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Municípios recebem Manual e capacitação para
“Reinventar sua Cidade”
Gestores e a comunidade da AMCG e também da Amocentro participaram no mês
de outubro de webconferência sobre o projeto “Reinvente sua Cidade: da crise a
oportunidade”, organizado pela Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Sebrae
e Governo do Estado. Centenas de pessoas acompanharam o encontro, e devem
formar uma rede de cooperação em busca de alternativas para seus municípios. “Nós
da AMCG estamos incentivando a participação de todos nesse projeto. Vamos nos
capacitar e levar nossas experiências para serem colocadas em prática e alavancar a
economia”, destaca o presidente da AMCG e prefeito de Jaguariaíva, Juca Slobodá.
“Vamos superar e tirar proveito desta crise”, dispara.

AMCG realiza Mostra de Talentos online
A 13ª edição da Mostra de Talentos da 3ª Idade Ruth Cardoso aconteceu este ano de
forma online no dia 21 de novembro. A AMCG convidou os artistas da melhor idade
da região a enviar seus vídeos. Idosos de cinco municípios tiveram seus talentos
exibidos na live. “Há mais de uma década realizamos este evento e proporcionamos
um dia de alegria à terceira idade. Mesmo em tempos de pandemia não podíamos
deixar de fazer este evento”, explica a diretora da Associação, Katiane Pires.

AMCG EM PAUTA

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

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

AMCG abre inscrição de chapas para nova gestão
A eleição da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) está
agendada para ocorrer no dia 15 de janeiro. As chapas para concorrer ao
processo podem ser inscritas até o próximo dia 8. O edital foi publicado em
Diário Oficial do município de Ponta Grossa. Os prefeitos eleitos foram
informados sobre os prazos durante eleição do Consórcio Intermunicipal de
Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde) e Consórcio Intermunicipal SAMU
Campos Gerais (CIMSAMU) realizada no dia 22 de dezembro.
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Que neste Natal possamos rever o passado para
melhorarmos nosso futuro. Que o Ano vindouro
seja repleto de realizações, conquistas e sucesso

O ano foi de dificuldades. Pandemia, insegurança, desempregos, sistema de saúde
sobrecarregado. Mas mesmo com todos esses entraves, ainda tivemos o que
comemorar. Os municípios da região dos Campos Gerais continuaram seu processo
de desenvolvimento, sem esmorecer.
Vamos vibrar com as ações positivas e aguardar um próximo ano, não com
incertezas, e sim, sabendo que não nos deixamos vencer.
Assim como o Papai Noel estamos ansiosos para deixar para trás os nossos medos e
rumar para um lugar mais tranquilo- pelo menos um pouco mais.

