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“Somos um território integrado e reconhecido por promover o desenvolvimento sustentável. 
Por meio de nossas potencialidades, construímos um ambiente acolhedor, próspero e inova-
dor”. Essa é a visão do território “Avança Campos Gerais” construída coletivamente por líderes 
durante as capacitações. Para se chegar a este ambiente, os temas a serem trabalhados serão 
acesso ao mercado, inovação e tecnologia, educação empreendedora e associativismo. Os 
integrantes do Comitê foram divididos entre as áreas, conforme a�nidades, e devem construir 
projetos para avançar nos temas.  

Avança Campos Gerais

Após realizar uma série de capacitações com lideranças da Associação dos Municípios dos 
Campos Gerais (AMCG), os territórios ‘Avança Campos Gerais’ e ‘Vale do Tibagi’ de�niram visão 
e eixos para realizar as ações que irão pautar os próximos anos. O objetivo é buscar protagonis-
mo para a prosperidade do território que abrange os 19 municípios e trazer considerações de 
como tornar o ambiente mais favorável para o território. “Temos que buscar um olhar para o 
desenvolvimento, e assim melhorar processos”, avalia o credenciado do Sebrae Carlos Guedes, 
que capacitou líderes do ‘Avança Campos Gerais’. No Vale do Tibagi, a credenciada Fumika 
Watanabi foi quem realizou as capacitações.

Territórios da AMCG definem eixos de ação



No Comitê “Vale do Tibagi” foram dois eixos escolhidos para serem trabalhados nos próximos 
meses. A educação empreendedora e o acesso ao mercado. Este último sendo dividido nos 
setores turismo e agricultura familiar. Por lá, as lideranças pretendem que o grupo seja 
referência na articulação de ações de desenvolvimento, e que a população esteja mais 
sensível e ativa às causas de sustentabilidade. Vale destacar que os Comitês são formados 
pela quádrupla hélice, que compõe sociedade civil, empresas, academia e poder público e 
estão abertos a receber integrantes engajados com suas visões.

Vale do Tibagi

Após a retomada da vacinação de pessoas por idade (59 -) em paralelo às pessoas com 
comorbidades no início do mês de junho, a região dos Campos Gerais segue avançando e 
diminuindo os índices da doença. Em reunião com a Associação dos Municípios do Paraná 
(AMP) e com microrregionais, o Governo do Estado solicitou apoio para acelerar os índices 
de vacinação. “O Estado não vacina ninguém, quem vacina é o município, com as suas 
equipes das secretarias de saúde”, destacou o secretário de Saúde, Beto Preto, falando da 
importância da parceria com Prefeituras. Conforme o presidente da AMCG, prefeito de 
Castro, Moacyr Fadel, os municípios estão fazendo a sua parte quanto ao Plano Nacional de 
Vacinação, e pretendem dar sequência nas aplicações, o mais rápido possível, conforme a 
chegada de novas doses. “É de nosso interesse que a população seja vacinada o quanto 
antes. Os municípios estão sofrendo com o número de vítimas da covid-19”, lamenta.

Região avança na vacinação contra a covid-19
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Os programas e oportunidades do Governo do Estado na área da agricultura foram 
apresentados no dia 27 de julho a prefeitos e secretários dos Campos Gerais e regiões 
de Irati e União da Vitória durante encontro da Mesorregião Centro-Sul do Instituto de 
Desenvolvimento Rural (IDR). “Nosso compromisso é com o desenvolvimento rural, e 
queremos fortalecer o agro nessa importante região”, disse o secretário de Estado da 
Agricultura e Abastecimento, Norberto Tigrara, lembrando do grande conjunto de 
produtos que fazem a riqueza do agro. Para isso, os Conselhos Consultivos Mesorregio-
nais (CCM) estão realizando "radiogra�as" das mesorregiões. Representante da 
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) no CCM, o prefeito de Palmeira 
Sergio Belich participou do encontro. “Com estudos e vários segmentos da sociedade 
envolvidos, com certeza, vamos conseguir realizar projetos e ter avanços na região”, 
disse.

Agricultura Regional deve ganhar força com IDR
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