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AMCG na Expo Dubai
Mostrar para o mundo o que a região tem de melhor. Com este objetivo uma comitiva da
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) participou da maior feira de exposições
que acontece nos Emirados Árabes Unidos, a Expo Dubai. A associação foi convidada pela
Invest Paraná para estar presente no evento. “A diretoria da AMCG representou os 19 municípios para incentivar a atração de investimentos em nossa região, que além de ser um polo
agropecuário, está em uma nova fase de industrialização, e fomentando a atividade turística”,
contou o presidente da Associação e prefeito de Castro, Moacyr Fadel. Acompanhando o presidente, seguiram para Dubai a vice-presidente da AMCG e prefeita de Carambeí, Elisângela
Pedroso, o tesoureiro e prefeito de Piraí do Sul, Henrique Carneiro e a secretária e prefeita de
Imbaú, Dayane Sovinski. Da Associação, também participa do evento a prefeita de Ponta
Grossa, Elizabeth Schmidt. . “Vemos aqui em Dubai o quanto os investimentos podem transformar uma região. A nossa é riquíssima e poderemos mostrar isso para o mundo durante a exposição”, antecipa Fadel. Para o prefeito de Piraí do Sul, Henrique Carneiro, a participação na feira
foi importantíssima para a região. “Estivemos em um local que é um grande celeiro para a
atração de novos negócios e investimentos”, disse.

Material mostra potencialidades
Para apresentar a empresários e investidores do mundo todo, a AMCG preparou um material
institucional. "Destacamos produtos, belezas e o nosso diferencial. Todos os nossos 19 municípios contam com atrativos para receber investimentos e desenvolver com qualidade", avalia o
presidente. Os produtos nos quais a região é líder em produção foram mostrados. O material
institucional segue ‘rodando’ o mundo todo, já que a comitiva da AMCG o preparou para ficar
“na palma da mão” dos convidados da Expo Dubai e Paraná BX. Com QR code no cartão institucional da diretoria, o vídeo, em inglês, pode ser acessado em qualquer lugar do mundo;
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Com exclusividade, AMCG “se apresentou” para ONU
No primeiro dia de programação oficial da Expo Dubai, 10 de outubro, a AMCG já garantiu para a região
prioridade na capacitação que a Organização das Nações Unidas (ONU) deve iniciar no Paraná. A
comitiva que participou do evento apresentou material institucional diretamente para o secretário
adjunto da ONU, Nikhil Seth. “Iniciamos nossa participação com o privilégio de contatar esta
importante Organização e mostrar nossos trabalhos”, relata o presidente da AMCG, e prefeito de Castro,
Moacyr Fadel. “Apresentamos com exclusividade para a ONU o material produzido pela AMCG para a
Expo Dubai”, exulta. Com apresentação da região e os trabalhos realizados pela AMCG em prol dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), os 19 municípios da região serão os primeiros a
contar com o programa de capacitação firmado por meio de parceria entre Governo do Estado e o
Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (UNITAR).

Lançamento da semana do Paraná
Protagonismo no pavilhão Brasil e visibilidade para o mundo. O Paraná iniciou sua participação na
Expo Dubai 2020 no dia 10 de outubro e a AMCG esteve presente com a participação de sua diretoria.
“Nossa região é riquíssima. Temos muito a contribuir”, avalia o presidente da AMCG. A comitiva da
Associação aproveitou o primeiro evento para mostrar as potencialidades da região aos
representantes dos Emirados Árabes e Região do Golfo. O embaixador do Brasil nos Emirados,
Fernando Igreja, e o general Elias Rodrigues Martins Filho receberam material institucional. “Estamos
aproveitando ao máximo nossa participação neste evento mundial. Esperamos voltar ao Brasil com a
perspectiva de bons negócios”, salienta Fadel.
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Destaque na Paraná Experience
Dois dias de painéis, conversas com investidores, e visibilidade para a região dos
Campos Gerais no Paraná Business Experience 2021, evento paralelo que aconteceu
nos dias 11 e 12 em Dubai durante a maior exposição de investimentos do mundo. A
comitiva da AMCG aproveitou o evento para fazer contatos com investidores de dezenas de países. Câmaras Técnicas de Comércio da Turquia, do Egito, da Grécia e da Jordânia estiveram presentes, além de investidores de países Europeus. “Tivemos contato
com pessoas do mundo todo, e aproveitamos para mostrar um pouco de nossas
potencialidades. São conversas iniciais, mas que podem gerar ações futuras para o
desenvolvimento de nossa região”, destacou o presidente da AMCG.

Empresas Regionais
Durante os painéis, empresas dos Campos Gerais tiveram destaque. A Baston, localizada no município de Palmeira, e a Klabin, com sedes em Telêmaco Borba e Ortigueira
apresentaram novidades nas áreas de tecnologia e sustentabilidade, além de investimentos. “Contamos com essas gigantes que já trazem visibilidade para nossos municípios, mas queremos descentralizar esses investimentos e atingir a região como um
todo”, destaca Fadel.
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Aproximação com o Estado
Governo Estadual bem como suas secretarias, Invest Paraná, e Sebrae Nacional, foram contatos
constantes durante a Expo Dubai. “Aproveitamos para estreitar mais os nossos laços e aproveitar o que
o Estado tem a oferecer aos municípios”, explicou o presidente da AMCG. Organizado pela Associação
dos Municípios do Paraná (AMP), os 11 prefeitos presentes contaram com almoço com o governador
Ratinho Junior durante a Feira.

Oportunidades da certificação Halal
Em Dubai, a comitiva da AMCG foi convidada a participar de encontro com a Câmara de Comércio
Árabe-Brasileira. O sócio-administrador da Cdial (empresa certificadora), Ali Ahmad Saifi explanou sobre
a Certificação Halal, dada a produtos que respeitam as tradições do Islã. “Em nossa região essa
certificação é mais conhecida no mercado de alimentos, mas ela também abrange outros setores”,
explicou o presidente da Associação. No município de Carambeí, por exemplo, a planta industrial da BRF
conta com a certificação para o abate de frango halal. Conforme Saifi, o selo abrange, além do mercado
de alimentos, outros como fármacos/cosméticos, turismo e vestuário. “A certificação é reconhecida em
mais de 150 países e o mercado movimenta quase US$ 3 trilhões por ano”, destacou. Presente no evento,
o presidente da Câmara de Comércio Árabe-Brasileira, Osmar Vladimir Chohfi, falou sobre a importância
da comunidade árabe no Brasil. Conforme ele, pesquisa realizada no país enumerou mais de 12 milhões
de brasileiros com origem árabe. “Somos um bom mercado consumidor”, avalia.
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Comitiva encerra participação na Expo Dubai
Inovação, tecnologia, mobilidade, sustentabilidade. A Expo Dubai 2020 deu show em vários quesitos e
deixou seus participantes com gostinho de quero mais. A comitiva da AMCG retornou dia 18 de
outubro, mas ainda terá meses de trabalho para “absorver” todo o aprendizado. “Fomos para esta missão
com olhar apurado, para aprender. É claro que vivemos em uma realidade diversa, com costumes muito
diferentes. Mas temos que tirar proveito dessas oportunidades e projetar o que há de melhor dentro de
nosso alcance”, avalia o presidente da AMCG. Na Expo Dubai, a comitiva pode participar, além do
lançamento da semana Paraná no Pavilhão Brasil, de eventos em diversas exposições de países do
mundo todo (são 192 ao todo). Uma das questões que mais impressionou a comitiva foi o uso de
tecnologias na maioria dos pavilhões.

A Expo Dubai
Organizada pelo bureau internacional de exposições desde 1851, a world expo é um evento
internacional que serve de vitrine para as principais inovações que moldaram o mundo após a
revolução industrial. As feiras acontecem a cada cinco anos e têm como principal atração os pavilhões
de cada país, que concentram exposições, eventos e atividades culturais. O espaço também apresenta
pavilhões temáticos e patrocinados por empresas. A última edição da feira aconteceu em Milão, na
Itália, em 2015, e contou com a participação de 145 países. A edição de Dubai, nos Emirados Árabes
Unidos, estava prevista para 2020, mas foi adiada em razão da pandemia do coronavírus.
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