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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Em Marcha, aceno de novo pacto anima prefeitos
A 22ª Marcha à Brasília deixou um saldo positivo para os gestores municipais. Em 
seu discurso, o ministro da fazenda, Paulo Guedes acenou novo pacto federativo. 
“O dinheiro tem que ir pra onde o povo está”, disse, destacando que 70% dos 
recursos deve ir para estados e municípios. “Eu fiquei muito satisfeito com a 
Marcha”, relatou o presidente da AMCG, prefeito de Telêmaco Borba, Márcio de 
Matos, destacando o discurso de Guedes. “São os prefeitos que estão em contato 
direto com os munícipes e sabem de suas demandas”, disse sobre a nova 
distribuição acenada. Além do presidente da AMCG, prefeitos dos municípios de 
Arapoti Nerilda Pena, de Carambeí Osmar Blum, de Jaguariaíva José Sloboda, de 
Ortigueira Lourdes Bannach, de Porto Amazonas Antônio Polato, de Ponta 
Grossa Marcelo Rangel, de Ventania Helly Santiago, de São João do Triunfo 
Abimael do Vale, de Tibagi Rildo Leonardo, e o vice-prefeito de Ipiranga Alcides 
Mayer estiveram presentes na 22 Marcha à Brasília.

Deputados federais recebem gestores
Durante o período que estiveram em Brasília, os prefeitos da AMCG estiveram 
ainda na Câmara Federal. Eles foram recebidos pelos deputados federais Aliel 
Machado, Aline Sleutjes e Reinold Stephanes Junior. Os parlamentares 
colocaram seus gabinetes a disposição para recebimento das demandas da 
região. “Faremos uma soma de esforços para atender aos meus”, disse Aliel, 
lembrando que este ano os valores das emendas serão maiores, tanto as 
individuais quanto as de bancada. “Além disso, elas são impositivas”, destacou.
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Prefeitos iniciam debate sobre demandas regionais
Após debater demandas municipalistas nacionais durante a 22ª Marcha à 
Brasília, prefeitos da AMCG iniciaram debate sobre demandas regionais a serem 
encaminhadas aos Governos Estadual e Federal. “Temos várias questões a 
trabalhar juntos”, explicou o presidente da entidade o prefeito de Telêmaco 
Borba, Marcio de Matos. Entre as questões debatidas pelos prefeitos, as mais 
destacadas foram na área da saúde e da segurança. Como a melhoria dos 
efetivos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na região que envolve 
Telêmaco Borba. A questão do Instituto Médico Legal (IML) também foi citada 
entre os gestores, já que o de Ponta Grossa estaria sobrecarregado. Na área da 
saúde, o prefeito de Ponta Grossa Marcelo Rangel solicitou apoio de todos os 
prefeitos para cobrar a continuidade do Programa Mais Médicos do Governo 
Federal. 

PR Turismo apresenta critérios para compor Mapa 
Representantes da Paraná Turismo estiveram reunidos com gestores da região 
dos Campos Gerais para falar sobre os novos critérios para que os municípios 
entrem no Mapa da Regionalização do Turismo. O encontro ocorreu no Luds 
Hotel e foi agendado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos 
Gerais (Adetur) e Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). Para 
continuar ou entrar no Mapa do Turismo Brasileiro, os municípios devem estar 
estruturados, obedecendo aos novos critérios do Ministério do Turismo até o mês 
de maio. Dos Campos Gerais atualmente onze municípios integram o Mapa. 
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Adetur e AMCG firmam parceria para gerir turismo regional
A Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais (Adetur) e a 
AMCG firmaram parceria para gerir as ações que envolvem a regionalização do 
turismo. A proposta foi apresentada em reunião realizada na Casa do Artesão de 
Telêmaco Borba no mês de abril. “Os dois órgãos vão atuar em conjunto para que 
o turismo aconteça. Temos o mesmo objetivo que é o desenvolvimento da 
região”, destacou a presidente da Adetur, Wagnilda Alves Minasi. Para a diretora 
administrativa da AMCG, Katiane Pires Ferancini, esta parceria será muito 
benéfica para os municípios da região. “Já atuamos diretamente com as 
Prefeituras, bem como suas secretarias. Agora vamos atuar também, mais 
efetivamente, em prol do turismo”, conclui, lembrando que a área já é 
contemplada, indiretamente, com as ações promovidas pela Associação, como 
os projetos da AMCG Cultura.

AMCG Esportes inicia Desafios de Futsal
O município de Telêmaco Borba sediou no dia 27 de abril a 1ª etapa dos Desafios 
de Futsal. Foram 17 jogos nas categorias Sub 07,09 e 11 realizados. Os jogos das 
categorias sub 13 e sub 15, tanto no feminino quanto no masculino, 
aconteceram no dia 4 de maio, também em Telêmaco Borba. Os Desafios de 
Futsal acontecerão em quatro etapas. Cada etapa acontece em dois finais de 
semana. A segunda está marcada para os dias 25 de maio e 8 de junho em 
Ipiranga. A terceira nos dias 10 e 17 de agosto em Carambeí, e a quarta nos dias 
5 e 19 de outubro em Arapoti. Ao final de todas as etapas é que serão 
conhecidos os campeões dos Desafios, um de cada categoria.
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AMCG inicia Programa Contos e Lendas dos Campos Gerais
Os dirigentes de Cultura da Associação dos Municípios dos Campos Gerais 
(AMCG) estiveram reunidos no mês de abril Porto Amazonas para tratar do 
projeto 'Contos e Lendas dos Campos Gerais’. “A cada sábado estamos exibindo 
um programa na Rede Massa, com o apoio da CCR RodoNorte”, contou a 
diretora administrativa da AMCG, Katiane Pires Ferancini, destacando que todos 
os municípios terão suas lendas exibida durante o Tribuna da Massa, 
apresentado por Jocelito Canto. Além do envolvimento da comunidade e dos 
programas de TV, o projeto 'Contos e Lendas’ contará com uma publicação de 
livros Os 19 livros farão parte de um Box, que contará ainda com um mascote do 
projeto, que será produzido em pelúcia. 
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