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RECURSOS LIBERADOS PARA UNIDADES DE SAÚDE

No dia 1º, municípios da base do deputado Artagão Júnior assinaram o termo de adesão para repasse de 
recursos destinados a construção, reforma e ampliação de unidades de saúde da família. Os recursos estão 
sendo repassados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Dos municípios da base do deputado, foram contemplados:

CANTAGALO: Reformas das unidades das comunidades do Cavaco e Vila 
Caçula (R$ 61. 469,73)

GUAMIRANGA: Conclusão da unidade central (R$ 410 mil) e reformas nas 
unidades de Guamirin, Boa Vista e Barreira (R$ 325 mil)

GODOY MOREIRA: Reforma na área central (R$ 40.307,54)

IVAIPORÃ: Construção na área central (R$ 600 mil)

PARANAGUÁ: Construção, em Encantadas, na Ilha do Mel (R$ 600 mil)

PITANGA: Reforma na unidade da comunidade de São João da Colina (R$ 
52.724,93)

RESERVA: Reforma da unidade do distrito José Larcerda (R$ 102.829,47)

SANTA TEREZA DO OESTE: Construção na Vila Rural (R$ 600 mil)

TEIXEIRA DO OESTE: Reforma da unidade central (R$ 133 mil)

VENTANIA: Construção no distrito de Novo Barro Preto (R$ 600 mil)
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Em Santa Tereza do Oeste

No dia 2, o deputado Artagão Júnior participou de reunião em Santa Tereza do Oeste, na presença 
do prefeito Amarildo Rigolin, vice Carlos Weiber, secretários e vereadores.

O parlamentar falou dos projetos em andamento nas secretarias de Estado e enalteceu a parceria 
com a administração municipal, destacando recentes conquistas na área de Saúde, como R$ 600 mil 
para a construção de uma Unidade da Saúde da Família, na Vila Rural, e R$ 120 mil para a compra 
de uma ambulância.

O deputado também falou do micro-ônibus adaptado para a APAE, repasses referentes aos 
programas do calcário e óleo diesel, obras como o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), 
a pavimentação asfáltica no distrito de Santa Maria (R$ 350 mil), a pavimentação, com pedras 
irregulares, na Linha Sítio Bahia, entre outros investimentos. 

Logo após, o deputado visitou o bairro Jardim Malucelli, onde ruas foram asfaltadas com recursos 
provenientes de financiamento junto à Sedu/Paranacidade.

Incubadora neonatal para Reserva
Enquanto o deputado estava em Santa Tereza 
do Oeste, o município de Reserva recebia uma 
incubadora neonatal, que já foi instalada em 
ambulância para transporte de recém-nascidos 
em casos de transferência inter-hospitalares 
ou socorro médico domiciliar.

O prefeito Luizinho Vosniak, acompanhado do 
secretário municipal de Saúde, Ernani 
Sobczak, esteve no gabinete. Juntamente com 
o assessor parlamentar Enerson Antoniolli, o 
equipamento foi retirado na Secretaria de 
Saúde do Estado.
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No dia 3, mais três municípios da base de atuação do 
deputado Artagão Júnior receberam a homologação de 
obras do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios). Confira:

FERNANDES PINHEIRO: R$ 196.569,10 para a construção 
do módulo policial.

TURVO: R$ 224.519,00 para a construção da capela 
mortuária.

GUAMIRANGA: R$ 335.970,25 para a construção do 
parque ambiental.

FERNANDES PINHEIRO, TURVO E GUAMIRANGA

PITANGA E LARANJEIRAS DO SUL

No dia 4, o deputado Artagão Júnior confirmou a autorização do Governo do Estado para 
repasse de recursos que serão utilizados na construção de centros de formação em 
tecnologia educacional em Laranjeiras do Sul e Pitanga.

Os recursos para cada centro são de R$ 350 mil, oriundos da Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior (Seti).
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DESVIO FERROVIÁRIO EM LARANJEIRAS DO SUL

No dia 8, o deputado Artagão Júnior pediu agilidade na conclusão do projeto de desvio ferroviário em 
Laranjeiras do Sul, em audiência com o diretor-presidente da Ferroeste, João Vicente Bresolin Araújo. O 
presidente da Coprossel (Cooperativa de Produtores de Semente), Paulo Pinto, também participou da 
reunião. A cooperativa é a responsável pela viabilização do terminal de carga e descarga, que será 
construído na Colônia União, saída para Passo Liso (BR-158).

“É um projeto extremamente importante para Laranjeiras do Sul e região. A Coprossel tem 
crescido, com grande volume de movimentação, mas devido aos custos com a infraestrutura, 
perde competitividade de mercado”, resumiu Artagão Júnior, complementando que “será um marco de 
desenvolvimento, que gerará empregos, investimentos de outros setores. É um projeto que 
beneficia a inciativa privada e o Estado”. 

De acordo com o diretor-presidente da Ferroeste, o projeto precisa atender normativas da ANTT (Agência 
Nacional de Transportes Terrestres), órgão responsável pela concessão. “Podemos auxiliar na 
elaboração do projeto do terminal, do plano de negócios, movimentação de cargas e demais 
exigências técnicas”, disse Araújo.

O presidente da Coprossel afirmou que “há uma grande expectativa em Laranjeiras do Sul e região 
para a realização da obra”. De acordo com Paulo Pinto, o auxílio técnico da Ferroeste na elaboração do 
projeto é bem vindo.

VEREADORES DE IVAIPORÃ NO GABINETE

No dia 9, o deputado Artagão Júnior 
recebeu a visita dos vereadores de 
Ivaiporã Edivaldo Montanheri (Sabão), 
Fábio Moraes, Ailton Stipp e José 
Aparecido Peres (Zé do Bar). Na 
oportunidade, discutiram demandas do 
município, como a ampliação do 
Colégio Estadual Barbosa Ferraz, que 
está em fase de projeto.

Também solicitaram a intervenção 
junto ao Instituto das Águas para a 
viabilização de tubos de concreto 
(manilhas) cujo objetivo é combater a 
erosão do solo no distrito de Alto Porã. 
“A situação do solo está mais 
complicada na Rua do goizinho”, 
disse o vereador Zé do Bar. 
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Em Teixeira Soares
No dia 13, o deputado Artagão Júnior esteve em Teixeira Soares, quando prestigiou a 3ª Expotexas, alusiva 
aos 97 anos de emancipação do município.

O parlamentar esteve na companhia do prefeito Ivanor Muller, do vice Maurício Marchinski, secretários, 
vereadores e lideranças de toda a região. Veja as fotos: 

Aumento no efetivo policial de Reserva
No dia 14, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Reserva, Luizinho 
Vosniak, em audiência com o subcomandante-
geral da Polícia Militar do Paraná, coronel 
Péricles de Matos. Na pauta: o aumento de 
efetivo policial no município.

De acordo com o prefeito Luizinho, Reserva 
dispõe de seis policiais. E, devido ao grande 
número de ocorrências, o aumento do efetivo 
se faz necessário. O coronel garantiu que 
Reserva terá o devido reforço tão logo seja 
formada uma turma de soldados em Telêmaco 
Borba, que começa o curso em setembro.

“Assim que tivermos os soldados formados, 
iremos reforçar o efetivo de Reserva”, 
garantiu o subcomandante da PM.
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Visita à Ilha do Mel
 e anúncio de recursos

No dia 20, o deputado Artagão Júnior visitou a 
Ilha do Mel, na companhia do prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, e sua equipe. O 
parlamentar cumprimentou os moradores da 
Ilha e anunciou recursos, como a construção 
de uma nova Unidade de Saúde da Família 
(USF), na praia de Encantadas. Os recursos 
liberados pela Secretaria de Saúde do Paraná 
são na ordem de R$ 600 mil. O prefeito afirma 
que a construção começa ainda este ano.

Há outras demandas da Ilha do Mel, 
trabalhadas pelo deputado Artagão Júnior e 
pelo prefeito Edison, que tramitam junto ao IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná), como reformas 
gerais no receptivo da praia de Brasília e em 
diversos trapiches da Ilha. Recentemente, a 
Copel disponibilizou sinal de internet gratuita 
(Wifi) em vários pontos, que também foi 
reivindicação do deputado Artagão Júnior. A 
Ilha do Mel tem aproximadamente 1500 
habitantes. Porém, em temporadas de férias, 
esse número se multiplica. Somente neste 
último final de semana, segundo a 
administradora da ilha, Vanusa Cristina, havia 
cerca de 5000 turistas.

Ainda há o pleito para que a taxa de visitação 
cobrada na Ilha do Mel seja revertida para o 
município de Paranaguá. Atualmente, os 
recursos ficam com o IAP. Entre custos com 
Educação, Saúde e manutenção geral da Ilha, 
Paranaguá tem um gasto anual de 
aproximadamente R$ 1,5 milhão. A lei 
municipal que reverte a taxa para o município 
está em fase de regulamentação.

Da prefeitura de Paranaguá, estiveram 
presentes os secretários Roberto Ramos 
(Governo), Carlos André Gricuc (Serviços 
Urbanos), Luciane Chiarelli (Comunicação), 
Antônio Ricardo dos Santos (Meio Ambiente), o 
fotógrafo Marcio Tibilletti, além do vereador 
Josias de Oliveira Ramos. 
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Grande reunião para expandir o 
sinal da TV Novo Tempo no Paraná

Continuando com a missão de levar o sinal da TV Novo Tempo ao 
maior número possível de municípios do Paraná, o deputado 
Artagão Júnior participou de uma grande reunião na sede da 
Associação Central Paranaense (ACP) da Igreja Adventista do 7º 
Dia, no dia 21.

Os pedidos de concessão do canal foram apresentados à senadora 
Gleisi Hoffmann, que é esposa do ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo. Estiveram na reunião o diretor do Departamento 
de Expansão da Rede Novo Tempo de Comunicação, Tito Rocha; o 
presidente da União Sul-Brasileira, Marlinton Lopes; o presidente 
da Associação Sul-Paranaense, Williams Moreira Cesar; o 
presidente da Associação Norte-Paranaense, Ronaldo Bertazzo; o 
presidente da Missão Oeste Paranaense, José Elias Zanotelli; o 
presidente da ACP, Lourival Gomes, o secretário e diretor de 
comunicação, Paulo Machado, além de demais membros da 
diretoria da ACP, representantes do Ministério da Mulher, 
departamentais e lideranças de toda a Igreja no Paraná.

De acordo com o diretor de expansão da Novo Tempo, Tito Rocha, 
através de uma força-tarefa para regularizar a situação de 
retransmissoras de tevê (RTVs) pelo Ministério das Comunicações, 
há o pedido de 195 novas concessões em municípios 
paranaenses.
Na reunião com a senadora Gleisi, foram apresentados 20 
municípios, selecionados de forma prioritária: Apucarana, 
Araucária, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, 
Francisco Beltrão, Guarapuava, Lapa, Londrina, Mandaguari, 
Matinhos, Palmas, Paranaguá, Ponta Grossa, Rolândia, 
Telêmaco Borba, Toledo, Umuarama e União da Vitória.

Através do trabalho do deputado Artagão Júnior em parceria com 
prefeitos, Cândido de Abreu, Cantagalo, Inácio Martins, 
Ipiranga, Pitanga e Reserva já possuem o sinal aberto da TV 
Novo Tempo.
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Também no dia 21, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Turvo, Nacir Bruger, 
em audiência com o secretário da Fazenda 
(Sefa), Luiz Eduardo Sebastiani. Na pauta, a 
recuperação asfáltica ligando um trecho da PR-
466 até a localidade de Faxinal da Boa Vista. O 
prefeito disse que o trecho, que se aproxima de 
23 km, está em péssimas condições de 
trafegabilidade, com constantes acidentes.

O diretor de operações da empresa Ibema 
Companhia Brasileira de Papel, Clecio Luiz 
Chiamulera, também esteve na reunião. Uma 
parceria entre a empresa, a prefeitura e 
Governo do Estado para a realização da obra foi 
discutida. A Ibema está situada no mesmo 
trecho a ser pavimentado.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TURVO

O secretário Sebastiani disse estar a par da necessidade da obra e garantiu que um estudo de viabilidade 
técnica estará sendo feito pela Sefa em parceria com o DER.

A estimativa de custos da obra gira em torno de R$ 5 milhões.  

RIO AZUL E TEIXEIRA SOARES NA SECRETARIA DE SAÚDE

Já o prefeito Ivanor Muller, acompanhado do contador 
José Rosa, solicitou a audiência para esclarecer 
dúvidas jurídicas. Há cerca de dois meses, um micro-
ônibus doado ao município, que estava sendo utilizado 
para o transporte de pacientes, ficou danificado após 
um acidente em Curitiba. O prefeito pretende fazer o 
conserto do veículo, sem acionar a seguradora. A 
assessoria jurídica da Secretaria de Saúde estará 
analisando a situação.
Caputo Neto ainda sinalizou que o Estado vai adquirir 
uma frota de novos ônibus para a Saúde. O deputado 
Artagão Júnior, de antemão, solicitou que Teixeira 
Soares seja contemplado

No dia 22, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Paulo Girardi (Rio Azul) e Ivanor Muller 
(Teixeira Soares) em audiência com o secretário de Saúde, Michele Caputo Neto.

Rio Azul

Teixeira Soares

O prefeito Paulo Girardi, juntamente com o diretor do 
hospital de caridade São Francisco de Assis, Alexandre 
Burko, pediram agilidade no trâmite de um convênio 
com a secretaria para repasse de recursos ao hospital, 
que possui 48 leitos e tem uma média de 60 
internamentos por mês. De acordo com o secretário, o 
convênio está em fase de conclusão, através do qual 
serão repassados cerca de R$ 30 mil mensais ao 
hospital. Outra solicitação cujo secretário garantiu o 
atendimento é um aparelho de ecografia.
O prefeito de Rio Azul ainda apresentou demandas da 
secretaria municipal de saúde, como equipamentos 
hospitalares e mobiliários.
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Festa do Agricultor em 
Cantagalo e Guamiranga
No dia 27, o deputado Artagão Júnior visitou os municípios de Cantagalo e Guamiranga, oportunidade em 
que ambos estavam realizando a 13ª Festa do Agricultor.
Primeiramente, em Cantagalo, o parlamentar foi recebido pelo prefeito Everson Konjunski, pela primeira-
dama e secretária de Assistência Social, Claudia Duarte, entre outras lideranças. O município estava 
realizando a Festa do Agricultor e do Motorista. O parlamentar visitou a feira, prestigiou o churrasco na Igreja 
Matriz e conversou com a população.
Do mesmo modo em Guamiranga, Artagão Júnior foi recepcionado pela prefeita Telma Fenker e sua equipe, 
no centro de eventos do município. O deputado acompanhou as provas, como a Corrida da Carroça, e visitou 
a feira de agronegócios. 

Confira as fotos:

Cantagalo

Guamiranga
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II Arraiá do Hospital São 
Vicente de Paulo em 
Guarapuava
No mesmo dia 27, o deputado Artagão Júnior visitou Guarapuava e prestigiou o segundo Arraiá Beneficente 
do Hospital São Vicente de Paulo, realizado no parque de exposições Lacerda Werneck. Confira as fotos:
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No dia 29, Paranaguá completou 366 anos de emancipação política. O deputado Artagão Júnior participou 
das comemorações, com o Desfile Cívico de Aniversário, onde mais de 3 mil alunos participaram. 
“Parabenizo Paranaguá pela sua história secular e por tudo que o município representa para o Estado. 
Paranaguá é a cidade mais antiga do Paraná, com o seu povo desbravador, cordial e hospitaleiro. 
Para mim, é uma honra poder estar trabalhando em parceria com o prefeito Edison Kersten para 
trazer melhorias a essa terra tão querida e especial”, enfatizou Artagão Júnior.

Paranaguá completa 366
anos de emancipação
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Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 
Júnior em julho.

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Com fotos e 
informações do 
jornalista Beto 
Garcia
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