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Alunos do Colégio 
Adonis Morski terão 
nova unidade escolar

Boa Ventura de São Roque

No dia 1º, foi dada a ordem de serviço para a construção da nova 
unidade do Colégio Estadual Adonis Morski, em Boa Ventura de 
São Roque. O deputado Artagão Júnior, que articulou a 
viabilização dos recursos junto ao Governo do Estado, 
participou do evento, ao lado do prefeito Edson Hoffmann, 
vereadores, lideranças, professores e alunos do colégio. Os 
valores que serão investidos na construção ultrapassam os R$ 
4,2 milhões.

“Fico muito feliz por ver que os esforços deram certo e que 
finalmente a obra vai começar”, disse o deputado Artagão 
Júnior.

A diretora do colégio, Marcia Chavaren da Silva, ressaltou que a 
construção da nova unidade era uma demanda antiga da 
comunidade escolar de Boa Ventura, que atualmente possui três 
colégios estaduais, todos em dualidade com escolas municipais. 
“Estamos hoje com 438 alunos que dividem espaço com os 
alunos da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida. Desde 
2007 que a construção do colégio vinha sendo trabalhada, mas 
acabava não dando certo”, explicou a diretora.

A nova unidade terá 12 salas de aula, com laboratórios, quadra 
esportiva, refeitório e sala pedagógica.
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Novo Itacolomi
Prefeito, vice e 
vereadores 
agradecem deputado
No dia 5, o prefeito de Novo Itacolomi, 
Moacir Andreolla, o vice Wilson Lopes, e 
os vereadores Edinho Magon e João 
Aparecido Vieira agradeceram ao deputado 
a minicarregadeira (bobcat) viabilizada 
para o município.
“Será muito útil nos serviços gerais da 
prefeitura. Agradecemos ao deputado mais 
esta conquista”, disse o prefeito.
O valor viabilizado pelo deputado foi de R$ 
224,3 mil.

Anahy, Corbélia e Iguatu
O deputado Artagão Júnior recebeu no dia 6 a visita dos 
prefeitos Carlos Antônio Reis (Anahy) e Dr. Giovani (Corbélia), 
acompanhados do ex-prefeito de Iguatu, Flávio Brandão.

Também estiveram presentes o presidente da Câmara de 
Corbélia, Paulo do Raio X, e o secretário geral da prefeitura de 
Anahy, Edimar Zannatta.

Na reunião, foram debatidas perspectivas de projetos dos 
municípios a serem trabalhados junto ao Governo do Estado na 
próxima legislatura.

Dia 5
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Governo do Estado libera R$ 31 
milhões para a assistência social
O deputado Artagão Júnior acompanhou a governadora Cida Borghetti 
e prefeitos no dia 6 no evento de liberação de R$ 31 milhões para 
projetos de assistência social em 233 municípios paranaenses

Os recursos são para ações voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes e das famílias 
acompanhadas pelo programa Família Paranaense, além da proteção de mulheres em situação 
de violência.

Do total repassado, R$ 24,5 milhões são do Fundo da Infância e Adolescência (FIA). Os recursos 
serão aplicados na qualificação profissional e programas de aprendizagem para adolescentes, 
atenção às famílias de adolescentes internados por medida socioeducativa e projetos para 
reinserção social desses jovens.

Confira os municípios da base do deputado que foram beneficiados:

Anahy (R$ 80 mil)
Corbélia (R$ 71,6 mil)
Marilândia do Sul (R$ 140 mil)
Marumbi (R$ 70 mil)
Novo Itacolomi (R$ 60 mil)
Boa Ventura de São Roque (R$ 50 mil)
Foz do Jordão (R$ 40 mil)
Palmital (R$ 200 mil)
Pinhão (R$ 316 mil)
Reserva do Iguaçu (R$ 40 mil)
Inácio Martins (R$ 130 mil)
Irati (R$ 220 mil)
Cândido de Abreu (R$ 40 mil)
Ivaiporã (R$ 204,7 mil)
Rio Branco do Ivaí (R$ 40 mil)
Rosário do Ivaí (R$ 40 mil)
São Pedro do Ivaí (R$ 144,3 mil)
Godoy Moreira (R$ 20 mil)
Porto Barreiro (R$ 60 mil)
Virmond (R$ 150 mil)

Os recursos também serão 
utilizados para a estruturação de 
conselhos tutelares, o atendimento 
a crianças e adolescentes vítimas 
de violência e o programa Crescer 
em Família, de acolhimento 
institucional de crianças 
afastadas judicialmente de suas 
famílias. Ainda serão feitas ações 
protetivas desenvolvidas nos 
Centros de Referência em 
Assistência Social (CRAS) e a 
prevenção ao uso, abuso e 
transição à dependência de álcool 
e outras drogas para crianças, 
adolescentes e suas famílias.

Dia 6



NOVEMBRO 2018

Goioerêprefeito recebe autorização 
para licitar minicarregadeira Os recursos de R$ 120 mil foram 

viabilizados pelo deputado Artagão 
Júnior. O prefeito está colocando 
R$ 60 mil de contrapartida para a 
compra de equipamentos de 
auxílio nos serviços de limpeza.
“Agradecemos ao deputado 
Artagão Júnior o recurso 
disponibilizado que vai nos ajudar 
na limpeza pública de Goioerê”, 
disse o prefeito.
Coelho ainda solicitou a 
intervenção do deputado para que 
seja dada agilidade no processo de 
construção do Cense (Centro de 
Socioeducação), cujo início do 
trâmite junto ao Governo do 
Estado se deu quando Artagão 
Júnior estava como secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos.

Marilândia do Sul
R$ 450 mil garantidos 
para asfalto novo 
no quadro urbano

Mais ruas no quadro urbano 
de Marilândia do Sul, que 
ainda não são asfaltadas, 
receberão a pavimentação. O 
prefeito Aquiles Takeda 
Filho esteve com o deputado 
Artagão Júnior no dia 6 e 
recebeu a autorização para 
licitar as obras. Os valores de 
R$ 450 mil foram 
viabilizados pelo deputado 
junto à Seil (Secretaria de 
Infraestrutura e Logística).

“Teremos asfalto novo no 
quadro urbano graças ao 
trabalho do deputado 
Artagão Júnior, que sempre 
nos ajudou com recursos 
para Marilândia. O projeto 
contempla diversas ruas da 
cidade”, completou o 
prefeito.

Dia 6
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Governo do Estado confirma a construção 
de 14 casas através da Cohapar

O prefeito Neimar 
Granoski, acompanhado 
da primeira-dama e 
secretária de Assistência 
Social, Marliza Schuartz 
Granoski, esteve com o 
deputado Artagão Júnior e 
com o presidente da 
Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), 
Nelson Cordeiro Justus, 
quando foi confirmada a 
informação.

Virmond

Guarapuava
Usina do Conhecimento passa a ser Unidade 
Administrativa Descentralizada do Estado

Através de articulação do deputado Artagão 
Júnior junto ao Governo do Estado, a Usina do 
Conhecimento do Guarapuava foi recentemente 
transformada em Unidade Administrativa 
Descentralizada (UD). 
“Esta transformação garante à usina 
recebimento de recursos do Fundo Rotativo 
para compra de materiais de expediente, 
pedagógicos e manutenção do prédio, como 
também merenda escolar”, explicou o chefe do 
NRE-Guarapuava, Marlon Douglas Pires. 
A demanda foi trabalhada junto à Secretaria de 
Estado da Educação e Fundepar. “O trabalho da 
Usina do Conhecimento é de suma importância 
para a educação de Guarapuava. Sabíamos que 
com esta medida garantiríamos a continuidade 

dos trabalhos ofertados a toda comunidade 
guarapuavana”, disse o deputado Artagão 
Júnior. 
Atualmente, a usina oferece 27 cursos e oficinas, 
que englobam Artes, Educação Física e aulas 
preparatórias para o Enem. Ainda há quatro 
turmas do Celem, com aulas de línguas 
estrangeiras. São mais de 900 alunos atendidos. 
“Agradecemos muito o trabalho do deputado 
Artagão Júnior por também ter viabilizado R$ 
143,2 mil para a primeira reforma da usina após 
20 anos da sua construção. Tudo isso contribui 
para a qualidade das aulas, mais conforto para 
os alunos e comunidade em geral, além de 
melhores condições de trabalho”, reforçou o 
professor Marlon.
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O prefeito Fernando Risso recebeu a 
autorização para homologar a compra de um 
trator para a comunidade de Alto Cascudo. Os 
recursos viabilizados pelo deputado foram de 
R$ 93,2 mil, com R$ 16,7 mil de contrapartida 
da prefeitura.
Também foi autorizado a licitar um caminhão 
de pequeno porte para o setor de aviação e 
obras. Foram R$ 80,4 mil canalizados pelo 
deputado e R$ 5,4 mil de contrapartida 
municipal.
O prefeito ainda foi ao Instituto das Águas, 
onde assinou convênio para o recebimento de 
301 tubos de concreto.

Diamante do Sul
maquinários e tubo de 
concreto garantidos

Consórcio de Saúde Assiscop recebe veículo 0 km

A Assiscop (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste) foi contemplada com 
um veículo Renault Duster, via Secretaria de Saúde. No dia 13, a presidente do consórcio 
e prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, esteve em Curitiba e recebeu as chaves do 
veículo.
“Agradecemos o apoio do deputado Artagão Júnior também nesta 
demanada. O carro será utilizado pelo setor administrativo da Assiscop”, 
explicou Marinez.
O consórcio de saúde abrange os municípios de Porto Barreiro, Laranjeiras do Sul, Nova 
Laranjeiras, Marquinho, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond.

Dia 12
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O deputado Artagão Júnior participou no dia 17 de um dos encontros do campori de jovens – 
Fortes, com mais de 7 mil jovens da União Sul Brasileira (USB) da Igreja Adventista do 7º Dia.
O deputado, que também é membro da IASD, esteve no evento, na Rua XV de Novembro em 
Curitiba, juntamente com o presidente da União Sul Brasileira (USB), Marlinton Lopes, com o 
líder de jovens da USB, Elmar Borges, demais pastores e líderes da IASD, além do vice-prefeito 
de Curitiba, Eduardo Pimentel.
No sábado, os jovens estavam na movimentada Rua XV com feiras de saúde e levando 
mensagens de fé e esperança às pessoas que transitavam pelo local.

O evento

Durante todo o feriado da Proclamação da 
República, os jovens vindos de cidades do Rio 
Grande Sul, Santa Catarina e Paraná, realizaram 
ações voluntárias na capital paranaense, como 
doações de roupas, comida, móveis e até 
reformas. O mutirão da solidariedade só foi 
possível com o levantamento de recursos feito 
pelos próprios participantes. Mais de 200 
famílias foram atendidas.

Artagão Júnior se reúne com mais 
de 7 mil jovens no Campori Fortes
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Novo Itacolomi
O prefeito de Novo Itacolomi, 
Moacir Andreolla, tratou de 
projetos e demandas gerais do 
município com o deputado 
Artagão Júnior, no dia 20. 
Acompanhado da vereadora Maria 
Benedita e da secretária de Saúde 
Priscila Felisbino, o prefeito pediu 
a intervenção do parlamentar na 
liberação de um caminhão 
prancha cujo processo está 
tramitando na Casa Civil.

Ainda foi tratado da adequação do projeto da construção da Unidade Básica de Saúde, que está sendo 
finalizada no município. “A obra começou fora da planta padrão e agora precisamos fazer 
ajustes no projeto e nas documentações”, explicou Moacir.

Bom Sucesso
No mesmo dia, o deputado Artagão 
Júnior atendeu o prefeito de Bom 
Sucesso, Raimundo Severiano de 
Almeida Junior, que trouxe 
documentações referentes ao 
projeto de recapeamento de ruas 
do quadro urbano. “Serão várias 
ruas da cidade contempladas, 
principalmente no bairro Bom 
Fim”, disse o prefeito.

Raimundinho também tratou do 
projeto da quadra do Colégio 
Estadual João Paulo I que estava 
prestes a entrar em processo 
licitatório. Os recursos para obra 
passam de R$ 300 mil.

Já acessou o site 
do deputado hoje? 

www.artagaojunior.com.br
E fique por dentro
das notícias diárias... 
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deputado anuncia reforma de 
colégios do NRE-Guarapuava em 
evento de entrega de equipamentos

Como parte da renovação do parque 
tecnológico no ambiente escolar, colégios 
abrangidos pelo Núcleo Regional de 
Educação de Guarapuava receberam, no dia 
22, novas impressoras e projetores 
multimídia. Os equipamentos fazem parte do 
programa Escola Conectada, do Governo do 
Estado. “Além de todos os colégios, a 
sede do núcleo também está recebendo 
os equipamentos”, disse o chefe do NRE, 
Marlon Douglas Pires.

O deputado Artagão Júnior participou do 
evento de entrega, realizado na Faculdade 
Guarapuava, que também foi alusivo ao Dia 
do Diretor de Escola, comemorado no último 
dia 12 de novembro.
O deputado parabenizou os diretores, 
professores e demais profissionais do núcleo 
e ainda anunciou a reforma de mais três 
colégios: Rui Barbosa, Visconde de 
Guarapuava e Teotônio Vilela, de Campina do 
Simão.

Usina do Conhecimento

No mesmo evento, Artagão Júnior também 
anunciou oficialmente a transformação da 
Usina do Conhecimento em Unidade 
Administrativa Descentralizada (UD), o que 
garante o recebimento de recursos do Fundo 
Rotativo para compra de materiais de 
expediente, pedagógicos e manutenção do 
prédio, como também merenda escolar.

Dia 22
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Livre do aluguel, CEEBJA Pinhão 
passa a ter sede própria e poderá 
realizar melhorias na estrutura

Foi entregue oficialmente, no dia 22, a sede do 
CEEBJA Pinhão, cuja estrutura física foi 
comprada pelo Governo do Estado. O prédio da 
unidade era alugado e a demanda pela aquisição 
foi apresentada ao deputado Artagão Júnior que 
articulou o pleito junto ao NRE-Guarapuava e 
Fundepar. Os recursos viabilizados para a compra 
do imóvel giram em torno de R$ 1,2 milhão.

“Parabéns a todos que acreditaram nesta 
conquista. Com muito trabalho e 
seriedade, conseguimos convencer o 
Governo do Estado da importância desta 
demanda e hoje podemos comemorar”, 
disse o deputado.

O diretor do CEEBJA, Cláudio Marcos 
Francesconi, explicou que o processo de aquisição 
da estrutura levou cerca de 10 anos, entre idas e 
vindas. “Após o deputado Artagão Júnior 
abraçar a causa, há cerca de dois anos, 
juntamente com o professor Marlon, chefe 
do NRE, o processo acelerou. Hoje 
estamos concretizando este sonho. 
Poderemos fazer diversas melhorias para 
atender os nossos alunos”, enfatizou o 
diretor.

O CEEBJA de Pinhão possui cerca de 550 alunos, 
entre a sede e as APDs (Ações Pedagógicas 
Descentralizadas), que funcionam em localidades 
rurais. Mas a maior concentração de alunos se dá 
mesmo na estrutura da sede, com 
aproximadamente 400 estudantes, nos três 
turnos.
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No dia 26, o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, recebeu a autorização da Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano) para homologar a compra de uma escavadeira hidráulica e uma 
minicarregadeira (bobcat).
“Agradecemos ao deputado Artagão Júnior a viabilização dos recursos e esperamos até 
semana que vem estar com os equipamentos”, disse o prefeito, acompanhado da secretária de 
Educação Cristiane Briones de Brito Gomes e da assistente social Emanuele do Couto.
Na Secretaria da Educação, Rejani ainda tratou de demandas referentes à APAE e à secretaria municipal 
de Educação.

Sedu autoriza 
homologação de 
equipamentos 

Marumbi

Em audiência na Sesp, prefeitos de 
Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí 
pedem providências na segurança

No mesmo dia, os prefeitos 
Raimundinho (Bom Sucesso) 
e José Isalberti (São Pedro do 
Ivaí) estiveram em audiência 
com o secretário de Estado da 
Segurança Pública e 
Administração Penitenciária, 
Julio Reis.
Eles relataram os alarmantes 
índices de violência 
registrados em ambos os 
municípios e pediram uma 
resposta efetiva das forças de 
segurança, como o 
acionamento dos serviços de 
inteligência, reforço policial e 
operações da Rotam com 
mais frequência.

“Estamos tendo furtos, 
roubos e homicídios em 
Bom Sucesso. Viemos a 
Curitiba pedir ajuda para 
que sejam tomadas 
providências que a 
sociedade espera”, disse o 
prefeito Raimundinho.

O secretário Julio Reis adiantou que já está sendo feito um 
monitoramento das ocorrências na região e sendo mapeados os 
locais com maior índice de criminalidade.
“É um trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar”, 
complementou o secretário da Segurança.
Os prefeitos também estiveram reunidos com o Major Adilson, o qual 
se inteirou de detalhes das ocorrências.
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Projeto de Quarto Centenário é 
o grande vencedor do Prêmio 
Gestor Público Paraná deste ano

O Projeto Cidadãos do Futuro, do município de 
Quarto Centenário, foi eleito o melhor do ano da 
6ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-
PR), promovido pelo Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Paraná (Sindafep). A 
cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no 
dia 26 à noite, no Plenário da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). O deputado Artagão 
Júnior acompanhou a solenidade.
O projeto de Quarto Centenário atende a crianças 
e adolescentes com oficinas de informática, 
matemática, música, teatro, balé, caratê e 
ginástica rítmica, incluindo alimentação (café da 
manhã, almoço e lanche).
“Parabenizo o prefeito Reinaldo Krachinski e 
toda sua equipe pelo belíssimo trabalho que 
vêm realizando frente à prefeitura. O projeto 
Cidadãos do Futuro é apenas uma das 
excelentes iniciativas desta gestão. Que este 

reconhecimento sirva de combustível para que 
o projeto siga em frente e de modelo para 
outras prefeituras do Paraná”, exaltou o 
deputado Artagão Júnior.
“Também parabenizamos o prefeito de 
Ivaiporã, Miguel Amaral, e sua equipe pelos 
projetos premiados”, completou Artagão Júnior. 
Ivaiporã teve dois projetos reconhecidos: “Hortas 
Pedagógicas – Sementinha do Saber” e 
“Valorizando a Vida – Não às Drogas”.
Ao todo, 30 municípios paranaenses tiveram 
projetos e programas premiados. 
Os projetos laureados pelo PGP-PR desenvolvem 
ações na agricultura, educação digital, saúde, 
inclusão social, transparência nas contas públicas, 
responsabilidade ambiental, geração de renda, 
gestão local, cultura, abastecimento de água, 
energia, cidadania e políticas sociais.
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Estado entrega Nova frota de 166 viaturas
A frota de segurança pública do Paraná recebeu no dia 27 o reforço de mais 166 novos veículos. São 117 
camionetes para a Polícia Militar e 27 para a Polícia Civil (modelo Trailblazer, Chevrolet) e 22 caminhões 
guinchos para a PM. O investimento do Governo do Estado foi de R$ 29 milhões.
O 16º BPM de Guarapuava está recebendo um caminhão guincho e cinco camionetes Trailblazer.
TRABALHO OSTENSIVO – Os novos veículos para a Polícia Militar reforçarão o trabalho ostensivo das 
unidades operacionais em diversas regiões do Estado, tanto no ambiente urbano quanto rural. O 
investimento para a compra dos veículos foi de R$ 24,3 milhões.
Os veículos serão destinados as Divisões do Cope, de Combate à Corrupção, Delegacia de Furtos e Roubos 
(DCCP), Furtos e Roubos de Carga (DENARC), Núcleo de Operações com Cães, Grupamento de Operações 
Aéreas (GOA), Divisão de Homicídio e de Proteção à Pessoa, Centro de Triagem (DIC), Divisão de 
Infraestrutura, Divisão Policial do Interior (DIP) e Tigre.

Guarapuava 
recebeu 
6 veículos

Dia 27
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Este é apenas um resumo 
das atividades do deputado 
Artagão Júnior em novembro.
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