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Região institucionaliza Comitês Territoriais
Dois Comitês Territoriais foram institucionalizados na região de abrangência da
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG). Propostos inicialmente
pelo Sebrae, hoje contam com entidades e sociedade civil como integrantes. A
AMCG, como entidade que objetiva o desenvolvimento sustentável de toda a
região, segue parceira nos trabalhos propostos.

COMITÊ TERRITORIAL

VALE DO TIBAGI
DESENVOLVIMENTO • INOVAÇÃO • INTEGRAÇÃO

“Avança Campos Gerais” deve melhorar ambiente de
negócios na região
Com a perspectiva de melhorar o ambiente de negócios, a região dos Campos Gerais
institucionalizou seu primeiro Comitê Territorial no dia 19 de outubro. A diretora de
Relações Institucionais da ACIPG, Giorgia Bin Bochenek, e seu vice, o presidente da
Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Centro do Paraná
(CACICPAR), Lino Cesar Castanho Lopes, agora tem a missão de coordenar o grupo
“Avança Campos Gerais” que compreende poder público, privado, associações e
academia no território que abrange os municípios de Ipiranga, Porto Amazonas, São
João do Triunfo, Palmeira, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva e
Sengés. “Quero uma região melhor para meus filhos”, disse a presidente, destacando
que o potencial é dos Campos Gerais, e não somente de uma cidade. Presidente da
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), prefeito de Castro Moacyr
Fadel Filho, destacou a importância da institucionalização do Comitê em uma região
tão privilegiada pelo seu potencial. “Temos esse privilégio, e o privilégio ainda maior
de estarmos à frente destes municípios”, avalia. Sobre a participação da AMCG junto
ao Comitê, Fadel garantiu: “seremos o combustível para mover esse motor”.
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“Vale do Tibagi” pretende impactar economia do território
Em busca de um território promissor. Com este objetivo, o Comitê Territorial Vale do
Tibagi foi institucionalizado no dia 17 de novembro no município de Imbaú. Com
integrantes que formam a chamada quádrupla hélice - poder público, privado, academia
e organizações -, o Comitê pretende potencializar os municípios que compreende, por
meio da educação empreendedora, agricultura familiar e do turismo. “Escolhemos eixos
importantíssimos no cenário atual. Eles se interligam nas ações, e impactam diretamente
todos os setores da economia”, esclarece a presidente Ericleia da Silva. Em seu discurso, a
presidente citou algumas potencialidades dos municípios de Arapoti, Imbaú, Ivaí, Curiúva,
Ortigueira, Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania. “Contamos com uma população
jovem, com extensa e diversa área produtiva, além da proximidade dos grandes centros
de consumo”, cita. Presente no evento, o presidente da AMCG, e prefeito de Castro Moacyr
Fadel, destacou a importância de contar com entidades, que compreendem todos os
setores, atuarem juntas pelo desenvolvimento territorial. “Queremos somar sempre, já que
a Associação também visa o bem estar da comunidade, com a geração de riquezas em
todos os setores”, destaca, citando ainda a parceria do Sebrae, entidade que encabeçou a
criação dos Comitês em todo o Estado do Paraná.

AMCG prestigia eventos do jornal Diário dos Campos
A AMCG esteve presente na abertura da 17ª Expoimóveis e do lançamento do 12º anuário
Terra de Riquezas, ambos promovidos pelo jornal Diário dos Campos, no dia 22 de
outubro. “Este jornal é uma instituição para Ponta Grossa e região. Parabenizo os
empresários por apoiarem sempre o desenvolvimento dos municípios”, destacou o
presidente da AMCG e prefeito de Castro, Moacyr Fadel durante a cerimônia. Com o tema
Desenvolvimento Econômico, o anuário Terra de Riquezas destaca os municípios dos
Campos Gerais mostrando boas iniciativas administrativas e indicadores econômicos e
empresariais. “O objetivo é divulgar e vender a região”, explica o diretor Wilson Oliveira,
explanando sobre as riquezas do “solo sagrado” dos Campos Gerais. A AMCG ganhou
destaque no livro justamente por conta destas riquezas. Uma nova campanha “Invista nos
Campos Gerais: nossa produção tem voz própria” foi lançada no material, bem como no
vídeo institucional da Associação.
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Em reunião da AMCG, Beto Preto garante novos recursos
A estrutura da saúde da região deve ganhar reforços nos próximos meses. Em reunião
ordinária da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) no dia 27 de outubro
em Arapoti, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, garantiu novos recursos e
equipamentos para atender a população. Além dos mais de 90 veículos do Programa
Saúde da Família que serão entregues em breve em Ponta Grossa, o secretário destacou
como prioridade a manutenção dos atendimentos no Hospital Regional de Telêmaco
Borba no período pós-covid. “Não queremos interromper o atendimento. Temos como
compromisso manter o perfil principal do Hospital que é o materno- infantil”, garantiu. A
descentralização dos serviços de saúde de municípios como Ponta Grossa e Castro, e a
reabertura do Hospital Regional em Telêmaco Borba são reivindicações antigas da região
e que retornaram à pauta com a visita do secretário. “É um privilégio poder fazer as
solicitações com linha direta do Governo. Desta maneira podemos expor nossa realidade
e garantir mais resultados”, exultou o presidente da AMCG e prefeito de Castro, Moacyr
Fadel, que vem garantindo a presença de secretários de Estado durante as reuniões da
entidade.

Trabalhos da AMCG são enaltecidos
A atuação da Associação foi enaltecida durante a reunião ordinária que contou com a
presença do secretário estadual da saúde, Beto Preto. “O Moacyr (Fadel) está sendo na
AMCG um grande presidente, assim como foi na AMP (Associação dos Municípios do
Paraná). Ele é um dos maiores municipalistas do Estado do Paraná”, elogiou. Presente no
encontro, o deputado estadual Alexandre Cury ressaltou o desenvolvimento da região e
as pautas positivas tratadas pela Microrregional. “Essa iniciativa de contar com secretários
do Estado, traz objetivos definidos e bons resultados”, aponta.

