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Copa Amai 2011
A LEX - Liga Esportiva Xanxerense de Futebol
divulgou nesta quarta-feira, as datas e horarios
dos jogos finais da Copa
Amai 2011 - trofeu Gil-

son Vicenzi. 0 primeiro
jogo entre Guarany e Tabajara/Unoesc
Xanxere,
acontece neste sabado, dia
3, as 16h30min, no estadio
da Montanha em Xaxim. 0

confronto decisivo sera
realizado
em Xanxere,
no dia 11, de dezembro
(domingo),
no estadio
do Tabajara (Rua Nereu
Ramos).
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Guarany e Tabajara se enfrentam
na final da Copa Amai
Sandra Anganese

Xaxim - Amanha (03) acontece no Estadio da Montanha, 0 primeiro jogo da final da
Copa Amai. 0 atual campeao, da Copa Amai, 0 time do Guarany enfrenta 0 time do
Tabajara de Xanxere, a partir das 16h30min. 0 jogo de volta acontece no domingo dia
(11) as 16h no Estadio do Tabajara.
Com um hist6rico de tres derrotas, um empate e duas vit6rias na primeira fase, 0 time
de Xaxim ficou na segunda coloca<;ao do Grupo A. Enquanto isso, 0 time do Tabajara,
segue invicto na competi<;ao. Com seis vit6rias e 13 gols marcados primeira fase. Ao
todo, 12 equipes de toda regiao participaram da Copa Amai.
No final de semana do mes de agosto, dias 27 e 28, doze equipes da regiao davam 0
pontape inicial na primeira rodada da Copa Amai 2011.

.
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Guoronye
Tabajara/UnOeS(
(Ome~ar1J0
decisfio da"
Capo Amoi
....
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Amai 2011:

Guarany e Tabajara/Unoesc
comec;am a decisao
XanxerelXaxim - 0 velho e tradicional estadio da
Montanha em Xaxim, sera
palco neste sabado, dia 3, do
primeiro duelo da fmal da
323 Copa Amai de futeboL
Guarany e Tabajara/Unoesc
entrarn em campo no primeiro confronto da final da
competiyao organizada pela
Liga Esportiva Xanxerense.
Credenciados por eliminar
duas grandes equipes na fase
semifinal, os dois times tern
o compromisso de realizar
dois grandes jogos, e assim
definir 0 time que levara 0
trofeu Gilson Vicenzi (Prefeito de Xaxim e Presidente da
Amai), homenageado com 0
trofeu da competiyao. 0 jogo
de volta esrn marcado para 0
dia 11 de dezembro (domin-<:!;o),..no
estadio do Tabajara

Com a melhor campanha ate agora, oTabajara/Unoesc enfrenta 0 Guarany no primeiro jogo da final

(Rua Nereu Ramos/Xanxere). 0 Guarany quer sustentar 0 titulo da competiyao,
conOlustado no ano passado

em ,Xanxere diante do time
do AguiaAzul. Apesarde nao
ter feito urna boa carnpanha,
na primeira fase, 0 time xaxi~;

,'...

I..

•

nense se recuperou e garantiu
vaga na grande decisao. Do
outro lado, 0 Tabajara/Unoesc
vern com a melhor carnpanha
da Copa Amai deste ano. ~
Invicta, com a melhor defesa
e 0 melhor ataque, a equipe ;.
xanxerense, comandada pelo .
experiente Rogerio "Pirillo" .
Caldatto, busca urn titulo no
time adulto, que ha muito tempo 0 Tabajara nao conquista. }
Vivendo urna boa fase, com'
o trabalho da sua diretoria, ~
o Tabajara/Unoesc montou'
urn time para chegar na final, I
agora faltam dois jogos para I
isso acontecer. 0 primeiro
confronto sera neste sabado t
em Xaxim. Acompanhe os
detalhes deste jogo com a,
Radio PrincesaAM (1130), ou
acesse: (www.redeprincesa.
com.br)
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Vefculo: Gazeta Re ional - Xanxere

Comeea a decisao
da Copa Amai 2011

Aureo Gulvogni/GR

I·

Tabajara/Unoese enfrenta

0

\3uarany, depois de veneer 0 OIaria na semifinal

Guarany e TabajaralUnoesc entram em campo neste
sabado (3/12), na primeira
partida valida pela decisao da
32° Copa Amai de Futebol. 0
confronto acontece no estadio
da Montanha em Xaxim, a
partir das 16h30. Urn dos
rna is importantes classicos da
regiao - Guarany e Tabajara
ja proporcionaram
grandes
jogos em epocas passadas,
e hoje voltam a decidir urn

titulo. 0 Guarany en tram em
campo como 0 atual campeao regional da Amai, titulo
conquistado no ana passado
diante do Aguia Azul, no
estadio Municipal. Ja 0 TabajaralUnoesc tenta 0 titulo
com a equipe adulta, 0 que
nao acontece ha muitos anos.
Com a melhor campanha
na Copa Amai, 0 Tabajara/
Unoesc tern a melhor defesa
e 0 melhor ataque da com-

petis:ao, e urn born resultado
neste sabado em XaxiIn, po de
encaminhar a titulo no jogo
de volta que acontece no dia
11 de dezembro (domingo),
no estadio do Tabajara (rna
Nereu Ramos) - Xanxere.
Doze equipes iniciaram a
competis:ao organizada pela
Liga Esportiva Xanxerense,
e somente duas chegaram a
fase final. Quem vai levar 0
titulo? Fas:am as suas apostas.
'-"

•. - •••••.•.

';> ••

Comeea a deeisio da Copa Amai:
GuaranYIlaim e Tabajara/lanxere
•

A
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Tabajara/Unoesc come~acom viloria
a decisao da Copa Amai

Tabajara/Unoesc
Arnai 2011

esta a urn ern pate do titulo da Copa

Xaxim - Com a melhor
eampanha, a melhor defesa e
o melhor ataque, 0 Tabajara/
Unoese Xanxere eonfirmou a
boa fase e veneeu 0 primeiro
jogo da deeisao da Copa
Amai 2011 - trofeu Gilson
Vieenzi diante do Guarany.
o prirneiro eonfronto da final
da eompeti~ao aeonteeeu na
tarde quente deste sabado
(3 de dezembro), no estadio
da Montanha em Xaxim. 0
time xanxerense eomandado
pelo treinador Pirillo foi logo
buseando a vit6ria, com boas
jogadas de ataque, e que
eulminou com 0 primeiro
gol aos 25 minutos, atraves
. do goleador Colatinho. De
, eabe~a, 0 artilheiro fez I a
zero. 0 Guarany tentava os
eontra-ataques, mas sempre
parava nas boas defesas do
goleiro Pedro Paulo. Na se-

gunda etapa, 0 Tabajara logo
aos 12 minutos ampliou 0
plaear atraves de Dino. 2 a
zero. Com varias mudan~as
nas duas equipes, 0 plaear nao
mudou, e 0 Tabajara/Unoese
veneeu 0 primeiro eonfronto
da final, e agora joga por urn
empate para erguer 0 trofeu
da Copa Amai 2011. No pr6ximo domingo, dia 11,0 jogo
de volta aeonteee no estadio
do Tabajara (Rua Nereu Ramos). Para eonquistar 0 titulo,
o Tabajara/Unoese depende
de urna vit6ria simples, urn
empate, ou ate mesmo urna
derrota por urn gol de diferen~a. Ia 0 Guarany preeisa
veneer por dois gols de diferen~a para levar 0 jogo para
os penaltis, ou tres, para fiear
com 0 eaneeo. A Copa Amai
e uma promo~ao da Liga
Esportiva Xanxerense.
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l' Confereneia. Regional de Cultura
Alto Irani aeonteee em dezembro

t...

Conferencia vern sendo preparada a bastante tempo

Xanxere - Com 0 tema: "Cultura, Diversidade, Cidadania e
IU\, Desenvol~me~to ~ustentavel" a
, , AMAI reahzara, dla 8 de dezemq, - bro no Auditorio da Celer Fai, t !' culdades, em Xaxim, a III Confe1• .0, rencia Regional de CulturaAlto
.
Irani. a evento sera urn forum
\' participativo que reuniri artistas, P!9dutorest gestores, conf

• n~OL qc:

~~lr'j~

I
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selheiros, empresarios, patrocinadores, pensadores e ativistas da cultura e a sociedade civiI em geral.
a proposito da Conferencia e
prop or estrategias para 0 fortalecimento da cultura na regiao e,
alem disso, 0 documento final da
Conferencia ira fazer parte dos
PIanos Municipais de Cultura.
.•.
~ ~

0 "lgqo I J"" l':02

-

\'

.>\

~.I

a evento contou com 0 apoio
dos seguintes municipios: Born
Jesus, Entre Rios, Faxinal dos
Guedes, Ipuac;u, Lajeado Grande, Marema, auro Verde, Passos
Maia, Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao e Xaxim.
Aindacomo objetivos da Conferencia estao: discutir a cultura regional nos seus aspectos da
memoria, de produc;aosimbolica
e diversidade cultural, da gestao,
da participac;ao social e da plena cidadania; propor estrategias
para 0 fortalecimento da cultura como centro dinamico e desenvolvimento sustentavel; ca. pacitar os participantes atraves
de palestras e debates em ambito regional; prop or estrategias
para a implementac;ao, acompa. nhamento e avaliac;ao do Plano
Nacional de Cultura e recomendar metodologias de participac;ao,diretrizes e conceitos para
subsidiar a elaborac;ao do Plano Municipal.
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Noticias

AMAI: Conferencia de Cultura do Alto Irani

e nesta quinta-feira
05/12/2011 - 17:11:00

A Associa<.;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) promove nesta quinta-feira (8) a P Conferencia
Regional de Cultura do Alto Irani. 0 evento esta previsto para iniciar as 8h30min no audit6rio da
Celer Faculdades em Xaxim. 0 temario "Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento
Sustentavel" tem como objetivo propor estrategias para 0 fortalecimento da cultura na regiao do
Alto Irani.

o evento e aberto a toda a sociedade com foco voltado para as pessoas que de alguma forma tem
envolvimento com a cultura. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site da AMAI:
www.amaisc.org.br.
A Conferencia sera dividida em duas eta pas. Na parte da manha sera realizada uma palestra com a
Diretora-presidente da Funda<.;aoCultural da Prefeitura de Chapec6 e Diretora Executiva do
Conselho de Gestores Publicos Municipais do estado de Santa Catarina (CONGESC), Roselaine
Vinhas.
Na parte da tarde acontecerao os debates por eixos tematicos, que sao cinco: Produ<.;aoSimb6lica
e Diversidade Cultural; Cultura, Cidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento Sustentavel;
E:conomia Criativa; Gestao e Institucionalidade da Cultura.
Cada eixo tematico levantara cinco propostas, que apos discutidas e aprovadas pela plenaria iraQ
compor 0 documento final da Conferencia que ira integrar 0 Plano Municipal de Cultura que os
munidpios estao desenvolvendo.
Fonte:
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Amai promove 1a Conferencia
Regional de Cultura

'.

Xaxim - AAmai, Associayao dos Municfpios do Alto Irani, com 0 apoio '
d~ Cele,r Faculdades promove no dia 8 de dezembro, a 1a Conferen- •
cia Regional ,de Cultura com 0 tema "Cultura, Diversidade, Cidadania '
e Desenvolvlmento Sustentavel", A programayao inicia no Auditorio
da Celer Faculda~es, ,no ~i~ 8, as 8h30 com abertura oficial e palestr~ sobre Produyao Simbolica e Diversidade Cultura com Roselaine
Vlnhas,
Pela pa~e, da tarde havera apresentayoes culturais e debates por ei~~s tematl~os: Pr?duyao Simbolica e Diversidade Cultural' Cultura
, I,dad~ e,CI~adan~a; Cultu~a e, Desenvolvimento Sustentav~l; Econo~
~ mla Cnatlva, Gestao e Instltuclonalidade da Cultura
o evento tamb,em conta com 0 apoio dos seguintes' municfpios' Bom '
Jesus, Entre Rlos. Faxinal dos Guedes, Ipuayu, Lajeado Grand~ Mare~a, Ouroyerde, Passos Mais, Ponte Serrada Sao Domingos' Va _,"
geao e Xaxlm,
'.
r.,
;.-'"
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•... ,.
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Guarany perde a primeira partida da final
Sandra Anganese

Xanxere- Na tarde de sabado, a equipe do Guarany de Xaxim realizou, no estadio da
Montanha 0 primeiro jogo da final da Copa Amai, contra a equipe do Tabajara de Xanxereo 0 time da casa perdeu por dois a zero, com gols marcados por Colattinho e Odilon,
a presidente do Guarany, Jose Carlos Viecelli Della Betta, Chico Viecelli,"o jogo foi
dificil para 0 Guarany, "0 Tabajara tem uma grande equipe, mas vamos trabalhar essa
semana para tentar reverter. E dificil, nos tinhamos que ter feito 0 resultado aqui em
Xaxim, mas 0 futebol e isso ai, daqui um pouco a gente vai la e vence tambem", explicou Viecelli. 0 jogo de volta da final da Copa Amai acontecera em Xanxere, as 16h, no
EstEidio Tabajara.

}
'.
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Conferemcia de Cultura do Alto Irani

o temario

•

•

e nesta

._

__

quinta-feira

"Cultura, Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento Sustentavel" tem como objetivo

propor estrategias para

0

fortalecimento da cultura na regiao do Alto Irani.

Xanxere - A Associayao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) promove nesta quinta-feira (8)
a 13 Conferencia

Regional de Cultura do Alto

Irani. 0 evento esta previsto para iniciar as
8h30min no audit6rio da Celer Faculdades em
Xaxim.

o temario

"Cultura, Diversidade, Cidadania e

Desenvolvimento

Sustentavel" tem como

objetivo propor estrategias para
fortalecimento

0

da cultura na regiao do Alto

Irani.

o evento

e aberto a toda a sociedade com foco

voltado para as pessoas que de alguma forma
tem envolvimento

com a cultura. Os

interessados em participar podem se inscrever pelo site da AMAI: www.amaisc.org.br.
A Conferencia sera dividida em duas etapas. Na parte da manha sera realizada uma palestra com a
Diretora-presidente

da Fundayao Cultural da Prefeitura de Chapec6 e Diretora Executiva do Conselho

de Gestores Publicos Municipais do estado de Santa Catarina (CONGESC),

Roselaine Vinhas.

Na parte da tarde acontecerao os debates por eixos tematicos, que sao cinco: Produyao Simb61ica e
Diversidade Cultural; Cultura, Cidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento
Criativa; Gestao e Institucionalidade

Sustentavel;

Economia

da Cultura.

Cad a eixo tematico levantara cinco propostas, que ap6s discutidas e aprovadas pela plena ria irao
compor

0

,-

.

documento final da Conferencia que ira integrar

municipios estao desenvolvendo.

Fernanda Bertotto
Assessoria de comunicaq8o AMAI

0

Plano Municipal de Cultura que os

__

• __

0
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Conferencia de Cultura do
\ Alto Irani e nesta quinta-feira
1a Conferencia R.
Alto Irani
Data: 8 po dozC\mbro de 2011 • Local: Audit6rJo da enlcr Facutdades

Xaxim - A Associa<;ao
dos Municipios do Alto Ira, ni (AMAI) promove nesta
quinta-feira(8) a I!! Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani. 0 evento
esta previsto para iniciar as
8h30min no auditorio da
Celer Faculdades em Xaxim. 0 temario "Cultura,
, Diversidade, Cidadania e
Desenvolvimento Sustentavel" tern como objetivo
propor estrategias para 0
fortalecimento da cultura na regiao do Alto Irani.
o evento e aberto a toda
a sociedade com foco voltado para as pessoas que

de alguma forma tern envolvimento com a cultura.
Os interessados em participar podem se inscrever
pelo site daAMAI: www.
amaisc.org.br.
A Conferencia sera dividida em duas etapas. Na
parte da manha sera realizada uma palestra com
a Diretora-presidente da
Funda<;iioCultural da Prefeitura de Chapeco e Diretara Executivado Conselho
de Gestores Publicos Municipais do estado de Santa Catarina (CONGESC),
Roselaine Vinhas.
Na parte da tarde acon-

• Xaxlm,

tecerao os debates por eixos tematicos, que sao cin~
co: Produ<;ao Simb6lica e
Diversidade Cultural; Cultura, Cidade e Cidadania;
Cultura e Desenvolvimento Sustentavel; Economia
Criativa; Gestao e Institucionalidade daCultura.
Cada eixo tematico levantara cinco propostas, que apos discutidas
e aprovadas pela plenaria irao compor 0 documento final da Conferencia que ira integrar 0 Plano Municipal de Cultura
que os municipios estao
desenvolvendo.
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Conferencia Regional de Cultura debate
eixos para encaminhar propostas
Larissa Damian
Xaxim - AAssocia9ao dos Municipios do Alto
Irani (Amai) realiza a 1a Conferencia Regional
de Cultura do Alto
Irani, na Celer Faculdades em Xaxim no dia 8 de
dezembro.
A conferencia
tera a palestra
"Produ9ao
Simb6lica e Diversidade Cultural" com
Roselaine Vinhas
que e graduada

>

em Musica pela Confer€mcia discute a diversidade cultural e eixos tematicos
Universidade Federal de Pelotas
va do Conselho de Gestores
Diversidade Cultw:al; Cul(UFPEL) e em Educa9ao
Publicos Municipais
do tura, Cidade e Cidadania;
Artistica pel a Uno esc, ela estado de Santa Catarina
Cultura e Desenvolvimento
e especialista em Ensino
(CONGESC). 0 objetivo
Sustentavel;
Economia
da Arte, Fundamentos Es- e discutir estrategias para
Criativa e Gestao e Instituteticos e Metodol6gicos
fortalecer a cultura e implecionalidade da Cultura. As
pela Funda9ao Universidamentar 0 Sistema Municipal
propostas serao apresentade Regional de Blumenau
de Cultura em todos os das durante a conferencia
(FURB) e atua como diretomunicipios da Amai.
eos delegados irao escora-presidente da Funda9ao
Ainda havera 0 debate
lher as pessoas que irao
Cultural da prefeitura de por eixos tematicos, senrepresentar
a regiao nas
Chapec6 e diretora Executido: Produ9ao Simb61ica e pr6ximas etapas do evento.
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Conferencia de Cultura do Alto Irani lotou auditorio da
Celer Faculdades
Qui, 08 de Dezembro de 2011 18:29

DESTAQUES

A Associac;ao dos
Municipios do Alto
Irani (Amai) realizou
na quinta-feira (8) a 1a
Conferencia Regional
de Cultura do Alto
Irani. 0 evento lotou 0
auditerio da Celer
Faculdades, em
Xaxim. Participaram
artistas de varios
segmentos e tecnicos
dos municipios.
de Passos Maia, Osmar Tozzo, ressaltou a importancia das conferencias

Na abertura 0 Prefeito
em nivel regional. "Quando

organizamos os eventos desta forma, contamos com a participac;ao de todos as municipios no debate
e para um tema como a cultura tem-se a certeza de que cada um tem algo para contribuir", reforc;ou
Tozzo.
A palestra da manha foi proferida pela Diretora-Executiva

do Conselho de Gestores Municipais de

Cultura de Santa Catarina, Roselaine Vinhas, que abordou meios de promoc;ao da cultura, bem como
apresentou formas para 0 desenvolvimento de atividades nos municipios.
Para iniciar os trabalhos da tarde, alguns integrantes da Banda Municipal de Xaxim, se apresentaram
com as musicas Caderno de Chico Buarque e Have You Ever Seen The Rain de Credence.
Apes a apresentac;ao, os participantes da Conferencia seguiram para os debates por eixos tematicos,
on de foram levantadas propostas de trabalho que irao integrar os Pianos Municipais de Cultura.
Em 2011, atraves de Conferencias,
de 1600 pessoas.
Ascom/Amai

reuni6es tecnicas, assembleias e cursos a AM AI capacitou mais
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I Aumentar

au diminuir a tamanha da letra

A Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou na quinta-feira (8) ala Conferencia Regional de Cultura do
Alto Irani. 0 evento lotou 0 auditorio da Celer Faculdades, em Xaxim. Participaram artistas de varios segmentos e
tecnicos
dos
munidpios.

Na abertura 0 Prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, ressaltou a importancia das conferencias em nfvel regional.
"Quando organizamos os eventos desta forma, contamos com a participac;:ao de todos os munidpios no debate e para
urn tema como a cultura tem-se a certeza de que cada urn tern algo para contribuir", reforc;ou Tozzo.

A palestra da manha foi proferida pela Diretora-Executiva do Conselho de Gestores Municipais de Cultura de Santa
Catarina, Roselaine- Vinhas, que- abordou meios de- promoc;:ao da cultura, bern como apresentou formas para 0
desenvolvimento
de
atividades
nos
munidpios.

Para iniciar os trabalhos da tarde, alguns integrantes da Banda Municipal de Xaxim, se apresentaram com as musicas
Caderno
de
Chico
Buarque
e
Have
You
Ever
Seen
The
Rain
de
Credence.

Apos a apresentac;:ao, os participantes da Conferencia seguiram para os debates por eixos tematicos, onde foram
levantadas
propostas
de
trabalho
que
iraQ
integrar
os
Pianos
Municipais
de
Cultura.

Em 2Qll, atraves de Conferencias, reunioes tecnicas, assembleias e cursos a AMAI capacitou mais de 1600 pessoas.
FontejCreditos: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CUPPING
Velculo: Radio Clube - Sao Domin os

9/12/2011

Conferencia de Cultura do Alto Irani lotou audit6rio da Celer Faculdades
09 de Dez de 2011 - 10h14min

A Associac;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou na quinta-feira (8) a 1a
Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani. 0 evento lotou 0 auditorio da Celer
Faculdades, em Xaxim. Participaram artistas de varios segmentos e tecnicos dos
munidpios.Na abertura 0 Prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, ressaltou a importancia
das conferencias em nfvel regional. "Quando organizamos os eventos desta forma,
contamos com a participac;ao de todos os munidpios no debate e para urn tema como a
cultura tem-se a certeza de que cada urn tem algo para contribuir", reforc;ou Tozzo.A
palestra da manha foi proferida pela Diretora-Executiva do Conselho de Gestores
Municipais de Cultura de Santa Catarina, Roselaine Vinhas, que abordou meios de
promoc;ao da cultura, bern como apresentou formas para 0 desenvolvimento de
atividades nos munidpios.Para iniciar os trabalhos da tarde, alguns integrantes da Banda
Municipal de Xaxim, se apresentaram com as musicas Caderno de Chico Buarque e Have
You Ever Seen The Rain de Credence.Apos a apresentac;ao, os participantes da
Conferencia seguiram para os debates por eixos tematicos, onde foram levantadas
propostas de trabalho que irao integrar os Pianos Municipais de Cultura.Em 2011, atraves
de Conferencias, reunioes tecnicas, assembleias e cursos a AMAI capacitou mais de 1600
pessoas.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Conferemcia de Cultura do Alto Irani lotou auditono da Celer
Em 2011, atraves de Conferencias, reunioes tecnicas, assembleias e cursos a AMAI capacitou
mais de 1600 essoas.

Xanxere - A Associagao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) realizou na quinta-feira (8) a
1a Conferencia Regional de Cultura do Alto
Irani. 0 evento lotou

0

audit6rio da Celer

Faculdades, em Xaxim. Participaram artistas
de varios segmentos e tecnicos dos
municipios.
Na abertura 0 Prefeito de Passos Maia, Osmar
Tozzo, ressaltou a importancia das
conferelncias em nivel regional.
"Quando organizamos

os eventos desta forma,

contamos com a participar;8.o de todos os
municfpios no debate e para um tema como a
cu/tura tem-se a certeza de que cada urn tem
alga para contribuif',
A palestra da manha foi proferida pel a Diretora-Executiva

reforgou Tozzo.

do Conselho de Gestores Municipais de

Cultura de Santa Catarina, Roselaine Vinhas, que abordou meios de promogao da cultura, bem como
apresentou formas para 0 desenvolvimento

de atividades nos municipios.

Para iniciar os trabalhos da tarde, alguns integrantes da Banda Municipal de Xaxim, se apresentaram
com as musicas Caderno de Chico Buarque e Have You Ever Seen The Rain de Credence.
Ap6s a apresentagao, os participantes da Conferencia seguiram para os debates por eixos tematicos,
onde foram levantadas propostas de trabalho que irao integrar os Pianos Municipais de Cultura.
Em 2011, atraves de Conferencias,
de 1600 pessoas.

Fernanda Bertotto
Assessoria de comunicar;8.o Amai

reuni6es tecnicas, assembleias e cursos a AMAI capacitou mais

.'~
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Conferencia de Cultura do Alto Irani

loton anditorio da Celer Facnldades
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Xaxim -AAssocia~ dos Mudo Alto Irani (AMAI)
realizou ontem a 1<! Conferencia Regional de Cultura do Alto
Irani. 0 evento lotou 0 auditario da Celer Faculdades, em Xaxim. Participaram artistas de varios segmentos e tecnicos dos
municipios.
Na abertura 0 Prefeito de PassosMaia, Osmar Tozzo,ressaltou
a importancia das conferencias
em nivel regional. "Quando organizamos os eventos desta forrna, contamos com a participar;ao de todos os municipios no
debate e para urn tema como a
cultura tem-se a certeza de que
2:::. eada urn tern algo para contribuir", reforr;ou Tozzo..
L
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pais de Cultura de Santa Catarina, Roselaine Vinhas, que abordou meios de promor;ao da cultura, bern como apresentou forq1 ~
mas para 0 desenvolvimento de
atividades nos municipios.
Para iniciar ostrabalhos da tarde, alguns integrantes da Banda
Municipal de Xaxim, se apresen·
taram com as musicas Cadernc
de Chico Buarque e Have YOl
Ever Seen The Rain de Credence
Apas a apresentar;ao, os parti,
cipantes da Conferencia segui·
ram para os debates por eix01
tematicos, onde foram levanta·
das propostas de trabalho qm
irao integrar os PIanos Munici·
pais de Cultura.
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Em 2011, atraves de Conferen· '
cias, reuni6es tecnicas, assem· . (0:;\ qc .r;':.;o
bleias e cursos a AMAI capacitou mais de 1600 pessoas.
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Conferencia de Cultura do Alto Irani
levanta propostas de trabalho

Audit6rio foi lotado por participantes
de Santa Catarina, Roselaine
Xaxim - A Associas;ao
Vinhas, que abordou meios
dos Municipios do Alto Irani
(Amai) realizou ontem a [" de promos;ao da cultura, bern
como apresentou formas para 0
Conferencia Regional de Culdesenvolvimento de atividades
tura do Alto Irani. 0 evento 10nos municipios.
tou 0 audit6rio da Celer FaculPara iniciar os trabalhos da
dades, em Xaxim. Participaram
artistas de varios segmentos e tarde, alguns integrantes da
Banda Municipal de Xaxim,
tecnicos dos municipios.
apresentaram-se com as musiNa abertura 0 prefeito de
cas Cademo de Chico Buarque
Passos Maia, Osmar Tozzo,
e Have You Ever Seen The
ressaltou a importancia das
Rain de Credence.
conferencias em nivel regioAp6s· a apresentas;ao,
os
nal. "Quando organizamos os
participantes da Conferencia
eventos desta forma, contamos
seguiram para os debates por
com a participas;ao de todos os
eixos tematicos, onde foram
municipios no debate e para urn
tema como a cultura tem-se a levantadas propostas de trabaIho que irao integrar os PIanos
certeza de que cad a urn tern
Municipais de Cultura.
algo para contribuir", refors;ou
Em 2011, atraves de ConTozzo.
ferencias, reuni5es tecnicas,
A palestra da manha foi
assembleias e cursos, a Amai
proferida pela diretora-execapacitou mais de 1600 pescutiva do Conselho de Ges,tores M\mjcioais de Cl,lltura ,soas.
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Cultura
Xaxim sediou 1a Conferencia
de Cultura da Amai

Sandra Anganese

Xaxim - Foi realizada ontem
(oito) em Xaxim, no auditorio da Celer Faculdades, a
1a Conferencia de Cultura
da regiao da Associac;ao
dos Municipios do Alto Irani-Amai. 0 evento abordou 0
:tema "Cultura, Diversidade,
Cidadania e Desenvolvimento Sustentavel" e teve como
objetivo propor estrategias
para 0 fortalecimento da cultura na regiao do Alto Irani.
"'A presidente do Colegiado
de Cultura da Amai, LeoniPrefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo realizou
rencia da Amai

Palestrante,

Roselaine Vinhas

ce Siquieira, destacou que
a Conferencia visa discutir
com cada municipio as dificuldades e os pontos positivos relacionados a Cultura
e criar em cada cidade, os
Conselhos de Cultura. 0 Colegiado surgiu em 2010 e inc1ui diretores de Cultura dos
14 municipios da Amai.
o secreta rio de Desenvolvimento regional Carlos Colatio, disse que "a regiao possui poucos projetos
na area da Cultura e dinheiro
para esses projetos existem,
basta buscar". Em contrapar-

a abertura

da Confe-

tida, Colatio tambem disse
que os municipios tambem
estao um pouco perdidos na
hora de buscar recursos, por
isso a importancia da Conferencia da Amai.
Ap6s a palestra, na
parte da tarde foram realizadas as discuss6es com os
seguintes eixos tematicos:
Produc;ao Simb61ica e Diversidade Cultural; Cultura,
Cidade e Cidadania; Cultura e Desenvolvimento Sustentavel; Economia Criativa;
Gestao e Institucionalidade
da Cultura.
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Invicto, Tabajara/Unoesc vence a Copa Amai 2011

Xanxere - Avante Tabajara, a melhor campanha,
o melhor ataque, a melhor
Segunda-fase:
Primeira fase:
defesa, e 0 titulo da Copa
Tres Quedas 0 x 0 Tabajara/Unoesc
Turno:
Amai 2011. A vit6ria de 2 a
Tabajara/Unoesc 2 x 1 Tres Quedas
Tabajara/Unoesc 3 x 0 Bavial
zero neste domingo diante
Semifinal:
Tres Quedas 0 x 1 Tabajara/Unoesc
do Guarany brindou a equipe
Tabajara/Unoesc4 x 0 Olaria/CarroceriasOeste
Tabajara 2 x 0 Guarany
que marcou 32 gols e sofreu
Olaria/CarroceriasOeste 0 x 2 Tabajara/Unoesc
apenas dois na competiyao. 0
Retorno:
titullo da 32 ediyao da comFinal:
Guarany 1 x 4 Tabajara/Unoesc
petiyao regional veio depois
Guarany 0 x 2 Tabajara/Unoesc
Tabajara/Unoesc 2 x 0 Tres Quedas
de 19 anos que 0 Clube nao
Tab~ara/Unoesc2xOGuarany
Bavial 0 x 2 Tabajara/Unoesc
conquistava um torneio com
a equipe adulta. Meritos para
ggio, Avelani, Preto, Bugiu,
Dino, Valmir, Colatinho.
a diretoria, comissao tecnica com 0 TabajaralUnoesc.
Pisca, Monga, Alafe, Tuco, Jova, Souza, Anderson Gue- ~
e principalmente jogadores
Renan, Marcel, Corini, Ca- ler, Piola, Adriano, Fiorentin., •
Ficha Tecnica:
que batalharam para dar ao
Dentinho, Kukki, Diogo,
narinho e Reato. Treinador
torcedor tabajarino essa granZauri, Edegar, Marcelo e
Pirillo.
TabajaralUnoesc
Pede alegria. A conquista diante
Alex. Treinador: Chico Viedo Guarany veio com duas dro Paulo, Caibi, Alex, Cris,
celli.
Guarany
Alberto,
BaRafa,
Ivonei,
Edson,
Cuca,
vit6rias, em 180 minutos de
. l'
futebol. 0 segundo jogo e a
segunda vit6ria foi realizado
na tarde deste domingo e veio
com um gol de Ivonei aos 2
minutos do segundo tempo.
Caibi em jogada individual
decretou a vit6ria aos 41
minutos. TabajaralUnoesc 2
x 0 Guarany de Xaxim. No
apito final de Joao Fernando
da Silva, 0 Dada, a festa foi
completa, torcedores invadiram 0 gramado do estadio
do Tabajara para comemorar,
junto com os jogadores. A
Liga Esportiva Xanxerense e
aAssociayao dos Municipios
Tabajara/Unoesc • campeao invicto da 323 Copa Amai de futebol
do Alto Irani, organizadoras
do evento realizaram a cerimonia de premiayao ap6s 0
final da partida. 0 prefeito
de Xaxim, Gilson Vicenzi,
entregou 0 trofeu da Copa
Amai, como Presidente homenageado da Associayao.
o TabajaralUnoesc, alem do
titulo invicto, 12 jogos, 11
vit6rias e um empate, teve
o goleiro Pedro Pallio como
menos vazado, e 0 artilheiro
Dino, com oito gols marcados. Na classificayao final,
em terceiro lugar ficou 0
Inducolor/3 Estrelas de Xanxere, como vice-campeao,o
Guaranv de axiIIJ..,eo.titl.llo~. Guarany de Xaxim, vice;~~n:!pe~o da .c0"!!P.eti~ao

Campanha do Tabaiara Campeio
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Principal destaque da Amai em 2011
e a uniao entre os municipios
Larissa

Damian

Xanxere - A Associayao dos Municipios
do
Alto Irani (Amai) trabalha
diariamente em atividades
tecnicas para os municipios, na busca por conhecimento com capacitayoes
e conferencias. Nesse ano,
o presidente Gilson Vicenzi
buscou a uniao entre os
municipios para fortalecer
a associayao e garante que
o objetivo foi atendido.
o principal destaque
desse ana foi a uniao entre
os municipios
retirando
as disputas para beneficios. "Nos conseguimos
trazer, junto com 0 born
trabalho de toda a equipe
da associayao, a uniao entre
os municipios
em todos
os assuntos. Isso trouxe
urn born resultado, porque quando ha uniao tudo
segue com tranquilidade.
Ainda pod em os destacar a
revisao do Plano Municipal
de Habitayao de Interesse
Social que foi feito em
10 municipios em pouco
rna is de seis meses. Isso e
fundamental, porque com
os pianos e possivel fazer
muito mais moradias, ainda
mais na regiao que tern urn
grande deficit na habitayao", afirma Vicenzi.
Dentre as atividades de
conhecimento da Amai e
possivel destacar diversas
como a Conferencia
de

Gilson Vicenzi destaca 0 Plano de Habita~ao para os
municipios e os cursos realizados no ano

SeguranyaAlimentar e Nutricional que reuniu mais de
300 pessoas, a Conferencia
Regional de Transparencia
e Controle Social com a
participayao de 200 pessoas e a Conferencia
de
Cultura, alem das capacitayoes para os servidores
das prefeituras na area de
contabilidade,
tributayao
e controle interno. "Nos
nao podemos esquecer os
tra balhos tecnicos realizados na associayao para
os municipios
que nao
tern os profissionais como
topografia em que for am
feitos mais de 300 serviyos

e engenharia com cerca de
200 durante to do 0 ano.
Ainda temos que destacar que em 2011 aumentou
o valor agregado em mais
de R$ 100 milh6es que e
a sobra entre os recursos
de entrada e saida que
vao acarretar no aumento
do ICMS dos municipios
em urn futuro proximo",
explica.
A eleiyao para a presidencia da Amai 2012 ainda nao esta definida, mas
deve acontecer na segunda
quinzena de janeiro ou na
primeira de fevereiro. Gilson Vicenzi explica que a
proximo ana e do Partido
dos Trabalhadores,
entao
ficara como presidente da
associayao 0 prefeito de
Sao Domingos, Alcimar
de Oliveira, ou 0 prefeito
de Abelardo Luz, Dilmar
Antonio Fantinelli.
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