
Ano VI - Edição VIII de 2019 / Distribuição Eletrônica
Jornalista responsável: Luciane Rosas Rodrigues - MTB 6541 ( imprensa@amcg.com.br ) | Diagramação: James Robson França

AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

AMCG quer parceria com região de Kansai no Japão
Prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) assinaram no 
mês de setembro uma carta de intenção para se tornar região ‘coirmã’ de Kansai, 
localidade do Japão que conta com nove províncias e mais de três mil municípios. A 
proposta foi apresentada pelo presidente da Companhia Aeroportuária dos Campos 
Gerais (CACG), Edison Morozowski, e por Jorge Yamawaki, secretário da Câmara de 
Comércio Brasil-Japão, ambas entidades proponentes da irmandade. “Vimos nesta 
proposta a possibilidade de contarmos com diversos tipos de investimentos”, 
explicou o presidente da AMCG, prefeito de Telêmaco Borba, Marcio de Matos. Após 
a assinatura da carta de intenção, a proposta será apresentada aos gestores da região 
de Kansai. “O estado do Paraná já é coirmão da região japonesa de Hyogo, e vimos 
que isto traz benefícios concretos”, destacou o presidente da CACG, lembrando que 
em 2020 será celebrado os 50 anos desta irmandade. “Queremos comemorar 
celebrando esta nova parceria dos Campos Gerais com Kansai”, antecipou.

Fórum de Indicadores reúne gestores da AMCG
A AMCG e o Sebrae realizaram um Fórum de Indicadores para os gestores que atuam 
nos Comitês Territoriais dos Campos Gerais e do Vale do Tibagi. Estiveram presentes 
representes de dez municípios. “A intenção é mostrar os indicadores que já temos 
construídos em prol dos nossos municípios”, explicou a diretora da AMCG, Katiane 
Pires.  Consultor do Sebrae, Marlon Farias explicou sobre a atuação dos Comitês 
Territoriais. “A proposta é o impulsionamento regional por meio da Tríplice Hélice, 
que é constituída pelo setor público, privado e academia”, conta. Com os Indicadores 
disponibilizados pelo Núcleo de Economia da UEPG, as entidades pretendem 
estimular o impulsionamento dos Campos Gerais. Para a professora e economista, 
Augusta Pelinski Raiher, a ideia é que os dados ajudem nas ações futuras dos 
Comitês, tanto locais como territoriais. “Queremos que os recursos sejam alocados 
aonde realmente haja necessidade. Os indicadores podem servir como base para a 
construção de políticas públicas”, destaca.  
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Regional de Esportes busca aproximação com municípios 
O chefe da Regional Campos Gerais do Instituto Paranaense de Ciência e Esporte 
(IPCE), Marco Raasch esteve presente em reunião da AMCG Esportes. O educador 
físico assumiu o cargo no mês de junho e vem buscando aproximação com os 
municípios de sua abrangência, 36 no total. “Vou começar a visitar os municípios, 
quero conhecer a realidade de cada um”, disse. 

Servidores aprendem alternativas de incremento de receita
A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) realizou em Ponta Grossa em 
parceria com a AMCG mais um curso para a capacitação dos servidores públicos 
municipais. Desta vez o tema do programa CNM Qualifica foi “Alternativas de 
incremento de receitas”. “É de extrema importância abordar esse assusto, ainda 
mais ao final do ano que é quando as receitas dos municípios caem e a 
demanda aumenta”, destacou o vice-presidente da AMCG, e prefeito de Castro, 
Moacyr Fadel, durante a abertura do evento, que reuniu representantes de 56 
municípios do Paraná.

2



Ano VI - Edição VIII de 2019 / Distribuição Eletrônica
Jornalista responsável: Luciane Rosas Rodrigues - MTB 6541 ( imprensa@amcg.com.br ) | Diagramação: James Robson França

AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Projeto “Identidade” chega a municípios da AMCG
O cineasta Homero Camargo lançou na região dos Campos Gerais o mais novo 
projeto da Cooperativa Cinema e Mídias Digitais. A produção ‘Identidade’ traz 
três documentários que tratam da história do Estado do Paraná. “Tropeiro: 
@alma sem fronteiras”, “O Brasil de Saint Hilaire” e “Dança de São Gonçalo” são 
as temáticas dos documentários. “A ideia desta produção é mostrar um pouco 
das nossas riquezas, e fazer com que o paranaense ame seu Estado”, explicou o 
produtor, que fez sua primeira apresentação durante reunião dos gestores de 
Cultura da AMCG no município de Ivaí.

AMCG Cultura conhece Arquivo Público
Gestores da AMCG Cultura receberam técnicos do Arquivo Público do Estado do 
Paraná. A diretora Maria da Graça Simão contou sobre o projeto de interiorização 
do Arquivo Público. “Nosso objetivo é salvaguardar o patrimônio documental do 
Paraná”, explicou. Para isso, os técnicos estão percorrendo as Prefeituras 
Municipais na intenção de verificar como atuam com sua documentação. “A 
intenção é orientar”, disse, destacando que no futuro o Estado pretende compor 
um Sistema Estadual de arquivos.
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Mostra de Talentos é apresentada em Circuito Sustentável
A Mostra de Talentos da Terceira Idade Ruth Cardoso promovida pela AMCG foi um dos 
projetos participantes do Circuito Sustentável, realizado pelo Conselho Paranaense de 
Cidadania Empresarial (CPCE). Ao final do mês de setembro, ocorreu a Exposição ‘Boas 
Práticas de Responsabilidade Social’ no Shopping Palladium. Com o Circuito Sustentável, 
o CPCE vem mostrado o que as empresas e organizações da região vêm fazendo em prol 
da agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). A Mostra de Talentos da 
Terceira Idade Ruth Cardoso foi apresentada  como ação em prol do ODS 3 que prevê 
“Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. 
“Realizamos a Mostra há 11 anos, e percebemos o quanto ela faz diferença na vida das 
pessoas da terceira idade que participam”, avalia a diretora da AMCG, realizadora do 
evento, Katiane Pires. “Com toda a certeza estamos contribuindo para o bem estar dessas 
pessoas”, dispara. Este ano, a Mostra de Talentos vai para a sua 12ª edição. Idosos de toda 
a região dos Campos Gerais devem participar do evento que está agendado para o dia 3 
de novembro na sede campestre do Clube Ponta Lagoa. 

Conveniada com AMCG, Ipiranga inicia revisão do Plano Diretor
A equipe de engenharia da AMCG está realizando a revisão do Plano Diretor do 
município de Ipiranga. Técnicos e gestores públicos municipais estão se 
reunindo para tratar sobre a revisão, que deve ser realizada a cada 10 anos pelas 
Prefeituras Municipais. “A AMCG realiza convênios com as Prefeituras para revisão 
e montagem de Planos, como Diretor, de Arborização e Saneamento”, explica o 
engenheiro da Associação, Lucas Hyczy. Em Ipiranga, a AMCG está na primeira 
fase da revisão do Plano. O processo depende de novos estudos, reuniões e 
Audiências Públicas para finalizar o processo, além da aprovação do Legislativo e 
Executivo Municipal.
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Prefeituras apresentam roteiros para o Salão do Turismo
As Prefeituras Municipais que farão parte da 3ª edição do Salão do Turismo dos Campos 
Gerais promovido pela Agência de Desenvolvimento do Turismo na região (Adetur) 
apresentaram previa dos roteiros que estarão disponíveis no evento. Gestores de Turismo 
estiveram reunidos na Fazenda Cercado Grande em Piraí do Sul para discutir detalhes da 
programação. “Vamos fazer uma degustação do que temos em nossos municípios”, 
explicou a presidente da Adetur, Wagnilda Alves Minasi, destacando que o público do 
Salão poderá conhecer um pouco dos atrativos da região com roteiros que custarão R$ 
30,00. O 3º Salão do Turismo dos Campos Gerais ocorre junto à Feira Paraná entre os dias 
18 a 27 de outubro no Centro de Eventos. 

Tibagi recebe atletas para ‘Desafios de Futebol’
O município de Tibagi sediou no final do mês de setembro os ‘Desafios de 
Futebol’, competição realizada pela AMCG Esportes. Foram seis as equipes que 
participaram. Castro, Tibagi, Telêmaco Borba, Imbaú, Ipiranga e Ventania se 
enfrentaram nos jogos da categoria Sub 17 que ocorreu no Complexo Esportivo 
Homero de Mello. No Desafio de Futebol a equipe de Telêmaco Borba 
conquistou a primeira colocação. O segundo lugar ficou com o time de Imbaú, e 
o terceiro com Ventania.
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