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AMCG participa de debate sobre unificação das eleições
Uma comitiva da AMCG participou no início do mês de junho de reunião com a
bancada federal do Paraná, representantes da Associação dos Municípios do Paraná
(AMP) e Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para debater a PEC 56/2019,
que unifica as eleições no país. A PEC está tramitando na Comissão de Constituição,
Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara Federal. “Os prefeitos de nossa região são
favoráveis à aprovação da PEC”, conta o presidente da AMCG, prefeito de Telêmaco
Borba, Marcio de Matos. Para ele, além da economia com a unificação das eleições, a
governabilidade seria otimizada com todas as esferas “caminhando juntas”. O
presidente da CNM Glademir Aroldi apontou um estudo que avalia o custo das
eleições entre U$ 3,5 a 4,5 bilhões. Além do presidente da AMCG, estiveram em
Brasília os prefeitos de Arapoti, Nerilda Pena, de Carambeí, Osmar Blum, de Palmeira,
Edir Havrechaki, e de Sengés, Nelson Ramos. “Temos que nos unir e mostrar que
também somos a favor desta unificação”, avalia Blum.

Desafios de Futsal movimentam esportes na região
O setor de Esportes da AMCG segue realizando os Desafios de Futsal para categorias
de base em seus municípios. Um dos municípios a receber os atletas foi Ipiranga. São
centenas de atletas envolvidos na competição, que vem movimentando os
municípios. Para a diretora da AMCG, Katiane Pires, a realização das competições só
vem fortalecendo e motivando os municípios. “Assim conseguimos alavancar os
esportes, e motivar os atletas, além de promover um treinamento para as
competições estaduais, e também nacionais”, avalia, destacando ainda que a
Associação está estimulando os treinamentos nos municípios. Conforme a diretora, o
desenvolvimento dos atletas é uma das questões mais nítidas nas competições
realizadas regionalmente. “É claro que ainda contamos com diferenças entre as
equipes, o que é muito natural em qualquer esporte, já que há equipes que treinam
há mais tempo. Mas estamos orgulhosos de perceber a evolução, principalmente por
se tratar de categorias de base”, destaca.
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AMCG Esportes prepara Desafios de Futebol
O Futebol de Campo será a nova modalidade juvenil a ter competição por meio da
AMCG Esportes. Os gestores definiram durante reunião que farão Desafios na
categoria Sub 17 masculino de futebol no mês de setembro. “Já estamos
trabalhando as categorias de base co o futsal. Queremos preparar os jovens também
para o campo”, explica o coordenador da AMCG Esportes e dirigente no município de
Castro, Marcos Vinícius de Rocco.

Ventania e Castro vencem 9ª Copa AMCG de Futsal
Castro na categoria Sub 17, e Ventania na categoria adulto. As duas equipes
levaram a melhor na 9ª Copa AMCG de Futsal realizada pela AMCG Esportes com
o apoio da CCR RodoNorte. O último jogo do Sub 17 foi disputado no dia 19 de
junho, no município de Castro. Contra o time de Tibagi, o placar fechou
empatado em 1 X 1. O primeiro jogo a equipe castrense já havia ganhado de 2
X 0. Carambeí sediou dois jogos da 9ª Copa AMCG de Futsal. Primeiro as equipes
de Ventania e Carambeí disputaram a 3ª colocação na categoria Sub 17, Quem
venceu foi o time da casa com três gols de diferença 6 X 3. O último jogo
também entre as equipes de Ventania e Carambeí foi pela disputa do 1º lugar
na categoria adulto. Ventania acabou vencendo com um placar de 7 X 6, o
primeiro jogo dos dois times já havia fechado com Ventania como vencedor. A
terceira colocação na categoria adulto ficou com o município de Imbaú.
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Região debate Previdência
Gestores de nove municípios dos Campos Gerais estiveram presentes no
Seminário da Previdência realizado em Carambeí no mês de junho.
Representando a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) Joarez Henrichs,
e o prefeito de Fazenda Rio Grande, Marcio Wosniack, da Associação dos
Municípios do Paraná (AMP), recepcionaram os presentes ao lado do prefeito
Osmar Blum. As entidades municipalistas estão percorrendo as regionais para
estender o debate da Reforma da Previdência para os municípios. O seminário
faz parte do programa CNM Qualifica, que vem realizando capacitações nas mais
diversas áreas para os gestores municipais. Para o prefeito de Carambeí, a CNM
vem beneficiando os gestores por meio dos seminários. “Gerir um Município
exige conhecimentos técnicos, e a CNM nos proporciona momentos
importantes de aprendizado sobre a eficiência e qualidade nos serviços
públicos”, avalia.
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