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Museus da região dos Campos Gerais decidem criar associação
Gestores de museus da região dos Campos Gerais se reuniram por web conferência
no mês de maio para afinar interesses em torno da criação de uma associação que
represente o setor. A proposta surgiu do Museu Campos Gerais (MCG), da
Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), em parceria com a AMCG Cultura.
Participaram diretores e assessores de instituições de Ponta Grossa, Castro, Palmeira,
Ipiranga e Telêmaco Borba. O objetivo dos gestores em criar uma associação é o
fortalecimento de museus e casas de memória da região. “Vamos abordar realidades
muito diferentes, museus consolidados e que têm uma tradição, até espaços muito
jovens – e é justamente essa diversidade que interessa reconhecer por meio de uma
associação”, explica Niltonci Batista Chaves, diretor do MCG. Já o secretário de Cultura
de Palmeira e coordenador da AMCG Cultura, Waldir Joanassi Filho, destacou a
importância da cooperação entre museus, da troca de informações e experiências,
além da divulgação conjunta das ações com vistas ao turismo.

Região começa a distribuir cartão "Comida Boa"
Prefeitos da AMCG tiveram acesso no dia 7 de maio ao cartão "Comida Boa"
distribuído pelas Secretarias de Estado de Agricultura e Abastecimento e da Justiça,
Família e Trabalho. Na região serão 82.065 famílias que terão acesso ao auxílio do
Governo, primeiramento no valor de R$ 150,00, sendo R$ 50 ao mês e recarregável
durante três meses. A ação foi coordenada pelo chefe da SEAB nos Campos Gerais,
Marcelo Húpalo, que realizou a entrega aos prefeitos. Na próxima semana, os
municípios iniciam a distribuição, conforme critérios já definidos pelo Governo do
Estado, podendo estes ser entregues nos Cras e Igrejas, dependendo do município.
"Este auxílio vem no momento para pessoas em vulnerabilidade, decorrente da
pandemia do Coronavírus", explica Húpalo. Para o presidente da AMCG e prefeito de
Jaguariaíva, a ação mostra a convergência dos poderes em um período em que a
população mais carente do município precisa ser socorrida. "Temos que somar
esforços para manter a saúde dos nossos munícipes", avalia.
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AMCG debate auxílio aos municípios
Gestores da AMCG debateram no dia 12 de maio o auxílio que o Governo Federal
deve repassar às Prefeituras devido a queda de arrecadação que o Covid-19 vem
causando. Representando a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o
consultor Juarez Lima Henrichs participou da videoconferência realizada pela
entidade e explicou algumas dúvidas dos prefeitos. "Este momento está causando
muitas incertezas aos gestores. Fizemos este debate para saber como as demais
esferas do Governo estão lidando com a pandemia e como podemos tentar nos
fortalecer juntos", explicou o presidente da AMCG e prefeito de Jaguariaíva, José
Sloboda. Entre os recursos, os prefeitos aguardam um aporte de R$ 23 bilhões de
auxílio aos municípios, além de R$ 3 bilhões destinados à saúde.

Desenvolvimento Rural em Pauta
Durante videoconferência realizada no mês de maio foi apresentado aos
prefeitos da AMCG, a proposta de incluir um Consórcio o Desenvolvimento Rural
dos municípios dos Campos Gerais. Representantes da Secretaria de Agricultura
de Ponta Grossa destacaram o fortalecimento da agroindústria regional com a
nova maneira de comercialização que um Consórcio traria, além dos programas
que poderiam ser acessados via Ministério da Agricultura. A ideia surgiu junto
com a Pandemia. "Produtores de municípios menores procuraram a Prefeitura
de Ponta Grossa falando da queda nas vendas de produtos de origem animal
durante esta crise. Sem a formalização de um Consórcio estes produtos não
podem ser comercializados em outras localidades", explicou o médico
veterinário da Secretaria, Marcos André Aleixo.
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Comitê Territorial prepara diagnóstico da economia regional
Os Comitês Territoriais dos Campos Gerais e do Vale do Tibagi irão realizar um
diagnóstico dos efeitos do Covid-19 na economia dos seus 19 municípios. A
proposta foi passada aos gestores e empresários durante reunião online do
grupo. "Em conversa com o Sebrae decidimos realizar um Plano Emergencial do
Comitê por conta da pandemia, pois estamos percebendo a dificuldade de
desenvolvimento em todos os setores", explica a diretora administrativa da
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Katiane Pires. Os Comitês
Territoriais tem atuado regionalmente desde 2018 e tem como objetivo o
desenvolvimento dos municípios, integrados na região, por meio da tríplice
hélice, que reúne os setores público, privado bem como a academia.

