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AMCG debate recurso emergencial para Cultura
Gestores do setor cultural da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG)
realizaram encontro online no mês de julho para debater os recursos que devem
chegar para "socorrer" o setor por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.
Aprovada pelo Senado, a lei aguarda sanção do presidente Jair Bolsonaro. Para a
região dos Campos Gerais, o recurso destinado deve passar de R$ 6 milhões. "É o
maior aporte de recursos da história", aponta o presidente da Fundação Cultural de
Ponta Grossa e integrante do Conselho Estadual de Cultura, Fernando Durante. Para
todo o país, o recurso passa de R$ 3 bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão para Estados e R$ 1,5
bilhão para municípios. Para o coordenador da AMCG Cultura Waldir Joanassi Filho
a expectativa para a sanção presidencial é grande. "Temos que torcer para que este
recurso chegue logo aos nossos municípios, já que a classe cultural é uma das que
mais está sofrendo os efeitos da pandemia", avalia.

Região deve ter novas medidas contra Covid
Com o aumento considerável de casos de Covid-19 nos últimos dias, a região dos
Campos Gerais deve contar com novas medidas de contenção do vírus. O aumento
do isolamento social deve ser primordial para conter a propagação. "Este é o pior
momento da pandemia na região. Por isso é importante alinharmos as ações",
explicou o presidente da AMCG e prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda. Gestores da
Associação, bem como representantes das 3ª e 21ª Regionais de Saúde e o secretário
estadual da Saúde, Beto Preto, participaram de uma webconferência para traçar um
panorama da doença nos Campos Gerais e deﬁnir as próximas ações. "Temos que
interferir no ciclo de contaminação da doença estimulando o isolamento domiciliar",
avalia o secretário Beto Preto. Até o dia 25 de junho, os 19 municípios da AMCG
contabilizavam 824 casos conﬁrmados da doença, além de 10 óbitos

AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais
Ano IV - Edição IV de 2020 / Distribuição Eletrônica

Jornalista responsável: Luciane Rosas Rodrigues - MTB 6541 ( imprensa@amcg.com.br ) | Diagramação: James Robson França

Região participa de seminário sobre Lei Aldir Blanc
Após sanção do presidente Jair Bolsonaro, a Lei Aldir Blanc, de apoio emergencial à
cultura, voltou a pauta dos gestores da região. Desta vez, dirigentes da macrorregião
dos Campos Gerais, composta por 23 municípios, participaram de webconferência
com a superintende geral de Cultura do Estado, Luciana Casagrande Pereira. Ela
apresentou aspectos da lei, suas interpretações, além de pesquisa dos sistemas
culturais da região. "A lei ainda não foi regulamentada, por isso estamos dando
sugestões com estratégias na utilização dos recursos e ouvindo os gestores", explica.
Para a superintendente, essa descentralização de recursos é de suma importância
para os municípios, que além de poder auxiliar artistas e produtores culturais com o
recurso, deverão destinar verba para o fomento cultural. Para facilitar aos gestores, a
Secretaria de Estado disponibiliza um Banco de Projetos que pode auxiliar na
construção.

Gestores da região apresentam uso de TI
no combate ao Covid-19
Tecnologia em tempos de Coronavírus. Pensando em como os municípios
podem fazer uso das novas ferramentas para o combate ao covid-19, a Rede
Cidade Digital (RCD) promoveu um painel com gestores e empresários da
região dos Campos Gerais e Centro do Paraná. Entre os painelistas, estava o
presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e prefeito
de Jaguariaíva, Juca Sloboda. "A tecnologia vem sendo essencial para a gestão
dos municípios nesta época de isolamento social. Temos bons exemplos a
demonstrar e compartilhar", destacou. Para o diretor da RCD, José Marinho, a
tecnologia vem ocupando papel de destaque em todos os setores. "É uma nova
realidade na qual a tecnologia é protagonista", avalia, ressaltando que sem ela
hoje os municípios estariam passando por uma situação ainda mais difícil. Além
de Sloboda participaram do painel os prefeitos de Ponta Grossa, Marcelo Rangel,
de Inácio Martins, Junior Benato, o diretor de TI de Carambeí, Rodrigo Coelho de
Moura e os empresários João Pelissari e Marcel Fracaro (STG Soluções).
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3ª Regional faz nota orientativa para combate ao Covid-19
Os 12 municípios que fazem parte da 3ª Regional de Saúde devem seguir
recomendações para o combate ao covid-19 nos próximos dias. A decisão foi
tomada durante webconferência realizada com prefeitos, secretários e
representantes da Regional, AMCG e Consórcio Intermunicipal de Saúde dos
Campos Gerais (CimSaúde). "Estamos veriﬁcando a necessidade de ações que
abranjam municípios vizinhos, para conter os casos da doença", explicou o chefe
da 3ª Regional, Robson Xavier. Conforme o presidente da AMCG e prefeito de
Jaguariaíva, Juca Sloboda as medidas são necessárias até mesmo para
informações repassadas à população dos municípios. "As medidas tomadas por
municípios vizinhos reﬂetem em nossas Prefeituras, e há cobrança por parte da
população", avalia.

