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AMCG se mobiliza para compra de vacinas
A aquisição de vacinas contra a covid-19 por meio de Consórcios Públicos entrou em
pauta na Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) no início do mês de
março. Após o Supremo Tribunal Federal (STF) dar sentença favorável à ação ajuizada
pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que permite que estados, Distrito
Federal e municípios realizem a compra, o presidente da AMCG e prefeito de Castro,
Moacyr Fadel solicitou estudos para viabilizar a imunização da população. “Estamos
verificando as possibilidades para que nossos municípios, juntos, possam adquirir as
vacinas”, explica. Além da possibilidade da adesão ao novo Consórcio constituído
pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a AMCG estuda ainda a compra por meio do
Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde), e diretamente
de laboratórios. “Estamos trabalhando paralelamente a ação nacional”, esclarece.

Prefeitas da AMCG destacam o ‘Dia da Mulher’
“Em 2021 já contamos com um feito histórico que é ter quatro mulheres como prefeitas
na região que abrange a AMCG”, destacou a primeira prefeita de Ponta Grossa Elizabeth
Shmidt ao homenagear as mulheres pelo seu dia. Ela lembrou ainda da
representatividade da região com deputadas (federal e estadual), além de inúmeras
vereadoras. O número ainda é baixíssimo. “Elas vem conquistando o seu espaço em todos
os segmentos”, exulta a prefeita de Carambeí, Elisângela Pedroso. Nos Campos Gerais o
número atual representa um recorde. Em 2012 a região já contou com três mulheres
como prefeitas, Angela Mercer (Tibagi), Lourdes Bannach (Ortigueira) e Elietti Jorge
(Sengés). Na gestão passada Lurdinha conquistou a reeleição e teve como companheira a
prefeita Nerilda Pena (Arapoti). A tardia participação das mulheres na política foi
ressaltada entre as prefeitas. “Em Jaguariaíva levamos 197 anos para eleger a primeira
mulher prefeita, aquela que celebrará o bicentenário do município em 2023, junto com
tantas outras mulheres fantásticas”, adianta a prefeita Alcione Lemos, completando que o
“lugar de mulher é onde ela quiser”. Em Imbaú, a prefeita Dayane Sovinski destacou ainda
todas as cidadãs que, ao lado dela, estão contribuindo para o desenvolvimento de seu
município. “Reconheço o importante papel que temos na busca incansável de valorização
para que as mulheres tenham verdadeiras condições igualitárias”, avalia.
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Municípios da AMCG devem compartilhar equipes de saúde
Com mais de 50% dos leitos de Ponta Grossa sendo ocupados por pacientes provenientes
da 3ª Regional de Saúde, composta por 12 municípios, as Prefeituras devem se unir para
colaborar e evitar danos ainda maiores na área da saúde na cidade pólo dos Campos
Gerais. Municípios menores, como Castro, Carambeí e Piraí do Sul devem 'ceder' equipes
de saúde para atuar na linha de frente contra a covid-19. "Neste momento de pandemia
temos que nos dar às mãos. Os municípios menores utilizam da estrutura de Ponta
Grossa, por isso sugeri que, as Prefeituras que tenham condições, disponibilizem suas
equipes", explicou o prefeito de Castro e presidente da AMCG, Moacyr Fadel. "Além de
colaborar com o município de Ponta Grossa, desafogamos um pouco dos pequenos, que
não contam com estrutura", completa. "Vamos aceitar de bom grado. As equipes de
saúde estão estafadas. É muito triste", desabafa a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth
Schmidt. A região já vem atuando neste compartilhamento de recursos em tempos de
pandemia. "A situação da saúde em Carambeí está bem difícil. Agora estamos
estruturando, mas não contávamos com diversos materiais", contou a prefeita Elisângela
Pedroso, que recebeu um respirador do município de Piraí do Sul para uso emergencial.

Diretoria da AMCG participa de debate sobre saúde pública
O curso de Direito da UniSecal promoveu uma mesa redonda com o tema: "Ética, Política e
Pandemia - o papel da comunidade local na gestão dos problemas de saúde pública". Foram
quatro participantes na mesa, estando o presidente da Associação dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG) e prefeito de Castro, Moacyr Fadel, e a vice-presidente, e prefeita de Carambeí,
Elisangela Pedroso entre os convidados. "A saúde pública é um tema que está sendo
amplamente discutida entre o setor público. Avalio que envolver mais a comunidade é
essencial já que precisamos somar todas as forças para vencer a Pandemia", avalia o presidente
da AMCG. O secretário municipal de Saúde de Ponta Grossa, Rodrigo Manjabosco e da doutora
em ciências aplicadas, Francieli Lunelli Santos também foram convidados. O comportamento
humano diante da pandemia foi um dos assuntos abordados. "Foi um debate importantíssimo
e muito pertinente ao momento. Os gestores estão orientando e tomando decisões difíceis,
mas cada um deve ter ciência de seus atos", fala o presidente. Enquanto os gestores relataram
o caos da saúde pública devido ao crescente número de contágios e óbitos devido ao covid-19,
e as decisões cada vez mais difíceis e rápidas que estão sendo tomadas, a doutora em ciências
trouxe a ética para o debate. "Temos que deixar de ser expectadores para ser protagonistas na
pandemia. Cada um deve se responsabilizar pelas próprias ações", ressaltou Lunelli.
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AMCG pede apoio da população para conter casos da covid-19
Divulgando dados semanais do número de casos e de óbitos na região, a Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) deu início a uma campanha para
solicitar o apoio da população para conter o vírus. Para os prefeitos, não há sentido que, enquanto os profissionais da saúde estão esgotados, parte da população
continue não seguindo as medidas restritivas, gerando aglomerações e também festas clandestinas. "A situação é terrivelmente conflitante. Enquanto temos
profissionais da saúde a beira da exaustão física e psicológica e pessoas clamando por suas vidas, temos também pessoas fazendo aglomerações e participando de
festas clandestinas", desabafa a vice-presidente da AMCG, Elisângela Pedroso.

