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AMCG Esportes realiza finais da 9ª Copa de Futsal
A equipe do adulto feminino do município de Telêmaco Borba venceu a 9ª Copa AMCG de
Futsal. Elas venceram o time de Castro, que ficou com a 2ª colocação. O placar fechou em 6 X 0.
A terceira colocação ficou com a equipe de Piraí do Sul. . Os times de Arapoti e de Telêmaco
Borba se enfrentaram pela disputa do 1º lugar feminino na categoria Sub 17. Em um jogo
disputadíssimo, Arapoti acabou com a melhor, com um placar de 1 X 0. O jogo ocorreu no
último domingo, dia 11 no município vencedor. O terceiro lugar ficou com a equipe de Castro.
A categoria masculina da Copa já foi finalizada, com as equipes de Castro e Ventania campeãs.

Desafios de Futsal e Futebol movimentam região
Além dos jogos da 9ª Copa de Futsal, a AMCG Esportes realizou a 3ª etapa dos Desafios de
Futsal no mês de agosto. E a primeira etapa dos Desafios de Futebol em Telêmaco Borba.
“Nosso intuito com os Desafios é estimular e treinar as categorias de base para, quem sabe,
formar atletas para a nova geração”, explica a diretora da AMCG, Katiane Pires, destacando que
a competição está sendo um sucesso. “Nossos municípios recebem muito bem os atletas, e os
jogos sempre garantem diversão”, conta.
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AMCG Esportes participa de Encontro de Gestores no litoral
Dirigentes da AMCG Esportes participaram da programação do Encontro de Gestores
Municipais de Esportes que aconteceu nos últimos dias 9 e 10 de agosto nas praias de Pontal
do Paraná e Matinhos. O evento foi realizado paralelamente a programação dos Jogos de
Aventura &amp; Natureza. O compartilhamento de conhecimentos e a reflexão sobre
possíveis alternativas de fomento ao esporte paranaense estiveram em pauta. Este ano, os
Jogos de Aventura &amp; Natureza abrangeram 26 municípios do Paraná. Durante o evento,
os gestores da Associação dos Municípios dos Campos Gerais aproveitaram para demandar a
realização de modalidades dos Jogos na região. “Temos muito potencial para isso. Nossos
municípios dispõem de diversos atrativos onde podem ser realizadas as modalidades de
Aventura”, explica o coordenador da AMCG Esportes, Marcos Rocco.

Congresso Técnico define datas para Copa de Futebol
Gestores de Esportes da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) realizaram o
Congresso Técnico para a realização da 6ª Copa AMCG de Futebol. Na categoria adulto
masculina, e com início marcado para o dia 22 de setembro, a competição terá onze equipes
participantes. Durante o Congresso Técnico os gestores definiram o regulamento da
competição, realizaram a inscrição das equipes e debateram a arbitragem dos jogos. Os
municípios de Ponta Grossa, Reserva, Tibagi, Arapoti, Ipiranga, Curiúva, Carambeí,
Jaguariaíva, Ventania, Castro e Telêmaco Borba já estão treinando seus times.
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AMCG pede por mais segurança
Os prefeitos da AMCG estiveram em audiência com o tenente-coronel Edmauro Assunção na tarde para solicitar ações que demandem maior efetividade quanto à segurança
da região. O tenente assumiu recentemente o comando do 4º Comando Regional da
Polícia Militar (CRPM), que compreende 70 municípios do Paraná, entre eles os 19 da
AMCG. Desde que assumiu a AMCG, o prefeito Marcio de Mattos vem destacando as
questões de segurança, quanto a capacidade e o real efetivo que atua nos Batalhões.
“Temos que nos unir para tentar angariar soluções”, destacou. Conforme o comandante
a defasagem no efetivo existe, mas os municípios podem ajudar com algumas ações.
“Como a instalação de câmeras de segurança, ou até mesmo uma melhor iluminação”,
disse, respondendo a uma das maiores ‘cobranças’ de todos gestores: a falta de
policiais, principalmente nos municípios menores.

BRDE apresenta soluções para municípios
O Banco Regional de Desenvolvimento Sul (BRDE) convidou prefeitos da AMCG e
empresários de cooperativas para participar de uma Rodada de Negócios durante a
realização da Agroleite. O diretor de operações, Wilson Bley Lipski apresentou algumas
soluções nas quais os municípios podem contar com o BRDE. “Queremos ser um
agente relevante de desenvolvimento”, disse. Estruturação de Parcerias Público-Privadas, Aceleração de Startups, Fundos de Investimento e Inovação foram algumas das
áreas apresentadas, e que podem contar com parte dos R$ 300 milhões de investimento do BRDE previsto para o poder público neste ano. Para o presidente da AMCG, o
prefeito de Telêmaco Borba, Marcio de Matos é essencial esta customização para as
linhas de crédito. “A nossa região é muito diversa e precisa de várias frentes. Nossas
cidades contam com propensões diversas que precisam ser exploradas”, avalia.
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AMCG Cultura quer levar atrações regionais para municípios
Atrações culturais devem movimentar a região nos próximos meses. Os municípios de Ponta
Grossa e de Palmeira irão sediar eventos que visam promover os Campos Gerais. O 3º Salão do
Turismo dos Campos Gerais está agendado para ocorrer entre os dias 18 e 27 de outubro no
Centro de Eventos de Ponta Grossa, e o Encontro de Tradições ocorre nos dias 8, 9 e 10 de
novembro em Palmeira. Durante reunião do setor de Cultura da AMCG, realizada em Arapoti
os gestores foram convidados a levar suas atrações culturais e gastronômicas para os eventos.
“Queremos promover nossos municípios por meio da Cultura, e reunindo nossos atrativos em
eventos é uma das maneiras que podemos fazer isso”, destaca o coordenador da AMCG
Cultura e secretário municipal de Palmeira Waldir Joanassi Filho.

Em PG, Estado apresenta temas do PPA
Auxiliar o Governo do Estado do Paraná a priorizar as áreas em que deve focar para servir
como modelo nos próximos anos. Com este objetivo o Governo convidou a população do
Estado a participar de suas Audiências Públicas regionalizadas. A primeira foi realizada em
Ponta Grossa, e contou com a parceria da AMCG. As audiências públicas são realizadas para
compor o Plano Plurianual (PPA) do Estado - planejamento de 2020 a 2023 -, que deve ser
encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) até o dia 30 de setembro como
projeto de lei, juntamente com a Lei Orgânica (LOA). Em Ponta Grossa, o Governo do Estado
trouxe três grandes temas para apresentação. A Universalização do Saneamento Básico, o
programa Paraná Cultural e ‘Transforma Paraná’, de Educação e Esporte.
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Campos Gerais e Vale do Tibagi debatem Inovação em Seminário
Atrações culturais devem movimentar a região nos próximos meses. Os municípios de
Ponta Grossa e de Palmeira irão sediar eventos que visam promover os Campos Gerais. O 3º
Salão do Turismo dos Campos Gerais está agendado para ocorrer entre os dias 18 e 27 de
outubro no Centro de Eventos de Ponta Grossa, e o Encontro de Tradições ocorre nos dias
8, 9 e 10 de novembro em Palmeira. Durante reunião do setor de Cultura da AMCG,
realizada em Arapoti os gestores foram convidados a levar suas atrações culturais e
gastronômicas para os eventos. “Queremos promover nossos municípios por meio da
Cultura, e reunindo nossos atrativos em eventos é uma das maneiras que podemos fazer
isso”, destaca o coordenador da AMCG Cultura e secretário municipal de Palmeira Waldir
Joanassi Filho.

Campos Gerais tem 12 municípios no Mapa do Turismo
A AMCG conta com 12 de seus 19 municípios no Novo Mapa do Turismo Brasileiro
2019-2021. Arapoti, Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta
Grossa, São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba e Tibagi fazem parte da região turística
dos Campos Gerais, gerida pela Agência de Desenvolvimento do Turismo (Adetur) em
parceria com a AMCG. “As Prefeituras Municipais devem seguir alguns critérios para compor
o Mapa, entre eles ter um Conselho Municipal de Turismo efetivo”, conta a presidente da
Adetur, Wagnilda Alves Minasi, lembrando que na nova configuração da região turística
foram inseridos os municípios de Ortigueira e São João do Triunfo. O presidente da AMCG e
prefeito de Telêmaco Borba, Marcio de Matos exultou a inclusão de mais de 60% dos
municípios dos Campos Gerais na região turística. “Temos muito potencial para receber
visitantes de todo o mundo. Isso mostra que os gestores querem priorizar a área, que gera
muitos dividendos”, destaca.
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