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AMAI realiza curso sobre
Transporte Escolar

Curso realizado ontem na sede da Amai em
Xanxere

Xanxere - A Associa<;ao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI)
em parceria com a Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) realizaram nesta quartafeira (31) 0 curso sobre
"Jornada Transporte Escolar: Seguran<;a,Qualidade e Responsabilidade". 0 tema do treinamento foi sugerido pelos Prefeitos em Assembleia e tambem pelo Co~
legiado de Educa<;ao da
AMAI.
Dentre os objetivos do
curso estiveram qualificar os servidores encarregados do transporte escolar sobre exigencias normativas, aspectos
do editallicita<;ao, qualidade no trans porte e seguran<;a da comunidade

escolar.
Durante 0 curso tambern forain abordados
problemas freqiientes
atraves de estudos de casos com a inten<;i'iode escIarecer situa<;oesde negligencia ,ocorridas em
to do 0 palS, para que as
mesmas nao se repitam
na regiao.
Seguindo a agenda de
cap acita<;oes, a AMAI
promove nos dias 5 e 6
se setembro 0 curso sobre Avalia<;aoPsico16gica; no dia 29 de setembro a I!!Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do
Alto Irani (l!!Consocial
- Alto Irani) em Xaxim
eo curso sobre Tipifica<;00dos Servi<;osSocioassistenciais que ainda noo
tern data definida.
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AMAI realiza curso sobre Transporte Escolar
01 de Set de 2011 - 10hSSmin

A Associac;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) em
parceria com a Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM)
realizaram nesta quarta-feira (31) 0 curso sobre "Jornada
Transporte Escolar: Seguranc;a, Qualidade e
Responsabilidade". a tema do treinamento foi sugerido
pelos Prefeitos em Assembleia e tambem pelo Colegiado de
Educac;aoda AMAI.
Dentre os objetivos do curso estiveram qualificar os servidores encarregados do
transporte escolar sobre exigencias normativas, aspectos do edital Iicitac;ao, qualidade no
transporte e seguranc;a da comunidade escolar.
Durante 0 curso tambem foram abordados problemas frequentes atraves de estudos de
casos com a intenc;ao de esclarecer situac;5es de negligencia ocorridas em todo 0 pais,
para que as mesmas nao se repitam na regiao.
Seguindo a agenda de capacitac;5es, a AMAI promove nos dias 5 e 6 se setembro 0 curso
sobre Avaliac;ao Psicologica; no dia 29 de setembro a P Conferencia Regional sobre
Transparencia e Controle Social do Alto Irani (laConsocial - Alto Irani) em Xaxim e 0
curso sobre Tipificac;ao dos Servic;os Socioassistenciais que ainda nao tem data definida.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Noticias

AMAI realiza curso sobre Transporte Escolar
01/09/2011 - 10:32:00
A Associa<;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao
Publica Municipal (EGEM) realizaram na quarta-feira (31) 0 curso sobre "Jornada Transporte
Escolar: Seguran<;a, Qualidade e Responsabilidade". 0 tema do treinamento foi sugerido pelos
Prefeitos em Assembleia e tambem pelo Colegiado de
Educa<;aoda AMAI.
Dentre os objetivos do curso estiveram qualificar os
servidores encarregados do transporte escolar sobre
exigencias normativas, aspectos do edital licita<;ao,
qualidade no transporte e seguran<;a da comunidade
escolar.
Durante 0 curso tambem foram abordados problemas
frequentes atraves de estudos de casas com a
intenc;;aode esclarecer situac;;5esde negligencia
ocorridas em todo 0 pais, para que as mesmas nao se
repitam na regiao.
Seguindo a agenda de capacitac;;5es,a AMAI promove nos dias 5 e 6 se setembro 0 curso sobre
Avaliac;;aoPsicologica; no dia 29 de setembro a P Conferencia Regional sobre Transparencia e
Controle Social do Alto Irani (PConsocial - Alto Irani) em Xaxim e 0 curso sobre Tipificac;;aodos
Servic;;osSocioassistenciais que ainda nao tem data definida.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Regiao do Alto Irani esteve representada no Seminario sobre Ferrovias em Porto
Alegre
E oss/vel calcular que a conclusao do trecho de 1600 km ate 0 porto de Rio Grande acontega em 2016.
Xanxere - Na sexta-feira (26) foi realizado na Assembleia
Legislativa em Porto Alegre, a Seminario "Diagnosticos 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.

o evento

definiu que a ferrovia Norte Sui tenha a foco Sul-

Norte, para que concretize-se

tambem com a mesma

velocidade com que esta sendo contemplada

a regiao

Norte do pais.
Entre as principais temas em discussao estiveram a definil;ao de qual modelo ferroviario projeta-se para a
futuro, a situal;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 a secreta rio de polftica de transportes do Ministerio dos Transportes,

Marcelo Perrupato, cerca

de 300 bilhoes de reais dever ser investidos em logistica na proxima decada, R$ 30 bilhoes par ana.
"0 Plano Nacional de Logistica busca colocar a pais com uma estrutura em ferrovias. Neste sentido, a Ministerio
esta revendo processo de concessoes, com a readaptal;ao da VALEC, com funl;ao tambem de manter as
ferrovias que sao patrimonio publico.

E possivel

calcular que a conclusao do trecho de 1600 km ate a porto de Rio Grande acontel;a em 2016. Ainda

restam etapas a serem cumpridas, com processos sujeitos a fiscalizal;oes.

E preciso

tambem a forl;a polftica da

mobilizal;ao popular", afirma Perrupato.

Trabalhos na regiao do Alto Irani
A partir do Seminario realizado no dia cinco de agosto, realizado em Xanxere, acordou-se a formal;ao 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 preocupal;ao e a necessidade da implantal;ao da ferrovia para alavancar a
desenvolvimento regional.

o grupo

optou pela realizal;ao 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 a mesmo fal;a encaminhamentos

ao DNIT e ao Ministro dos Transportes.

Para as interessados em colaborar com a abaixo assinado e possivel fazer a download do arquivo na pagina da
AMAI: www.amaisc.org.br.

no banner "Ferrovia, esse e a caminho". As assinaturas devem ser entregues na sede

da AMAI ate a proximo dia 16 de setembro, lembrando que esta data pode ser prorrogada em virtude de
agendamento de audie:mcia no Ministerio dos Transportes.

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Faxinal participa de Curso sobre Transporte
Escolar realizado pela AMAI
Eventos
Postado por Reda<;:ao
Qui, 01 de Setembro de 2011 08:06

Associa<;:ao dos Municipios

do Alto Irani (AMAI) em

parceria

com a Escola de Gestao

(EGEM)

realizaram

sobre

"Jornada

Qualidade
reinamento

e

nesta

Publica

quarta-feira

Transporte

Escolar:

Responsabilidade".
foi

sugerido

Municipal

(31)

curso

Seguran<;:a,

0

pelos

0

tema

do

Prefeitos

em

ssembleia e tambem pelo Colegiado de Educa<;:ao da
MAl.
Dentre os objetivos
servidores

do curso estiveram

encarregados

exigencias

normativas,

qualidade

no transporte

do transporte
aspectos

qualificar
escolar

do edital

os

sobre

licita<;:ao,

e seguran<;:a da comunidade

escolar.
Durante 0 curso tambem foram abordados problemas frequentes

atraves de estudos de casos com a inten<;:i3ode

esclarecer situa<;:6es de negligencia ocorridas em todo 0 pais, para que as mesmas nao se repitam na regiao.
Seguindo

a agenda de capacita<;:6es. a AMAI promove nos dias 5 e 6 se setembro 0 curso sobre Avalia<;:i3o
no dia 29 de setembro a 1a Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto

Psicol6gica;

Irani (1aConsocial - Alto Irani) em Xaxim e 0 curso sobre Tipifica<;:ao dos Servi<;:os Socioassistenciais
nao tem data definida.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

que ainda
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Amai realiza curso sobre Transporte Escolar
A Associac;:ao dos Municipios do Alto Irani (Amai) e a Escola de Gestao Publica Municipal (Egem) realizaram nesta
quarta-feira (31) 0 curso sobre
"Jornada Transporte Escolar:
Seguranc;:a, Qualidade e Responsabilidade". a tema do treinamento foi sugerido pelos prefeitos em assembleia e tambem
pelo Colegiado de Educac;:aoda
Amai.
Dentre os objetivos do curso
estiveram qualificar os servidores encarregados do transporte
escolar sobre exigencias normativas, aspectos do edital Iicitac;:ao, qualidade no transporte e seguranc;:a da comunidade
escolar.

Durante 0 curso tambem fo. ram abordados problemas freqOentes atraves de estudos de
casos com a iritenc;:aode esclarecer situac;:6es de negligencia
ocorridas em todo 0 pais, para
que as mesmas nao se repitam
na regiao.
Seguindo a agenda de capacitac;:6es, a Amai promove nos
dias 5 e 6 se setembro 0 curso
sobre Avaliac;:ao Psicol6gica; no
dia 29 de setembro a 13 Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto
Irani (13Consocial-Alto Irani) em
Xaxim e 0 curso sobre Tipificac;:aodos Servic;os Socioassistenciais que ainda nao tem data
definida.
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AMAI realiza curso sobre Transporte Escolar

o tema do treinamento

foi sugerido pelos Prefeitos em Assembleia e tambem pelo Colegiado de

Educag80 da AMAI.
Xanxere - A Associagao dos Municfpios do
Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de
Gestao Publica Municipal (EGEM) realizaram
nesta quarta-feira (31)

0

curso sobre "Jornada

Transporte Escolar: Seguranya, Qualidade e
Responsabilidade"

o tema

.

do treinamento foi sugerido pelos

Prefeitos em Assembleia e tambem pelo
Colegiado de Educagao da AMAI.
Dentre os objetivos do curso estiveram qualificar os servidores encarregados
sobre exigencias normativas, aspectos do editallicitagao,

do transporte escolar

qualidade no transporte e seguranya da

comunidade escolar.
Durante

0

curso tambem foram abordados problemas frequentes atraves de estudos de casos com a

intenyao de esclarecer situay6es de negligencia ocorridas em todo

0

pais, para que as mesmas nao

se repitam na regiao.
Seguindo a agenda de capacitay6es,

a AMAI pro move nos dias 5 e 6 se setembro

Avaliayao Psicol6gica; no dia 29 de setembro a 1 Conferencia
3

Controle Social do Alto Irani (13ConsocialServiyos Socioassistenciais

curso sobre

Regional sobre Transparencia

e

Alto Irani) em Xaxim eo curso sobre Tipificayao dos

que ainda nao tem data definida.

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Velculo: Gazeta Re ional - Xanxere

Preleito de Haxim enaltece a Copa Amai 2011
"Primeiro a confraterDesenvolvimento Regional, atraves
niza9ao, depois a disputa".
do Carlos Colatto, a Liga Esportiva
A frase e do Prefeito de
Xanxerense e a Federa9ao CatariXaxim, Gilson 'Tinho"Vinense, aos dirigentes e desportistas
cenzi, durante a cerim6nia
xaxinenses, e enfun a todos que
de abertura da CopaAmai
estao colaborando para a realiza20 l.l, no sabado, dia 27
9aO de mais urna Copa Amai. 0
no estadio da Montanba.
certarne amadorregional teve inicio
No seu pronunciamenno fun de semana com seis jogos.
to aos atletas, dirigentes,
Doze equipes disputam 0 tomeio,
torcedores e convidados,
send6 que para a segunda fase,
o prefeito, que e tambem
classificam-se os dois primeiro de
Presidente da Amai, e que
cada chave, mais os dois melhores
levara 0 nome do trofeu
.
."
terceiros colocados, formando urn
da competi9ao foi muito Prefelt~ Gilson Vicenzi lev~ 0 nome grupo de oito equipes que seguirao
fi liz
I
do trofeu da 32° Copa Amal
. _
.
e nas suas co oca90es.
na competI9ao. "Preclsamos cada
''Nurn tomeio dificiI como esse, em que todos
vezmaisnosunirparao
bern do esporte do Oeste
vao almejar 0 titulo, e importante que todos
Catarinense, Ievando 0 nome dos nossos munisaibam ganbar e perder", salientou. Gilson" cipios tambem a outras regi6es" encerrou Tinho
Vicenzi tamMm agradeceu a Secretaria de
Vicenzi ap6s declarar aberta a 32a Copa Amai.

Equipes de Xanxere estriiam Da competieao

Tabajara/Unoesc come§a com vitoria a Cop a Amai 2011
No domingo, dia 28, outros quatro jogos movimentaram a primeira rodada da Copa Amai.
Destaque para a grande vit6ria do TabajaralUnoesc diante do BaviaVAguia Azul por 3 a zero,
no estadio Municipal. Todos os gols da partida
foram marcados no primeiro tempo. Dino, Canarinho e Colatinbo foram os autores dos gols
tabajarinos. Apesar do classico Gre-nal tambem
realizado no domingo, urn born publico marcou
presen9a no estadio municipal Josue Annoni.
Outro desfaque da rodada foi a brilhante vit6ria
fora de casa do Inducolor/3 Estrelas sobre CME/
MaremaIE strela por 2 a 1. Outros resultados

da primeira rodada: CME de Passos Maia 2 x 1
Gaucho de Xaxim; 25 de Maio 6 x 2 Uniao de
Sao Domingos. Neste fun de semana, seis jogos
movimentam a segunda rodada:
Sabado dia 3 de setembro : Xanxere - Inducolor/3 Estrelas x CME de Passos Maia;
Xanxere - no Olaria - CME/29 de Junho x 25
de Maio de Abelardo Luz;
Domingo dia 4 de setembro: Abelardo Luz
- Tres Quedas x TabajaralUnoesc; XanxereBaviaVAguiaAzul x Guarany; Xaxim - Gaucho
x Marema.fEstrela e Sao Domingos - Uniao x
"Olaria/Carrocerias Oeste.

'.
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02/09/2011 - AMAI e EGEM realizam curso sobre Transporte
Escolar
A Associa~ao dos
Municipios do Alto
Irani (AMAI) em
parceria com a
Escola de Gestao
Publica Municipal
(EGEM) realizaram
nesta quarta-feira (31) 0 curso
sobre "Jornada Transporte
Escolar: Seguran~a, Qualidade e
Responsabilidade". 0 tema do treinamento foi sugerido pelos
Prefeitos em Assembleia e tambem pelo Colegiado de Educa~ao
da AMAI.
Dentre os objetivos do curso estiveram qualificar os servidores
encarregados do transporte escolar sobre exigencias
normativas, aspectos do edital Iicita~ao, qualidade no transporte
e seguran~a da comunidade escolar.
Durante 0 curso tambem foram abordados problemas freqiientes
atraves de estudos de casos com a inten~ao de esclarecer
situa~6es de negligencia ocorridas em todo 0 pais, para que as
mesmas nao se repitam na regiao.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Velculo: Gazeta Re ional - Xanxere

AM AI realiza curso

suhre Transpurte Eseular

A Associa9ao dos Municipios d9 Alto Irani (AMAl)
.em parceria com a Escola de
Gestao Publica Municipal
(EGEM) realizou na qu.arta-feira (31) 0 curso sobre
"Jomada Transporte Escolar:
Seguranga, Qualidade e Responsabilidade".
0 tema do
treinamento foi sugerido pelos Prefeitos em Assembleia
e tambem pelo Colegiado de
Educa9ao da AMAL
Dentre os objetivos do
curso 'estiveram,qualificar os
servidores 'fu1carregados do
transporte escolar sobre exigencias normativas, aspectos
do editallicita(;ao, qualidade
no transporte e seguran9a da
comunidade escolar.

Durante 0 curso tambem
foram abordados problemas
freqiientes atraves de estudos
de casos com a inten9ao de
esclarecer situagoes de negligencia ocorridas em todo 0
pais, para que as mesmas nao
se repitam na regiao.
Seguindo
a agenda de
capacitagoes, a AMAI pro-'
move nos dias cinco e seis de
setembro 0 curso sobre Avalia9aO Psicol6gica; no dia 29
de setembro a 1·Conferencia
Regional sobre Transparencia e Controle Social do Alto
Irani (1·Consocial
- Alto
Irani) em Xaxim eo curso sobre Tipifica9ao dos Servigos
Socioassistenciais que ainda
nao tern data definida.
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Regiao do Alto Irani representada no
Seminario sobre Ferrovias em POA
Porto Alegre - Na sexta-feira
(26) foi realizado na Assembleia Legislativa. em Porto
Alegre, a Seminario. "Diagnosticos 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.
o evento definiu que a ferravia Norte Sui tenha a foco
Sui-Norte, para que concretize-se tambem com a mesma velocidade com que esta
sendo contemplada a regiao
Norte do pais. Entre as prin- cipais temas em discussao
estiveram a defini<;:aode qual
modelo ferroviario projeta-se
para a futuro, a situa<;:ao de
contratos e concessionarias
e a inclusao das ferrovias no
PPA (Plano Plurianual).

AMAI;
Prefeituras,
. SDR,
Acix, Facisc e Sindicatos. A
primeira reuniao do grupo a
conteceu no dia 23 de agosto, onde foram discutidas
estrategias para que a regiao
do Alto Irani manifeste a preocupa<;:ao e a necessidade
da implanta<;:ao da ferrovia
para alavancar a desenvolvimenta regional.
0 grupo optou pela realiza<;:ao de um abaixo ass inado, onde estima-se recoIher 50 mil assinaturas. 0
documento sera entregue ao
Presidente da Frente Parlamentar Mista de Ferrovias e
Deputado Federal, Pedro Uc-

zai, para que a mesmo fa<;:a
encaminhamentos ao DNIT e
ao Ministro dos Transportes.
Para as interessados em colaborar com a abaixo assinado e possivel fazer a download do arquivo na pagina da
AMAI: www.amaisc.org.br.no
banner "Ferrovia, esse e a
caminho". As assinaturas devem ser entregues na sede
da AMAI ate a proximo dia
16 de setembro, lembrando
que esta data pode ser prorrogada em virtude de agendamento de audiencia no
Ministerio dos Transportes.
(Assessoria de Imprensa da
Amai)

Trabalhos na
regiao da AMAI
A partir do Seminario realizado no dia cinco de agosJo,
realizado em Xanxere, acordou-se a forma<;:ao um grupo
de trabalho composto pelas
Camaras
de Vereadores,

Deputado Federal(RS) Jeronimo Goergen, Pauo Boita, Jaime Bavaresco e Deputado Federal (Se) Pedro Uczai
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AMAI
---

Regiao·do Alto Irani representada no
Seminario sobreFerrovias em Porto Alegre
Fernanda Bertotto - As-

Marcelo Perrupato, cerca de
300 bilb5es de reais devem
ser investidos em logistica na
Na ultima sexta-feira (26)
proxima decada, R$ 30 bilb5es
foi realizado na Assembleia
por ano.
Legislativa, em Porto Ale"0 Plano Nacional de Logre, 0 Semimirio "Diaggistica busca colocar 0 pais
nosticos e Estrategias das
com urna estrutura em ferroFerrovias no Sui do Pais".
vias. Neste senti do, 0 MinisNa ocasiao, a regiao do Alto Depulado Federal(RS) Jeronimo Goergen, Pauo 8oila, Jaime 8avaresco terio esta revendo processo de
Irani foi representada pelo e Depulado Federal (SC) Pedro Uczai
concessoes, com a readaptayao
projeta-se para 0 futuro, a situayao de
vereador de Xanxere Paulo
da VALEC, com funyao tamcontratos e concessi ommas e a inclusao
Boita e pelo Vice-presidente regional
bern de manter as ferro vias que sao
das ferrovias no PPA (plano Plurianual).
oeste da Facisc, Jaime Bavaresco.
patrim6nio publico. E possivel calcular
Os investimentos em ferrovias repreo evento definiu que a ferroviaNorte
que a conclusao do trecbo de 1600 km
sentam transporte mais barato e seguro,
Sul tenha 0 foco Sui-Norte, para que se
ate 0 porto de Rio Grande aconteya
alem de manter atividades produtivas
concretize tambem com a mesma veloem 2016. Ainda restam etapas a serem
e promover urn novo sistema modal
cidade com que esta sendo contemplada
cumpridas, com processos sujeitos a
em conjunto com rodovias. De acordo
a regiao Norte do pais. Eritre os princifiscalizayoes. E preciso tambem a forya
com 0 secretario de politica de transpais temas em discussao, estiveram a
politica da mobilizayao popular", afirrna
portes do Ministerio dos Transportes,
definiyao de qual modelo ferroviario
Perrupato.

comAMAI

Trabalhos na regiao do Alto Irani ...
A partir do Seminario realizado no dia cinco de agosto,
realizado em Xanxere, acordou-se a formayao urn 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, quando foram
discutidas estrategias para que a regiao do Alto Irani manifeste
a preocupayao e a necessidade da implantayao da ferro via para
alavancar 0 desenvolvirnento regional.
o grupo optou pela realizayao de urn abaixo-assinado,
onde estima-se recolher 50 mil assinaturas. 0 docurnento

sera entregue ao Presidente da Frente Parlamentar Mista de
Ferrovias e Deputado Federal Pedro Uczai, para que 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 eo caminbo".
As, assinaturas devem ser entregues na sede da AMAI ate 0
proximo 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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Jogo do Guarany e Born Jesus
lunes Ferraz

Xaxim - A forte chuva no
ultimo sabado nao deu condigao de jogo para as equipes da CME Bom Jesus - 29
de Junho e Esporte Clube
Guarany pelas quartas de
final da Copa Amai. G jogo
foi marcado para 0 pr6ximo
sabado, as 16h30, em Bom
Jesus. No confronto, 0 Gua-

rany leva vantagem, pois
venceu a primeira partida,
no Estadio da Montanha,
por 4 a 1. No jogo de volta,
a equipe de Xaxim pode ate
perder por um placar de 2 a
0. Se passar, 0 Guarany enfrenta· a equipe do Esporte
Clube Inducolor Tres Estrelas, nas semifinais.

e adiado

No outro Grupo 0 Tabajara
venceu a Associagao Espor~
tiva Tres Quedas de Abelardo Luz e garantiu a vaga
nas semifinais. 0 adversario
sera definido amanha, dia
2, entre Olaria e CME de
Marema. 0 jogo inicia as
16h30min, no estadio Rafael
Merisio em Xanxere.
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Inicia a Copa Amai
Primeiro jogo da competi~ao entre Guarany e Tres
Quedas terniinou empatado
Sandra Angonese

+.;

Xaxim - Tradicional nos municipios da regiao da Associagao dos Municipios do Alto
Irani (Amai), a 328 edigao da
Copa Amai, leva neste ano,
o nome do atual presidente .
da Amai "Trofeu Gilson Luiz
Vicenzi". A abertura oficial da
Copa aconteceu no sabado
(27) no estadio da Montanha,
em Xaxim e foi organizado
pela Amai e pela LEX-Liga
Desportiva Xanxerense.
o prefeito de Xaxim e presidente da Amai Gilson Vicenzi
(Tinho) deu as boas vindas Equipes participantes na Abertura
as equipes visitantes e pediu
para que alem da disputa en- zade entre os jogadores. 0
tre as equipes, prevalecesse secreta rio de DesenvolvitamMm 0 respeito e a ami- mento Regional {SDR) Car-

da Copa Amai 2011

los Colatto prestigiou a abertura do evento.
Depois dos pronunciamentos 0 pontape inicial foi
dado pelo prefeito de Xaxim
e presidente da Amai, pelo
secreta rio da SDR e pelo
presidente do Serc Guarany
Paulo Pagliari. A competigao
iniciou com os jogos entre '
as equipes do Serc Guarany ,
(campeao do ana passado)
e 0 time de Tres Quedas de
Abelardo Luz. 0 jogo termi=.
nou empatado em um a um. /
o confronto entre Olaria/Carrocerias Oeste e CME Bom
Jesus 29 de junho ficou com
o mesmo placar
r

Vicenzi, Colatto e Pagliari dao

0

pontape inicial
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Seg, 05/09/11 as 14:22 - Visualiza~6es:
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Times de Xanxere somam pontos na 23 rodada da Copa
Amai 2011
A segunda rodada da Copa Amai 2011, que aconteceu no tim de semana, foi positiva para as
quatro equipes que representam Xanxere na competigao.

Ainda no sabado (3), dois jogos abriram a rodada em Xanxere. Confira os resultados:
No estadio Municipal - EC Inducolor Tres Estrelas 2 x 0 CME Passos Maia
No estadio do Olaria - CME Bom Jesus 29 de Junho 5 x 1 Associagao Esp. 25 de Maio
No domingo (4), quatro jogos complementaram a rodada. Confira:
Em Abelardo Luz - Associagao Esp. Tres Quedas 0 x 1 Tabajara Futebol Clube/Unoesc
Em Xanxere, no campo do Bavial - A. A. Bavial / Aguia Azul 1 x 0 SERC Guarany
Em Xaxim - Esporte Clube Gaucho 0 x 3 CME Marema / Estrela
Em Sao Domingos - Sociedade Esportiva Uniao 0 x 1 E.C. Olaria / Carrocerias Oeste
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25 de Maio e Tres Quedas perdem na Copa AMAI 2011
As duas e uipes vo/tam a

Abelardo

·0

ar no rOximo domingo, as 15h30.

Luz - As duas equipes

abelardenses

que disputam

a Copa AMAI de Futebol

2011

obtiveram resultado negativo na segunda rodada da competic;ao realizada no ultimo fim de semana.

o Esporte

Clube 25 de Maio perdeu para aCME

Bom Jesus/29 de junho pelo placar de 5 a 1. 0 jogo

foi realizado sabado a tarde no campo do Olaria na cidade de Xanxere.
Ja a Associac;ao Esportiva

Tres Quedas jogou em casa, no domingo

(4), contra

0

Tabajara

de

Xanxere e perdeu por 1 a O. 0 gol que deu a vitoria aos xanxerenses saiu aos 45 minutos do segundo
tempo.
As duas equipes voltam a jogar no proximo domingo (11), as 15h30.
A equipe Tres Quedas joga novamente

em casa contra A.A. Bavial/Aguia

Azul, no Estadio Valdir

Stefani.
Ja

0

Esporte Clube 25 de Maio enfrenta

0

Olaria/Carrocerias

Oeste em Xanxere.

--

---

I

--

~
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;'25 de Maio e Tres Quedas
perdem naCopa Amai 2011
As duas equipes abedomingo (4), contra 0 Talardenses que disputam a
bajara de Xanxere e perCopa Amai de Futebol
deu por 1 a O. 0 gol que
2011 obtiveram resultado
deu a vitoria aos xanxeren, negativo na segunda rodases saiu aos 45 minutos
da da competic;ao realizado segundo tempo.
da no ultimo tim de semaAs duas equipes voltam
na. 0 Esporte Clube 25 de
a jogar no proximo dominMaio perdeu para aCME
go (11), as 15h30.Aequipe
; Born Jesus/29 de junho
Tres Quedas jog a nova~pelo placar de 5 a 1. 0 jogo
mente em casa contra AA
. foi realizado sabado a tar- . Bavial/Aguia Azul, no Es:.de no campo do Olaria,
tadio Valdir Stefani. Ja 0
em Xanxere. Ja a AssociEsporte Clube 25 de Maio
ac;ao Esportiva Tres Queenfrenta oOlaria/Carrocedas jogou em casa, no
rias Oeste em Xanxere .

~

1

.Times de Xanxere somam pontos
,na 2a rodada da Copa Amai 2011
A segunda rodada da
. CopaAmai 2011, que aconteceu no tim de semana,
{. foi positiva para as quatro
equipes que representam
Xanxere na competic;ao.
Ainda no sabado (3),
dois jog os abriram a rod a- .
da em Xanxere. Contira os
resultados: Estadio Municipal - EC Induc%r Tres
Estrelas 2 x 0 CME Passos Maia. Estadio do Olaria - CME Bom Jesus 29
de Junho 5 x 1Associac;ao
Esp. 25 .de Maio.

No domingo (4), quatro
jogos complementaram a
rodada: Abelardo Luz -Associac;ao Esp. Tres Quedas 0 x 1 Tabajara Futebol
Clube/Unoesc.
Xanxere, no campo do
Bavial-A A Baviall Aguia
Azul 1 x 0 SERC Guarany
Xaxim - Esporte Clube
Gaucho 0 x 3 CME Marema I Estrela.
Sao Domingos - Sociedade Esportiva Uniao 0 x 1
E.C. Olaria I Carrocerias
Oeste.

:
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Cluli'es~dexanxere VaO
muito bem na 323 Copa Amai
As quatro equipes de Xanxere que disputam a Copa
Amai 2011,' vern fazendo
urna boa campanba ate aqui.
Dois times lideram os seus
grupos, e duas se mantem na
segunda colocayao, depois
decompumdososponrosda
segundarodada. NachaveA,
o Tabajara/Unoesc Xanxere e
lider absoluto, com seis pontos ganbos, a mesma situayao
em que vive 0 Inducolor/3
Estrelas que aparece na primeira colocayao da chave
B, tambem com seis pontos
e 100% de aproveimmento.
Vale lembrar que as duas equipes conquismram vit6rias fora
e dentro de casa. Ja 0 Bavial/
Aguia Azul, com urna vit6ria
e uma derrota aparece na
segunda colocayao do grupo
A com tres pontos, e 0 Olaria!
Carrocerias Oeste, e vice-lider
da chave C, com quatro pontos, urn empate e urna vit6ria.
No pr6ximo fun de semana,
os clubes xanxerenses volmm

Copa Amai retorna no proximo tim de semana com
seis jogos

a campo em busca de bons re-

vai encarar 0 Gaucho no estadio da MonU\Jlhaem Xaxim,
sulmdos. 0 Tabajara/Unoesc
recebe 0 atual campeao da e 0 Bavial/ Aguia Azul vai
Amai, 0 Guarany de Xaxim, ate Abelardo Luz enfrentar
no estadio da rna Nereu Ra- a equipe do Tres Quedas. A
Copa Amai tern 12 equipes
mos. Ja 0 Olaria!Carrocerias
Oeste, mmbem joga em casa, participantes, sendo que nesm
mas no domingo, diante do 25 primeira fase, classificam-se
de maio de Abelardo Luz, no os dais primeiros de cada
estadio Rafael Merisio. Este . grupo, mais os dois melhores
jogo marcara 0 retorno do terceiros colocados, formando
jogador Patricio ao Tijolao do urn grupo de oito clube que
Oeste. 0 Inducolor/3 Estrelas seguirao na segunda fase.
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Sex, 09/09/11 as 15:00 - Visualiza<;6es: 150

Seis jogos movimentam a Copa Amai 2011 neste fim de
semana
A quarta rodada do primeiro turno da Copa Amai de 2011 come9a neste sabado (10), a partir das
16 horas. Em Xanxere, a equipe Iider do grupo "A", Tabajara Futebol Clube/Unoesc, enfrenta a
equipe SERC Guarany, de Xaxim, no estadio municipal.

Ainda no sabado,
Luz enfrentar

0

0

time da Associa9ao Atletica Bavial/Aguia Azul de Xanxere vai ate Abelardo

time da Associa9ao Esportiva Tres Quedas.

A rodada se complementa no domingo (11), com outros quatro jogos, todos come9ando as
15h30min. Em Xanxere, no estadio municipal, se enfrentam CME Bom Jesus 29 de Junho e
Sociedade Esportiva Uniao, de Sao Domingos.
No estadio Rafael Merisio, no Bairro Nossa Senhora Aparecida,

0

Olaria/Carrocerias Oeste

recebe a Associa9ao Esportiva 25 de Maio.

o EC Inducolor Tres Estrelas vai ate 0 municipio

vizinho, Xaxim, para enfrentar

0

Esporte Clube

Gaucho. Em Passos Maia, aCME Passos Maia enfrenta aCME Marema/EC Estrela.
Confira a classifica~ao depois de duas rodadas de Copa Amai:
ChaveA

Chave C

Tabajara F.

CME Bom Jesus / 29 de Junho - Bom

Clube/Unoesc Xanxere - 6

Jesus- 4

A. A. Bavial / Aguia Azul Xanxere - 3

E C Olaria / Carrocerias Oeste Xanxere- 4

SERC

Guarany Xaxim - 1

Ass. Esportiva 25 de Maio Abelardo Luz- 3

A. E. Tres Quedas Abelardo Luz - 1

Sociedade Esportiva Uniao Sao Domingos-

Chave B

o

E.C. Inducolor Tres Estrelas Xanxere - 6
CME de Marema / Estrela Marema - 3
CME de Passos Maia Passos Maia - 3
Esporte Clube Gaucho Xaxim - 0
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Abaixo assinado do
Movimento .Pro-Ferrovia
disponfvel via internet
o

grupo de trabalho do
Movimento Pro-Ferrovia da
regiao doAlto Irani realiza
esta semana mais uma
a9ao para a recolhimento
de assinaturas. Alem do
abaixo assinado impressa,
e possivel contribuir com
assinaturas par meio eletronico que esta disponibilizado no site "Peti9ao
Publica".
objetivo e captar 50
mil assinaturas. 0 documenta sera entregue ao

o

Presidente da Frente Parlamentar Mista de Ferrovias e Deputado Federal,
Pedro Uczai, para que a
mesmo fa9a encaminhamentos ao DNIT e ao Ministro dos Transportes.
Os interessados
em
assinar a abaixo assinado
elettonico podem acessar
a link pelo site da AMAI:
www.amaisc.org.bre possivel fazer a conexao no
banner "Ferrovia, esse e a
caminho".
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Jogo entre Olaria e Ass. Esportiva 25 de Maio acaba
empatado

o jogo,

que aconteceu no Estadio Rafael Merisio, teve

inicio as 15h30min entre Olaria e Associa<;ao Esportiva
25 de Maio, de Abelardo Luz. Com a arquibancada
lotada, a primeiro tempo foi bastante disputado, as
equipes tiveram grandes oportunidades de gals, mas a
resultado nao saiu do zero a zero. No final do primeiro
tempo, dais jogadores foram expulsos: Vlader do
Olaria e Anderson da Ass. Esportiva 25 de Maio.
Ja no segundo tempo, muitos lances marcaram a partida e, a cada lance, a torcida vibrava junto
a espera de um gal. Ao final do jogo, Olaria e Associa<;ao Esportiva 25 de Maio nao marcaram
gal nessa rodada pela Copa Amai.
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Dam, 11/09/11 as 08:17 - Visualizavoes:
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Neste domingo, Olaria entra em campo contra Ass.
Esportiva 25 de Maio

o jogo deste domingo

pela Copa Amai acontece no Estadio Rafael Merisio a partir das

15h30min. 0 Olaria joga em casa e vai enfrentar a Associac;;ao Esportiva 25 de Maio, de
Abelardo Luz.
Para este jogo, Olaria teve reforc;;ono seu time contratando

0

ex-jogador do Gremio, Patricio, que

nessa partida deve vestir a camisa 2 e pode jogar no meio campo do time xanxerense.
Alem da apresentac;;aodo jogador,

0

Estao todos convidados para assistir

Olaria vai inaugurar um novo fardamento neste domingo.
0

jogo e torcer pelo time xanxerense.
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Plano Municipal de Habita~ao
e entregue em Passos Maia
12/09 - 0 Prefeito de Passos Maia Osmar
Tozzo participou na manha dessa segundafeira, dia 12, na Camara de Vereadores, da
entrega do Plano Municipal de Habitayao de
Interesse Social (PMHIS), elaborado em uma
parceria entre a Associayao dos Municfpios do
Alto Irani - AMAI - e a Administrayao
Municipal.
Todos os municipios, obrigatoriamente,
tern que ate 0 fim do ana ter 0 PMHIS
elaborado, se 0 municipio contratasse uma empresa especializada para realizar esse projeto, nao sairia
por menos de R$ 100 mil, com a parceria com a AMAI, que disponibilizou a equipe tecnica, 0 PMHIS
foi elaborado com urn custo de R$ 20 mil, uma economia de R$ 80 mil.
o PMHIS planeja as ayoes do municipio referentes it habitayao por urn periodo de 15 anos,
sendo que todos os arros ele deve ser revisado para atender a demanda de cada local. Cada municipio
tern urn Conse1ho de Habitayao que devera fiscalizar 0 que e feito e propor 0 que deve ser feito.
o plano comporta a construyao de novas moradias, arnpliayao e reforma de moradias,
regularizayao fundiaria, toda a infra-estrutura da moradia (agua, esgoto, luz eletrica), construyao de
banheiros, entre outras obras ligadas it habitayao.
Segundo 0 Prefeito Osmar Tozzo, "0 PMHIS planeja todo 0 contexto de habitayao em nosso
municipio, e ele deve ser participativo, a populayao tem que interagir atraves do Conselho e das
audiencias publicas, trazendo novas opinioes que possam ser ouvidas e se possivel atendidas".
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Velculo: 100.7 FM - Passos Maia
NOTiCIAS

12/09/2011Plano Municipal de
Habitac;aoe entregue em Passos
Maia

o Prefeito

de Passos Maia Osmar Tozzo
participou na manha dessa segunda-feira,
dia 12, na Camara de Vereadores, da
entrega do Plano Municipal de Habita~ao de
Interesse Social (PMHIS), elaborado em
uma parceria entre a Associa~ao dos
Municipios do Alto Irani - AM AI - e a
dministra~ao Municipal.

Todos os municipios, obrigatoriamente, tem que ate 0 fim do ana ter 0 PMHIS elaborado, se 0
municipio contratasse uma empresa especializada para realizar esse projeto, nao sairia por menos de
R$ 100 mil, com a parceria com a AMAI, que disponibilizou a equipe tecnica, 0 PMHIS foi elaborado
com um custo de R$ 20 mil, uma economia de R$ 80 mil.

o

a

PMHIS planeja as a~6es do municipio referentes
habita~ao por um periodo de 15 anos, sendo
que todos os anos ele deve ser revisado para atender a demanda de cada local. Cada municipio tem
um Conselho de Habita~ao que devera fiscalizar 0 que e feito e propor 0 que deve ser feito.

o plano comporta a constru~ao de novas moradias, amplia~ao e reforma de moradias, regulariza~ao
fundiaria, toda a infra-estrutura da moradia (agua, esgoto, luz eletrica), constru~ao de banheiros, entre
outras obras ligadas a habita~ao.

Segundo 0 Prefeito Osmar Tozzo, "0 PMHIS planeja todo 0 contexto de habita~ao em nosso
municipio, e ele deve ser participativo, a popula~ao tem que interagir atraves do Conselho e das
audiencias publicas, trazendo novas opini6es que possam ser ouvidas e se possivel atendidas".

Fonte: Prefeitura de Passos Maia
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da primeira fase da Copa Amai

Tijolao do Oeste nao saiu do empate diante do 25 de
maio de Abelardo Luz

Patricio (direita) voltou a vestir a camisa do Esporte
Clube Olaria/Carrocerias Oeste

Xanxere - Seis jogos
rnovirnentararn a 3a rodada
da Copa Amai 2011 - trofeu
Gilson Luiz Vicenzi neste
fun de sernana. No sabado,
dia 10, foram dois jogos. Em
Xanxere, no estadio Municipal Josue Annoni, 0 Tabajara
rnanteve a excelente 5-f"carnpa•• --'

Luz venceu 0 BavialJAguia
Azul por tres a zero. Neste
domingo,quatrojogoscornplernentararn a rodada: No
esmdio Municipal de Xanxere, a CME de Born Jesus/29
de Junho, venceu rnais uma,
desta vez diante do Uniao de
Sao Dom.i.Dgospor 3 a 1. Em
Xaxirn, no estadio da Montanha, 0 Inducolor/3 Estrelas
empatou com 0 Gaucho em 2
a 2. Em Passos Maia, a CME
de Marerna/Estrela venceu a
CME/Passos Maia por 3 a
2. Em Xanxere, no estadio
Rafael Merisio, 0 Olaria nao
conseguiu passar pelo 25 de
maio de Abelardo Luz. Apesar de vanas chances perdidas, 0 Tijolao do Oeste ficou
no zero a zero com 0 time
abelardense. 0 jogo rnarcou
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nha na cornpetiyao e venceu
seu terceiro jogo. A equipe
xanxerense fez dois a zero
no Guarany de Xaxirn, e se
rnanteve na lideranya da chave A, com 9 pontos, e 100%
de aproveitarnento. No outro
jogo realizado no sabado,
o Tres Quedas de Abelardo
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a estreia do jogador Patricio, que voltou a vestir da
camisa do time xanxerense.
No proximo fun de sernana;
dias 17 e 18, acontecern os
confrontos da quarta rodada:
No sabado serao tres jogos na
abertura do returno da cornp,etiyao - Xanxere - BavialJ
Aguia Azul x Tres Quedas;
Marerna - CME/Marerna
Estrela x CME de Passos
Maia e em Sao Domingos Uniao x CME Born Jesus/29
de Junho. Os jogos serao
realizados as 16 horas. No
domingo, dia 18, tern 0 cornplernento da rodada: Xaxirn Guarany x TabajaralUnoesc;
Abelardo Luz - 25 de Maio
x Olaria/Carrocerias Oeste,
e em Xanxere - Inducolor/3
Estrelas x Gaucho de Xaxirn.
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NOTiCIAS

12/09/2011Passos Maia perde em
casa pela COPA AMAI

lA. CME de Passos Maia perdeu para aCME
e Marema, na tarde de ontem, pelo placar
de 3x2. 0 jogo, valida pela terceira rodada
da Copa AMAI, foi realizado no Estadio
Municipal Ludovico Jose Dall Acqua e
contou com boa presen<;a de publico. Com a
resultado a equipe cai para a terceira
posi<;ao do grupo com tres pontos.

equipe da casa entrou em campo
sabendo da importancia da vitoria, porem foi
a equipe de Marema que tomou a iniciativa e teve as primeiras chances de marcar, e ate marcou,
mas em impedimenta e a gol foi anulado. Quando a bola entrou e valeu foi para 0 lado de Passos
Maia, apos uma sequencia de escanteios, Vandinho aproveitou e de cabe<;a abriu a placar.

Passos Maia nao soube aproveitar a vantagem e levou a virada ainda na primeira etapa. Na volta do
intervalo a equipe da casa partiu em busca do empate e alcan<;ou com a gal de Veio, apos jogada
individual e um chute certeiro no angulo. Apos a gala jogo esquentou, jogadas mais fortes e trabalho
para a arbitragem.

Marema aproveitou um descuido de Passos Maia e numa jogada veloz pela direita fez a terceiro gal,
e novamente ficou a frente do placar. Passos Maia pressionou ate a fim, mas nao conseguiu a
empate. No proximo sabado Passos Maia visita a equipe de Marema em busca da recupera<;Elo.

Texto: Jarbas Ritter
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Plano Municipal de Habita~ao
e entregue em Passos Maia
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Passos Maia - 0 prefeito
mil, em parceria com a Amai,
pliayao e reforma de moradias,
Osmar Tozzo participou na que disponibilizou a equipe
regularizayao fundiaria, toda
ma.nha de ontem, na camara
tecmca, 0 PMHIS foi elaboraa infra-estrutura da moradia
de Vereadores, da entrega do do com urn custo deR$ 20 mil, (agua, esgoto, luz eletrica),
Plano Municipal de Habitayao
uma econornia de R$ 80 mil.
construyao de banheiros, entre
- de Interesse Social (pMHIS), .
o PMHIS planeja as ayOes outras obras ligadas a habielaborado em uma parceria
do municipio referentes a myao.
entre aAssociayao dos Municihabimyao por urn periodo de
Segundo 0 prefeito Osmar
pios do Alto Irani - Amai - e a 15 anos, sendo que todos os Tozzo, "0 PMHIS planeja todo
admin.istrayao municipal.
anos ele deve ser revisado para
o contexto de habitayao em
Todos os municipios, obri- atender a demanda de cada
nosso municipio, e ele deve
gatoriamente, tern que ate 0 local. Cada municipio tern urn ser participativo, a populayao
fun do ano tero PMHIS elaboConselho de Habitayao que
tern que interagir atraves do
. rado, se 0 municipio contratasdevera fiscalizar 0 que e feito Conselho e das audiencias puse uma empresa especializada
e propor 0 que deve ser feito.
blicas, trazendo novas opini5es
para realizar esse projeto, nao
o plano com porta a cons- que possam ser ouvidas e se
sairia por menos de R$ 100 truyao de novas moradias, am- . possivel atendidas".

