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AMCG Esportes define calendário dos Desafios de Futsal
Os Desafios de Futsal devem movimentar toda a região dos Campos Gerais nos próximos meses.
Gestores da AMCG Esportes estiveram reunidos no dia 11 de março no Parque Histórico de Carambeí
para definir calendário e regulamento da próxima competição, que deve ter início no dia 28 de
março com Carambeí como município sede. Os Desafios de Futsal contam com as categorias Sub 7,
9 e 11 masculinas e sub 13 e 15 masculinas e femininas. “A competição já faz parte do calendário de
eventos da AMCG, e visa estimular as categorias de base para a prática esportiva”, explica o
coordenador da AMCG Esportes, Marcos Vinícius de Rocco. Presente na reunião, o prefeito de
Carambeí e vice-presidente da Associação, Osmar Blum comentou a importância da prática
esportiva em todas as fases. “Esportes ajudam na prevenção, tanto na saúde como do risco social”,
avalia. Para Blum, as políticas públicas voltadas à área são essenciais. “E a AMCG tem um papel muito
forte. Por isso temos que fortalecer os trabalhos da Associação”, aponta. A integração regional foi
outro aspecto apontado pelo vice-presidente da AMCG. “Esta troca de experiências entre prefeitos e
secretários é ótima. Ouvimos boas ideias que podem ser implantadas em outros municípios”,
destaca.

Prefeitos acompanham anúncio de novos investimentos
Lideranças e prefeitos da região foram prestigiar o anúncio de novos investimentos no setor cervejeiro
de Ponta Grossa, feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior no dia 11 de março. O Grupo
Heineken anunciou que vai destinar R$ 865 milhões até 2021 para a ampliação da produção da
planta, concentrada em rótulos como Heineken e Amstel. Serão 600 novos empregos entre diretos e
indiretos. O empreendimento tem o apoio do Governo do Estado por meio do Programa Paraná
Competitivo. De acordo com a empresa, a capacidade total de produção será aumentada em 75%
após os investimentos. “Para nós é motivo de grande orgulho estar aqui em Ponta Grossa para
anunciar um investimento tão robusto como esse. É mais uma empresa internacional acreditando
no bom momento que o Paraná atravessa”, afirmou Ratinho Junior. “Somos parceiros de quem quer
investir, criar emprego e gerar renda. Ponta Grossa é referência em industrialização para o Brasil”,
acrescentou ele.
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AMCG sugere recomendações contra Coronavírus
A AMCG divulgou nota no dia 19 de março com orientações para as Prefeituras adotarem neste
período de pandemia. As ações para conter o Coronavírus foram definidas em reunião
ordinária dos prefeitos da AMCG. "Entendemos que temos que ter uma recomendação para
que os municípios possam agir, visando a prevenção e o bem estar da população neste período
de pandemia", explicou o presidente da Associação, e prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda.
Conforme Juca, a pandemia trará impactos diretos nas economias dos municípios, que devem,
desde já, cortar seus custos. "É fato que passaremos por muitas dificuldades, mas o foco neste
momento é resguardar a população", aponta. A primeira sugestão da AMCG é que seus
municípios declarem estado de emergência em saúde pública. "Desta forma podemos acessar
recursos de maneira facilitada", explica Juca. A reprogramação dos serviços públicos bem como
o atendimento à população foi outra questão apontada no documento. Inclusive o
atendimento da própria Associação no período será realizado de forma remota. Além das
recomendações às Prefeituras associadas, a AMCG suspende de forma indeterminada seu
calendário 2020, bem como as atividades da AMCG Cultura e AMCG Esportes.

Projeto propõe atividades aos idosos durante isolamento
A AMCG em parceria com a Diálogos Culturais lançou o projeto "Mostre seu Talento".
Atendendo as recomendações de isolamento social, devido a pandemia do Coronavírus, as
entidades estão propondo uma atividade para a população da terceira idade, que é a de maior
risco no contágio da doença. "Montamos uma página no facebook convidando os idosos a
mostrar seus talentos por meio de vídeos", explica a diretora da AMCG, Katiane Pires. A ideia
surgiu com o idealizador da Diálogos Culturais, Eziquiel Ramos, que, ao início do período de
isolamento social, propôs uma conversa com artistas e idosos. Com essas vivências surgiu a
ideia de um espaço online para realizar uma espécie de Mostra de Talentos, evento realizado
anualmente pela AMCG. A proposta é simples, os idosos escolhem um talento e gravam seus
vídeos, do próprio celular para serem colocados na página.
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Prefeitos da AMCG debatem abertura do comércio
Em videoconferência, prefeitos da AMCG estiveram debatendo os efeitos da pandemia do
Coronavírus na região. O tema principal girou em torno da abertura do comércio. As
Prefeituras do Paraná vem obedecendo decreto do Governo do Estado, no qual prevê
somente o funcionamento dos serviços essenciais. Mas, muitas Prefeituras estão sofrendo
pressão de comerciantes pelo retorno imediato das atividades. "Fomos eleitos pra tomar
decisões. E temos que fazer pensando em nossa população", disse o presidente da AMCG
e prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda. Durante a reunião, os prefeitos avaliaram a
situação de cada município para tratar sobre o tema. "Nossa região é extensa, contamos
com grandes e pequenos municípios", explica Juca. Conforme orientação da Associação
dos Municípios do Paraná (AMP), os municípios pequenos podem apresentar
flexibilidade, avaliando caso a caso, já que o contágio da doença vem sendo maior em
grandes centros.

