajara leva a melhor contra
rodada da Copa Amai

0

Bavial na primeira

No ultimo domingo (28), duas equipes xanxerenses se enfrentaram pela primeira rodada
da Copa Amai 2011. 0 jogo aconteceu no estadio municipal, onde

0

Tabajara venceu a

Associa~ao Atletica Bavial Aguia Azul pelo placar de 3 a O.

Outros tres jogos da Copa Amai
2011 aconteceram no domingo,
pela primeira rodada.

o Inducolor

Tres Estrelas de

Xanxere foi a Marema e venceu

0

time da casa pelo placar de 2 a 1;
em Passos Maia, a CME local
venceu por de 2 a 1 0 time do
Esporte Clube Gaucho de Xaxim;
em Abelardo Luz,

0

time da

Associa<;:aoEsportiva 25 de Maio
venceu a Sociedade Esportiva Uniao, por 6 a 2.
No proximo sabado, come<;:aa segunda rodada com dois jogos. Confira os confrontos.
Em Xanxere, no estadio municipal, a equipe do Tres Estrelas recebe a CME de Passos Maia; em
Bom Jesus,

0

time 29 de Junho recebe a equipe do 25 de Maio de Abelardo Luz. Os do is jogos

come<;:amas 16 horas.
No domingo, outros quatro jogos fecham a rodada. Na cidade de Abelardo Luz,

0

time do Tres

Quedas recebe a equipe do Tabajara. Ja em Xanxere, no estadio municipal, a equipe do Bavial
enfrenta

0

Guarany de Xaxim; em Xaxim,

0

time do Gaucho recebe a equipe da CME de

Marema. Os quatro jogos come<;:amas 15h30min.

Texto: Pedro Colin

Postado por: Leticia Faria
Fotos: Arquivo
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Noticias

AMAI - Regiao do Alto Irani representada no Semina rio sobre Ferrovias em
Porto Alegre
30/08/2011

Na sexta-feira
"Diagnosticos
representada
Facisc, Jaime

- 12:16:00

(26) foi realizado na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, 0 Seminario
e Estrategias das Ferrovias no Sui do PaiS", a regiao do Alto Irani esteve
pelo Vereador de Xanxere, Paulo Boita e pelo Vice-presidente regional oeste da
Bavaresco.

o evento definiu que a ferrovia Norte Sui tenha 0 foco Sui-Norte, para que concretize-se tambem
com a mesma velocidade com que esta sendo contemplada a regiao Norte do pais. Entre os
principais temas em discussao estiveram a defini<;;aode qual modelo ferroviario projeta-se para 0
futuro, a situa<;;aode contratos e concessionarias e a inclusao das ferrovias no PPA (Plano
Plurianual).
Os investimentos em ferrovias representam transporte mais barato e seguro, alem de manter
atividades produtivas e promover um novo sistema modal em conjunto com rodovias. De acordo
com 0 secreta rio de polftica de transportes do Ministerio dos Transportes, Marcelo Perrupato, cerca
de 300 bilh6es de reais dever ser investidos em loglstica na proxima decada, R$ 30 bilh6es por
ano.
"0 Plano Nacional de Logistica busca colocar 0 pais com uma estrutura em ferrovias. Neste senti do,
o Ministerio esta revendo processo de concess6es, com a readapta<;;aoda VALEC, com fun<;;ao
tambem de manter as ferrovias que sao patrimonio publico. E posslvel calcular que a conclusao do
trecho de 1600 km ate 0 porto de Rio Grande aconte<;;aem 2016. Ainda restam eta pas a serem
cumpridas, com processos sujeitos a fiscaliza<;;6es.E preciso tambem a for<;;apolftica da mobiliza<;;ao
popular", afirma Perrupato.
Trabalhos na regiao do Alto Irani. ..
A parti':. do Seminario realizado no dia cinco de agosto, realizado em Xanxere, acordou-se a
forma<;;aoum grupo de trabalho composto pelas Camaras de Vereadores AMAI Prefeituras SDR
A~ix, Facisc e Sin,dicatos. A primeira reuniao do grupo aconteceu no dia
de ~gosto, onde' fora;'
dlscutldas estrateglas para que a regiao do Alto Irani manifeste a preocupa<;;aoe a necessidade da
implanta<;;aoda ferrovia para alavancar 0 desenvolvimento regional.

23

o grupo optou pe~arealiza<;;aode um abaixo assinado, onde estima-se recolher 50 mil assinaturas.
o documento sera e.ntregue ao Presidente da Frente Parlamentar Mista de Ferrovias e Deputado
Federal, Pedro Uczal, para que
Transportes.

0

mesmo fa<;;aencaminhamentos ao DNIT e ao Ministro dos

Para ,o~ interessados em colaborar com 0 abaixo assinado e possivel fazer 0 download do arquivo
na pagrna da AMAI: www.amalsc.org.br. no banner "Ferrovia, esse e 0 caminho". As assinaturas
devem ser entregues na s~de da AMAI ate 0 proximo dia 16 de setembro, lembrando que esta data
pode ser prorrogada em vlrtude de agendamento de audiencia no Ministerio dos Transportes.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Regiao do Alto Irani representada no Seminario
sobre Ferrovias em Porto Alegre
Eventos
Postado por Redag80
Ter, 30 de Agosto de 2011 12.36

Na sexta-feira (26) foi realizado na Assembleia
Legislativa em Porto Alegre, 0 Seminario
"Diagn6sticos

e Estrategias das Ferrovias no Sui do

Pais", a regiao do Alto Irani esteve representada

pelo

iVereador de Xanxere, Paulo Boita e pelo Vicepresidente regional oeste da Facisc, Jaime
Bavaresco.

o evento

definiu que a ferrovia Norte Sui tenha 0 foco

Sui-Norte, para que concretize-se

tambem com a

mesma velocidade com que esta sen do contemplada
a regiao Norte do pais. Entre os principais temas em discussao estiveram a definigao de qual modelo ferroviario
projeta-se para 0 futuro,

a situagao de contratos e concessionarias

e a inclusao das ferrovias no PPA (Plano

Plurianual).
Os investimentos

em ferrovias representam transporte mais barato e seguro, alem de manter atividades

produtivas e prom over um novo sistema modal em conjunto com rodovias. De acordo com 0 secretario de
politica de transportes do Ministerio dos Transportes,

Marcelo Perrupato, cerca de 300 bilh6es de reais dever ser

investidos em logistica na pr6xima decada, R$ 30 bilh6es por ano.
"0 Plano Nacional de Logistica busca colocar 0 pais com uma estrutura em ferrovias. Neste sentido, 0 Ministerio
esta revendo processo de concess6es,
ferrovias que sao patrim6nio publico.

com a readaptagao da VALEC, com fung80 tambem de manter as

E

possivel calcular que a conclusao do trecho de 1600 km ate 0 porto de

Rio Grande acontega em 2016. Ainda restam etapas a serem cumpridas, com processos sujeitos a fiscalizag6es.

E

precise tambem a forga politica da mobilizagao popular", afirma Perrupato.

Trabalhos na regiao do Alto Irani...
A partir do Seminario realizado no dia cinco de agosto, realizado em Xanxere, acordou-se
de trabalho composto pelas Camaras de Vereadores,

AMAI, Prefeituras,

a formagao um grupo

SDR, Acix, Facisc e Sindicatos. A

primeira reuniao do grupo aconteceu no dia 23 de agosto, onde foram discutidas estrategias
do Alto Irani manifeste a preocupagao e a necessidade
desenvolvimento

o grupo

para que a regiao

da implantagao da ferrovia para alavancar 0

regional.

optou pela realizagao de um abaixo assinado, on de estima-se recolher 50 mil assinaturas.

sera entregue ao Presidente da Frente Parlamentar
que 0 mesmo faga encaminhamentos
Para os interessados

0 documento

Mista de Ferrovias e Deputado Federal, Pedro Uczai, para

ao DNIT e ao Ministro dos Transportes.

em colaborar com 0 abaixo assinado e possivel fazer 0 download do arquivo na pagina da

AMAI: www.amaisc.org.br.

no banner "Ferrovia, esse e 0 caminho". As assinaturas

devem ser entregues na sede

da AMAI ate 0 pr6ximo dia 16 de setembro, lembrando que esta data pode ser prorrogada em virtude de
agendamento

de audiencia no Ministerio dos Transportes.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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·Copa Arnai l'TrofeuGiison Luiz
Vicenzrl tern 12 equipes na disputa
AAssocia~o dos Municipios
do Alto Irani (Amai) e a Liga Es- /
portiva Xanxerenser (LEX) realizaram no sabado (27) a abertura oficial da 323 Copa Amai "1'rofeu Gilson Luiz Vicenzi" de Mebol, no Estadio da Montanha em
Xaxim.
Neste ana 12 equipes partic\pam da competi~o: Tres Quedas e 25 de Maio de Abelardo
Luz; 29 de Junho de Bom Jesus;
Estrela de Marema; CME de
Passos Maia; Sociedade Esportiva Uniao de Sao Domingos;
Guarany e Gaucho de Xaxim;
Bavial I Aguia Azul, Inducolor
Tres Estrelas, Olaria e Tabajara
de Xanxere. Todas enviaram representantes devidamente fardados para prestigiar a cerimonia.
o Secretario de Desenvolvimento Regional de Xanxere,
Carlos Colatto, enfatizou a grandiosidade da CopaAmai salien-

Abertura da competic;ao que contou com 12 equipes

tando que hoje, e um evento tao
importante para a regiao quanto
o Campeonato Estadual deAmadores.
Prefeito de Xaxim e Presidente da Amai, Gilson Luiz Vicenzi, salientou que a Copa ja e
um evento tradicional e que, acima da vitoria que se busca em

o

cad a partida, devem prevalecer
o respeito e a amizade entre as
equipes.
Apos 0 cerimonial 0 Presidente daAmai.
o jogo de estreia entre 0 Guarany de Xaxim e 0 Tres Quedas
de Abelardo Luz encerrou em
1x1.·
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Esporte Clube 25 de Maio
-feUz--com-vitori-a,-:na estreia da Copa AMAI
,

Estreia foi com goleada em cima do Uniao
Abelardo Luz - 0 Esporte (2), Edenilson Silva (1) e
Clube 25 de Maio fez 0 dever Joanir Cordeiro(1).
de casa e estreou com vit6ria
0 tecnico
N e-guinho
na Copa AMAI de Futebol Andretta
se mostrou
-20Tl:-A-equipe-abelardense- -satisfeito com 0 re-sultado-e--goleou 0 Uniao de Sao destacou que a equipe soube
Domingos, por 6 a 2, no aproveitar as oportunidades.
ultimo domingo (2-8), no "Nossos atletas nao se
Estadio Municip.~dir
abateram depois da expulsao
Luiz Stefani", em Abelardo e no contra-ataque
Luz.
conseguimosvirar a partida",
A e qui pee 0 mer; 0 u enfatizou.
perdendo pOI'1 a 0 e logo
0 Esporte Clube 25 de
-iratoJLde-h_U8.CaLOempate M a i 0 -1 erne
0 Ill-O--que veio com urn gol d~ patrocinadores e apoiadores
penalti. Tambem logo no a Prefeitura Municipal ae
inieio teve urn jogador -Abelardo Luz, SICREDI,
expulso e mesmo com urn TRR Gilioli, Rosa de Saron,
atleta a menos em campo a Car i z a t u r , Cor I'e i 0
equipe foi pra cima do Abelardensee Ponto da Gula.
adversarin-p-ara reverter 0 0 pr6ximo jogO-aaeqUlpe
placar. Os gols da equipe sera neste sabado (3), as 16h,
abelardense foram marcados contra a equipe 29 de junho,
pelos atletas Ricardo dos no estadio do Olaria em
--Santmris-);-:Antonio Raflrer---x~t-.
-------------;
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Regiio do Alto Irani representada no
Seminario sobre Ferrovias em Porto Alegre
31/08 - Porto Alegre - Na sexta-feira
(26) foi realizado na Assembleia
Legislativa em Porto Alegre, 0
Seminario "Diagn6sticos e Estrategias
das Ferrovias no Sui do Pais", a
regiao do Alto Irani esteve
representada pelo Vereador de
Xanxere, Paulo Boita e pelo Vicepresidente regional oeste da Facisc,
Jaime Bavaresco.
evento definiu que a ferrovia
Norte Sui tenha 0 foco Sui-Norte, para que concretize-se tambem com a mesma velocidade
com que esta sendo contemplada a regiao Norte do pais. Entre os principais temas em
discussao estiveram a definiyao de qual modelo ferroviario projeta-se para 0 futuro, a
situayao de contratos e concessionarias e a inclusao das ferrovias no PPA (Plano
Plurianual).
Os investimentos em ferrovias representam transporte mais barato e seguro, alem de
manter atividades produtivas e promover um novo sistema modal em conjunto com rodovias.
De acordo com 0 secretario de politica de transportes do Ministerio dos Transportes,
Marcelo Perrupato, cerca de 300 bilh6es de reais dever ser investidos em logistica na
pr6xima decada, R$ 30 bilh6es por ano.
"0 Plano Nacional de Logistica busca colocar 0 pais com uma estrutura em ferrovias.
Neste sentido, 0 Ministerio esta revendo processo de concess6es, com a readaptayao da
VALEC, com funyao tambem de manter as ferrovias que sao patrim6nio publico. E possivel
calcular que a conclusao do trecho de 1600 km ate 0 porto de Rio Grande aconteya em
2016. Ainda restam eta pas a serem cumpridas, com processos sujeitos a fiscalizay6es. E
precise tambem a forya politica da mobilizayao popular", afirma Perrupato.
Trabalhos na regiao do Alto Irani. ..
A partir do Seminario realizado no dia cinco de agosto, realizado em Xanxere, acordouse a formayao um grupo de trabalho composto pelas Camaras de Vereadores, AMAI,
Prefeituras, SDR, Acix, Facisc e Sindicatos. A primeira reuniao do grupo aconteceu no dia
23 de agosto, onde foram discutidas estrategias para que a regiao do Alto Irani manifeste a
preocupayao e a necessidade da implantayao da ferrovia para alavancar 0 desenvolvimento
regional.
grupo optou pela realizayao de um abaixo assinado, onde estima-se recolher 50 mil
assinaturas. 0 documento sera entregue ao Presidente da Frente Parlamentar Mista de
Ferrovias e Deputado Federal, Pedro Uczai, para que 0 mesmo faya encaminhamentos ao
DNIT e ao Ministro dos Transportes.
Para os interessados em colaborar com 0 abaixo assinado e possivel fazer 0 download
do arquivo na pagina da AMAI: www.amaisc.org.br. no banner "Ferrovia, esse e 0 caminho".
As assinaturas devem ser entregues na sede da AMAI ate 0 pr6ximo dia 16 de setembro,
lembrando que esta data pode ser prorrogada em virtude de agendamento de audiencia no
Ministerio dos Transportes.
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Esporte Clube 25 de Maio
estreia com vitoria na Copa Amai
Marcio MagedanzllDivulgac;ao

o Esporte

Clube 25 de Maio
fez 0 dever de casa e estreou
com vitoria na Copa Amai de
Futebol 2011. A equipe abelardense goleou 0 Uniao de Sao
Domingos, por 6 a 2, no ultimo
domingo (28), no Estadio Municipal "Valdir Luiz Stefani", em
Abelardo Luz.
A equipe come90u perdendo
por 1 a 0 e logo tratou de buscar
o empate que veio com urn gol
de penalti. Tambem logo no inicio teve urn jogador expulso e
mesmo com urn atleta a men os
em campo a equipe foi pra cima
do adversiuio para reverter 0 placar. Os gols da equipe abelardense foram marcados pelosatletas Ricardo dos Santos (3),
Antonio Rafael (2) e Edenilson
Silva (1).
tecnico NeguinhoAndretta
destacou que a equipe soube
apraveitar as oportunidades.

o

Equipe comec;ou perdendo e acabou dando goleada

"Nossos atletas nao se abateram depois da expulsao e no
contra-ataque conseguimos virar
a partida", enfatizou.
Esporte Clube 25 de Maio
tern como patrocinadores e apoiadores a Prefeitura Municipal de

o

Abelardo Luz, Sicredi, TRR Gilioli, Rosa -de Saran, Carizatur,
CorreioAbelardense e Ponto da
Gula. 0 proximo jogo da equipe
sera neste sabado (3), as 16h,
contra a equipe 29 de junho, no
estadio do Olaria em Xanxere.
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Regiao do Alto-lrani
representada no
~eminariosobre
Ferrovias em
Pbrto Alegre
PJg'na4

Regiao do Allo Irani represenlada no
Seminario sobre Ferrovias em Porlo Alegre
Xanxere - Na sexta-feira (26) foi realizado naAssembleia Legislativa em
Porto Alegre, 0 Seminario
"Diagnosticose Estrategias
das FelToviasno Suldo Pais':
a regiiio do Alto Irani este" ve representada pelo vereadol' de Xanxere, Paulo Boita e pelo vice-presidente re,gional oeste da Facisc,Jaime Bavaresco.
o evento definiu que a
felToviaNorte SuI tenha 0
foco Sul-Norte, para que
concretize-setambemcoma
mesma velocidadecom que
esta sendo contemplada a
regiiioNorte do pais. Entre
os principais temas em discussiio estiveram a definir;iiode qual modelo ferroviano pr?jeta::.separa 0 futuro, a sltua<;aode contratoseconcessionariaseainclusiiodasfelToviasnoPPA
(Plano Plurianual).
Osinvestimentosem ferl;ovias representam transporte mais barato e segu1'0,alem de manter ativi-

Dep. Federal(RS) Jeronimo Goergen, Pauo Boita,
Jaime Bavaresco e Dep. Federal (SC) Pedro Uczai

dades produtivas e promovel'urn novosistema modal
em conjunto com rodovias.
De acordo com 0 secretario de politica de transportes do MinisreriodosTransportes, Marcelo Perrupato,
cercade 300 bilh6esde reais
deverao ser investidos em
10glsticana proxima decada, R$ 30 bilh6es pOl'ano.
"0 PlanoNacionalde 1.0glstica busca colocar 0 pais
com umaestruturaem ferrovias.Nestesentido,oMi-

nisterioesmrevendoprocesso de concess6es, com a readaptar;iioda VALEC, com
funr;iiotambem de manter
asfelToviasq,uesaopatrimoniopublico.Epossivelcalcular que a conclusiio do trecho de 1600 kIn ate 0 porto de Rio Grande acontec;a
em 2016.Aindarestam etapas aserem curnpridas,com
process9s sujeitos a fiscaliza<;6es.E preciso tambem a
fon;apoliticadamobilizar;iio
popular",afirmaPerrupato.

Trabalhos na regiao do Alto Irani ...

Apartir do Seminano re- implan~dafelToviapara'
alizadono diacincode agos- alavancarodesenvolvimento, em Xanxere, acordou-se to regional..
a forma<;iiode urn grupo de
0 grupo optou pelareali'trabalhocompostopelascazac;aode urn abaixo assinamaras deVeI'eadores,AMAI, do, onde estima-se recolher
Prefeituras, SDR, Acix,Fa-50 mil assinaturas. 0 docucisc e Sindicatos.A primei- meritoseraentregueaoPrera reuniiio do grupo acon- sidentedaFrenteParlamenteceu no dia 23 de agosto, tar Mista de FelToviase De, ondeforam discutidasestra- putado Federal,PedroUczai,
; regias para que a regiiio do para que 0 mesmo fac;aenAlto Irani manifeste a preo- caminhamentos ao DNlT e
cupa<;iioe a necessidade da aoMinistrodosTransportes.

Para os interessados em
colaborar com 0 abaixo assinado e possivelfazer 0 downloaddo arquivona pagina
daAMAI: www.amaisc.org.
br, no banner "FelTovia,esse
eo caminho': As assinaturas
devemserentreguesnasede
daAMAI are 0 proximo dia
16de setembro, lembrando
que esta data pode ser prorrogada em virtude de agendamento de audiencia no
Ministerio dosTransportes.
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