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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Nova diretoria da AMCG toma posse
Após ser eleita por aclamação, a nova diretoria da Associação dos Municípios dos Campos
Gerais tomou posse em Telêmaco Borba no dia 22 de fevereiro. O prefeito de Telêmaco 
Borba, Márcio de Matos ficará a frente da entidade durante o ano de 2019. Também compõe 
a chapa os prefeitos de Castro Moacyr Fadel como vice-presidente, o de São João do Triunfo 
Abimael do Vale como tesoureiro, e a prefeita de Arapoti Nerilda Pena como secretária. Como
presidente da AMCG, Matos pretende primeiro ouvir as demandas de cada município. “Há
questões que são únicas dos municípios, mas há aquelas pleiteadas por dois ou três, como as
estradas, por exemplo, que podem ser ações em conjunto”, antecipa o presidente, 
destacando que desta maneira a região pode se desenvolver ainda mais. Matos destacou 
ainda as novas gestões dos Governos Federal e Estadual. “Temos que lembrar que estamos 
passando por mudanças, e que temos que apresentar a região dos Campos Gerais e a sua 
importância para os novos governantes”, avalia.

Juca Sloboda ressalta conquistas a frente da entidade
O presidente da AMCG prefeito de Jaguariaíva Juca Sloboda destacou o seu trabalho em 
frente a entidade nos últimos dois anos, ele foi reeleito em 2018. “Tivemos muitas conquistas, 
mas temos que ressaltar a questão dos prefeitos participarem ativamente de nossa 
Associação”, lembrou, falando ainda do reconhecimento do trabalho das Associações dos 
Municípios, que estava sendo questionada pelo Ministério Público em algumas cidades. 
Participação essa que, conforme Juca, reflete na credibilidade da entidade, tanto no Governo 
Estadual quanto no Federal. O prefeito de Jaguariaíva lembrou ainda o desenvolvimento 
regional nas áreas da cultura e do esportes, com os projetos desenvolvidos pela AMCG.
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AMCG Esportes tem nova diretoria
A AMCG Esportes também elegeu nova diretoria. O diretor de Esportes da 
Prefeitura Municipal de Castro, Marcos Vinicius de Rocco assumiu a coordenação 
do setor na Associação dos Municípios dos Campos Gerais. “A estratégia é somar 
e fazer com que nossa região cresça”, antecipou Rocco, falando que pretende 
fortalecer os campeonatos regionais. “Já fazemos um bom trabalho com os 
adultos, mas quero que nossa entidade seja mais forte e consiga trabalhar 
também com as categorias de base”, disse. Junto com Rocco assumiram a 
coordenação, o vice Ermison Luis Alves, de Ipiranga, e o secretário Edilson 
Aparecido Barbosa, de Tibagi. A diretora de Esportes de Jaguariaíva, Andressa 
Wolters é quem passou o cargo de coordenadora da AMCG Esportes. “O desafio 
foi grande, mas tivemos resultados positivos com as competições realizadas”, 
avaliou, destacando que além de trabalhar pelo desenvolvimento do Esporte no 
âmbito de seu município, na AMCG Esportes, o esforço é por toda uma região.

Coordenador da AMCG Cultura é reconduzido
O secretário Municipal de Cultura, Turismo, Patrimônio Histórico e Relações Públicas de 
Palmeira, Waldir Joanassi Filho, foi reconduzido ao cargo de coordenador da AMCG 
Cultura. A coordenação da AMCG Cultura conta com gestão bianual. A eleição contou 
com chapa única, com o diretor de Cultura de Ortigueira, Jackson Benittes assumindo a 
vice-coordenação e a diretora em Telêmaco Borba, chefe da seção de Promoções 
Populares Mariana Ribeiro da Luz, secretária. Eleita por unanimidade, a nova coordenação 
se comprometeu a seguir buscando o desenvolvimento regional por meio da Cultura. O 
secretário municipal de Palmeira agradeceu aos demais por, mais uma vez, confiar o 
cargo a ele e já falou sobre a continuidade. "Vamos seguir com o projeto 'Contos e lendas 
dos Campos Gerais' e dar o protagonismo merecido a nossa região", garantiu.
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Região quer Associação para integrar espaços museais
A região dos Campos Gerais pretende criar uma Associação para integrar seus 
espaços museais. A proposta foi apresentada pelo diretor do Museu Campos 
Gerais, Niltonci Batista Chaves, durante reunião da AMCG Cultura realizada no 
mês de fevereiro em Imbaú. “A ideia é integrar os Museus, Casas da Memória e 
Acervo Documental da região”, explicou aos gestores de Cultura. Para o 
coordenador da AMCG Cultura, e secretário municipal de Palmeira, Waldir 
Joanassi Filho, a proposta de integrar os espaços museias da região vem ao 
encontro da missão dos gestores, que é a promoção regional da Cultura. 
“Primeiro temos que ter um diagnóstico da região para verificarmos a situação 
bem como as demandas desses espaços”, disse. Além de capacitação técnica, a 
criação de uma Associação possibilita que a região pleiteie recursos junto aos 
Governos Federal e Estadual. 

3


