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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

AMCG reúne centenas de idosos em Mostra de Talentos

AMCG Cultura define primeiras ações de 2020
Gestores da região estiveram reunidos no município de Palmeira para a última 
reunião ordinária do setor de Cultura da AMCG. O local escolhido foi a Capela Nossa 
Senhora das Pedras na Colônia Quero Quero. Durante a reunião da AMCG Cultura os 
gestores definiram as primeiras ações de 2020. O mascote do projeto ‘Contos e 
Lendas dos Campos Gerais’ deve ser conhecido logo nos primeiros meses. “Cada 
município contou com um mascote para representá-lo. Mas faremos a escolha de 
um único mascote para representar o projeto”, conta o coordenador da AMCG 
Cultura e secretário municipal em Palmeira, Waldir Joanassi Filho. Para confeccionar 
os mascotes, a AMCG abrirá um edital de chamamento público para os artesãos de 
seus 19 municípios. 
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Sorrisos largos, pés e pernas inquietos, e muita animação. A Mostra de Talentos 
da Terceira Idade Ruth Cardoso chegou a sua 12ª edição e com a jovialidade das 
primeiras. “O ano todo nossos idosos aguardam para virmos a Mostra”, conta a 
coordenadora dos Grupos da Terceira Idade em Jaguariaíva, Elizabeth Ferreira.  
Este ano, a Associação reuniu mais de 300 pessoas na sede campestre do Clube 
Ponta Lagoa, parceiro na realização do evento. A Mostra de Talentos reúne 
grupos da Terceira Idade de diversos municípios da AMCG. Estiveram presentes, 
Ponta Grossa, Palmeira, Jaguariaíva, Imbaú e Ipiranga. 
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Comitê Territorial participa de Encontro Estadual
Integrantes do Comitê Territorial dos Campos Gerais estiveram em Curitiba 
participando do II Encontro de Sistema de Melhoria de Ambiente de Negócios do 
Paraná. Além de palestras e apresentações de cases de sucesso nos territórios, o 
evento contou com espaço para Boas Práticas. Uma das apresentadas foi da 
coordenadora de fomento ao empreendedorismo e inovação de Ponta Grossa, Tônia 
Mansani, que apresentou o modelo adotado no município com a Sala do 
Empreendedor. 

Jaguariaíva é tricampeã da Copa AMCG de Futebol
A equipe de Jaguariaíva se consagrou como tricampeã da Copa AMCG de 
Futebol. Contra o time de Tibagi, Jaguariaíva marcou dois gols e fez a melhor 
campanha da 6ª Copa. Após sofrer derrota de 1 X 0 no último jogo em Tibagi, a 
equipe campeã tinha que fazer ao menos dois gols para levar o título e ficar a 
frente no saldo de gols. Nas últimas três Copas, os jogadores jaguarievenses 
venceram. Quem fez a entrega do troféu e das medalhas aos jogadores 
campeões foi o prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda. “Pra mim é uma honra, 
porque além de prefeito sou torcedor. Acompanho toda a trajetória desses 
meninos”, disse, destacando o forte investimento na área do Esporte em seu 
município. “Esse resultado demonstra a política desenvolvida na área dos 
Esportes, não somente no Futebol”, exulta. Conforme o prefeito, a maioria dos 
atletas jogadores de Futebol do município é oriunda das Escolinhas de Futebol 
desenvolvidas pela Prefeitura. “É um sinal de que levamos a sério”, disse. 
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AMCG Esportes define modalidades para 2020a
A AMCG Esportes  definiu as competições para o próximo ano. Os Desafios e 
Copas serão mantidos em 2020. “Nossas competições movimentam os 
municípios durante o ano todo”, disse o coordenador da AMCG Esportes e 
secretário municipal em Castro, Marcos de Rocco. No primeiro semestre de 2020 
segue a 13ª Copa AMCG de Futsal. Também terão início os Desafios de Futsal e 
de Futebol, sendo o primeiro em quatro rodadas e o segundo em três. Para a 
primeira competição, será realizado um Congresso Técnico já no dia 5 de 
fevereiro no município de Arapoti. Já para o 2º semestre, a 7ª Copa AMCG de 
Futebol já está programada. Ela deve ocorrer entre os meses de julho a 
setembro. Além das competições habituais, os gestores pretendem implantar 
novas modalidades esportivas para serem disputadas regionalmente. As 
modalidades de xadrez e de tênis de mesa foram cotadas durante o encontro. 
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