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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Slobodá é novamente aclamado como presidente da AMCG
O prefeito de Jaguariaíva Juca Slobodá foi aclamado pela segunda vez como 
presidente da Associação dos Municípios dos Campos Geais (AMCG). Após 
comandar a entidade em 2017, Slobodá foi reeleito ao cargo por mais um ano. 
“Teremos novos desafios, mas esperamos um ano com muito trabalho e também 
conquistas”, adianta. Além do prefeito de Jaguariaíva, o prefeito de Telêmaco 
Borba, Marcio de Mattos foi eleito como vice-presidente, o prefeito de Tibagi, 
Rildo Leonardi como tesoureiro e o prefeito de Ventania, Antonio Helly Santiago 
como secretário. 

AMCG e CimSaúde criam Samu Regional
Após anos de debates e questionamentos, a Associação dos Municípios dos 
Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde 
dos Campos Gerais (CimSaúde) conseguiram criar um novo Consórcio que irá 
regular o Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência na região dos 
Campos Gerais, o CimSamu. A fundação do CimSamu ocorreu no dia 2 de 
fevereiro, após discussão e aprovação do estatuto do novo Consórcio. Puderam 
participar da aprovação do estatuto os 12 municípios que já tiveram a lei de 
criação aprovada por suas Câmaras Municipais: Arapoti, Carambeí, Imbaú, 
Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Ortigueira, Ponta Grossa, São João do Triunfo, Sengés, 
Telêmaco Borba e Ventania.  

CIM
Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

Samu
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Prefeitos pedem apoio à ministro
Após cumprir agenda em Ponta Grossa na Santa Casa da Misericórdia e no 
Hospital Regional Universitário na última segunda-feira, o ministro da Saúde 
Ricardo Barros esteve reunido com os prefeitos da Associação dos Municípios 
dos Campos Gerais (AMCG). Além de fazer uma prestação de contas de sua 
pasta, o ministro ouviu as demandas dos gestores municipais. “É importante 
resaltar esta intensa parceria com o Ministério. Já é a terceira vez que a nossa 
Associação se reúne com o ministro, que ouve nossos pedidos e se esforça para 
atendê-los”, destaca o presidente da AMCG, o prefeito de Jaguariaíva, Juca 
Sloboda.

8ª Copa AMCG de Futsal reúne 46 equipes
A 8ª Copa AMCG de Futsal deve movimentar a região neste mês. Serão mais de 
100 jogos entre as 46 equipes inscritas. Nesta edição, o setor de Esportes da 
Associação contará com a participação de 17, dos 19 municípios associados. Os 
jogos terão início no dia 24 de março. Nesta edição, a competição terá duas 
modalidades de cada categoria, masculina e feminina. “Somente na primeira 
fase teremos 62 jogos”, adianta a assessora de Esportes da AMCG, Danielle 
Teixeira, destacando que as disputas promovidas pela Associação movimentam 
os municípios, principalmente os menores, que levam sua população para 
ajudar nas torcidas.
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AMCG debate Educação Básica
Os problemas enfrentados pelos municípios para a manutenção da educação 
básica foram debatidos pela AMCG em evento realizado em parceria com a 
Associação dos Municípios do Paraná (AMP), com o patrocínio da Itaipu 
Binacional. Entre os temas estiveram o Plano de Ações Articuladas (PAR), o ajuste 
do Piso do Magistério para 2018 e o novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), já que o atual será encerrado em 2020. Conforme o 
consultor em Educação da AMP, Jacir Machado, o sistema de Educação Básica 
vigente no país não funciona mais.

Pierogi é o “Sabor” de Ivaí
No mês de fevereiro foi a vez do município de Ivaí apresentar sua gastronomia 
aos representantes de Cultura da AMCG. O Pierogi ou Perohê é o prato que está 
presente em todas as casas dos ivaivenses e representa um dos 'Sabores dos 
Campos Gerais’. O Pierogi é um tipo de pastel cozido. E em Ivaí, é recheado com 
batata e repolho, requeijão ou feijão amassado. Durante o encontro, gestores da 
AMCG Cultura puderam provar ainda uma sobremesa característica de Ivaí. O 
Kutchiá, também de origem polonesa, é feito com grãos de trigo. As reuniões 
itinerantes da AMCG Cultura nos seus municípios fazem parte do projeto 
'Sabores dos Campos Gerais’, que, desde o último ano, está fazendo um resgate 
da gastronomia local. O projeto resultará em um livro com fotos e as receitas dos 
pratos, que deve ser lançado em junho. 
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“Viaje pelos Campos Gerais”
A Rede Massa/TV Guará está levando seu telespectador para percorrer mais de 
mil quilômetros de uma região recheada e história e atrativos. Estreou no dia 17 
de fevereiro uma série de reportagens chamada “Viaje pelos Campos Gerais”, 
produzida pelo Tribuna da Massa e pela Associação dos Municípios dos Campos 
Gerais (AMCG), e com o apoio da CCR RodoNorte. Não deixe de conferir.
A cada semana, um município é que será desbravado. 
https://massanews.com/viaje-pelos-campos-gerais
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