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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Municípios avaliam avanço do Covid-19
Em nova webconferência no início do mês de julho, prefeitos e gestores da 3ª 
Regional de Saúde dos Campos Gerais voltaram a fazer análise sobre o avanço do 
Covid-19 nos 12 municípios de abrangência. “Estamos buscando monitorar sempre 
a situação regional e debater as medidas necessárias”, explica o presidente da AMCG, 
e prefeito de Jaguariaíva, Juca Sloboda, destacando que semanalmente a situação 
da pandemia é diferente nos municípios. Durante o encontro, gestores 
compartilharam ações tomadas para a contenção do vírus. Conforme a enfermeira 
Carol Soczek da Silva, os 12 municípios da Regional somaram 700 novos casos nos 
últimos 15 dias. “A nossa preocupação está no aumento do número de mortes no 
Estado e a falta de medicamentos”, avalia. O chefe da 3ª Regional, Robson Xavier 
destacou os esforços que vem sendo feito pelos gestores dos municípios de 
abrangência. “Parabéns a todas as equipes”, exultou.

Médico pede atenção à Saúde Mental
O médico Rodrigo Monjabosco, que atua na Secretaria de Saúde de Ponta Grossa, 
alertou os gestores sobre o atendimento à saúde mental de sua população. “As 
Unidades de Saúde estão distribuindo como nunca remédios para a ansiedade, e a 
taxa de suicídio aumentou em 30% no Brasil neste período de quarentena”, apontou. 
Para o profissional, os prefeitos devem pensar na implantação de programas para 
“desestressar a população”. “Caso não haja isso, seguir as medidas impostas pela 
pandemia não será nada fácil”, finaliza.
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Conselhos Municipais devem gerir recursos da Lei Aldir Blanc
Os Conselhos Municipais de Cultura serão responsáveis por grande parte da destinação dos 
recursos que devem chegar aos municípios por meio da Lei Aldir Blanc (14017/2020). Na 
região serão mais de R$ 6 milhões a serem aplicados na Cultura. Os recursos da Lei Aldir Blanc 
serão divididos para a distribuição de renda auxiliar para artistas, subsídios para entidades 
culturais e fomento. "Somente a renda será gerida via Ministério. Os municípios devem realizar 
a gestão e controle do subsídio e realizar editais e projetos para o fomento", explica o 
conselheiro de Cultura no Estado na região, e presidente da Fundação Municipal de Cultura de 
Ponta Grossa, Fernando Durante. A Lei Aldir Blanc está sendo aguardada apelos gestores 
culturais e pautou nova reunião da AMCG. "Estamos ansiosos pela regulamentação da Lei", 
aponta o vice-coordenador da AMCG Cultura e secretário no município de Ortigueira, Jackson 
Benites, destacando que o recurso que será destinado ao fomento será muito significativo para 
a região. Durante o encontro virtual, os gestores foram orientados ainda a procurar artistas e 
instituições que estão mais sofrendo os efeitos da pandemia do covid-19 para realizarem o 
cadastro e acessar os recursos. 

Campos Gerais tem seis municípios em Circuito Histórico
Carambeí, Castro, Jaguariaíva, Palmeira, Ponta Grossa e Porto Amazonas integram o 
Circuito das Cidades Históricas do Paraná, projeto aprovado pela Assembleia Legislativa 
do Estado (Alep/PR) no mês de agosto. De autoria do deputado Rubens Recalcatti, o 
projeto tem como objetivo identificar, roteirizar e dar visibilidade ao conjunto de cidades 
que fizeram parte da formação do Estado. “São municípios que contam com forte apelo 
histórico e com condições de receber os turistas nessa retomada”, avalia o presidente da 
Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG), e prefeito de Jaguariaíva, Juca 
Sloboda. A princípio, o projeto contemplava cinco municípios da região. Após solicitação 
da AMCG, Jaguariaíva foi inserida no Circuito. “Verificamos a importância de tal inclusão 
pelo riquíssimo patrimônio conservado, em especial, referente a chegada de imigrantes 
italianos, com a contribuição no desenvolvimento do município e da região”, apontou a 
solicitação. Além de Jaguariaíva, os municípios de Piraquara e Quatro Barras foram 
inseridos na proposta. Ainda integram o Circuito, Antonina, Campo do Tenente, Curitiba, 
Lapa, Morretes e Rio Negro.
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 “Compre Daqui”: AMCG incentiva economia local
Um dos grandes efeitos causados pela pandemia do coronavírus em todo o mundo está 
na redução da atividade econômica. Empresas fechando, profissionais perdendo seus 
empregos, municípios com queda na arrecadação. Um ciclo vicioso que ainda não tem 
data para encerrar, já que o vírus continua circulando, e a vacina não conta com data 
certa para chegar a toda população. Para amenizar os efeitos dessa crise, a AMCG lança a 
campanha “Compre Daqui”, com objetivo de incentivar a população a realizar compras 
locais. “Sabemos que neste período o mundo todo está preferindo pela realização das 
compras online. Mas queremos incentivar inclusive que essas compras, mesmo que no 
mundo virtual, sejam realizadas localmente”, explica o presidente da AMCG, prefeito de 
Jaguariaíva, Juca Sloboda. Comércio de bairros, artesanatos, agricultura familiar, 
gastronomia local. Setores que há meses lutam por sobrevivência diária. É nesses setores 
que a campanha proposta pela AMCG tem seu foco. “Os pequenos é que movem a 
economia dos municípios. Na grande maioria das vezes, MEI’s, microempresas e 
empresas de médio porte representam mais de 90% dos negócios locais”, aponta 
Sloboda, destacando que ao incentivar as compras locais é formada uma rede, que ajuda 
a multiplicar a renda e o emprego da população, fazendo assim a economia girar.


