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Assembleia de Prefeitos da AMAI

e nesta

1/10/2011

segunda-feira

01 de Out de 2011 - OSh43min

A Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realiza na segunda-feira (3) a setima
Assembleia de Prefeitos de 2011. Depois de duas sessoes itinerantes uma em Abelardo
Luz e outra em Bom Jesus, a reuniao volta a acontecer na sede em Xanxere. 0 inicio da
r~uniao esta agendado para as 17horas.
Na pauta do dia esta a apresenta~ao sobre normativas para alvaras em eventos publicos
municipais, com a participa~ao do Oelegado Regional de Pollcia de Xanxere, Aden Claus
Ceber Pereira e 0 Comandante do Corpo de Bombeiros de Xanxere, Walter Parizotto.
Ainda Discussao sobre 0 Termo de Ajuste de Conduta ante 0 Ministerio Publico do
Trabalho e Prefeituras, e repasse de repasse de informa~oes sobre os munidpios que
tiveram suas conferencias de cultura invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
Um tema que volta a pauta da Assembleia e a recomposi~ao de pavimenta~ao removida
em decorrencia de obras de manuten~ao de redes de abastecimento de agua e coleta de
esgoto sanitario, realizadas pela Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento
(Casan). Atualmente mesmo com a celebra~ao de convenio com a Casan para cobrir
estas despesas, os recursos repassados aos munidpios foram insuficientes.
Outros itens da pauta sao a possibilidade de cria~ao de um Consorcio Publico para
atender questoes ligadas a Infraestrutura para a regiao do Alto Irani; a participa~ao do
Vereador Paulo Boita, com a apresenta~ao de uma mo~ao para lota~ao dos cargos
existentes na Receita Federal de Xanxere visando a melhoria do atendimento a
populac;ao da regiao.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Assembleia de Prefeitos da Amai

e nesta segunda

Dam, 02 de Outubro de 201114:19

A Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani
(Amai) realiza nesta segunda-feira (3) a setima
Assembleia de Prefeitos de 2011. Depois de
duas sessoes itinerantes uma em Abelardo
Luz e outra em Bom Jesus, a reuniao volta a
acontecer na sede em Xanxere. 0 inicio da
reuniao esta agendado para as 17horas e sera
conduzido pelo presidente, prefeito de Xaxim
Gilson Vicenzi.
Na pauta do dia esta a apresentac;ao sobre
normativas para alvaras em eventos publicos
municipais, com a participac;ao do Delegado
Regional de Polfcia de Xanxere, Aden Claus Ceber Pereira e 0 Comandante do Corpo de Bombeiros
de Xanxere, Walter Parizotto.
Ainda havera discussao sobre 0 Termo de Ajuste de Conduta ante 0 Ministerio Publico do Trabalho e
Prefeituras, e repasse de repasse de informac;oes sobre os municipios que tiveram suas conferencias
de cultura invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
Um tema que volta a pauta da Assembleia e a recomposic;ao de pavimentac;ao removida em
decorrencia de obras de manutenc;ao de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto
sanitario, realizadas pel a Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento (Casan). Atualmente
mesmo com a celebrac;ao de convenio com a Casan para cobrir estas despesas, os recursos
repassados aos municipios foram insuficientes.
Outros itens da pauta sao a possibilidade de criac;ao de um Cons6rcio Publico para atender questoes
ligadas a Infraestrutura para a regiao do Alto Irani; a participac;ao do vereador Paulo Boita, com a
apresentac;ao de uma moc;ao para lotac;ao dos cargos existentes na Receita Federal de Xanxere
visando a melhoria do atendimento a populac;ao da regiao.
Ascom/Amai
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Prefeitos da regiao voltam a se reunir em Xanxere, na sede da
Amai
A setima reuniao ordinaria de Prefeitos da Amai foi realizada na tarde desta segunda-feira (03), na sede
da Associa9ao em Xanxere. 0 presidente e prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi, formou a mesa
juntamente com 0 vice-prefeito de Xanxere, Leandro Junior Vigo e vereador Paulo Boita.
Diversos assuntos foram discutidos durante a reuniao, entre eles, sobre a emissao de alvara para
eventos publicos municipais. 0 comandante do Corpo de Bombeiros de Xanxere, Walter Parizotio,
comentou que a ideia nao e inviabilizar eventos, mas sim que 0 prefeito saiba 0 que fazer quando for
promover eventos municipais.
- A imprensa tem divulgado varios acidentes envolvendo eventos municipais em parques de diversao,
arquibancadas e muitos destes locais sem alvara de funcionamento. A responsabilidade e da prefeitura,
nao so da empresa que montou 0 evento. 0 Prefeito tem uma responsabilidade subsidiada e responde
junto com 0 dono do alvara e para isso existem medidas a serem tomadas. Muitos Prefeitos ou nao
sabem 0 risco que estao correndo, ou nao estao orientados nesse sentido, ou estao fazendo de
qualquer forma. Uma das principais medidas e ter 0 documento de responsabilidade de toda a estrutura
que esta sendo montada. Quando forem contratar, coloquem estas informaQ5es no contrato e transfiram
esta responsabilidade para 0 contratado - comenta 0 Capitao.
Fortalecimento da Receita Federal
o vereador do PT, Paulo Boita, representando 0 Poder Legislativo de Xanxere, participou da reuniao
levantando a discussao em torno da necessidade de uma aQao em prol do fortalecimentos da Agencia
da Receita Federal de Xanxere.
- A Receita Federal de Xanxere hoje tem cinco vagas e apenas duas sao ocupadas de maneira efetiva.
As demandas tem crescido e a agencia nao tem conseguido dar conta do trabalho pela estrutura
pessoal precaria que oferece. Estamos pedindo que os prefeitos entrem conosco nesta luta para
fortalecer a agencia de Xanxere. Nos ja aprovamos a mOQaona camara e sabemos que ela ja chegou
as maos dos responsaveis, mas queremos que os prefeitos subscrevam este documento se for
necessario que se monte uma comissao para ir a Curitiba conversar com 0 superintendente Sui, pelo
fortalecimento da Agencia de Xanxere - comentou Boita.
Assinaturas dos TACs
Outros tres assuntos, discutidos na reuniao desta segunda-feira foram comentados pelo prefeito de
Xaxim e presidente da Amai, Gilson Vicensi, 0 primeiro deles, a assinatura de um Termo de Ajuste de
Conduta (TAC).
- 0 Ministerio Publico Federal esta exigindo que todos os prefeitos da regiao assinem um Termo de
Ajuste de Conduta, em relaQao a contrataQao de funcionarios, que sejam feitas com um diferencial que
possa ser regulamentado. Nos nao aconselhamos, como presidente da AMAI, assinar um TAC, quem
sabe um termo de compromisso como nos assinamos. Queremos que os advogados de cada municipio
se dirijam ate a AMAI e falem com nossos funcionarios, para entender melhor como isso funciona comentou Vicenzi.
Pavimenta~ao asfaltica
o presidente da AMAI tambem comentou sobre a recomposiQao de pavimentaQao asfaltica nos
municipios da AMAI.
- A CASAN e um orgao destruidor da parte de pavimentaQao, seja ela asfaltica ou de pedras irregulares,
entao temos que ter um tratamento igual em todos os municipios. Hoje as prefeituras consertam os
estragos e depois a CASAN repassa um total de dinheiros sobre as mediQ5es. Esta situaQao se torna
muito complicado porque tem que mexer na estrutura e a pavimentaQao perde a qualidade- explica 0
presidente.
Um ultimo assunto discutido foi 0 repasse de informaQ5es sobre os municipios que tiveram suas
Conferencias de Culturas invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
- Se algum municipio da regiao teve sua Conferencia invalidada, temos que discutir sobre 0 assunto, 0
que ela e realmente e 0 que foi invalidado, se foi a conferencia ou se foi 0 modo que ela foi realizado encerra Gilson.
proximo evento da AMAI acontece dia 25 de outubro, na Celer Faculdades em Xaxim, onde sera
realizada a I Conferencia Regional de Transparencia e Controle Social do Alto Irani.

o

Postado por: Pedro Colin
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PassosMaia empata em casa na Copa AMAI

CME de Passos Maia empatou com 0
res Estrelas em 1x1, em jogo valido pela
quinta rodada da primeira fase da Copa
mai 2011. A partida foi disputada no
Estadio Municipal Ludovico Jose DaB
cqua, na tarde do ultimo sabado, dia 1.

o jogo foi bastante truncado, muitas faltas e
·ogadas rispidas desde 0 inicio, mostravam
que as equipes nao acabariam com 11
·ogadores cada lado. 0 primeiro gol foi
marcado pela equipe da casa, apos um
rapido contra-ataque, Leandro aproveitou a
confusao na area e abriu 0 placar, 0 empate veio minutos depois apos cobranc;a de falta pela direita,
desviada de cabec;adentro da pequena area.

No segundo tempo, 0 jogo pegou fogo, mas foi nas faltas e reclamac;6escom a arbitragem, de ambos
os lados, sendo que foi necessaria a intervenc;ao policial apos 0 lance que resultou na expulsao do
camisa 10, do Tres Estrelas. Mesmo com um a mais Passos Maia nao conseguiu 0 gol da vitoria, e no
fim tambem teve um jogador expulso, terminando tudo empatado.

Apesar do resultado, Passos Maia ainda tem grandes chances de classificac;ao, devido aos
resultados dos outros jogos, que beneficiaram diretamente a equipe passosmaiense. Na ultima
rodada da primeira fase, no proximo sabado, Passos Maia joga por uma vitoria, que praticamente
assegura a vaga para a proxima fase.

Fonte: Prefeitura de Passos Maia - Jarbas Ritter de Ramos
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AMAI promove terceiro curso de p6s-gradua<;ao
A AMAI ja realizou mais de 30 capacitar;oes,

entre cursos

e reunioes

tecnicas para os servidores

municipais.

A Associa~ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) e a Unoesc de Xanxere promovem 0 curso de P6s-gradua~ao
Publica e Controladoria,

em Contabilidade

com inicio das aulas previsto para 0 dia 14 de outubro.

Este ja e 0 terceiro curso de especializa~ao

que a AMAI desenvolve. 0 objetivo e Capacitar

profissionais numa perspectiva multidisciplinar,

com aprimoramento

ten ham na busca de alternativas e solu~oes a oportunidade
exercicio das atividades na Contabilidade

de competencias,

para que

de aperfei~oar os conhecimentos

Publica e Controladoria

para no

nos Municipios.

De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, em 2011, a AMAI ja
realizou mais de 30 capacita~oes, entre cursos e reunioes tecnicas para os servidores municipais.
Vicenzi salienta ainda que este terceiro curso de p6s-gradua~ao foi uma proposta levantada no
Colegiado de Contadores e Controladores

Internos da AMAI.

"A partir do pedido do Co/egiado verificamos
sempre me/horar a capacidade administrativa

a demanda, montamos e executamos

dos nossos municfpios", refor~a Vicenzi.

Restam apenas 10 vag as para a turma, os interessados podem fazer a inscri~o
www.amaisc.org.br

no site da AMAI:

ou ainda buscar mais informa~oes com Fernanda ou Nayara pelo telefone (49)

34330040.

Fernanda Bertotto
AscomAMA/

0 projeto, visando
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Assembleia de Prefeitos da AMAI

e nesta segunda-feira

Na pauta do dia esta a apresentac;ao sobre normativas para a/varas em eventos publicos
munici ais.

Xanxere - A Associa~o

dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realiza na segunda-feira

(3) a setima

Assembleia de Prefeitos de 2011.
Depois de duas sessoes itinerantes uma em Abelardo Luz e outra em Bom Jesus, a reuniao volta a
acontecer na sede em Xanxer~. 0 inicio da reuniao esta agendado para as 17horas.
Na pauta do dia esta a apresenta9aO sobre normativas para alvaras em eventos publicos municipais,
com a participa9aO do Delegado Regional de PoHcia de Xanxer~, Aden Claus Ceber Pereira e 0
Comandante do Corpo de Bombeiros de Xanxer~, Walter Parizotto.
Ainda Discussao sobre 0 Termo de Ajuste de Conduta ante 0 Ministerio Publico do Trabalho e
Prefeituras, e repasse de repasse de informa90es sobre os municipios que tiveram suas confer~ncias
de cultura invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
Um tema que volta a pauta da Assembleia e a recomposi9ao de pavimenta9aO removida em
decorr~ncia de obras de manuten9aO de redes de abastecimento

de agua e coleta de esgoto

sanitario, realizadas pela Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento

(Casan).

Atualmente mesmo com a celebra9ao de conv~nio com a Casan para cobrir estas despesas, os
recursos repassados aos municipios foram insuficientes.
Outros itens da pauta sao a possibilidade de cria9ao de um Cons6rcio Publico para atender questoes
ligadas a Infraestrutura para a regiao do Alto Irani; a participa9ao do Vereador Paulo Boita, com a
apresenta9ao de uma mo~o

para lota9ao dos cargos existentes na Receita Federal de Xanxer~

visando a melhoria do atendimento a popula9ao da regiao.

Fernanda Bertotto
AscomAMA/
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Assembleia de Prefeitos
da AMAI nesta segunda-feira

e

03/10 - Alto Irani - A

Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI) realiza na segundafeira (3) a setima Assembleia de Prefeitos de 2011. Depois de duas sess5es itinerantes uma
em Abelardo Luz e outra em Born Jesus, a reuniao volta a acontecer na sede em Xanxere.
o inicio da reuniao esta agendado para as 17horas.
Na pauta do dia esta a apresentac;ao sobre normativas para alvaras em eventos publicos
municipais, com a participac;ao do Delegado Regional de Policia de Xanxere, Aden Claus
Ceber Pereira e 0 Comandante do Corpo de Bombeiros de Xanxere, Walter Parizotto.
Ainda Discussao sobre 0 Termo de Ajuste de Conduta ante 0 Ministerio Publico do
Trabalho e Prefeituras, e repasse de repasse de informac;5es sobre os municipios que
tiveram suas conferencias de cultura invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
Urn tema que volta a pauta da Assembleia e a recomposic;ao de pavimentac;ao
removida em decorrencia de obras de manutenc;ao de redes de abastecimento de agua e
coleta de esgoto sanitario, realizadas pela Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento
(Casan). Atualmente mesmo com a celebrac;ao de convenio com a Casan para cobrir estas
despesas, os recursos repassados aos municfpios foram insuficientes.
Outros itens da pauta sao a possibilidade de criac;ao de urn Consorcio Publico para
atender quest5es ligadas a Infraestrutura para a regiao do Alto Irani; a participac;ao do
Vereador Paulo Boita, com a apresentac;ao de uma moc;ao para lotac;ao dos cargos
existentes na Receita Federal de Xanxere visando a melhoria do atendimento
populac;ao
da regiao.
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Assembleia reune prefeitos da Amai
Seg, 03 de Outubro de 2011 21 :47

Prefeitos dos municfpios que compreendem a Associagao do Alto Irani estiveram reunidos na tarde
de segunda-feira (3) para a setima Assembleia de Prefeitos de 2011. A reuniao tratou sobre as
normativas para alvaras em eventos publicos municipais e contou com a participagao do Delegado
Albino Araujo e do Capitao Walter Parizotto do Corpo de Bombeiros.
Parizotto falou sobre a responsabilidade das prefeituras com relagao aos eventos que acontecem nos
municfpios e destacou 0 aumento do numero de acidentes envolvendo parques, arquibancadas e
afins e sem alvara. Parizotto destacou que a responsabilidade e da Prefeitura tambem e nao apenas
do proprietario dos equipamentos. A proposta e para que a partir de agora todos os eventos sejam
administrados pelo corpo tecnico de Xanxere.
Conforme 0 presidente da Amai, prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi, 0 Ministerio Publico esta
comegando a pressionar os prefeitos com relagao aos eventos. "Temos que criar uma conduta para
atender 0 Ministerio Publico, ate porque as comunidades nao estao preparadas para fazer esses
eventos. Entao, temos que padronizar para que tudo ocorra dentro do melhor possivel", destacou.
Durante a reuniao tamMm houve a discussao com referencia ao Termo de Ajuste de Conduta entre 0
Ministerio Publico do Trabalho e prefeituras e ainda sobre 0 repasse de informagoes sobre os
municipios que tiveram suas conferencias de cultura invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
Casan em pauta - A recomposigao de pavimentagao removida em decorrencia de obras de
manutengao de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto sanitario, realizadas pela Casan
esteve em pauta. Conforme Vicenzi este e um problema grave e e precise ter conjuntura e
tratamento igualitario em todos os municfpios. "Se pega um municipio que esta fazendo asfalto novo,
em 30 dias ja estao fazendo buraco", disse.
Geralmente, as prefeituras e que consertam os estragos e a Casan repassa um valor referente as
medigoes. "Mas nem sempre e que tu desmancha para fazer, entao eles estao pagando para fazer e
estao tendo do is servigos e ja criam outro espago, po is nao fica a mesma estrutura", finaliza.
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Vefculo: Folha do Alto Irani - Xanxere

Assembleia de
Prefeitos da AMAI e
nesta segunda-feira
Xanxere - A Associat;ao
dos Municipios do Alto Irani
, (AMAI) realiza hoje (3) a setima Assembleia de Prefeitos
de 2011. Depois de duas 'sessoes itinerantes uma em Abelardo Luz e outra em Born Jesus, a reuniao volta a acontecer nasede em Xanxere. 0 inlcio da reuniao esta agendado
para as 17horas.
Na pautado diaestaaapresentat;ao sobre normativas
para alvaras em eventos publicos municipais, com a 'participat;ao do Delegado Regional de Policiade Xanxere, Aden
ClausCeber Pereirae 0 Comandante do Corpo de Bombeiros
de Xanxere, Walter Parizotto.
Ainda Discussao sobre 0
Termo de Ajuste de Conduta
ante 0 Ministerio Publico do
'frabalho e Prefeituras, e repasse de repasse de informat;6es
sobre os municipios que tiveram suas conferencias de cultura invalidadas pelo Ministe-

rio da Cultura.
Urn tema que volta a pauta daAssembleia a retomposit;ao de pavimentat;ao removida em decorrencia de obras
de manutent;ao de redes de
abastecimento de agua e coleta de esgoto sanitario, realizadas pela,CompanJ:1iaCatarinense deAguas e Saneamen.to (Casan). Atualmente mesmo com a celebrat;ao de convenio com a Casan para cobrir
estas despesas, os recurs os repassados aos municipios foram
insuficientes.
Outros itens da pauta sao a
possibilidade de criat;ao de urn
Consorcio Publico para atender quest6es ligadas a Infraestrutura para a regiao do Alto
Irani; a participat;ao do Vereador Paulo Boita, com a apresentat;ao de uma mot;ao para
lotat;ao dos cargos existentes
na Receita Federal de Xanxere
visando a melhoria do atendimentb a populat;ao da regi~o.
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Receita Federal de Xanxere podera migrar para
Chapec6 ou Joacaba
Ter, 04 de Outubro de 2011 20:11

A deficiencia de funcionarios e a fragilidade da Receita Federal de Xanxere esta preocupando
autoridades.
Durante a reuniao dos prefeitos da Amai, que aconteceu na segunda-feira (3), 0
vereador de Xanxere, Paulo Boita, apresentou mo~ao para a lota~ao dos cargos existentes na
Receita Federal, visando a melhoria do atendimento a popula~ao.
Conforme

Boita, a busca

e

pelo fortalecimento

da RF para que

0

municipio

nao corra

0

risco de

perde-Ia para Chapeco ou Joa~aba. "Se a receita continuar fragil do jeito que esta, sem pessoal para
atender, com muitas demandas e as pessoas tendo prejuizos, certamente Chapeco e Joa~aba sao
concorrentes e 0 nosso atendimento podera passar a ser feito por um desses municipios", explica.

o presidente

da Amai e prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi, destacou que caso a Receita Federal migre
para Chapeco ou Joa~aba vai se criar um problema grave. "Hoje tudo 0 que e despesa corre por meio
dos empresarios, 0 governo pensa em arrecadar e os empresarios sao os contribuintes. Sera que
eles nao podem ter um beneficio pelo menos para ter um orgao arrecadador mais proximo. Seria
injusto 0 deslocamento da Receita Federal", afirma.
Vicenzi garante ainda que todos os prefeitos da Amai estao mobilizados
Xanxere.

para manter a institui~ao em
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Assembleia reline prefeitos d.aAmai
Divulgacao

Prefeitos e convidados trataram sobre varios assuntos

Prefeitos dos municipios que
mos que padronizar para que
compreendem a Associagao do
tudo ocorra dentro do melhor
Alto Irani estiveram reunidos na
possivel", destacou.
tarde de segunda-feira (3) para
Durante a reuniao tambem
a setima Assembleia de Prefeihouve a discussao com referentos de 2011. A reuniao tratou
cia ao Termo de Ajuste de Consobre as normativas para alvaduta entre 0 Ministerio Publico
ras em eventos publicos munido Trabalho e prefeituras e aincipais e contou com a partici- - da sobre 0 repasse de informapagao do DelegadoAlbinoAragoes sobre os municipios que
ujo e do Capitao Walter Parizotio
tiveram suas conferencias de
do Corpo de Bombeires.
cultura invalidadas pelo Minis-Parizotto falou sobre a res-'
terio da Cultura.
ponsabilidade das prefeituras
Casan em pauta - A recomcom relagao aos eventos que
posigao de pavimentagao remoacontecem nos municipios e
vida em decorrencia de obras de
destacou 0 aumento do numemanutengao de redes de abasro de acidentes envolvendo partecimento de agua e coleta de
ques, arquibancadas e afins e
esgoto sanitario, realizadas pela
sem alvara. Parizotto destacou
Casan esteve em pauta. Conque a responsabilidade
e ,da
forme Vicenzi este e um preblePrefeitura tambem e nao apema grave e e precise ter connas do preprietario dos equipajuntura e tratamento igualitario
mentos. A proposta e para que
em todos os municipios. "Se
a partir de agora todos os even- ,pega um municipio que esta fatos sejam administrados pelo
zendo asfalto novo, em 30 dias
corpo tecnico de Xanxere.
ja estao fazendo buraco", disConforme 0 presidente da
se.
Amai, prefeito de Xaxim, Gilson
Geralmente, as prefeituras e
Vicenzi, 0 Ministerio Publico
que consertam os estragos e a
esta co.megando a pressiqnar
Casan repassa um valor referenos prefeitos com r~lagao aos
te as medigoes. "Mas nem semeventos.
pre e que tu desmancha para
"Temos que criar uma condufazer, entao eles estao paganta para atender 0 Ministerio PUdo para fazer e estao tendo dois
blico, ate porque as comunidaservigos e ja criam outre espades nao estao preparadas para
go, po is nao fica a mesma es~
fazer esses eventos. Entao, tetrutura", finaliza.
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Guarani de Xaxim vence e continua com chances
Em um jogo on de 0 numero
de faltas foi uma constante, 0
Guarani venceu por2 a 1 a equipe do AguiaAzul, com dois gols
de Souza. Com este resultado,
o time de Xaxim continua com
chances na competityao, para
isso tera que vencer a boa equipe do Tres Quedas de Aberlardo
Luz, no pr6ximo domingo (8).
treinador da equipe, Chico
Viecelli afirma que "a equipe vem
obtendo a cada jogo melhores
apresentaty6es e aos poucos
reencontrando seu melhor fute-

o

bol, vamos com garra enfrentar
um dos melhores times da Copa
Amai, 0 time de Abelardo Luz.
Vamos trabalhar muito durante
a seman a toda. 0 Guarani e um
dos times que mais conquistou
esse campeonato, tern hist6ria
e camisa", citou Chico que
acrescentou que esta sendo disputada com urn excelente nivel
tecnico e com equipes que possuem em seu plantel jog adores
conhecidos de toda a regiao.
A Copa Amai que esta sendo
disputada esse ana leva 0 nome

do presidente, prefeito de Xaxim,
Gilson Vicenzi.
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Confrontos da Copa. Amai sofrem muda-n~as.
A Liga Esportiva Xanxe- .
rense de Futebol divulgou
na tarde desta segunda-feira,
a tabela de jogos da ultima
rodada do returno da prirneira
fase da Copa Amai 2011, A
mudanr;:a de datas se deve
ao fato do confronto entre
Olaria/Carrocerias Oeste e
Uniao de Sao Domingos ter
sido cancelado no ultimo
domingo, dia 2. 0 acordo
entre as diretorias e a propria
LEX, definiu que 0 jogo entre
as duas equipes acontece no Olaria/Carrocerias Oeste recebe 0 Uniao no domingo
proximo domingo, dia 9, as no Rafael Merisio
das x Guarany
Xanxere:
15h30min, no estadio Rafael
Xaxim: Gaucho x CME
Estadio do Bairro Joao
Merisio em Xanxere, Com
isso, a ultima rodada desta Winckler: Inducolor/3 Estre- Passos Maia
Sao Domingos: Uniao x
las x CME MaremaJEstrela
primeira fase fica automati25 de Maio
.Estadio do bairro Vista
camente transferida para 0
Born Jesus: CME/29 de
dia 15 de outubro (sabado), Alegre: Bavial/ Aguia Azul x
Junho x Olaria/Carrocerias
as 16 horas, Os jogos serao TabajaraJUnoesc
Abelardo Luz: Tres Que- Oeste
os seguintes:
I

'

Fa'ta de ~ervidores na~ReceitaFed~lJ;;f
e debatlda em reunmo de prefeitos
I

Prefeitos da Amai podem ir a Brasilia em busca de solu~ao
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HOME» NOTiclAS » COMUNIDADE
Qua, 05/10/11 as 17: 11 - Visualizavoes:

40

Amai promove 1a Consocial - Alto Irani
A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realizou nesta quarta-feira (5) a reuniao preparat6ria
para a 1a ConferEmcia Regional sobre Transparencia e
Controle Social do Alto Irani (1a Consocial-

o evento ja esta agendado

para

0

Alto Irani).

dia 25 de outubra,

no audit6rio da Celer Faculdades, em Xaxim.
Na reuniao desta semana foram trac;adas as
estrategias de trabalho da Conferencia, divisao das
tarefas com os municipios, aprovac;ao da
pragramac;ao, bem como a deliberac;ao do regimento interno.
A 1a Consocial - Alto Irani tem por objetivo principal pramover a transparencia publica e estimular
a participac;ao da sociedade no acompanhamento e contrale da gestao publica, contribuindo para
um controle social mais efetivo e democratico. Desse contexto apresentado nasceu

0

lema da

Conferencia "A sociedade no acompanhamento e contrale da gestao publica".
De acordo com a assessoria de imprensa,

0

evento e idealizado pela AMAI e conta com

0

apoio

dos seguintes municipios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuac;u,
Lajeado Grande, Marema, Oura Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao,
Xanxere e Xaxim.
A pragramac;ao da 1a Consocial-

Alto Irani estara disponivel no site da AMAI

(www.amaisc.org.br) a partir desta quinta-feira (6). Tambem sera possivel realizar a inscric;ao
que e gratuita para

0

evento.
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Velculo: Ala Notfcias - Xanxere

AMAI promove reuniao preparatoria da 1a Consocial
Alto Irani
Geral

A Associagao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta quarta-feira (5) a reuniao
preparat6ria para a 18 Conferencia Regional sobre Transparencia e Contrale Social do Alto Irani
(18Consocial - Alto Irani).
Faculdades, em Xaxim.

a evento

ja esta agendado para

0

dia 25 de outubro, no audit6rio da Celer

Na reuniao desta semana foram tragadas as estrategias

de trabalho da Conferencia,

tarefas com os municipios,
interno.

bem como a deliberagao

apravagao

da programagao,

divisao das
do regimento

A 18 Consocial - Alto Irani tem por objetivo principal promover a transparencia publica e estimular a
participagao da sociedade no acompanhamento e contrale da gestao publica, contribuindo para um
contrale social mais efetivo e democratico.Desse
contexto apresentado
nasceu 0 lema da
Conferencia "A sociedade no acompanhamento e controle da gestao publica".

a evento

e idealizado pela AMAI e conta com 0 apoio dos seguintes municipios: Abelardo Luz, Bom
Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuagu, Lajeado Grande, Marema, aura Verde, Passos Maia,
Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao, Xanxere e Xaxim.
A pragramagao da 18 Consocial - Alto Irani estara disponivel no site da AMAI (www.amaisc.org.br)
partir desta quinta-feira (6). Tambem sera possivel realizar a inscrigao que e gratuita para 0 evento.
Ascom/ AMAI

a
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AMAI pro move reuniao preparat6ria da

1a

Consocial - Alto Irani
Eventos
Postado por Reda~ao
Qua, 05 de Outubro de 201119:19
A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta quarta-feira
Conferencia Regional sobre Transparencia

(5) a reuniao preparat6ria

e Controle Social do Alto Irani (13Consocial-

esta agendado para 0 dia 25 de outubro, no audit6rio da Celer Faculdades,

para a 13

Alto Irani). 0 evento ja

em Xaxim.

Na reuniao desta semana foram trac;:adas as estrategias de trabalho da Conferencia,

divisao das tarefas com os

municipios, aprovac;ao da programac;ao, bem como a deliberac;ao do regimento interno.
A 13 Consocial-

Alto Irani tem por objetivo principal promover a transparemcia publica e estimular a participavao

da sociedade no acompanhamento
efetivo e democratico.
acompanhamento

e controle da gestao publica, contribuindo

Desse contexto apresentado

para um controle social mais

nasceu 0 lema da Conferencia

"A sociedade

no

e controle da gestao publica".

o evento e idealizado

pela AMAI e conta com 0 apoio dos seguintes municipios:

Abelardo

Luz, Born

Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia,
Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao, Xanxere e Xaxim.
A programacao

da 13 Consocial - Alto Irani estara disponivel no site da AMAI (www.amaisc.org.br)

desta quinta-feira (6). Tambem sera possivel realizar a inscric;ao que e gratuita para 0 evento.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

a partir
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AMAI promove reuniao
preparatoria da 1a Consocial - Alto Irani
06/10 -A Associagao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI) realizou nesta
quarta-feira (5) a reuniao preparat6ria
para a 13 Conferemcia Regional sobre
Transparencia e Controle Social do Alto
Irani (13Consocial- Alto Irani). a evento
ja esta agendado para 0 dia 25 de
outubro, no audit6rio da Celer
Faculdades, em Xaxim.
Na reuniao desta semana foram
tragadas as estrategias de trabalho da Conferemcia, divisao das tarefas com os municipios,
aprovagao da programagao, bern como a deliber~ao do regimento interno.
A 13 Consocial - Alto Irani tern por objetivo principal promover a transparencia publica e
estimular a participagao da sociedade no acompanhamento e controle da gestao publica,
contribuindo para urn controle social mais efetivo e democratico. Desse contexto
apresentado nasceu 0 lema da Conferencia "A sociedade no acompanhamento e controle
da gestao publica".
.
a evento e idealizado pela AMAI e conta com 0 apoio dos seguintes municipios:
Abelardo Luz, Born Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuagu, Lajeado Grande,
Marema, auro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao, Xanxere e
Xaxim.
A programagao da 13 Consocial- Alto Irani estara disponivel no site da AMAI
(www.amaisc.org.br) a partir desta quinta-feira (6). Tambem sera possivel realizar a
inscrigao que e gratuita para 0 evento.
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Amai promove· reuniao preparatoria
da 1a Consocial - Alto Irani
Fernanda 8ertotto/Amai

Varios assuntos foram debatidos para a conferencia

AAssociac;ao dos Municfpios
do Alto Irani (Amai) realizou nesta quarta-feira (5) a reuniao preparat6ria para a 1a Conferelncia
Regional sobre Transparencia e
Contrale Social do Alto Irani
(1aConsocial-Alto Irani). a ev~nto ja esta agendado para 0 dia
25 de outubro, no audit6rio da
Celer Faculdades, em Xaxim.
Na reuniao desta semana foram trac;adas as estrategias de
trabalho da Conferencia, divisao
das tarefas com os municfpios,
apravac;ao da programac;ao, bem
como a deliberac;ao do regimento interno.
A 1a Consocial-Alto Irani tem
por objetivo principal pramover a
transparencia publica e estimular a participac;ao da sociedade
no acompanhamento e contrale
da gestao publica, contribuindo

para um contrale social mais efetivo e democratico.
Desse contexto apresentado
nasceu 0 lema da Conferencia
"A sociedade no acompanhamento e contrale da gestao publica".
a evento e idealizado pela
Amai e conta com 0 apoio dos
seguintes municfpios: Abelardo
Luz, Bom Jesus, Entre Rios,
Faxinal dos Guedes, Ipuac;u,
Lajeado Grande, Marema, aura
Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao,
Xanxere e Xaxim.
A programac;ao da 1a Consocial-Alto Irani estara disponfvel
no site da Amai (www.amaisc.org.br) a partir desta quintafeira (6). Tambem sera possfvel
realizar a inscric;ao que e gratuita para 0 evento.

- 2011
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CUPPING
Velculo: Radio Clube - Sao Domin os
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AMAI promove reuniao preparatoria da 13 Consocial - Alto Irani
06 de Out de 2011 - 09hS7min

A Associa<;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta quarta-feira (5) a reuniao
preparatoria para a 1a Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social do
Alto Irani (laConsocial - Alto Irani). a evento ja esta agendado para 0 dia 25 de
outubro, no auditorio da Celer Faculdades, em Xaxim.
Na reuniao desta semana foram tra<;adas as estrategias de trabalho da Conferencia,
divisao das tarefas com os municipios, aprova<;ao da programa<;ao, bem como a
delibera<;ao do regimento interno.
A 1a Consocial - Alto Irani tem por objetivo principal promover a transparencia publica e
estimular a participa<;ao da sociedade no acompanhamento e controle da gestao publica,
contribuindo para um controle social mais efetivo e democratico. Desse contexto
apresentado nasceu 0 lema da Conferencia "A sociedade no acompanhamento e controle
da gestao publica".
a evento e idealizado pela AMAI e conta com 0 apoio dos seguintes municipios: Abelardo
Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipua<;u, Lajeado Grande, Marema, auro
Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao, Xanxere e Xaxim.
A programa<;ao da P Consocial - Alto Irani estara disponivel no site da AMAI
(www.amaisc.org.br) a partir desta quinta-feira (6). Tambem sera possivel realizar a
inscri<;aoque e gratuita para 0 evento.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Amai promove reuniao preparat6ria da 1a Consocial- Alto Irani
Xanxere - A Associa<;ao
dos Municipios do Alto Irani
(Amai) realizou nesta quarta-feira (5) a reuniao preparat6ria para a l' Conferencia Regional sobre Transparencia e
Controle Social do Alto Irani
(1'Consocial- Alto Irani). a
evento ja esta agendado para
o dia 25 de outubro, no audit6rio da Celer Faculdades,
emXaxim.
Na reuniao foram tra<;adas
as estrategias de trabalho
da Conferencia, divisao das .
tarefas com os municipios,
aprova<;ao da programa<;ao,
bern como a delibera<;ao do
regimento interno.
AI' Consocial- Alto Irani
tern por objetivo principal
.
.
promover a transparencia publica e
estimular a participa<;ao da sociedade no acompanhamento e controle
da gestao publica,
contribuindo para
urn controle social
mais efetivo e democratico. Desse
contexto apresentado nasceu 0 lema
\ da Conferencia
"A sociedade no
acompanhamento
e controle da gestao publica".
a evento e idealizado pela Amai

~

e conta com 0 apoio dos
seguintes municipios: Abelardo Luz, Born Jesus, Entre
Rios, Faxinal dos Guedes,
Ipua<;u, Lajeado Grande,
Marema, auro Verde, Passos
Maia, Ponte Serrada, Sao
Domingos, Vargeao, Xanxere
e Xaxim.
"
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Velculo: Confedera(;ao Nacional de Munid ios

Noticias

Entidade

Municipalista

(07/10/2011)
l2l Amai

prepara
Controle Social

l.a

Conferencia

sobre

Transparencia

e

CNM
A Associayao dos Municipios do Alto Irani de Santa Catarina
(Amai) organiza ala Conferencia Regional sobre Transparencia e
Controle Social da regiao (1aConsocial - Alto Irani). 0 evento esta
previsto para 0 dia 25 de outubro e sera no Municipio de Xaxim
(SC).

o lema do evento e "A sociedade no acompanhamento e controle
da gestao publica". De acordo com a Amai, 0 objetivo da
1aConsocial - Alto Irani e promover a transparencia publica e
estimular a participayao da sociedade no acompanhamento e
controle da gestao publica, alem de contribuir para urn controle
social mais efetivo e democratico.
Os gestores dos Municipios de Abelardo Luz (SC), Born Jesus
(SC), Entre Rios (SC), Faxinal dos Guedes (SC), Ipuayu (SC),
Lajeado Grande (SC), Marema (SC), Ouro Verde (SC), Passos
Maia (SC), Ponte Serrada (SC), Sao Domingos (SC), Vargeao (SC),
Xanxere (SC) e Xaxim (SC) ap6iam a Conferencia a ser realizada
pela Amai. As inscriyoes para 0 evento sao gratuitas e podem ser
realizadas a partir desta quinta-feira, 6 de outubro.
_Acesse aqui

0

site da Amai para fazer a inscri.;ao

Agencia CNM com informac;i5esda Amai

7/10/2011
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Velculo: Gazeta Re ional - Xanxere
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Velculo: Jornal do Povo - Sao Domin os
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Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas - 2011

CUPPING
Velculo: Folha Re ional - Xanxere

~'."

7/10/2011

..'",

Copa Amai: Olaria/Carrocerias Oeste e Uniao fazem jogo isolado neste domingo
Domingo-Aconteceneste
..
domingo, dia 9, as 15h30min,
urn Unico confronto valido
pela Copa Amai de futebol
20 II. Olaria/Carrocerias Oeste e Uniao de Sao Domingos
duelam em jogo valido ainda
pela 5a rodada do retumo, e
que foi transferido do Ultimo domingo. Com isso, urn
acordo enfre a Liga Esportiva
Xanxerense - promotora do
evento e as diretorias das duas
equipes fecharam acordo para
a transferencia do jogo. A
LEX mudou tambem a data
da Ultimarodada que vai definir os c1assificadosa proxima
fase da competiyao. A 6a e
Ultimarodada acontece no dia
15 de outubro (sabado) com
seis jogos: Xanxere (Estadio
do bairro Joao Winckler) Inducolor/3 Estrelas x CME/
Marema/Estrela; Xanxere
(Estadio do ba;irroVista Alegre) Bavial/ Aguia Azul x
Olaria/Carrocerias Oeste recebe 0 Uniao neste domingo
TabajaralUnoesc; Abelardo
Luz- Tres Quedas x Guarany; Oeste.
Chave B-1 0. CME MaXaxim - Gaucho x CME
Classificayao:
remalEstrela (12.pontos); 2°.
Passos Maia; Sao Domingos
Chave A - 1°. Tabajara/
Inducolor/3 Estre1as (11); 3°.
- Uniao x 25 de Maio; Born Unoesc (15 pontos); 2°. Tres CME Passos Maia (4) e 4°.
Jesus - CME/Bom Jesus/29 Quedas (5); 3°."Guarany (4) e Gaucho (urn ponto)
de Junho x Olaria/Carrocerias 4°. Bavial/AguiaAzul (4)
Chave
C - }o. CME Born .,.,
....
~.,....~
.. .."...... --..-......
. .... -"-"\

no Rafael Merisio

Jesus/29 de Junho (11 pontos); 2°. Olaria/Carrocerias
Oeste (6 pontos urn jogo a
menos); 3°. 25 de Maio (5)
e 4°. Uniao (urn ponto e urn
jogo
a menos)
••....

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas

CLIPPING
Vefculo: Folha Re ional - Xanxere

10/10/2011

- 2011

AMAI
---

Copa Amai':Olaria/Carrocerias-Oeste goleia Unlao e encaminha classifica~ao:

Olaria/Carrocerias Oeste venceu
para nove pontos na chave C

Xanxere - No Unico confronto realizado neste fun de
semana pela Copa Amai de
futebol, 0 Olaria/Carrocerias
Oeste fez 0 dever de casa, e
venceu Uniao de Sao Do-

0

Uniao e subiu

mingos por 4 a 1. Edivaldo
logo no come<;o da partida
fez 0 primeiro do TijoHio do
Oeste. Rony recebeu cruzamento de Patricio e fez 2 a
zero antes dos 10 minutos

da etapa inicial. 0 Olaria/
Carrocerias Oeste continuou
pressionando, mas 0 placar do
primeiro tempo fixou em 2 a
zero. Logo no inicio da etapa
final, Patricio fez 0 dele. 3 a
zero. 0 resultado nao interessava ao time do Uniao que
pressionou, e 0 arbitro Edio
Pegoraro marcou penalti que
Aldir cobrou descontou para
a equipe de Sao Domingos. 3
a I. Com a pressao do time do
Uniao, 0 Olaria/Carrocerias
Oeste tentava se aproveitar
dos contra-ataques. Ate que
Jesse fez 0 quarto do Tijolao
do Oeste. 4 a 1. Fim de jogo,
vit6ria do Olaria/Carrocerias
.Oeste que sobe para nove
pontos na chave C, da tabela
de classifica<;ao. Ja 0 Uniao,
com apenas urn ponto nao

tern mais chances de classifica<;ao. No fim de semana
acontece a rodada [mal. 0
Olaria/Carrocerias Oeste e a
CME/29 de Junho de Born
Jesus se enfrentam no estidio '
deBomJesus.Nesseconfron- .
to saira 0 primeiro colocado
da chave C. 0 Uniao apenas
curnpre tabela diante do 25
de Maio de Abelardo Luz,
em casa. Confira os outros
quatro jogos da ultima rodada
da primeira fase: Xanxere Inducolor/3 Estrelas x CME/
Marema Estrela (Estidio do
Bairro Joao Winckler); Ba- •
viallAguia Azul x Tabajara/
Uno esc (estadio do Bairro I
Vista legre). Abelardo Luz •
- Tres Quedas x Guarany;
Xaxim - Gaucho x CME de
Passos Maia.
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e Presta~ao
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- 2011

CLIPPING
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Velculo: 101 FM/Princesa - Xanxere
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1a Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani sera realizada em
novembro
A Confert!mcia sera realizada no fim de novembro,

mas, ainda nao tem data definida.

Xanxere - 0 Colegiado de Cultura da AMAI esteve reunido nesta quinta-feira (13) para debater sobre
a 13 Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani, a qual e uma etapa preparatoria para 0 Plano
Municipal de Cultura que os municfpios deverao desenvolver.
A Conferencia sera realizada no fim de novembro, mas, ainda nao tem data definida.
Para a organizar;ao do evento ja esta agendada a reuniao da comissao preparatoria para 0 dia tres
de novembro, onde serao definidos
logfstica de funcionamento

0

regimento interno, programar;ao, palestrantes e detalhes da

da Conferencia.

Outra deliberar;ao da reuniao do Colegiado foi a solicitar;ao de cursos a serem oferecidos a regiao do
Alto Irani, atraves da Fundar;ao Catarinense de Cultura para 0 ana de 2012.

Fernanda Bertotto
Assessoria de comunicac;ao

~

•

R~at6rio

d~ atividades e Presta~ao de Contas - 2011

CLIPPING

. '<.',., .

Velculo: Tudo Sobre Xanxere - Xanxere

13/10/2011

---

HOME» NOllCIAS » COMUNIOADE

Qui, 13/10/11 as 17:45, Visualfzac;6es: 26

Marcada para novembro a 1a Conferencia
Cultura do Alto Irani
o Colegiado

Regional de

de Cultura da AMAI esteve reunido nesta quinta-feira (13) para debater sobre a 1a

ConferEmcia Regional de Cultura do Alto Irani, a qual e uma etapa preparat6ria para

0

Plano

Municipal de Cultura que os municipios deverao desenvolver. A Conferencia sera realizada no
fim de novembro, mas, ainda nao tem data definida.

Para a organizac;:aodo evento ja esta agendada a reuniao da comissao preparat6ria para
tres de novembro, onde serao definidos

0

0

dia

regimento interno, programac;:ao, palestrantes e

detalhes da logistica de funcionamento da Conferencia.
De acordo com a assessoria de imprensa, outra deliberac;:aoda reuniao do Colegiado foi a
solicitac;:aode cursos a serem oferecidos a regiao do Alto Irani, atraves da Fundac;:aoCatarinense
de Cultura para

0

ana de 2012.
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- 2011

CLIPPING
Velculo: Portal Faxinal- Faxinal dos Guedes

1a

13/10/2011

Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani

sera realizada em Novembro
Amai
Postado por Redac;ao
Qui, 13 de Outubro de 2011 21:31

o Colegiado

de Cultura da AMAI esteve reunido nesta quinta-feira (13) para debater sobre a 1a Conferencia

Regional de Cultura do Alto Irani, a qual e uma etapa preparatoria
municipios deverao desenvolver. A Conferencia

para 0 Plano Municipal de Cultura que os

sera realizada no tim de novembro, mas, ainda nao tem data

definida.
Para a organizagao do evento ja esta agendada a reuniao da comissao preparatoria
onde serao definidos 0 regimento

interno, programagao,

palestrantes

para 0 dia tres de novembro,

e detalhes da logistica de funcionamento

da Conferencia.
Outra deliberagao da reuniao do Colegiado foi a solicitagao de cursos a serem oferecidos a regiao do Alto Irani,
atraves da Fundac;ao Catarinense de Cultura para 0 ana de 2012.

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

14/10/2011

1a Conferencia Regional de
Cultura do Alto Irani sera realizada em novembro
14/10 - Alto Irani - 0 Colegiado de
Cultura da AMAI esteve reunido nesta
quinta-feira (13) para debater sobre a 13
Conferencia Regional de Cultura do Alto
Irani, a qual e uma etapa preparat6ria para
o Plano Municipal de Cultura que os
municipios deverao desenvolver. A
'--~~.,"Conferencia sera realizada no fim de
novembro, mas, ainda nao tem data definida.
Para a organizagao do evento ja esta agendada a reuniao da comissao preparat6ria
para 0 dia tres de novembro, onde serao definidos 0 regimento interno, programagao,
palestrantes e detalhes da logfstica de funcionamento da Conferencia.
Outra deliberagao da reuniao do Colegiado foi a solicitagao de cursos a serem
oferecidos a regiao do Alto Irani, atraves da Fundagao Catarinense de Cultura para 0 ana de
2012.

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
Velculo: Radio Clube - Sao Domin os

14/10/2011

la Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani sera realizada em novembro
14 de Out de 2011 - 09hS2min

o Colegiado de Cultura

da AMAI esteve reunido nesta quinta-feira (13) para debater
a
sobre a 1 Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani, a qual e uma etapa
preparatoria para 0 Plano Municipal de Cultura que os municipios deverao desenvolver. A
Conferencia sera realizada no fim de novembro, mas, ainda nao tem data definida.Para a
organiza<;aodo evento ja esta agendada a reuniao da comissao preparatoria para 0 dia
tres de novembro, onde serao definidos 0 regimento interno, programa<;ao, palestrantes
e detalhes da logfstica de funcionamento da Conferencia.
Outra delibera<;ao da reuniao do Colegiado foi a solicita<;ao de cursos a serem oferecidos
a regiao do Alto Irani, atraves da Funda<;aoCatarinense de Cultura para 0 ana de 2012.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Relat6rio

de atividades
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de Contas

- 2011

CLIPPING
Velculo: Federa~ao Catarinense de Munid ios

14/10/2011

AMAI - 1 a Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani sera realizada em
novembro
14/10/2011 - 10:45:00

o Colegiado de Cultura

da AMAI esteve reunido nesta quinta-feira (13) para debater sobre a
P Confer€mcia Regional de Cultura do Alto Irani, a qual e uma etapa preparatoria para 0
Plano Municipal de Cultura que os munidpios deverao desenvolver. A Conferencia sera realizada no
fim de novembro, mas, ainda nao tem data definida.
Para a organiza<.;aodo evento ja esta agendada a reuniao da comissao preparatoria para 0 dia tres
de novembro, onde serao definidos 0 regimento interno, programa<.;ao, palestrantes e detalhes da
log[stica de funcionamento da Conferencia.
Outra delibera<.;aoda reuniao do Colegiado foi a solicita<.;aode cursos a serem oferecidos a regiao
do Alto Irani, atraves da Funda<.;aoCatarinense de Cultura para 0 ana de 2012.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas - 2011

CLIPPING
Velculo: Gazeta Re ional - Xanxere

14/10/2011

CopaAmai: OIaria/Carrocerias veuce
Uniao e se classilica 8 prOxima lase
Aureo

Galvagni/GR

Olaria/Carrocerias Oeste aplicou 4 a I no Uniao de Sao Domingos
No unico confronto realizado no fim de semana
passado pela Copa Amai de
futebol, 0 Olaria/Carrocerias
Oeste fez 0 dever de casa, e
venceu Uniao de Sao Domingos par 4 a I. 0 jogo foi
realizado no est{ldio Rafael
Merisio. Edivaldo logo no
comec;;o da partida fez 0 primeiro do Tijolao do Oeste.
Rony recebeu cruzamento
de Patricio e fez 2 a zero
antes dos 10 minutos da etapa
inicial. 0 Olaria/Carrocerias
Oeste continuou pressionando, mas 0 pia car do primeiro
tempo ficou em 2 a zero.
Logo no inicio da etapa final,
Patricio fez 0 primeiro go
dele com a camisa do Olaria.

3 a zero. 0 resultado nao interessava ao time do Uniao que
pressionou, e 0 arbitro Edio
Pegoraro marcou penalti que
Aldir cobrou descontou para
a equipe de Sao Domingos. 3
a I.Com a pressao do time do
Uniao, 0 Olaria/Carrocerias
Oeste tentava se aproveitar
dos contra-ataques. Ate que
Jesse fez 0 quarto do Tijolao
do Oeste. 4 a 1. Fim de jogo,
vit6rla do Olaria/Carrocerias
Oeste que sobe para nove
pontos na chave C, da tabela
de classificac;;ao e se garante
na pr6xima fase do certame
regional. Ja 0 Uniao, com
apenas urn ponto nao tern
mais chances de classificac;;ao.
Neste sabado, dia 15, acontece

a rodada final do returno da
primeira fase. 0 Olaria/Carrocerias Oeste e a CME/29
de Junho de Born Jesus se
enfrentam no estidio de Born
Jesus. Nesse confronto saira
o primeiro colocado da chave
C. 0 Uniao apenas cumpre
tabela diante do 25 de Maio ;
de Abelardo Luz, em casa. lJ
Conftra os outros quatro jogos
da ultima rodada da prime ira
fase: Xanxere - Inducolor/3
Estrelas x CMElMarema Es- r
trela (Estadio do Bairro Joao
Winckler); BaviaV AguiaAzul
x TabajaralUnoesc (estidio do
Bairro Vista legre). Abelardo 1
Luz - Tres Quedas x Guarany;
Xaxirn - Gaucho x CME de
Passos Maia.
t

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

CLIPPING
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere

de Contas

- 2011

14/10/2011

Conferencia Regional de Cultura do
Alto Irani sera realizada em novembro
I!!

Xanxere - 0 Colegiado de
Cultura da AMAI esteve reu-

nido na quinta-feira (13) para
debater sobre a I!! Conferencia
Foto: Divulga~ilo
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Colegiado de Cultura da Amai esteve reunido ontem
.. ,~~._--

a

lJ

.

.

Regional de Cultura do Alto Irani, a qual e uma etapa preparat6ria para 0 Plano Municipal
de Cultura que os municipios
deverao desenvolver. A Conferencia sera realizada no fim de
novembro, mas, ainda nao tern
data definida .
. Para a organiza~ao do even- ,
to ja esta agendada a reuniao
da comissao preparat6ria para
o dia tres de novembro, onde serao definidos 0 regimento interno, programa~ao, palestrantes e .
detalhes da 10glstica de funcionamento da Conferencia.
Outra delibera~ao ~a reuniao
do Colegiado foi a solicita~ao de
cursos a serem oferecidos a regiao do Alto Irani, atraves da
Funda~ao Catarinense de Cultura para 0 ana de 2012 .

