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AMCG Esportes recebe Aliel Machado
A convite da coordenação da AMCG Esportes, o deputado federal Aliel Machado
participou de reunião no mês de maio com os dirigentes do setor. O deputado se
colocou à disposição para atender as demandas em Brasília. Participante das
Comissões de Educação e de Esportes na Câmara Federal, o parlamentar mostrou
interesse em ouvir os gestores e colaborar no que for possível. O deputado destacou
a importância das Prefeituras contarem com Legislação Municipal que
complemente a legislação federal de incentivo aos Esportes. “Já tivemos este debate
com a Cultura. Ao fazer uma legislação municipal, os gestores conseguem amarrar o
recurso na cidade”, explica. “Fazemos uma agenda prioritária da região dos Campos
Gerais na área do Esporte para ser trabalhada”, disse.

Sandro Alex reafirma compromisso com a região
O secretário estadual de infraestrutura e logística, Sandro Alex participou da reunião
dos prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) no último
mês de maio. Entre os assuntos abordados, as obras que devem ser realizadas nas
rodovias da região. “Estou secretário do Governo, mas continuo apoiando a minha
região”, reafirma. Após redesenhar o Anel de Integração, que de 2.600 passou a 4.100
quilômetros, o Governo Estadual fará uma avaliação de quais obras são prioritárias.
“Estamos verificando quais os trechos que tiveram mais vítimas fatais. E é neles que
daremos início”, contou o secretário. Dentro desta avaliação, Sandro já sinalizou que
a BR 376 - Rodovia do Café terá grande volume de investimentos. Quanto ao
aumento do Anel, Sandro explicou que envolveu o Governo Federal, incluindo as BR’s
para que o valor de disputa seja o melhor possível. “Estamos pensando na menor
tarifa, com um volume maior conseguimos reduzir as tarifas de pedágio em 50%, e
ainda com obras incluídas”, antecipa.
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AMCG Cultura conhece Plano de Ação do Estado no setor
As ações do Governo do Estado na área da Cultura foram apresentadas aos gestores
da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) durante encontro
realizado em São João do Triunfo. Representante da macrorregião dos Campos
Gerais no Conselho Estadual de Cultura (Consec), o presidente da Fundação
Municipal de Cultura de Ponta Grossa, Fernando Durante foi apresentar os resultados
de reunião realizada na capital paranaense para apresentar o Plano Estadual de
Cultura, que deve ser executado até 2023. “O Governo do Estado está com uma
proposta forte de interiorização na área da cultura”, adiantou. E para dar sequência à
interiorização, o representante dos Campos Gerais no Consec solicitou que os
municípios agendem suas conferências municipais. Para o coordenador da AMCG
Cultura, secretário de Cultura, Turismo, Relações Públicas e Patrimônio Histórico de
Palmeira, Waldir Joanassi Filho, é de suma importância a região contar com um
representante ativo no Consec para repassar todas as informações para a regional.
“Temos que fazer nossas conferências e apresentar resultados”, disse.

Sabor de São João do Triunfo
Em São João do Triunfo, os gestores de Cultura puderam conhecer um pouco
mais do município. A secretária de Educação, Cultura e Turismo Izabel do Valle,
e o coordenador de Cultura Reginaldo Kwiatkovski Schuartz destacaram o carro
chefe do município na economia, além dos diferenciais. “A fumicultura é o nosso
forte, a produção mais rentável na agricultura familiar”, contou o coordenador. A
secretária destacou ainda a produção de erva mate do município, grande
exportador do produto, e também de embutidos. Além da potencialidade do
município na área econômica, os gestores de Cultura conheceram o prato que
identifica a população de São João do Triunfo. O Virado de feijão com torresmo
foi o prato escolhido, e integra o projeto da AMCG Cultura ‘Sabores dos Campos
Gerais’.
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Coordenador da AMCG Cultura palestra sobre Gastronomia regional
A Gastronomia na região dos Campos Gerais. Foi este o tema abordado pelo
coordenador da AMCG Cultura, e secretário de Cultura, Turismo, Patrimônio
Histórico e Relações Públicas do município de Palmeira, Waldir Joanassi Filho
durante o Ciclo de Palestras realizado pelo Departamento de Turismo da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O secretário foi chamado pelo
trabalho de fortalecimento gastronômico que vêm realizando na Prefeitura
Municipal de Palmeira e também devido ao projeto lançado pela Associação dos
Municípios dos Campos Gerais (AMCG) no último ano, os Sabores dos Campos
Gerais. “Iniciei um trabalho em Palmeira com o intuito de salvaguardar os
costumes de nossos antepassados”, explicou Joanassi, citando o resgate e o
tombamento do prato ‘Pão no Bafo’ como patrimônio imaterial do município.
Para o coordenador da AMCG Cultura este trabalho de valorizar os pratos que
identifiquem os municípios, ou uma região, é de suma importância. “Estamos
buscando a gastronomia como força impulsionadora para o turismo”, disse.

Contos e Lendas na Rede Massa
O projeto ‘Contos e Lendas dos Campos Gerais’ segue movimentando a região. “A
cada sábado, a Rede Massa está exibindo dois programas. Um apresentando uma
lenda de cada município”, conta a diretora da AMCG, Katiane Pires Ferancini. “Este
projeto está sendo muito interessante. Fizemos o resgate de muitas histórias na
região”, avalia o coordenador da AMCG Cultura, Waldir Joanassi Filho. Paralelamente
a exibição dos programas, a AMCG Cultura está produzindo uma série de livros
ilustrados. “Serão 19 livros, cada um contando um conto ou lenda de nossos
municípios. E diferente dos que estão sendo apresentados na TV”, destaca Katiane,
lembrando que os livros comporão um box que será acompanhado do mascote do
projeto ‘Contos e Lendas’. “Cada município escolheu o seu mascote, e a população
em geral vai fazer a votação de qual será o mascote do projeto, por meio de votações
nas redes sociais”, antecipa a diretora.
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