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AMCG participa de lançamento de Anuário do DC
Prefeitos e secretários da AMCG participaram no início do mês de outubro do
lançamento da 10ª edição do Anuário Socioeconômico do jornal Diário dos Campos.
A publicação “Terra de Riquezas” contou esse ano com o tema Desenvolvimento
Econômico. Com dados atualizados sobre os 23 municípios da região, o anuário
traça um perfil de cada um deles através de índices, características e informações
oficiais. O lançamento ocorreu na ACIPG. “É muito importante acompanharmos, por
meio do Anuário a evolução de toda a nossa região nesses últimos dez anos”,
destacou o presidente da AMCG, prefeito de Telêmaco Borba, Marcio de Matos.
Participaram ainda do lançamento os prefeitos de Arapoti, Nerilda Pena, de Castro,
Moacyr Fadel, de Jaguariaíva, Juca Slobodá, e de Ponta Grossa, Marcelo Rangel.

AMCG Esportes inicia Copa de Futebol
A AMCG Esportes deu início em outubro a 6ª Copa AMCG de Futebol. Dez municípios
participam da competição que segue movimentando a região até o final do mês de
novembro. A primeira fase já foi finalizada. Agora haverá os jogos da semi-final e da
final. “As equipes foram divididas em dois grupos. Para a próxima fase saem
classificados dois times de cada grupo”, explica a diretora da AMCG, Katiane Pires.
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AMCG busca cultura alimentar da região
“A gastronomia como impulsionador da economia”. Com esse mote o secretário de
Cultura de Palmeira e coordenador da AMCG Cultura, Waldir Joanassi Filho, proferiu
palestra durante o Congresso Gastronômico de Ponta Grossa. O coordenador foi
convidado a falar sobre os “Sabores dos Campos Gerais”, projeto da AMCG
desenvolvido em parceria com as Prefeituras Municipais. “A gastronomia exerce um
papel muito importante, não somente para a identidade de um povo, mas também
para a economia de nossa região”, aponta. Nos Campos Gerais, o projeto “Sabores” foi
desenvolvido para servir como “buscativa” dos pratos que remetem a identidade
popular.

Adetur recebe certidão do Ministério do Turismo
Instâncias de Governança Regional do Turismo (IGR’s) de todo o Paraná
receberam certidões do Ministério do Turismo pela adesão ao Programa de
Regionalização. O documento foi entregue pela coordenadora de Mapeamento
e Gestão Territorial do Turismo, Ana Carla Moura durante encontro das Instâncias
que ocorreu em Londrina no mês de putubro. A Adetur Campos Gerais esteve
presente e recebeu sua certidão pela adesão ao Sistema de Informação.
“Inserimos 12 de nossos municípios no Mapa do Turismo Brasileiro”, contou a
presidente Wagnilda Alves Minasi, lembrando que todos esses municípios já
receberam certificação do Ministério. A assessora de comunicação e turismóloga
da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) Luciane Rosas foi
quem representou a Adetur Campos Gerais em Londrina e apresentou seus
resultados.
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Prefeitos se reúnem e ‘abrem’ Salão do Turismo
Prefeitos e secretários estiveram presentes na Feira Paraná em Ponta Grossa.
Eles participaram da abertura do 3º Salão de Turismo dos Campos Gerais que
aconteceu no Centro de Eventos de 18 a 27 de outubro. O Salão é um evento da
Adetur em parceria com o Convention & Visitors Bureau, Sebrae e Secretaria de
Turismo de Ponta Grossa. “Nossa região conta com muito potencial turístico.
Temos que valorizar o turismo como gerador de investimentos”, destacou o
presidente da AMCG, prefeito de Telêmaco Borba Marcio de Matos,
lembrando-se do diferencial de seu município com o turismo de negócios, que
já gera dividendos. Ponta Grossa, Arapoti, Castro, Carambeí, Tibagi e Jaguariaíva
contaram com estandes no evento, e com passeios de degustação a R$ 30.

Fomento Paraná apresenta novos financiamentos
Durante reunião ordinária do mês de outubro, representantes da Paranacidade
estiveram apresentando novos itens financiáveis para as Prefeituras Municipais. O
superintendente executivo, Álvaro Cabrini elencou a substituição da iluminação
pública por lâmpadas de Led, o uso da luz solar com placas fotovoltaicas além
de projetos de engenharia. “Queremos mostrar que estamos mais próximos das
Prefeituras”, disse Cabrini, destacando a economia que os projetos podem gerar
aos cofres públicos. O presidente da AMCG, Marcio de Matos iniciou em seu
município a troca da iluminação pública, e já contabiliza a economicidade do
uso de lâmpadas led. “Temos que usar a tecnologia a nosso favor”, ressaltou.
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Encontro debate conquistas femininas em diversas gerações
Um só gênero, quatro gerações. Tradicional, Baby Boomer, Gerações Y e Z. O 3º Encontro
Mulheres em Ação foi realizado pelo Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial
(CPCE) dos Campos Gerais em parceria com a AMCG no Clube Ponta Lagoa. As diversas
gerações foram representadas por quatro mulheres que vem se destacando, não só em
Ponta Grossa. Neuza Mansani, Indianara Milleo, Giorgia Bin Bocheneck e Julia Stocco
participaram de um painel mediado pela jornalista Luciane Rosas. “Contamos nossas
experiências e como esse recorte intergeracional foi motivador das pessoas que nos
tornamos”, contou Indianara, que também atua como diretora do CPCE Campos Gerais.
O ‘Mulheres em Ação’ tem como objetivo trazer, com cases de sucesso, o empoderamento
feminino ao debate.

Ratinho autoriza investimentos para municípios da AMCG
O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou recursos para Prefeituras da
AMCG durante a Feira Paraná. Arapoti, Ponta Grossa, Castro, Carambeí,
Jaguariaíva, Tibagi, Sengés e Ventania garantiram recursos para pavimentação
de ruas, compra de equipamentos de videomonitoramento, máquinas,
ambulância e ônibus escolares, além de ações na área da saúde. Além destes
recursos o governo entregou licenças ambientais a seis empresas que vão
investir mais de R$1,34 bilhão em empreendimentos nos Campos Gerais. “Isso
demonstra que o Paraná entrou no mapa de investimento das empresas no país
e é resultado dos esforços do Governo do Estado e dos empresários”, disse o
governador. O presidente da AMCG e prefeito de Telêmaco Borba Marcio de
Matos exultou a ‘mudança’ da sede do Governo para a região. “Assim
conseguimos mais contato, tanto com o governador quanto com os secretários
que estiveram nos recebendo”, disse.
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