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AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

Protocolo de Intenções marca abertura da AMCG para
o Mercado Halal
Transformar os Campos Gerais em um pólo do mercado halal. Com este objetivo, a Associação dos 
Municípios dos Campos Gerais (AMCG), em parceria com a Cdial Halal, referência global em 
certificação, promoveu, um evento em Ponta Grossa no dia 8 de dezembro. O CEO da Cdial, Ali Saifi, 
e sua equipe, foram convidados a conhecer as potencialidades da região e aliá-las aos negócios para 
expandir o comércio com o mundo árabe. Para isso, os prefeitos assinaram um Protocolo de 
Intenções com a empresa para a capacitação e treinamento de entes privados que queiram se abrir 
para este mercado. “Estou extremamente feliz e orgulhoso de assinar este documento”, exultou o 
presidente da Associação, e prefeito de Castro, Moacyr Fadel. Conforme o presidente, este foi um dos 
resultados conquistados pela comitiva da AMCG em viagem à Dubai no último mês de outubro. Hoje 
o mercado halal movimenta U$ 3,3 trilhões anualmente, com o Brasil exportando U$ 16,2 bilhões, 
sendo o maior exportador de proteína animal do mundo. E com um potencial grande de 
crescimento, já que a comunidade mulçumana vem crescendo, com a previsão de alcançar 1/3   da 
população mundial em 2030. “Hoje somos ¼ da população”, aponta o CEO da Cdial Halal, Ali Saifi. 
Devido a esses números, Saifi acredita que não vai fazer sentido, em um futuro próximo, as empresas 
de alimentos do mercado internacional não estarem certificadas. “Convido aos gestores a incentivar 
as empresas a buscarem esse mercado”, avalia, prevendo bons frutos para essa relação “tão 
importante”.

Região recebe secretário de Estado da Agricultura

O secretário de estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, também marcou 
presença no evento que marcou o encerramento das atividades de 2021 da AMCG. Ele citou as 
riquezas de todo o Paraná, com destaque para os Campos Gerais. “E ainda podemos expandir muito. 
Queremos ser o supermercado do mundo”, antecipa, destacando as novas oportunidades que irão 
surgir com as ações promovidas pela Associação. “Agora temos o desafio de fazer muito mais na 
região dos Campos Gerais. Vamos estimular e criar um ambiente propício para que tenhamos 
condições de fazer mais”, disse.



Ano VIII - Edição IX – Novembro e Dezembro de 2021 / Distribuição Eletrônica
Jornalista responsável: Luciane Rosas - MTB 6541 ( imprensa@amcg.com.br ) | Diagramação: James Robson França

AMCG EM PAUTA
Informativo da Associação dos Municípios dos Campos Gerais

PR Produtivo realiza oficinas na região
A Oficina de Priorização da região 8, dos Campos Gerais, encerrou um ciclo do programa 
Paraná Produtivo da Secretaria de Estado de Planejamento e Projetos Estruturantes no 
dia 16 de dezembro. Cada uma das regiões passou pelas Oficinas de Diagnóstico, 
Oportunidades e Priorização. Nesta última, os participantes fizeram um ranking das 
propostas elencadas nas demais oficinas. “A partir desse ranking, o Programa apresenta, 
no próximo mês de março, o Plano de Desenvolvimento Regional Integrado (PDRI) de 
cada uma das regiões trabalhadas”, explicou o presidente da Associação dos Municípios 
dos Campos Gerais (AMCG), e prefeito de Castro, Moacyr Fadel. A AMCG, conforme Fadel, 
foi essencial para a construção do Programa. “Desde o início da minha gestão venho 
procurando o Estado para realizar a descentralização de investimentos. Priorizar as 
regiões, além dos grandes centros. E é isso que está ocorrendo agora”, destaca. Os eixos 
trabalhados e priorizados na região dos Campos Gerais foram de infra-estrutura, sistemas 
produtivos, pessoas e governança e gestão. 

Municípios das 3ª e 21ª Regionais de Saúde aderem
ao PlanificaSUS
Os municípios que compõem a 3ª e a 21ª Regionais de Saúde do Paraná assinaram no 
mês de dezembro a adesão ao projeto  “A organização da Atenção Ambulatorial 
Especializada em rede com a Atenção Primária a Saúde”, o PlanificaSUS Paraná. Em 
eventos, integrantes do Governo do Estado, Associação dos Municípios dos Campos Gerais 
(AMCG) e Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CimSaúde) realizaram 
workshop de abertura. “Nossos municípios estão sempre preparados para receber 
melhorias. E na saúde pública, este novo processo só tende a trazer benefícios, tanto para 
gestores quanto para a população”, destaca o presidente da AMCG e prefeito de Castro, 
Moacyr Fadel. Conforme a coordenadora do PlanificaSUS e diretora de Atenção e 
Vigilância em Saúde do Estado, Maria Goretti, o projeto visa o fortalecimento da atenção 
primária e integração da atenção especializada. “Não é somente mais um projeto, mas 
uma reorganização dos processos da Rede de Saúde”, esclarece.
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AMCG prestigia troca de comando do 1º BPM
O presidente da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) e prefeito de 
Castro, Moacyr Fadel, esteve presente na solenidade que marcou a troca de comando do 
1º Batalhão da Polícia Militar. O evento foi realizado no dia 14 de dezembro em Ponta 
Grossa. O tenente-coronel Marcos Ginotti Pires assumiu a função em substituição ao 
tenente-coronel Leonel José Beserra, que vai para a reserva remunerada. “A AMCG dá as 
boas vindas ao Ginotti e parabeniza o trabalho sensacional que foi realizado pelo Beserra”, 
exulta Fadel. Para o presidente, o 1º BPM exerce papel crucial na região, guardando a sua 
população, em uma missão, tão árdua, que é a dos profissionais que vestem a farda. “Os 
Campos Gerais agradecem”, finaliza. No registro, Fadel com o comandante do 4º 
Comando Regional da Polícia Militar, Edmauro Assunção e os tenentes-coronéis, Pires e 
Beserra.


