AMCG EM PAUTA

Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais
Ano VII - Edição VI de 2020 / Distribuição Eletrônica

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

Na região, AMCG será entidade âncora do projeto
“Reinvente sua Cidade”

“Reinvente sua Cidade – da Crise à Oportunidade”. O projeto desenvolvido pelo
Governo do Estado do Paraná, com apoio e parceria de diversas entidades, foi
apresentado no dia 13 de agosto às secretarias executivas das Associações
Microrregionais do Estado. Com objetivo de ajudar os municípios do Estado a se
estruturarem no enfrentamento da crise e na retomada da economia pós pandemia,
o projeto tem como meta propor ações a serem realizadas nas Prefeituras. “Serão
disponibilizados ‘manuais’ para que os gestores possam propor e realizar projetos”,
explicou a diretora da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), Katiane
Pires. A apresentação do projeto foi feita pela Associação dos Municípios do Paraná
(AMP) e pelo Sebrae, parceiros na proposta. Com a proposta, todos os parceiros
oferecerão aos municípios acesso a soluções inovadoras de maneira digital, coletiva,
inclusiva e sem custos. “Como serão disponibilizadas uma série de soluções, a AMCG
será responsável por organizar essas informações e repassar conforme as
necessidades de cada um dos seus municípios associados”, antecipa a diretora.

Municípios iniciam chamamento de artistas e entidades
Prestes a receber os recursos da Lei Aldir Blanc, gestores de Cultura voltaram a se
reunir no dia 19 de agosto. O conselheiro de Cultura no Estado e presidente da
Fundação em Ponta Grossa, Fernando Durante, tirou as dúvidas dos integrantes da
Macro Região dos Campos Gerais e antecipou que os municípios devem iniciar o
chamamento de artistas e entidades culturais. As últimas reuniões sobre a Lei e sua
aplicabilidade haviam ocorrido somente entre dirigentes da AMCG Cultura, mas
desta vez abrangeu novos gestores. “A Lei foi regulamentada, então temos mais
clareza em como aplicar os recursos nos municípios e estamos difundindo
informações para todos os municípios da macrorregião”, explicou.
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Prefeituras devem manter isolamento e ampliar testagem
Manter o isolamento e ampliar a testagem nos municípios. Essas foram algumas das
recomendações básicas repassadas aos gestores da Associação dos Municípios dos
Campos Gerais (AMCG) durante webconferência realizada no dia 21 de agosto com
a 3ª e 21ª Regionais de Saúde. Com o aumento dos casos de covid-19 na região, a
partir do mês de junho, as Regionais devem produzir, na próxima semana, um
documento orientativo aos gestores. Conforme o chefe da 3ª Regional de Saúde,
Robson Xavier a intenção do encontro foi verificar o comportamento do vírus na
região, e ouvir os gestores sobre suas ações para assim poder produzir o documento,
que também deve abranger municípios da 4ª Regional de Saúde. Além de prefeitos
e gestores de saúde, a juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública e Coordenadora
do Comitê Executivo Regional da Saúde de Ponta Grossa, Jurema Gomes, participou
da reunião.

Comitê Territorial conhece trabalhos da AMCG
A diretora da AMCG Katiane Pires e a assessora de comunicação Luciane Rosas
realizaram no dia 26 de agosto apresentação dos trabalhos realizados pela
entidade para o Comitê Territorial dos Campos Gerais. Atuação na área da
política regional, esportes, turismo, cultura e social foram focadas na
apresentação. “As pessoas geralmente conhecem um pouco do trabalho forte da
Associação junto a seus municípios e como representante no Estado e país, mas
temos projetos em diversas áreas que podemos enriquecer com o apoio de
outras entidades”, explica Katiane. Este ano, o Comitê Territorial focou na
capacitação dos gestores envolvidos. O primeiro tema abordado foi o
associativismo e cooperativismo. Além disso, o Comitê definiu uma marca para
ser conhecido nacionalmente. A marca “Avança Campos Gerais” foi desenvolvida
em parceria com a AMCG pelo ilustrador e designer gráfico James Robson
França.
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Presidente da AMCG participa de Painel Digital
O presidente da AMCG e prefeito de Jaguariaíva Juca Slobodá participou no mês
de setembro do ‘Painel Digital’ que teve como debate o Pós Pandemia, realizado
pelo Jornal da Manhã e pelo Portal ARede com o lançamento de mais uma
edição do anuário Caminhos dos Campos Gerais. O presidente destacou o
documento como um instrumento de políticas públicas na região.
“Importantíssimo termos esta base de dados. Podemos mostrar os nossos
municípios para o mundo”, destacou. Sloboda destacou também a união de
forças das Prefeituras para o combate ao Covid e também as ações para a
retomada da economia.

