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AMAI promove curso de atualizac;io

AMAI
---

1/11/2011

para a Nova Contabilidade

Publica

01 de Nov de 2011 - 10h28min

A Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) esta com as inscric;6es abertas para 0
curso de atualizac;ao para a Nova Contabilidade Publica. 0 publico-alvo sao servidores
que atuem nas areas de Contabilidade Publica, Controle Interno, Tesouraria e demais
profissionais que atuam no financeiro de Prefeituras e Camaras de Vereadores da regiao
do Alto Irani.A Nova Contabilidade Publica tem por finalidade ajustar as normas
brasileiras com as normas internacionais de contabilidade, pois, no atual cenario de
economia globalizada e competitiva, a troca de informac;6es contabeis entre paises,
estado e munidpios tem se tornado cada vez mais freqOente, gerando a necessidade de
ajustar as demonstrac;6es a padr6es muitas vezes divergentes daqueles adotados.O
curso trara uma atualizac;ao dos conteudos teoricos e praticos da nova contabilidade
publica, para melhoria das informac;6es que integram as Demonstrac;6es Contabeis e
Relatorios necessarios a consolidac;ao das contas publicas. As inscric;6es podem ser
realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br.Mais
informac;6es pelo telefone
(49) 34330040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta com 64horas/aula e
serao disponibilizadas SO vagas para a regiao. A aula inaugural esta marcada para 0 dia
18 de novembro as 13h30min.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Noticias

AMAI promove curso de atualiza~ao para a Nova Contabilidade

Publica

01/11/2011 - 09:08:00
A Associa«;;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) esta com as inscri«;;oesabertas para 0 curso de
atualiza«;;aopara a Nova Contabilidade Publica. 0 publico-alvo sao servidores que atuem nas areas
de Contabilidade Publica, Controle Interno, Tesouraria e demais profissionais que atuam no
financeiro de Prefeituras e Camaras de Vereadores da regiao do Alto Irani.
A Nova Contabilidade Publica tem por finalidade ajustar as normas brasileiras com as normas
internacionais de contabilidade, pois, no atual cenario de economia globalizada e competitiva, a
troca de informa«;;oescontabeis entre paises, estado e munidpios tem se tornado cada vez mais
freqOente, gerando a necessidade de ajustar as demonstra«;;oes a pad roes muitas vezes
divergentes daqueles adotados.

o curso trara uma atualiza«;;aodos conteudos teoricos e praticos da nova contabilidade publica,
para melhoria das informa«;;oesque integram as Demonstra«;;oes Contabeis e Relatorios necessarios
a consolida«;;aodas contas publicas.
As inscri«;;oespodem ser realizadas atraves do site da AMAI: www.amaisc.org.br.Mais
informa«;;oes
pelo telefone (49) 3433 0040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta com 64horasjaula e
serao disponibilizadas 50 vagas para a regiao. A aula inaugural esta marcada para 0 dia 18 de
novembro as 13h30min.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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AMAI promove curso de

atualiza~aopara a Nova
Contabilidade Publica
. Xanxere - A Associa~ao
, dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) estacorn as inscri~oes
abertas para 0 curso de atualiza~ao para a Nova Contabilidade Publica. 0 publico-alvo sao
servidores que atuern nas areas
de Contabilidade Publica, Controle Interno, Tesouraria e dernais profissionais que atuam no
financeiro de Prefeituras e Ca. rnaras de Vereadores da regiao
do Alto Irani.
A Nova Contabilidade Publica tern pOl' finalidade ajustar as norrnas brasileiras com as
norrnas internacionais de con. tabilidade, pois, no atual cenario de econornia globalizada e
cornpetitiva, a troca de inforrna~oes contabeis entre paises,
estado e rnunicipios tern se tornado cada vez rnais freauente.

gerando a necessidade de ajustar as dernonstra~oes a padroes
rnuitas vezes divergentes daqueles adotados.
o curso trara urna atualiza~
dos conteudos teoricose praticos da nova contabilidade publica, para rnelhoria das inforrna~oes que intes;rarn as Dernonstra~oes Contabeis e Relatorios
necessarios a consolida~ao das
contas publicas.
As inscri~oes podern ser realizadas atraves do site daAMAI:
www.arnaisc.org.br.Mais inforrna~oes pelo telefone (49) 34330040 com Fernanda ou Nayara. A carga horaria conta com
64 horas/aula e serao disponibilizadas 50 vagas para a regiao.
A aula inaugural esta rnarcada
para 0 dia 18 de novernbro as
13h30rnin.
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. Tabajara venc~,~rn~S tecnico do Tres
Quedas reclam'a':'do trio de arbitragem
Arquivo 00

o Tabajara

conquistou, neste
domingo (30), a segunda vaga na
fase semifinal da Copa Amai
2011, jogando E"":-, casa, no Estadio MuniciJ'l~: em Xanxere, contra a Assocla<;ao Esportiva Tres
Quedas, de Abelardo Luz.
o Tabajara venceu, de virada,
pelo placar de 2 a 1. Como 0 primeiro jogo, em Abelardo Luz, terminou em zero a zero, 0 Tabajara garantiu vaga na proxima fase
da competi<;ao.
Nesta segunda-feira (31), 0
tecnico da equipe do Tres Quedas, Tarciso Andrade, reclamou
atraves de e-mail, sobre 0 trio de
arbitragem, manifestando estar
indignado pelos erros que teriam
sido cometidos durante 0 jogo.
"A comissao organizadora
esta escalando arbitros desquaIificados, sem condi<;oes de arbitrar por falta de competencia e
preparo f[sico tambem, pois 0 trio
de arbitragem que trabalhou em
nosso jogo, ontem (domingo),
contra 0 Tabajara, no municipal
de Xanxere, foi vergonhoso", dis-

se.

o presidente

.

da comissao organizadora, Vilmar Bohrer, defendeu a arbitragem, garantindo que
.
-

Doze equipes comec;aram

0

campeonato

o campeonato tem tecnicos qualificados e ate agora nenhum lance comprometeu 0 resultado dos
jogos.
Segundo 0 coordenadortecnico da CopaAmai, Pedro Pereira,
o que TarcisoAndrade esta fazendo e reclamar de erros da arbitragem que nao ocorreram. "Isto
ja esta ocorrendo desde 0 empate do Tres Quedas, em casa, na
semana passada. Eles nao conhecem as regras novas e ficam
reclamando, ou seja, se um atleta sofre falta e consegue a vantagem, 0 juiz deixa prosseguir. E

hci dois meses

foi isso 0 que aconteceu. Nao
houve erro nenhum", garante.
o adversario do Tabajara sera
definido na proxima quarta-feira
(2), feriado de finados, as 16h30,
quando se enfrentam no estadio
Rafael Mer[sio em Xanxere, Olaria e CME de Marema. No sabado (3), as 16h, sera realizado
outro jogo pela CopaAmai, entre
Bom Jesus e Guarany, de Xaxim.
A 323 Copa Amai "Trofeu Gilson Luiz Vicenzi" iniciou no dia
27 de agosto, com a participa<;aode 12 equipes. A data da final ainda nao esta prevista.

Amai promove curso de atua~iz~<;ao
para a Nova Contabilidade Pubhc~
A Associa<;ao dos Mu.. '
do Alto Irani
nlclploS
(Amai) esta com as inscri<;oesabertas para 0 curso
de atualiza<;ao para a
Nova Contabilidade Publica. 0 publico-alvo sao servidores que atuem nas
areas de Contabilidade
publica, Controle Interno,
Tesouraria e demais profissionais que atuam no financeiro de Prefeituras e
Camaras de Vereadores
da regiao do Alto Irani.
A Nova Contabilidade
publica tem por finalidade
ajustar as normas brasileiras com as normas inter-

nacion.ais de contablh?~de pOlS no atual cem;1no
'
'.
r d
de econ?mla globa Iza ~ ~
competltlva, a t~oc~ de In _
forma<;oes contabels e~tr~
p~ises, estado e mUnlCIplOSte~ se t~rnado cada
vez mats freguente, ge~an- do a necessldade de.aJustar a,:; dem~nstra<;oes ~
pad roes mUitas vezes dl
. vergentes daqueles adota- .
dos..
.•
As I~scn<;oes p~dem .
ser r~ahzadas p~lo site da
Amal: www.am.alsc.org.br.
Mais informa<;oes peto te- .
I~fone (49) 3433-0040 com
Fernanda ou Nayara.
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Qua, 02/11/11 as 18:35 - Visualizac;:6es: 421

Copa Amai 2011 tera classico xanxerense na semifinal

o Olaria

garantiu vaga na semifinal da Copa Amai

2011 ao veneer por 5 a 2 a equipe da CME de
Marema, nesta quarta-feira (2). A equipe de Xanxere
havia vencido

0 jogo

de ida pelo placar de 2 a 0, e

podia ate perder por um gol de diferen9a que estaria
classificado.
Agora

0

enfrenta

Tijolao do Oeste, como e conhecido
0

Tabajara na semifinal. Como

0

0

Olaria,

Olaria

venceu as duas partidas nesta segunda fase, fara

0

segundo jogo em casa, no Estadio Rafael Merisio.
Na outra semifinal,

0

classificado, aguarda

EC Inducolor Tres Estrelas, ja
0

jogo entre CME 29 de Junho

de Bom Jesus e Guarani de Xaxim. 0 jogo acontece
em Bom Jesus no proximo sabado (5), as 16h30min.
Na primeira partida, realizada em Xaxim,

0

Guarani

venceu pelo placar de 4 a 1, e agora pode perder de ate dois gols de diferen9a que se
classificara.

Postado por: Pedro Colin
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1a Conferencia Regional de Cultura do Alto Irani sera
em dezembro
Qui, 03 de Novembro de 2011 17:36

A Associacao dos Municipios do
Alto Irani (Amai), em parceria com
as municipios, realiza no dia seis
de dezembro a 13 Conferencia
Regional de Cultura do Alto Irani,
na Celer Faculdades em Xaxim.

o

evento
tem
como
tema
"Cultura, Diversidade, Cidadania e

Desenvolvimento
Sustentavel",
que tem par objetivoa articular e
integrar as polfticas de cultura e
suas
diretrizes
de
maneira
transversal, de forma a orientar as
discussoes em ambito regional e
municipal.
A Conferencia sera composta de palestras no periodo da manha e dos debates par eixos tematicos,
que sao cinco, na parte da tarde. As inscricoes para a evento estarao abertas a partir do dia 10 de
novembro no site da AMAI: www.amaisc.org.br.

Ascom/ Amai
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1a Conferemcia Regional de Cultura do Alto Irani sera em dezembro
A Conferfmcia sera composta de palestras no periodo da manha e dos debates por eixos
tematicos, que sao cinco, na parle da tarde.

Xanxere - A Associa<;ao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) em parceria com os
municipios realiza no dia seis de dezembro a
13 ConferE'mcia Regional de Cultura do Alto
Irani, na Celer Faculdades em Xaxim.

o evento

tem como tema "Cultura,

Diversidade, Cidadania e Desenvolvimento
Sustentavel", que tem por objetivo a articular e
integrar as politicas de cultura e suas diretrizes
de maneira transversal, de forma a orientar as
discuss6es em ambito regional e municipal.
A ConferE'mcia sera composta de palestras no
periodo da manha e dos debates por eixos
tematicos, que sao cinco, na parte da tarde.
As inscri<;6es para 0 evento estarao abertas a partir do dia 10 de novembro no site da AMAI:
www.amaisc.org.br

Fernanda Bertotto
AscomAMAI
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1a Conferencia Regional de Cultura
do Alto Irani sera em dezembro
Arquivo/Amai

Conferencia teni palestras e debates

A Associa9ao dos Municipios do Alto Irani (Amai) em parceria com os municipios realiza
no dia 6 de dezembro a 13 Conferencia Regional de Cultura do
Alto Irani, na Celer Facufdades
em Xaxim.
o evento tem como tema
"Cultura, Diversidade, Cidadania
e Desenvolvimento Sustentavel",
que tem por objetivo a articular
e integrar as po/iticas de cultura

e suas diretrizes de maneira
transversal, de forma a orientar
as discussoes em ambito regional e municipal.
A Conferencia sera composta de palestras no periodo da
manha e dos debates por eixos
tematicos, que sao cinco, na
parte da tarde. As inscri90es para
0 evento estarao abertas a partir
do dia 10 de novembro no site
daAmai: www.amaisc.org.br.
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Guarani de Xaxim decide a vaga neste sabado
ACopaAmaivaiapresentaro
seu ultimo classificado a fase semifinal, neste sabado (5), em
Bom Jesus, a partir das 16h30.
No primeiro jogo, partida de ida,.
o Guarani de Xaxim venceu por
4 a 1 e agora pode perder ate
pela diferen9a de dois gols. 0
tecnico Chico Viecelli se diz
confiante, "a equipe esta focada, apesar da vantagem obtida,
sabemos que nao enfrentaremos

facilidade, pois 0 time de Bom
Jesus e um dos melhores da
competi9ao
sabemos das dificuldades que iremos encontrar,
mas nosso time esta preparado
e vamos entrar em campo com
muita seriedade para obtermos
a classifica9ao."
Se passar a proxima fase, 0
Guarani de Xaxim estara disputando a fase semifinal nos dias
20 e 27 de novembro.

e
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UPA AMAI 2011

Time
-abelardense e
eliminado da
Copa Amai 2011
.

Jogando fora 0 time
Tres Quedas de Abelardo
Luz perdeu, com 0 placar
de 2x 1, para 0 time do
Tabajara que conquistou
a segunda vaga na fase
semifinal da Copa Amai
2011.
jogo foi realizado no domingo, dia 30
de outubro, no EstMio
Municipal em Xanxere
contra 0 time do Tabajara.
a primeiro jogo aconteceu em Abela-rdo Luz,
no dia 22 de novembro,
terminando em zero a zero.

a

Classico xanxerense na
semifinal

a Olaria garantiu vaga na
semifinal da Copa Amai 2011, ao
veneer.por 4 a 2 a equipe da CME
de Marema, na quarta- feira, dia 2 de
novembro. A equipe de Xanxere havia vencido 0 jogo de ida pelo plaear
de 2xO. time do Olaria enfrenta 0
Tabajara na semifinal. Como veneeu

a

"l'~

~
'"
~
"'~
"
.g
i;

~
~
as duas partidas da segunda fase, fani
o segundo jogo em casa, no Estadio
Rafael Merisio.
Na outra semifinal, 0 EC Inducolor Tres Estrelas, ja c1assificado,
aguarda 0 jogo entre CME 29 de
Junho de Born Jesus e Guarani de
Xaxim. a jogo aconteee em Born
Jesus no sabado dia 5 de novembro,
as 16h30min. N a prime ira partida,
realizada em Xaxim, 0 Guarani ven-:
eeu pelo plaear de 4 ai, e agora pode
. perder de ate dois gols de diferen9a
que se c1assifieara.
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Copa Amai: Ultima vaga na semifinal
sera definido neste sabado,
dia 5, 0 ultimo semifinalista
da Copa Amai 2011. CME
de Born Jesus/29 de Junho e
Guarany de. Xaxim duelam
no estadio municipal de Born
Jesus pela ultima vag a da
pr6xima fase da competiyao
promovida pela Liga Esportiva Xanxerense. 0 Guarany
leva certa vantagem por ter
vencido 0 primeiro jogo por 4
a 1, no estadio da Montanha.
Para chegar a pr6xima fase,
os xaxinenses jogam pOI urn
empate, qualquer vit6ria, ou
ate mesmo urna derrota por 2
dois gols de diferenya. 0 time
da casa precisa veneer por tres
gols dediferenya para foryar
as penalidades maximas. 0
vencedor deste confronto vai

CME/29 de Junho de Born Jesus recebe
neste sabado

0

Guarany

enfrentar 0 ja c1assificado
sera 0 c1assico entre Olaria!
Inducolor/3 Estrelas. A outra Carrocerias Oeste e Tabajara
semifinal i4. esta,.mllf(;~~~ e.~Uno.es9:.r
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Confusio ~~
As infolJlllly6es aincla sao desencontradas e extra-{)ficiais, mas 0 confiunto
que decidiria 0 Ultimo classificado pam
as semifinais ciaCopaAmai 2011 tenninou em confusiio e briga neste sabado
em Born Jesus. A CMEJ29 de Junho
recebeu 0 Guarany de Xaxim, para
definir quem iria seguir na competi9'lo
e enfrenlar 0 Inducolor/3 Estrelas na
proxima fuse. Como 0 time de Xax.im
bavia vencido 0 primeiro jogo por 4 a I,
foi a Born Jesus com vantagem de jogar
por urn empate, ou ate perder 0 jogo.
Segundo as infOJiDayOesque chegararn I
a nossa reda9'lo, 0 Guaranyvencia 0jogo
por 1 a zero, quando houve expulsiio e
briga entre jogadores das duas equipes.
jogo teria sido encerrado por fulta de t
segurans;a no est\dio Municipal 29 de '
Junho.Agora vamos aguardar 0 pronunciamento ciaLiga Esportiva Xanxerense,
que com a sfunula do fubitro em maos \
tomara as devidas providencias. Punir os
"briguentos" e definira situa9'lo do jogo.
Pois e, estava demorando pam acontecer
urna dessas. Uma pena, pois a Copa
Amai se encaminhava pam urn final
tranquilo. Com a palavra, os dirigentes.

o

7/11/2011

l~9,~r~.a Copa Amai
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Violencia e tumulto no jogo entre Born
Jesus e Guarany
lunes Ferraz

Xaxim - No jogo que definiria 0 ultimo semifinalista da
Copa Amai, entre CME 29
de junho e Guarany, agressoes fisicas e amea9as den~
tro e fora do campo tomou
conta do estadio no ultimo
sabado, em Bom Jesus. 0
Guarany yenceu 0 primeiro
jogo e poderia perder por um
placar de ate 2 a O.
De acordo com 0 tecnico
do Guarany, Chico Viecelli,
devido a viol em cia dentro
de campo e a amea9a da

torcida invadir 0 campo, 0 "Acredito que Bom Jesus
jogo foi interrompido aos 16 sera desclassificado, devido
minutos da primeira etapa.
o que aconteceu e 0 Gua"Um policial teve que atirar
rany deve ser semifinalista".
para 0 alto para inibir a a9aO Guarany enfrenta 0 Esporte
da torcida que pretendia ar- Clube Inducolor Tres Estrerom bar 0 portao para agredir . las.
nossos jogadores". A equipe
Na outra semifinal, um c1asdo Guarany ficou no vestiasico xanxerense em campo
rio ate que 0 refor90 policial
vai unir duas das maiores
de Xanxere chegasse.
equipes do municipio, OlaAgora, 0 Guarany espera a ria e Tabajara. Os jogos da
decisao da Comissao Orgasemifinal acontecem no final
nizadora do campeonato se de semana dos dias 19 e 20
valida ou nao 0 resultado.
de novembro.
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15/11/2011

Jogadores SaO .punidos pela Comissao de
Justi~a disciplinar da Copa Amai
lunes Ferraz

, Xaxirn - Cinco atletas das
equipes da CME Born Jesus/29 de Junho e urn atleta
do Guarany de Xaxim foram
punidos pela Comissao de
. Justi9a Disciplinar da Liga
Esportiva Xanxerense
devido ao incidente de briga
generalizada pelo jogo das
quartas de finais, no ultimo
domingo, dia 5.
jogo foi interrompido aos
16 minutos do primeiro tempo quando a equipe do Guarany vencia pelo placar de 1
a O. Atletas do Bom Jesus
partiram para a briga e 0 tu. multo s6 acabou depois que
a Policia Militar atirou para 0
alto.
I

°

Confira as defini90es da Comissao disciplinar da liga:
1) Punir os atletas Sr. Gelian Alexandre Angonese, Sr.
Tiago Pavi. Sr. Eder Relogi.
Sr. Cleverson dos Santos
Borba e Sr. Nivaldo Rodrigues, da Equipe da CME
de Bom Jesus/29 de Junho em 12 (doze) jogos de
SUSPENSAo, conforme Art.
254-A, Paragrafo 1°, itens I e
II do CBDF.
2) Punir 0 atleta Sr. Vinicius
Teston, da SERC Guarany,
em 12 (doze) jogos de SUSPENSAo,
conforme
Art.
254-A, Paragrafo 1°, itens I
e II do CBDF.
3) Punir a equipe da CME

---

...•.•..
-r --

.

.--

de Bom Jesus/29 de Junho
conforme Art. 213 II § 1° em
6 (seis) jogos e Art. 205 § 1°
do CBDF.
4) Essas penas ficam reduzidas pela metade dos jogos
de SUSPENSAo
conforme
Art. 182 do CBDF.
Decisao do jogo deve sair na
semana que vem
Respeitando
0 prazo
de
cinco dias para recursos da
decisao da Liga desportiva,
somente nesta semana que
vem
que saira a decisao
sobre a situa9ao do jogo.
Quem passar deve enfrentar
a equipe do Tres Estrelas. A
outra semifinal sera decidida
entre Tabajara e 0laria.

e
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Qua, 16/11/11 as 18:02 - Visualiza<;:6es: 228 \

Amai manda representante. p~ra debates sobre Residuos
S61idos em Flcria~6polis
A Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(Aris) e a AssociaC;aoBrasileira de Engenharia
Sanitaria e Ambiental (Abes/SC), em parceria com a
Federac;ao Catarinense de Municlpios (Fecarn),
Associac;oes de Municipios de Santa Catarina e Escola
de Gestao Publica Municipal'(Egem) realizaram, na
,
~
qUlnta-feira (10), 0 1° Cicio de Debates sobre
Residuos S6Hdos em Florian6polis.
A AssociaC;aodos Municipios do Alto Irani CArnai)esteve presente no evento representad~ pelo
segundo vice-presidente e prefeito de Vargeao, Amarildo Paglia,

e pela secretaria

Executiva,

Ingrid Piovesan.

o evento tinha

por finalidade prom over a discussao entre os diversos atores, trazendo

importantes e polemicos temas relaclonados com

0

manejo dos residuos s61idos nos municipios

brasileiros, a fim de per'llitir uma melhor compreensao sobre as diferentes tecnologias e
~ ,
experielncias existentes no Brasil e no exterior.
A secretaria Ingrid Piovesan salienta que, a partir das palestras, foi possiveLampliar a visao
,

.

.\

sobre a relaC;aoexistente entre,a nova politica publica e as demais existentes, em especial no,
campo de saneamento e saude.

o objetivo da Amai quanto a politica

de residuos s61idos neste momento

e acompanhar

as

discussoes sobre a legislaC;aoe gestao, para que no pr6x1mo ana possani ser trac;adas ac;oes,
uma vez que

0

tema propicia inumeros desafios aos municipios.

Politica· Nacional de Residuos S6lidos
A Lei que cria a Politica Nacional. de Residuos S61idos foi sancionada em dois de agosto de
2010, pelo entao presidente Luis Inacio Lula da Silva e tem
de Iixo e

0

0

objetivo de incentivar a reciclagem

correto manejo de produtos usados com alto potencial de contaminac;ao; ainda

estabelecer a responsabilidade oompartilhada entre a sociedade, empresas, govetnos estaduais, .
a uniao e prefeituras no manejo correto d? Iixo..
De acordo com

0

Minist~rio do Meio Ambiente, em 2010, a produc;ao diaria de lixo nas cidades

brasileiras chega a 150 mil toneladas. Oeste total, 59% VaGpara Iixoes e apenas 13% sao
.

\

reaprovei~ados. (Fernanda Bertotto - Ascom AMAI)

Postado por: Leticia Faria
Fotos: Assessoria de Imprensa
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---Ilil parlicipa de Cicio de Debates sobre
Residuos Solidos em Florianopolis
a nova politica publica e as demais existentes, em especial no t
campo de saneamento e saude. ,
o objetivo da AMAI guan- .
to a politica de residuos solidos
neste momento e acompanhar
as discussoes sobre a legislac;ao
e gestiio, para que no pr6ximo
ana possam ser trac;adas ac;oes,
uma vez que 0 tema propicia inumeros desafios aos municipios. '.

Polftica Nacional de Re- '
sfduos S61idos
Amai esteve representada

no Cicio de Debates

A Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento -ARIS
e a Associac;aoBrasileirade Engenharia Sanitaria e Ambiental
- ABES/SC, em parceria com a
Federac;ao Catarinense de Municipios (Fecam), Associac;oes
de Municipios de Santa Catarina e Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) realizaram
na quinta-feira passada (10), 0
lQ Ciclo de Debates sobre Residuos S6lidos em Florian6polis.
AAssociac;ao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI) esteve presente no evento representada
pelo segundo Vice-Presidente

e Prefeito de Vargeao, Amarildo Paglia e pela Secretaria Executiva, Ingrid Piovesan.
o evento tinha por finalidade
promover a discussao entre os
diversos atores, trazendo importantes e polemicos temas relacionados com 0 manejo dos residuos s6lidos nos municipios brasileiros, a fim de permitir uma melhor compreensao sobre as diferentestecnologias e experiencias
existentes no Brasil e no exterior.
A Secretaria Ingrid Piovesan
salienta que a partir das palestras foi possivel ampliar a visao
sobre a relac;ao existente entre

A Lei que cria a Politica Nacional de Residuos S6lidos foi
sancionada em do is de agosto
de 2010, pelo entao Presidente
Luis Inacio Lula da Silva e tern
o objetivo de incentivar a reciclagem de lixo e 0 correto manejo de produtos usados com alto
potencial de contaminac;ao; ainda estabelecer a responsabilidade compartilhada entre a sociedade, empresas, governos estaduais, a uniao e prefeituras no
manejo correto do lixo.
De acordo com 0 Ministerio ,
do Meio Ambiente, em 2010, a
produc;ao diaria de lixo nas cidades brasileiras chega a 150
mil toneladas. Deste total, 59%
vao para lixoes e apenas 13 % sao
reaproveitados.
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AMAI participa de Cicio de Debates sobre Residuos Solidos em Florianopolis
17 de Nov de 2011 - OSh55min

A Agencia Reguladora Intermunicipal de Saneamento - ARIS e a Associac;ao Brasileira de
Engenharia Sanitaria e Ambiental - ABESjSC, em parceria com a Federac;aoCatarinense
de Munidpios (Fecam), Associac;5esde Munidpios de Santa Catarina e Escola de Gestao
Publica Municipal (EGEM) realizaram na quinta-feira (10), 0 1° Cicio de Debates sobre
Residuos S6lidos em Florianopolis.
A Associac;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) esteve presente no evento
representada pelo segundo Vice-Presidente e Prefeito de Vargeao, Amarildo Paglia e pela
Secreta ria Executiva, Ingrid Piovesan.
o evento tinha por finalidade promover a discussao entre os diversos atores, trazendo
importantes e polemicos temas relacionados com 0 manejo dos reslduos solidos nos
munidpios brasileiros, a fim de permitir uma melhor compreensao sobre as diferentes
tecnologias e experiencias existentes no Brasil e no exterior.
A Secretaria Ingrid Piovesan salienta que a partir das palestras foi posslvel ampliar a
visao sobre a relac;aoexistente entre a nova politica publica e as demais existentes, em
especial no campo de saneamento e saude.
objetivo da AMAI quanto
politica de reslduos solidos neste momento e acompanhar
as discuss5es sobre a legislac;ao e gestao, para que no proximo ana possam ser trac;adas
ac;5es,uma vez que 0 tema propicia inumeros desafios aos municfpios.
Polftica Nacional de Reslduos Solidos ...
A Lei que cria a Polftica Nacional de Reslduos Solidos foi sancionada em dois de agosto de
2010, pelo entao Presidente Luis Inacio Lula da Silva e tem 0 objetivo de incentivar a
reciclagem de lixo e 0 correto manejo de produtos usados com alto potencial de
contaminac;ao; ainda estabelecer a responsabilidade compartilhada entre a sociedade,
empresas, governos estaduais, a uniao e prefeituras no manejo correto do lixo.
De acordo com 0 Ministerio do Meio Ambiente, em 2010, a produc;ao diaria de Iixo nas
cidades brasileiras chega a 150 mil toneladas. Oeste total, 59% vao para lix5es e apenas
13% sao reaproveitados.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

o

a

Relatorio

de atividades

e PrestaQao

de Contas

- 2011

CUPPING
Velculo: Jornal do Povo - Sao Domin os

18/11/2011

AMAI participa de Cicio de
Debates sobre Residuos
S61idos em Florian6polis
A Agencia Reguladora Intermunicipal
de Saneamento - ARIS e a
Associac;ao Brasileira de Engenharia Sanitaria e Ambiental - ABES/SC, em
parceria com a Federac;ao Catarinense de Municfpios (Fecam), Associac;oes
de Municfpios de Santa Catarina e Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM)
realizaram na quinta-feira (10),01° Cicio de Debates sobre Resfduos S61idos
em Florian6polis.
A Associac;ao dos Municfpios do.Alto Irani (AMAI) esteve presente no evento
representada pelo segundo Vice-Presidente e Prefeito de Vargeao, Amari'dol
Paglia e'pela Secretaria Executiva, Ingrid Piovesan.
"evento tinha por finalidade promover a discussao entre os diversos
atores, trazendo importantes e polemicos temas relacionados com 0 manejo
dos residuos s61idos nos municfpios brasileiros, a fim de permitir uma melhor
compreensao sobre as diferentes tecnologias e experiencias existentes no Brasil
e no exterior.
A Secreta ria Ingrid Piovesan salienta que a partir daspalestras foi possfvel
ampliar a visao sobre a relac;ao existente entre a nova polftica publica e as
demais existentes, em especial no campo de saneamento e
saude.
.
objetivo da AM AI quanto
polftica de residuos s61idos neste
momento e acompanhar as discussoes sobre a legislac;ao e
gestao, para que no pr6ximo ana possam ser trac;adas ac;oes,
uma vez que 0 tema propiciainumeros desafios aos municfpios.

o

1o

a

'Politica Nacional de Residuos
Solidos ...
A Lei que cria a Polftica Nacional de Residuos S61idos foi
sancionada em do is de agosto de2010, pelo entao Presidente
Luis In~ciQ Lula da Silva e tem 0 objetivo de incentivar a reciclagem
de lixo e 0 correto manejo de produtos usados com alto potencial
de contaminac;ao;
ainda estabelecer
a responsabilidade
compartilhada entre a sociedade, empresas, governos estaduais,
a uniao e prefeituras no manejo correto do lixo.
De acordo com 0 Ministerio do Meio Ambiente, em 2010, a
produc;ao diaria de lixo nas cidades brasileiras chega a 150 mil
toneladas. Oeste total, 59% vao para lixoes e apenas 13% sao
reaproveitados.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Comeeam as semilinais
da copa Amai 2011
Com a definiy30 do Guarany de Xaxim como quarto
, semifinalistas, a Liga Esportiva Xanxerense divulgou nesta quinta- feira (17), a tabela
de jogos que darao sequencia
a 32" ediyao da Copa Amai
de futebol. Os confrontos
iniciam neste sabado (19),
com 0 classico xanxerense entre TabajaralUnoesc x
Olaria/Carrocerias Oeste, no
estadio Municipal com inicio
as 16h30. No domingo (20),
no estadio da Montanha em
Xaxim, 0 Guarany recebe
o Induco10r/3 Estrelas de
Xanxere, tambem as 16h30.

Os jogos de volta, ainda sem
data definida, acontecem
em Xanxere. No estadio do
bairro Joao Winckler tern Inducolor/3 Estrelas x Guarany,
e no estadio Rafael Merisio,
jogam Olaria/Carrocerias
Oeste x Tabajara/Unoesc
Xanxere.
Os vencedores
disputam a final do trofeu
"Gilson Vicenzi (Presidente
da Amai), e os perdedores
disputam 0 3° e 4° 1ugares.
Doze equipes comes:aram as
disputas da CopaAmai 2011,
no dia 27 de agosto. Foram
realizadas seis rodadas na
primeira fase, sendo que os

dois melhores classificados
de cada chave, mais os dois
melhores terceiros colocados
garantiram vaga na segunda
etapa da competiyao. Com
jogos de ida e volta, quatro
Clubes se classificaram para
a fase semifinal.
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Dois jog os, sels gols marcados, com as vlt6rtas dos mandantes, este fot
ida da fase semifinal neste flm de semana

0

satdo dos jogos de

Semifinais da Copa Amai 2011: Tabajara/Unoesc
e Guarany saem na frente

r
f

Time do Tabajara venceu 0 primeiro jogo e encaminhou vaga na final da Copa Amai

Tabajara/Unoesc faz quatro de diferen!fa no Tijolao
do Oeste
XanxerelXaxim
- Dois
jogos, seis gols marcados,
com as vit6rias dos mandantes, este foi 0 saldo dos jogos
de ida da fase semifinal da
Copa Amai 2011 neste fun
de semana. A rodada teve
a queda de dois invictos,
Olaria/Carrocerias Oeste e
Inducolor/3 Estrelas perderam a invencibilidade, ja 0
Tabajara/Unoesc ainda nao
perdeu no campeonato. As
semifinais tiveram inicio no
sabado (19), no estadio da
RuaNereuRamos (Tabajara),
no c1assicoxanxerense e com
a goleada do TabajaralUnoesc
diante do Tijolao do Oeste par
.'-" •

.-r-0 _~._"

.....,..

I'

"·A ••

4 a zero. Quatro dias depois
da conquista da fase final do
Estadual de Amadores, oOlaria/Carrocerias viu 0 sonho da
conquista da CopaAmai 2011
ficarmais 10nge.A vit6ria dos
Tabajarinos foi sem qualquer
urna contestavao - jogou urn
grande futebol, e tern quatro
gols de vantagem para 0 jogo
de volta no pr6ximo fun de
semana no estadio Rafael
Mensio. 0 Tabajara/Unoesc
saiu atropelando 0 Tijolao
logo no pnmeiro tempo fazendo tres a zero com Cris
(aos seis minutos (e dois de
Colatinho, as 12 e 16 minutos). 0 quarto gol do Tabajara
.,;t);r -,

r

•..-•., ...•.•..-

." -' •..• ",<II'

,.,..,;,.

~

veio na etapa final novamente
com Colatinho que marcou 0
terceiro dele, e 0 quarto do
TabajaralUnoesc, decretando
a vit6ria e a vantagem para
o jogo de volta. 0 Olaria/
Carrocerias Oeste precisa
veneer por 4 gols de diferenva
paralevaroconfrontoparaos
penaltis. Em Xaxim, no estadio da Montanha, 0 Guarany
tambem saiu na frente, ao
veneer 0 Inducolor/3 Estre1as
par 2 a zero. Urn gol em cada
tempo, decretou a vit6ria do
bugre xaxinense. 0 pnmeiro
gol foi marcado por Souza
logo aos 9 minutos de partida.
o time xanxerense ainda re-

c1amou muito de urna falta e
urn impedimento de Fiorentin
do Guarany na jogada, mas
0 arbitro confmnou 0 gal.
Na segunda etapa, Adriano
decretou a vit6ria do Guarany
fazendo 0 segundo gol aos 6
minutos.
0 time do Inducolor/3
Estrelas ainda tentou recuperavao, mas foi 0 Guarany que
teve as melhores chances de
ampliar. No pr6ximo fun de
semana, 0 time xanxerense
recebe 0 Guaraqy, no estadio
do Bairro Joao Winckler,
preeisando veneer por dois
gols de diferenva para chegar
na final.

I
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Velculo: Data X - Xaxim

-AMAI
---

CopaAmai
Guarany vence primeira partida da
semifinal
Junes Ferraz

Xaxim - Na primeira semi~ final da Copa Amai, 0 Guarany venceu 0 Inducolor/
Tres Estrelas pelo placar
de 2 a O. Na primeira etapa, Valkerson abriu 0 placar
logo aos nove minutos, mas
foi a equipe visitante que dominou 0 jogo no restante do
: primeiro tempo. Na segunda etapa, 0 Guarany volta
- melhor e marca 0 segundo,
com Adriano, aos 5 minutos.
, A equipe do Tres Estrelas tinha maior posse de bola e 0
Guarany nao soube aproveitar os contra ataques.
o tecnico do Guarany, Chico
Viecelli, gostou da atua<;ao
da equipe, mas lamentou as
chances desperdi<;adas pelo
Guarany. 'Tivemos
varias
oportunidades de ampliar 0
marcador e desperdi<;amos,
agora e treinar para segurar
o resultado em Xanxere".
No pr6ximo domingo, 0 Gua_rany pode perder ate por 1 a
O. Quem passar enfrenta a 0
vencedor de Olaria e Tabaja-

Equipe do Guarany

ra na grande final.

Tumulto
Uma confusao entre jogadores das duas equipes, no
tunel que da acesso ao vestiario, causou um grande tumulto ap6s 0 jogo. Seguran<;as foram acionados para
conter os animos de jogadores e ate da torcida. Para 0
capitao Cesar, da equipe do
... __0-- ~ _ ....
•..

Tres Estrelas,
a rivalidade
entre as equipes existe, mas
a disputa deveria acontecer
dentro do campo. "Eu como
desportista entendo assim,
e por isso que jogo futebol,
mas na pratica do esporte
isto pode acontecer". Quanto ao jogo, 0 atleta admitiu
que a equipe do Tres Estrelas nao obteve bom rendimento. "Agora e procurar
reverter 0 resultado dentro
da nossa casa".
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Guarani de Xaxim ve-nce jogo de ida
o Estadio da Montanha recebeu um bom publico no ultimo domingo (20), em Xaxim. 0
jogo de ida entre duas das meIhores equipes foi realizado com
temperatura altissima. Jogadas
disputadas e muita correria.
Em campo valendo vaga a
grande final da Copa Amai, Guarani e InducolorlTres Estrelas de
Xanxere, realizaram um jogo
comoportunidades nos dois lados.

No final venceu a equipe que
mostrou mais organizac;ao em
campo, 0 Guarani venceu por
dois a zero, com gols de Souza e Adriano.
o resultado coloca 0 Guarani na frente por uma vaga
final; no pr6ximo domingo (27),
emXanxere.
o treinador Chico Viecelli frizou que "0 servic;o de casa foi
feito, agora e buscarmos em
Xanxere a classificac;ao, sa be-

a

moOsque nao sera nada facil,
mas esse e 0 nosso objetivo."
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Velculo: 0 Diorio - Xanxere

Amai realiza
assembleia de
prefeitos em Faxinal
AAssociac;ao dos Municlpios
do Alto Irani (Amai) promoveu
nesta quinta-feira (24), na Camara de Vereadores em Faxinal
dos Guedes, a oitavaAssembleia
de Prefeitos de 2011. Alem dos
Prefeitos, participaram as primeiras-damas e autoridades do
municipio.
No item principal da pauta estava a lIuminac;ao Publica (IP),
quando houve 0 repasse de informac;6es sobre a Resoluc;ao
Normativa da Annel, N° 414/
2010 que estabelece que a gestao e manutenc;ao da rede de iluminac;ao publica passa a ser de
responsabilidade do poder publico, podendo ser executada por
terceiros por ela contratados.
Houve, ainda, uma apresentac;ao da empresa Valle Engenharia sobre 0 Plano Diretor de
IP, gestao, eficiencia e soluc;6es
para JP,formas de investimento
e retornos para 0 municipio.
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CLIPPING
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
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AMAI realiza Assembleia de Prefeitos em Faxinal dos Guedes
A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI)promoveu na tarde de ontem, na
Camara de Vereadores em Faxinal dos Guedes, a oitava Assembleia de Prefeitos de 2011.
Alem dos Prefeitos, estao convidadas as Primeiras-damas e autoridades domunicipio. Como

item principal da pauta esta a
Ilumina<;ao Publica (IP) onde
houve repasse de informa<;oes
sobre a Resolu<;ao Normativa
daAnnel, NQ414/2010 que estabelece que a gestao e manuten<;ao da rede de ilumina<;ao
publica passa aser de responsabilidade do pod~r publico, po-

dendo ser executada pol' tercei1'ospOI'elacontratados. Aconteceu tambem uma apresen~
ta<;ao da empresa Valle Engenharia sobre 0 Plano Diretor
de IP, gestao, eficiencia e solu<;oes para IP, formas de investimento e retornos para 0
municipio.
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Velculo: Folha Re ional - Xanxere

Amai realiza Assembleia de Prefeitos
em Faxinal dos Guedes
Xanxere - A Associas;ao
. dos Municipios do Alto Irani
(Arnai) realizou na Camara
de Vereadores em Faxinal
. dos Guedes, a oitavaAssembleia de Prefeitos de 2011.
Alem dos Prefeitos, foram
convidadas as Primeiras-damas e autoridades do
municipio.
Como item principal da
pauta esteve a Iluminas;ao
PUblica (IP) com repasse de
informa<;:5es sohr~ ~'J.Rp~"...

lus;ao Normativa da Annel,
N° 414/2010 que estabelece
que a gestao e manutens;ao da
rede de iluminas;ao publica
passa a ser de responsabilidade do poder publico, podendo
ser executada por terceiros
por ela contratados.
Ainda uma apresentas;ao
da empresa Valle Engenharia
sobre 0 Plano Diretor de IP,
gestao, eficiencia e solus;oes
para IP,formas ~~inves?me?tro ".~~

.•......,...,,...

~aAmai

Finalistas saem neste tim de semana
Xanxere - Dois jogos definem neste fim de semana os
finalistas do 32° Campeonato
Regional da Amai - trofeu
Gilson Vicenzi. Neste sabado,
26, 0 Inducolor/3 Estrelas recebe 0 Guarany de Xaxirn, as
16 horas no estadio do bairro
Joao Winckler. No primeiro
jogo, em Xaxim, 0 Guarany
venceu par 2 a zero, e para
chegar a final precisa de urna
vit6ria simples, urn empate
ou ate mesmo uma derrota
por urn gol de diferens;a. Ja 0
time xanxerense precisa vencer por dois gols para levar
o confronto para os penaltis
ou tres para se classificar
direto para a final. Na outra
semifinal, 0 Olaria/Carrocerias Oeste tera urna missao
muito dificil. Fazer quatro
gols de diferens;a, no c1assico
diante do Tabajara/Unoesc,
em confronto domingo, as
16 horas, no estadio Rafael

Dois jogos definem os finalistas da Copa Amai 2011
Merisio. 0 Tabajara venceu
o primeiro jogo em casa por
4 a zero, e agora depende
de urna vit6ria por qualquer
resultado, urn empate, e ate

mesmo urna derrota por tres
gols de diferens;a, que mesmo assim estara na final.
Os vencedores desta etapa
vao disputar 0 trofeu Gilson

Vicenzi (prefeito de Xaxirn e
Presidente da Amai) em dois
jogos. A Copa Amai e urna
promos;ao da Liga Esportiva
Xanxerense.
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25/11/2011

Finalistas da Copa Amai
saem neste lim de semana
Dois jogos definem neste
fim de semana os finalistas
do 32° Campeonato Regional da Amai - trofeu Gilson
Vicenzi. Neste sabado, 26, 0
Inducolor/3 Estrelas recebe
o Guarany de Xaxim, as 16
horas no estadio do bairro
Joao Winckler. No primeiro
jogo, em Xaxim, 0 Guarany
venceu por 2 a zero, e para
chegar a final precisa de urna
vit6ria simples, urn empate
ou ate mesmo urn derrota por

urn gol de diferenya. Ja 0 time
xanxerense precisa vencer
por dois gols para levar 0
confronto para os penal tis
ou tres para se classificar
direto para a final. Na outra
semifinal, 0 Olaria/Carrocerias Oeste tera uma missao
muito dificil. Fazer quatro
gols de diferenya, no classico
diante do TabajaralUnoesc,
em confronto domingo, as
16 horas, no estadio Rafael
Merisio. 0 Tabajara venceu

o primeiro jogo em casa por
4 a zero, e agora depende
de uma vit6ria por qualquer
resultado, urn empate, e ate
mesmo uma derrota por tres
gols de diferenya, que mesmo assim estara na final.
Os vencedores desta etapa
vao disputar 0 trofeu Gilson
Vicenzi (Prefeito de Xaxim e
Presidente da Amai) em dois
jogos. A Copa Amai e urna
promoyao da Liga Esportiva
Xanxerense.
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TabajaraiUnoesc e Guarany VaG
decidir a 323 Copa Al11ai

Inducolor/3 Estrelas e Guarany de Xaxim ficaram no
empate em 1 a 1

Xanxere
- 0 fim de das neste fim de semana
semana foi marcado pelas
em Xanxere.
No sabadefiniyoes dos finalistas
do, dia 26, no estadio do
da 32a ediyao da Copa
Bairro Joao Winckler, 0
Amai de futebol. Duas
Guarany garantiu vaga na
das principais equipes do final ao empatar em 1 a 1
futebol amador regional
com 0 Inducolor/3 Estreentram em campo para
las. 0 time xaxinense ja
disputar 0 trofeu Gilson
havia vencido 0 primeiro
Vicenzi. As semifinais da jogo par 2 a zero, e jogacom~etiyao foram
realizava por
urn empate. Leo
~."''r''",~.~.~
..••. -,)"'_ .. , •...•..•..
,.,~
. ., ,...","r .• .,.•..•...••...•••.•..• _",.,.,...,..-.-.-+':
0011"1'(,1 •.• ~J.·;JJ'I.'·

Tabajara/Unoesc venceu
titulo diante do Guarany

0

marcou para 0 Inducolor/3
Estrelas e Fiorentin para
0 Guarany.
No placar
dos 180 minutos, vit6ria
do "bugre" por 3 a 1. 13.
neste domingo,
dia 27,
Olaria/Carrocerias
Oeste
e Tabajara/Unoesc
fizeram 0 c1assico municipal
no estadio Rafael Merisio.
0 Tabajara/Unoesc
._ •
; canmbou
passaporte
na
, final do campeonato
ao
vencer 0 Tijolao do Oeste
por 2 a zero. Com a vit6ria
no primeiro jogo por 4 a
zero, 0 Tabajara, alem da
vaga na final, vai decidir
o titulo no seu estadio, na
,

..

~'\

classico e vai disputar

0

Rua Nereu Ramos. Dino,
aos 37 minutos do primei- '
ro tempo, e Giovani, aos '
40 do segundo foram os
autores dos gols tabajarinos. 0 primeiro jogo da
decisao deve acontecer no I
pr6ximo domingo, dia 4,
no estadio da Montanha
em Xaxim, onde 0 Guarany defende 0 titulo da;
competiyao. Ja 0 Tabajara/
Unoesc, que tern a melhor '
campanha
do regional,
com apenas dois gols sofridos busca 0 titulo da!
competiyao
organizada
pela Liga Esportiva Xanxerense.
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Faxinal dos Guedes recebeu reuniao dos Prefeitos da AMAI
29/11/2011 - 09:25:00

A Associa<,;aodos Munidpios do Alto Irani realizou na quinta-feira (24), a oitava Assembleia de
Prefeitos de 2011, no munidpio de Faxinal dos Guedes. Inicialmente 0 Prefeito anfitriao, Flavio Boff
agradeceu aos presentes pela participa<,;aoe disse estar honrado em receber a reuniao no
munidpio.
Seguindo a pauta 0 Vice-prefeito de Xanxere e Presidente da FEMI 2012, Leandro Vigo, convidou a
todos para participarem do baile de escolha das Soberanas da FEMI, que acontecera no proximo
dia tres de dezembro.
Como item principal da pauta estava a Ilumina<,;ao Publica (IP) onde foram repassadas informa<,;6es
sobre a Resolu<,;aoNormativa da Annel, NO414/2010 que estabelece que a gestao e manuten<,;ao
da rede de ilumina<,;aopublica passa a ser de responsabilidade do poder publico, podendo ser
executada por
terceiros por ela contratados.
Ainda uma apresenta<,;aoda empresa Valle Engenharia sobre 0 Plano Diretor de IP, gestao,
eficiencia e solu<,;6espara IP, formas de investimento e retornos para 0 munidpio.
Paralelo a Assembleia a Primeira-dama de Faxinal, Rozane Boff, recepcionou as demais Primeirasdamas da AMAI para que conhecessem algumas das atividades realizadas pela Assistencia Social
do munidpio. Elas visitaram a Feira de Artesanato, 0 Centro de Convivencia, a Casa da Crian<,;ae 0
Peti.
Apos as duas atividades os casais foram agraciados com um jantar oferecido pelo Lions Club de
Faxinal dos Guedes.

o

Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse que as Assembleias realizadas dos
munidpios fortalecem ainda mais a rela<,;aoentre as prefeituras e a Associa<,;ao.Comentou ainda
que uma das oportunidades de visitar os amigos e conhecer todos os munidpios da regiao.

e

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Faxinal dos Guedes recebeu reuniao dos Prefeitos da AMAI
29 de Nov de 2011 - llh42min

A Associa<;aodos Municipios do Alto Irani realizou na quinta-feira (24), a oitava
Assembleia de Prefeitos de 2011, no municipio de Faxinal dos Guedes. Inicialmente 0
Prefeito anfitriao, Flavio Boff agradeceu aos presentes pela participa<;ao e disse estar
honrado em receber a reuniao no municipio,Seguindo a pauta 0 Vice-prefeito de Xanxere
e Presidente da FEMI 2012, Leandro Vigo, convidou a todos para participarem do baile de
escolha das Soberanas da FEMI, que acontecera no proximo dia tres de dezembro.Como
item principal da pauta estava a Ilumina<;ao Publica (IP) onde foram repassadas
informa<;5es sobre a Resolu<;aoNormativa da Annel, NO414/2010 que estabelece que a
gestao e manuten<;ao da rede de i1umina<;aopublica passa a ser de responsabilidade do
poder publico, podendo ser executada por
terceiros por ela contratados. Ainda uma apresenta<;ao da empresa Valle Engenharia
sobre 0 Plano Diretor de IP, gestao, eficiencia e solu<;5espara IP, formas de investimento
e retornos para 0 municipio.
Paralelo a Assembleia a Primeira-dama de Faxinal, Rozane Boff, recepcionou as demais
Primeiras-damas da AMAI para que conhecessem algumas das atividades realizadas pela
Assistencia Social do municipio. Elas visitaram a Feira de Artesanato, 0 Centro de
Convivencia, a Casa da Crian<;ae 0 Peti.Apos as duas atividades os casais foram
agraciados com um jantar oferecido pelo Lions Club de Faxinal dos Guedes.O Prefeito de
Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse que as Assembleias realizadas dos
municipios fortalecem ainda mais a rela<;aoentre as prefeituras e a Associa<;ao.
Comentou ainda que uma das oportunidades de visitar os amigos e conhecer todos os
municipios da regiao.

e

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Faxinal dos Guedes recebeu
reunHio dos Prefeitos da AMAI
29/11 - Faxinal dos Guedes - A
Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani
realizou na quinta-feira (24), a oitava
Assembleia de Prefeitos de 2011, no
municipio de Faxinal dos Guedes.
Inicialmente 0 Prefeito anfitriao, Flavio
Boff agradeceu aos presentes pela
participa<;ao e disse estar honrado em
receber a reuniao no municipio.
Seguindo a pauta 0 Vice-prefeito de Xanxere e Presidente da FEMI 2012, Leandro Vigo,
convidou a todos para participarem do baile de escolha das Soberanas da FEMI, que acontecera no
proximo dia tres de dezembro.
Como item principal da pauta estava a I1umina<;ao Publica (IP) onde foram repassadas
informa<;oes sobre a Resolu<;ao Normativa da Annel, N° 414/2010 que estabelece que a gestao e
manuten<;ao da rede de ilumina<;ao publica passa a ser de responsabilidade do poder publico, podendo
ser executada por terceiros por ela contratados.
Ainda uma apresenta<;ao da empresa Valle Engenharia sobre 0 Plano Diretor de IP, gestao,
eficiencia e solu<;oes para IP, formas de investimento e retornos para 0 municipio.
Paralelo a Assembleia a Primeira-dama de Faxinal, Rozane Boff, recepcionou as demais
Primeiras-damas da AMAI para que conhecessem algumas das atividades realizadas pela Assistencia
Social do municipio. Elas visitaram a Feira de Artesanato, 0 Centro de Convivencia, a Casa da Crian<;a
eo Peti.
Apos as duas atividades os casais foram agraciados com urn jantar oferecido pelo Lions Club de
Faxinal dos Guedes.
o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse que as Assembleias
realizadas dos municipios fortalecem ainda mais a rela<;ao entre as prefeituras e a Associa<;ao.
Comentou ainda que e uma das oportunidades de visitar os amigos e conhecer todos os municipios da
regiao.
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Faxinal dos Guedes recebeu reunUio dos
Prefeitos da AMAI
Geral
Postado por Redagao
Ter, 29 de Novembro de 2011 07:17

Associa9ao dos Municipios do Alto Irani realizou na
quinta-feira (24), a oitava Assembleia de Prefeitos de
2011, no municipio de Faxinal dos Guedes. Inicialmente
o Prefeito anfitriao, Flavio Boff agradeceu aos presentes
pela participa9i30e disse estar honrado em receber a
reuniao no municipio.
Seguindo a pauta

0

Vice-prefeito

de Xanxere e

Presidente da FEMI 2012, Leandro Vigo, convidou a
,odos para participarem do baile de escolha das
Soberanas da FEMI, que acontecera no pr6ximo dia tres
-de dezembro.
Como item principal da pauta estava a IIumina9ao Publica (IP) onde foram repassadas informa96es sobre a
Resolu9ao Normativa da Annel, N° 414/2010 que estabelece que a gestao e manuten9i3oda rede de ilumina9ao
publica passa a ser de responsabilidade do poder publico, podendo ser executada por terceiros por ela
contratados.
Ainda uma apresenta9ao da empresa Valle Engenharia sobre 0 Plano Diretor de IP, gestao, eficiencia e solu90es
para IP, formas de investimento e retornos para 0 municipio.
Paralelo a Assembleia a Primeira-dama de Faxinal, Rozane Boff, recepcionou as demais Primeiras-damas da
AMAI para que conhecessem algumas das atividades realizadas pela Assistencia Social do municipio. Elas
visitaram a Feira de Artesanato, 0 Centro de Convivencia, a Casa da Crian9a e 0 Peti.
Ap6s as duas atividades os casais foram agraciados com um jantar oferecido pelo Lions Club de Faxinal dos
Guedes.

o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse que as Assembleias

realizadas dos municipios

fortalecem ainda mais a rela9i3o entre as prefeituras e a Associa9ao. Comentou ainda que
oportunidades de visitar os amigos e conhecer todos os municipios da regiao.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Faxinal dos Guedes recebeu reuniao dos Prefeitos da AMAI
Ap6s as duas atividades as casais foram agraciados com urn jantar oferecido pelo Lions Club de
Faxinal dos Guedes.

Xanxere - A Associagao dos Municipios do
Alto Irani realizou na quinta-feira (24), a oitava
Assembleia de Prefeitos de 2011, no municipio
de Faxinal dos Guedes.
Inicialmente 0 Prefeito anfitriao, Flavio Boft
agradeceu aos presentes pela participagao e
disse estar honrado em receber a reuniao no
municipio.
Seguindo a pauta 0 Vice-prefeito

de Xanxere e

Presidente da FEMI 2012, Leandro Vigo,
convidou a todos para participarem do baile de
escolha das Soberanas da FEMI, que
acontecera no pr6ximo dia tres de dezembro.
Como item principal da pauta estava a lIuminagao Publica (IP) onde foram repassadas informagoes
sobre a Resolugao Normativa da Annel, N° 414/2010 que estabelece que a gestao e manutengao da
rede de i1uminagao publica passa a ser de responsabilidade

do poder publico, podendo ser executada

por terceiros par ela contratados.
Ainda uma apresentagao da empresa Valle Engenharia sobre 0 Plano Diretor de JP, gestao, eficiencia
e solugoes para IP, formas de investimento e retornos para

0

municipio.

Paralelo a Assembleia a Primeira-dama

de Faxinal, Rozane Boft, recepcionou as demais Primeiras-

damas da AMAI para que conhecessem

algumas das atividades realizadas pela Assistencia Social do

municipio. Elas visitaram a Feira de Artesanato, 0 Centro de Convivencia,

a Casa da Crianga eo Peti.

Ap6s as duas atividades os casais foram agraciados com um jantar oferecido pelo Lions Club de
Faxinal dos Guedes.

o Prefeito

de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse que as Assembleias

realizadas dos

municipios fortalecem ainda mais a relagao entre as prefeituras e a Associagao.
Comentou ainda que

e uma

da regiao.

Fernanda Bertotto
Assessoria de comunicar;ao

das oportunidades

de visitar os amigos e conhecer todos os municipios
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Velculo: 0 Diorio - Xanxere

Tabajara vence a Olaria par 2
a 0 na semifinal da Capa Amai
Um jogo diffcil para 0
Olaria que precisava veneer 0 Tabajara por quatro
gols, neste domingo (27),
.em Xanxere. 0 time entrou
em campo determinado e
com 0 apoio da torcida;
mas nao foi suficiente. Ja
aos 37 minutos do primeiro tempo, 0 Tabajara abriu
o placar com gol de Dino.
Eo primeiro tempo terminou com muita confusao e a expulsao do massagista do Tabajara, de-

--.~.

pois de uma entrada dura
no atacante do Tabajara,
Colatlinho.
o Tabajara aumentou 0
placar no final do segundo
tempo, com gol de Colattinho.
Com este resultado, 0
Tabajara conquistou a vaga
para jogar a final da Copa
Amai 2011, contra 0 Guarany, de Xaxim, que empatou em 1 a 1 com 0 Inducolor Tres Estrelas,
neste sabado (26).
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- 2011

AMAI
---

Guarany disputa bicampeonato
.da Copa Amai
lunes Ferraz

Xaxim - Ao empatar 0 jogo
de volta com 0 Tres Estrelas,
em Xanxere, a equipe do
Guarany garantiu vaga na
final da Copa Amai 2011. No
primeiro jogo, a equipe de
Xaxim venceu por 2 a 0, no
jogo de volta 0 placar ficou
em 1 a 1.
Em Xanxere, no jogo de volta, mais uma vez 0 jogo foi
tumultado. Segundo 0 tecnico da equipe, Chico Viecelli,
o atleta Avelani foi agredido
dentro do campo e nao conseguiu voltar ao jogo. "Infelizmente, mais uma vez 0
Guarany e prejudicado pela
violencia no futebol. Independente do resultado da
final, se ganharmos ou nao
o titulo, para 0 proximo ano,

Primeiro jogo acontece sabado no Estadio da Montanha

so entraremos na competic;ao se houver mudanc;as
na competic;ao, desta forma
nao da para participar".
o Guarany saiu na frente na
primeira etapa. A equipe da
casa empatou aos 15 minu-

tos da segunda etapa. Agora
0 Guarany, atual campeao
da Copa Amai, decide mais
um titulo com 0 Tabajara de
Xanxere, equipe que esta
invicta na competic;ao deste
ano .

.
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Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
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Politica
""

faxinal dos GueBes
rece~eureuniao
dos Prefeitos
daAMAI
. Pagi~a 4

Faxinal dos Guedes recebeu reuniao dos Prefeitos da AMAI
Faxina! dos Guedes A Associa~ao dos Municipios do Alto Irani realizau na ultima quinta-feira (24), a oitava Assembleia de Prefeitos de 2011,
no municipio de Faxinal
dos Guedes. Inicialmente 0 Prefeito anfitriao, Fla. vio Boff agradeceu aos
presentes pela participa~acie disse estar honrado .
em receber a reuniao no
municipio.
Seguindo a pautao Viceprefeito de Xanxere e Presidente da FEMI 2012, Le- E'refeitos de municfpios da regiao da Amai estiveandro Vigo, convidou a todos para participarem do ram reunidos em Faxinal dos Guedes
baile de escolha das SobeAinda uma apresentaCasa da Crian~a e 0 Peti .
. ranas da FEMI, que acon- ~ao da empresa Valle EnApos as duas atividades
teceni no proximo dia tres genharia sobre 0 Plano Di- os casais foram agraciados
retor de IP, gestao, eficien- com urn jantar oferecido
de dezembro.
Como item principal da cia e solu~6es para IP, for- pelo Lions Club de Faximas de investimento e re- nal dos Guedes.
pauta estava a Ilumina~
Publica (IP) onde foi re- tornos para 0 municipio.
o Prefeito de Xaxim e
passada informa~6es soParalelo a Assembleia a Presidente daAMAI, Gilbre a Resolu~ao NormatiPrimeira-dama de Faxi- son Vicenzi, disse que as
. vadaAnnel,NQ414j201O
. nal, Rozane Boff, recep- Assembleias realizadas
que estabelece que a ges- cionou as demais Prime i- dos municipios fortale. tao e manuten~ao da rede ras-damas da AMAI para cern ainda mais a rela~ao
de ilumin~
publica pas- que conhecessem algumas entre as prefeituras e a Assa a ser de responsabilidadas atividades realizadas
socia~o. Comentou ainda
de do poder publico, po- pelaAssistencia Social do que e uma das oportunimunicipio. Elas visitaram
dades de visitar os amigos
dendo ser executada por
terceiro
por
ela a Feira de Artesanato, 0 e conhecer todos os mucontratado.
Centro de Convivencia. a nicioios da regiao.
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Velculo: Folha Re ional - Xanxere

Prefeitos da Amai se reunem
em Faxinal dos Guedes
Faxinal dos Guedes - A
Associa<;ao dos Municipios
do Alto Irani realizou na
quinta-feira (24), a oitava
Assembleia de Prefeitos
de 2011, no municipio de
Faxinal dos Guedes. Inicialmente 0 prefeito anfitriao,
Flavio Boff agradeceu aos
presentes pela participayao
e disse estar honrado em
receber a reuniao no municipio.
Seguindo a pauta 0 vice-prefeito
de Xanxere e
presidente da Femi 2012,
Leandro Vigo, convidou
a todos para participarem
do baile de escolha das
Soberanas da Femi, que
acontecera no proximo dia
tres de dezembro.
Como item principal da
pauta estava a Iluminayao
Publica (rp) onde foram
repassadas
informayoes
sobre a Resoluyao Normativa da Annel, N° 414/2010
que estabelece que a gestao
e manutenyao da rede de
iluminayao publica passa a
ser de responsabilidade do
poder publico, podendo ser
executada por terceiros por
ela contratados.

Prefeitos

acompanharam

mais uma reuniao do ana

Ainda urna apresentayao da vencia, a Casa da Crianya
empresa Valle Engenharia
eo Peti.
sobre 0 Plano Diretor de IP, Apos as duas atividades os cagestao, eficiencia e soluyoes
sais foram agraciados com urn
para rp, formas de invesjantar oferecido pelo Lions
timento e retornos para 0 Clube de Faxinal dos Guedes.
municipio.
o prefeito de Xaxim e presiParalelo a Assembleia
a dente daAmai, Gilson Vicenprimeira-dama de Faxinal,
zi, disse que as Assembleias
Rozane Boff, recepcionou
realizadas dos municipios
as demais prirneiras-damas
fortalecem ainda mais a reda Amai para que conheceslayao entre as prefeituras e a
sem algumas das atividades
Associayao. Comentou ainda
realizadas pela Assistencia .que e urna das oportunidades
Social do municipio. Elas
de visitar os arnigos e conhevisitaram a Feira de Artecer todos os municipios da
sanato, 0 Centro de Conviregiao.

