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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Juntos somos mais fortes na luta contra a covid-19
Os prefeitos da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) seguem 
firmes com o propósito de melhorar a vida de seus munícipes e conter o avanço do 
Coronavírus. “Estamos empenhados em realizar um trabalho que nos proteja nesta 
pandemia. Queremos mostrar para a população nossos esforços e pedir para que 
somem conosco na luta e nos cuidados”, conta o presidente da AMCG e prefeito de 
Castro, Moacyr Fadel. A união dos gestores pode ser vista no vídeo produzido pela 
entidade e divulgado em toda a região. “Estamos em conversas constantes para fazer 
o que está ao nosso alcance”, destaca o prefeito, exultando a participação de seus 
colegas, tanto na produção quanto no apoio às ações que fortaleçam a região como 
um todo.
Link Vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=27dQobIuOeU&list=PLztL5YdBTSXGhnPsVJneCun-NaTOsNrha

Campos Gerais tem maior saldo de empregos da pandemia
Após queda nos postos de trabalho em dezembro do último ano, a região dos 
Campos Gerais apresentou o maior saldo de empregos no primeiro trimestre de 
2021, com destaque para o mês de fevereiro. Nos três meses foram 5. 572 novos 
postos, sendo, somente em fevereiro, 3.301 na região. Neste mesmo mês foram 
contabilizados 41.626 no Paraná e 395.166 no Brasil. “O crescimento foi conjunto no 
Estado e no país”, esclarece a economista e pesquisadora da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa (UEPG), Augusta Pelinski Raiher. Os dados fazem parte do boletim 
da dinâmica do emprego na região do Núcleo de Economia Regional e Políticas 
Públicas (Nerep). Entre os 19 municípios da região que compreendem a AMCG, 37% 
ficaram entre os cinquenta municípios paranaenses que mais criaram emprego no 
primeiro trimestre de 2021. Na classificação obtida no ranking estadual, Ponta Grossa 
ficou em 8º lugar, seguida por Ortigueira (23º), Jaguariaíva (35º.), Castro (38º), 
Telêmaco Borba (44º), Arapoti (49º) Tibagi (48º).   O destaque da criação de emprego 
foi dado a Ortigueira ao “analisar a dinâmica de todos os municípios paranaenses 
versus os dos Campos Gerais em março de 2021”. 
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AMCG quer destravar desenvolvimento dos municípios
Elencar as prioridades de cada uma das 19 Prefeituras da AMCG, aumentar a capacidade de 
recursos e assim destravar o desenvolvimento na região. Esta foi a pauta de reunião online 
realizada com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado 
do Paraná e prefeitos da Associação. Presidente da AMCG, e prefeito de Castro Moacyr Fadel, 
vêm se empenhando na aproximação dos municípios e Governo do Estado. Para tentar 
‘desburocratizar’ processos, usar mais recursos a fundo perdido, e as linhas de financiamento 
da ParanáCidade, o presidente da AMCG sugeriu enviar as demandas municipais e verificar 
qual seria a melhor solução dentro do “cardápio” do Estado. “Não queremos ficar amarrados, 
com recursos limitados de emendas, ou aguardando os trâmites demorados que os programas 
geralmente trazem”, explica. Conforme Ortega, os gestores devem elencar suas prioridades 
para que cada vez mais o Estado possa colaborar, seja em obras, projetos e maquinários, por 
exemplo. “Após as Prefeituras realizarem este levantamento verificamos o leque de serviços 
que podemos utilizar para sanar e dar uma vazão maior aos projetos”, garante o secretário de 
Estado. “Temos um pacote grande, mas precisamos do levantamento para poder avançar”, 
completa.

Prefeito de Palmeira representa AMCG em IDR
O prefeito do município de Palmeira, Sergio Belich irá representar a AMCG no Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR). Após união de órgãos – IAPAR, EMATER, 
CODAPAR e CPRA – o Estado criou os Conselhos Consultivos Mesorregionais (CCM) para 
consulta da sociedade organizada. “A AMCG é uma entidade forte e engajada em 
movimentos que visem o desenvolvimento nas mais diversas áreas”, aponta o presidente 
e prefeito de Castro, Moacyr Fadel, destacando os Campos Gerais como polo 
agropecuário. Produtor Rural e pecuarista, Belich conta com propriedade para 
representar a AMCG. “Quanto mais pessoas tiverem engajadas lutando por um objetivo 
mais fácil de conseguir”, avalia. O IDR foi idealizado para melhorar as entregas à sociedade 
nas áreas de pesquisa, extensão rural, negócios tecnológicos e agroecologia. Durante 
primeira reunião com novos Conselhos a diretoria do órgão apresentou o Plano de Ação 
para a Mesorregião que abrange os Campos Gerais. Para os próximos meses os 
conselheiros irão realizar ações em quatro eixos. Competitividade e Renda, 
Sustentabilidade Ambiental, Promoção Social e Cidadania, além da Segurança Alimentar 
e Nutricional. “Estamos unindo forças para partir para a parte prática e realmente 
beneficiar os municípios”, destacou o representante regional, Rafael Fuentes Llanillo.
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AMCG lança “Curta Mais Campos Gerais”
Vamos compartilhar com o mundo as maravilhas dos nossos Campos Gerais? A AMCG 
quer mostrar para todos o que seus municípios têm de melhor e convida você a fazer 
parte deste movimento. Tem fotos e vídeos daquele lugar mágico, ou de nossas comidas 
típicas? Marca a página do Instagram @CurtaMaisCamposGerais. “Nós já iniciamos o 
movimento, mas queremos colocar cada vez mais nossos municípios na vitrine do 
turismo, cultura e desenvolvimento. E hoje as redes sociais estão aí para facilitar essa 
divulgação”, explica o presidente da AMCG, e prefeito de Castro, Moacyr Fadel. A 
Associação busca o desenvolvimento regional nas mais diversas áreas, e conta com 
diversos projetos para alavancar este desenvolvimento, entre eles os de divulgação da 
região. “Estamos apostando no turismo como um dos pilares para a retomada da 
economia neste momento. Com a pandemia, novos destinos estão se destacando, entre 
eles os que envolvem o turismo regional e de experiência”, conta Fadel, convidando os 
próprios moradores da região a explorar os destinos próximos.

Decreto Estadual pauta reunião
Após publicação de novo decreto estadual no mês de maio, presidentes das Associações 
Microrregionais foram convocados pelo Governo do Estado para uma reunião de 
urgência. Os secretários de saúde, Beto Preto e da Casa Civil, Guto Silva, bem como 
diretores da saúde falaram sobre as novas medidas restritivas e sobre possíveis ações das 
Prefeituras Municipais. “Ampliamos o toque de recolher e restringimos o funcionamento 
do comércio aos domingos, mas vamos apoiar medidas mais restritivas”, disse Beto Preto. 
Da AMCG, o presidente e prefeito de Castro, Moacyr Fadel, bem como demais prefeitos 
estavam no aguardo do novo decreto do Estado para balizar as ações da região. “É um 
momento das decisões serem tomadas em conjunto. Todos temos que assumir 
responsabilidades. Mas os municípios é que estão tendo que assumir a maior parte”, 
destacou. Secretário da Casa Civil lembrou que apesar da média do Estado, os municípios 
contam com situações diversas de infecção. Por isso que as medidas tomadas pelas 
Prefeituras serão apoiadas. “Temos que manter o canal de comunicação em aberto, além 
de seguir com ações de cunho pedagógico para que a população siga as orientações”, 
avalia.
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Avança Campos Gerais conta com capacitação para gestores
Integrantes do Comitê Territorial ‘Avança Campos Gerais’ e ‘Vale do Tibagi’ participam de uma 
série de capacitações no mês de junho. Em funcionamento desde 2018, os Comitês contam 
com representantes de diversas entidades que atuam para a melhoria do ambiente 
econômico na região dos Campos Gerais. Prefeituras, Sistema S, Associações Comerciais e 
Universidades estão entre as entidades que assinaram a proposta, e, desde então, mapeiam os 
temas prioritários para realizar estudos e propor políticas públicas. “Estamos estartando mais 
um ciclo de capacitação”, explica o responsável pelo Comitê no Sebrae, Emerson Lourenço. O 
desenvolvimento do território é que vai pautar este novo ciclo. “São assuntos pertinentes ao 
nosso objetivo. Primeiro o reconhecimento como território, depois as ações prioritárias que 
devem ser realizadas para o seu desenvolvimento”, esclarece a diretora da AMCG, Katiane Pires, 
destacando a importância dos Comitês contarem com representantes de todos os 19 
municípios que os compõe, inclusive das Prefeituras Municipais. As 19 Prefeituras da AMCG 
estão divididas entre os Comitês ‘Avança Campos Gerais’ e ‘Vale do Tibagi’. Ipiranga, Porto 
Amazonas, São João do Triunfo, Palmeira, Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul, 
Jaguariaíva e Sengés fazem parte do primeiro. Já Arapoti, Imbaú, Ivaí, Curiúva, Ortigueira, 
Reserva, Telêmaco Borba, Tibagi e Ventania, do segundo Comitê. 
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Avança Campos Gerais

25 de Junho (sexta-feira) dia todo
Módulo I integração e alinhamento do grupo aos objetivos de atuação coletiva em 
prol do desenvolvimento;

05 de Julho (segunda-feira) dia todo
Módulo II alinhamento de propósitos e mobilização do grupo para os desafios do 
desenvolvimento. Cooperação, intencionalidade, consciência ativa e coletividade;

21 de Julho (quarta-feira) dia todo
Módulo III identificação de ações para o desenvolvimento e dos fatores inibidores e 
impeditivos do desenvolvimento do território.

Comitê Territorial do Vale do Tibagi

30 de Junho (quarta-feira) dia todo
Módulo I integração e alinhamento do grupo aos objetivos de atuação coletiva em 
prol do desenvolvimento;

14 de Julho (quarta-feira) dia todo
Módulo II alinhamento de propósitos e mobilização do grupo para os desafios do 
desenvolvimento. Cooperação, intencionalidade, consciência ativa e coletividade;

28 de Julho (quarta-feira) dia todo
Módulo III identificação de ações para o desenvolvimento e dos fatores inibidores e 
impeditivos do desenvolvimento do território.


