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Dia 3

PRESTIGIANDO A  39ª FESTA DO PÊSSEGO EM IRATI

No dia 3, Artagão Júnior esteve em Irati prestigiando o último dia da 39ª Festa do Pêssego. O 
deputado e secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná esteve acompanhado do 
prefeito Jorge Derbli, do secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, demais 
lideranças e a população em geral.
Durante os três dias de programação no Parque Aquático de Irati, o evento contou com a Feira de 
Sabores, com 17 expositores que apresentam uma grande variedade de produtos como conservas, 
polpas congeladas, geleias, doces, embutidos, queijos, doces artesanais e panificação. Também 
houve espaço para o artesanato local e regional.
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ATENDIMENTOS
 DEZEMBRO 2017

Foz do Jordão

Morretes

Mallet

Vereador Antones dos Santos.

Presidente da Câmara Maurício 
Porrua, acompanhado do amigo 
Franklin Atayde Silva, 
responsável pelo marketing da 
revista Tribo D’água, de 
Paranaguá.  

vereador Antones 
dos Santos.

Dia 4
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Grupo de trabalho deve acelerar criação de 
assentamento na APA da Serra da Esperança

Em audiência pública em 
Guarapuava, no dia 5, foi dado o 
pontapé inicial para a criação de 
um grupo de trabalho com o 
intuito de resolver o problema de 
155 famílias que vivem 
acampadas na região da Área de 
Proteção Ambiental (APA) da 
Serra da Esperança.
Organizada pelo secretário e 
deputado Artagão Júnior, a 
audiência contou com as 
presenças do assessor especial 
para Assuntos Fundiários do 
Governo do Estado, Hamilton 
Luiz Serighelli, representantes do 
Incra, IAP, Emater, Ministério 
Público, Defensoria Pública, 
Prefeitura e Câmara de 
Vereadores, Unicentro, Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Rural, Conselho Gestor da APA, 
Conselho Municipal do Meio 
Ambiente e famílias que moram 
na região da APA.
 Desde 2004, as famílias que lá 
estão, além de sofrerem com a 
falta de luz e água, convivem com 
a incerteza.

 “O nosso desejo é que o Incra 
crie o assentamento e que 
possamos ter a certeza de que 
a terra é nossa e produzir com 
segurança. É complicado 
sobreviver em um lugar sem 
apoio, com ameaça de leilão e 
despejo. A maioria das famílias 
está produzindo, têm hortas e 
plantações”, explicou Valdinei 
Quadros Costa, representante 
das famílias.
 
GRUPO DE TRABALHO
 
Um grupo de trabalho para 
acelerar o processo de criação do 
assentamento será criado com 
membros de todos os órgãos que 
participaram da reunião. “O 
primeiro passo foi dado. 
Precisamos do parecer do IAP 
para que seja encaminhado ao 
Incra. Em paralelo, uma força-
tarefa será feita para realizar o 
levantamento judicial dos 
processos envolvendo as 
terras da região”, disse Artagão 
Júnior. 

PRODUÇÃO
 
De acordo com o técnico da 
Emater, Jairo Macedo, as famílias 
vêm sendo assistidas há mais de 
10 anos. “Porém, a 
irregularidade na posse da 
terra é um limitador. A Emater 
trouxe essa discussão para o 
conselho municipal de 
desenvolvimento rural. 
Ficamos felizes pelo que 
aconteceu aqui hoje, pelo que 
o secretário Artagão Júnior 
proporcionou em reunir todos 
os órgãos que têm o poder de 
decisão nessa questão. 
Poderemos contribuir de forma 
mais abrangente com projetos 
de produção. As famílias ali 
tem uma condição propícia 
para o desenvolvimento de 
projetos agropecuários”, 
argumentou.
 

Dia 5
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Garantida a readequação da 
carceragem da delegacia de 
Marilândia do Sul

Foi entregue no dia 6 o projeto de engenharia 
para a readequação da carceragem da Delegacia 
da Polícia Civil de Marilândia do Sul. 
Desenvolvido pela prefeitura, o projeto foi 
entregue ao secretário de Segurança e 
Administração Penitenciária do Paraná, Wagner 
Mesquita.
 
“O projeto está maduro e no caminho certo. 
Vamos priorizá-lo para o orçamento de 2018”, 
disse Mesquita, que elogiou o trabalho feito pela 
prefeitura. A expectativa é que em fevereiro a obra 
seja licitada. O orçamento gira em torno de R$ 
700 mil.
 O secretário e deputado Artagão Júnior, 
acompanhou na reunião o prefeito Aquiles Takeda 
Filho, o engenheiro da prefeitura Augusto 
Ciskoski, o delegado da comarca Felipe Ribeiro 
Rodrigues, a primeira-dama e contadora Daiane 
Delamico e o chefe de gabinete Aristides Bueno 
Junior.
 
“O projeto foi desenvolvido pela prefeitura 
com base no sinal verde que o secretário 
Mesquita nos deu em uma audiência em maio 
deste ano para que o processo fosse 

acelerado. Graças ao empenho do prefeito 
Aquiles e sua equipe cá estamos com a obra 
garantida. Com certeza é uma grande 
conquista para a segurança de Marilândia e de 
toda a comarca”, reforçou Artagão Júnior. A 
Comarca de Marilândia do Sul abrange os 
municípios de Rio Bom, Mauá da Serra e 
Califórnia.
 
Segundo o delegado, a readequação se faz 
necessária por questões de logística. “Com a 
reforma vamos ter um poder maior de 
fiscalização, pois os presos não estarão mais 
espalhados pela comarca. Também vamos ter 
a separação de mulheres e menores e a 
construção de um solar”, informou Rodrigues. O 
prefeito Aquiles agradeceu e apresentou novas 
demandas. “Nós agradecemos e pedimos, se 
possível, que Marilândia seja contemplada 
com uma viatura descaraterizada para a 
polícia civil e uma caminhonete traçada para a 
PM, que será muito útil pelo fato de termos 
muitas estradas rurais”, reivindicou.
O secretário de Segurança adiantou que o Estado 
vai adquirir novas viaturas policiais e que 
Marilândia do Sul estará nas prioridades.

Dia 6
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Emater recebe 139 novos 
veículos para auxiliar nos 
trabalhos de campo

No Dia Nacional do Extensionista Rural, 
comemorado no dia 6, foram entregues mais 139 
novos veículos ao Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater). Os 
automóveis vão substituir parte da antiga frota, 
composta por mil veículos, usada para o 
atendimento aos pequenos agricultores. Desde 
2011, o Governo do Estado trocou 761 veículos da 
autarquia.
 
A cerimônia de entrega aconteceu no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba, e contou com a participação do 
governador Beto Richa, do secretário e deputado 
Artagão Júnior, do secretário Especial de 
Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário 
do governo federal, Jefferson Corietac, e do 
secretário de Agricultura e do Abastecimento, 

Norberto Ortigara, além de representantes das 
unidades da Emater no Estado. O Governo do 
Estado também adquiriu 139 computadores para 
modernizar a estrutura do órgão e fortalecer o elo 
com os agricultores.
 
PARCERIA – Foram investidos R$ 5 milhões na 
compra dos veículos, com recursos dos governos 
estadual e federal. Com os carros da Volkswagen, 
modelo Gol, os extensionistas visitam as 
propriedades dos produtores rurais do Paraná 
atendidas pela Emater.
 Entre os municípios contemplados estão: 
Guarapuava, Prudentópolis, Turvo, Palmital, Irati, 
Imbituva, Guamiranga, Paranaguá, Antonina, 
Morretes, Guaratuba e Reserva.
 

Dia 6
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DIA 6

 DEZEMBRO 2017

Os vereadores Ennio Alves Farias e Silvio Aparecido Bessani, de Quarto Centenário,  
solicitaram a intervenção do deputado junto ao Governo do Estado para que sejam 
atendidas demandas do município. Em especial, uma academia ao ar livre nos 
conjuntos Novo Horizonte e Bela Vista e um poço artesiano na área rural.  

Vereadores de Quarto Centenário reforçam 
pedido de academia ao ar livre e poço artesiano

Casa Civil autoriza ajuste orçamentário na 
obra da escola municipal de Ariranha do Ivaí

Em reunião na Casa Civil, foi autorizado o reajuste orçamentário na planilha das obras da Escola 
Municipal Demétrio Verenka de Ariranha do Ivaí. Na audiência acompanhada pelo Artagão Júnior, o 
chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, autorizou o aumento do repasse do Estado na obra, cujo valor do 
convênio é de aproximadamente R$ 2,6 milhões (deste valor, 30% são recursos de contrapartida da 
prefeitura).

O prefeito Augusto Cicatto e o vice Carlos Bandiera de Mattos haviam feito a solicitação em novembro. 
“A participação do Estado vai aumentar em R$ 529 mil, o que ajudará muito a nossa prefeitura”, 
disse o prefeito, agradecendo a intervenção do deputado Artagão Júnior e o atendimento do chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossoni.

Dia 6
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confraternização em irati

Em Irati, na noite do dia 7,  Artagão Júnior foi recepcionado por 
amigos em um evento de confraternização.
 Estiveram presentes prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, 
secretários, lideranças e familiares de toda a região de Irati. O 
prefeito Jorge Derbli estava cumprindo agenda em Brasília.  

Dia 7
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O prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, assinou 
convênio com o Governo do Estado, no dia 11, para a 
construção do Meu Campinho, projeto de quadra 
esportiva com grama sintética da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano.
 
No valor de R$ 380 mil, o prefeito disse que a obra é 
muito aguardada pelo município. “Com certeza é 
uma grande conquista para a população de 
Marumbi. Agradeço a todos que nos ajudaram na 
viabilização dos recursos. O deputado Artagão 
Júnior, o deputado Stephanes Junior, o secretário 
da Sedu, João Carlos Ortega, o Ratinho Junior e o 
governador Beto Richa”, destacou Adhemar. 

Marumbi assina convênio para 
a construção do Meu Campinho

Boa Ventura de São Roque garantiu R$ 
550 mil através de convênios 
celebrados no dia 11.
 “Agradecemos ao secretário e 
deputado Artagão Júnior a 
viabilização de R$ 300 mil que serão 
utilizados na construção de um 
barracão industrial em frente ao 
CTG. Também agradecemos ao 
chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, 
os R$ 250 mil para a construção de 
quatro salas de aula na escola 
municipal Nossa Senhora 
Aparecida”, agradeceu o prefeito 
Edson Hoffmann, acompanhado do 
secretário de Administração Adilson 
Roque dos Santos.

obras em  
Boa Ventura  
de São Roque 

 
Com o prefeito Zelírio Peron Ferrari, de Santo 
Antônio do Sudoeste, foram discutidas 
questões referentes à agência do trabalhador 
do município.

De Porto Barreiro, o secretário e deputado 
Artagão Júnior recebeu a prefeita Marinez Crotti, 
acompanhada do secretário administrativo José 
Crotti e do vereador José dos Santos (Dico), 
oportunidade em que discutiram o andamento de 
projetos junto ao Governo do Estado.

Santo antônio do sudoeste

PORTO BARREIRO

Dia 11
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Cerca de 4,5 milhões são 
liberados a municípios da base 

Mais municípios da base de atuação do deputado Artagão Júnior assinaram convênios com o Governo 
do Estado, no dia 11. São recursos e obras de toda ordem, que vão desde pequenas reformas até a 
construção de barracões industriais e quadras esportivas.
 
A assessoria do deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos no evento. Confira:
 
Marilândia do Sul: pavimentação asfáltica (R$ 600 mil)
Ivaiporã: pavimentação asfáltica (R$ 500 mil)
Rio Bonito do Iguaçu: pavimentação asfáltica (R$ 1 milhão)
São Pedro do Ivaí: construção de mini-arena com quadra sintética (R$ 250 mil)
Virmond: pavimentação asfáltica (R$ 170 mil)
Boa Ventura de São Roque: construção de barracão industrial (R$ 300 mil)
Inácio Martins: construções do “Meu Campinho”, segundo bloco da nova sede da Apae, barracão 
industrial e aquisição de equipamentos rodoviários (R$ 1,6 milhão).   

Dia 11
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Usina do Conhecimento de 
Guarapuava passará por reforma geral 

A Usina do Conhecimento de 
Guarapuava vai passar por 
reformas em sua estrutura. No 
dia 12, foi realizado o processo 
licitatório via sistema eletrônico 
na Fundepar. O valor licitado foi 
de R$ 143,2 mil e a empresa 
arrematante foi a Resende 
Engenharia.
Os recursos foram viabilizados 
pelo secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, em 
novembro, quando acompanhou 
a diretora da Usina, Francisca 
Valéria Latrino, em audiência com 
o chefe da Casa Civil, Valdir 
Rossoni.
 
“São recursos importantes que 
o Governo do Estado está 
liberando para ajudar nas 
melhorias das estruturas 
educacionais. Agradecemos ao 
Rossoni e ao governador Beto 
Richa o atendimento desta 

demanda apresentada”, 
ressaltou Artagão Júnior.
 
Atualmente, a Usina do 
Conhecimento de Guarapuava 
oferece 27 cursos e oficinas, que 
englobam Artes, Educação Física 
e aulas preparatórias para o 
Enem. “Também temos mais 
quatro turmas do Celem, com 
aulas de línguas estrangeiras. 
Atendemos um total de 936 
alunos”, contou a agente 
educacional Carla Giovana 
Fontanella.
De acordo com a coordenadora 
da Usina, Francisca Valéria 
Iatrino, será feita uma reforma 
geral na estrutura. “Vamos 
revisar a cobertura, trocar 
telhas, rufos e vidraça. Também 
vamos trocar fechaduras e 
travas, dando maior 
segurança”, explicou.
Na área externa, será refeita a 
iluminação com postes de ferro. 

Na parte interna, serão trocadas 
luminárias por lâmpadas de led. 
Ainda será reformado o piso do 
anfiteatro, calçadas e feita a 
pintura de toda a parte externa da 
Usina.
 
“Estamos muito felizes. 
Enquanto a maioria dos 
Estados está em situação 
precária, temos que erguer as 
mãos para o céu, pois estamos 
recebendo tudo direito e ainda 
vamos ter essa reforma. Será a 
primeira em 20 anos. Com 
certeza vai mudar a realidade 
de quem passa por aqui. Por 
isso agradecemos ao chefe da 
Núcleo Regional de Educação, 
professor Marlon, ao deputado 
Artagão Júnior e ao chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossoni, por 
esse trabalho em conjunto”, 
destacou a coordenadora.

Dia 12
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Sanepar deve iniciar 
obras na rede de esgoto 
de Bom Sucesso em 2018

De acordo com o diretor administrativo da Sanepar, Luciano Machado, a construção da rede de 
esgoto de Bom Sucesso deve começar em 2018. O representante da companhia paranaense de 
saneamento esteve em reunião, no dia 12, com o prefeito Raimundo Severiano de Almeida Junior e 
o secretário e deputado Artagão Júnior, que pediu agilidade no início das obras.
Segundo o prefeito, o município só tem fossa séptica. “O contrato com a Sanepar é de 2013 e tem 
o prazo de 30 anos. Até 2022 teremos que ter 40% da cidade com rede de esgoto. Então 
estamos atrasados”, comentou Raimundinho. “Mas agora estamos trabalhando para acelerar o 
máximo possível estas obras. E, felizmente, tivemos a garantia do início já para o ano que 
vem”, comemorou o prefeito.  

Palmital vai adquirir 
duas retroescavadeiras 

O Governo do Estado autorizou o início do 
processo licitatório de duas retroescavadeiras 
para o município de Palmital. O prefeito Ney de 
Souza recebeu o documento do secretário e 
deputado Artagão Júnior, no dia 12, e falou 
sobre a importância destes maquinários.
“Temos o programa municipal chamado 
Porteira Adentro que visa readequar as 
estradas rurais. As retros vão auxiliar no 
trabalho de cascalhamento nas chegadas 
das propriedades rurais, mangueiras, bacias 
leiteiras, valas de silagem e limpeza de 
bebedouros”, explicou o prefeito.
O valor do convênio é de R$ 440 mil, sendo R$ 
20 mil de contrapartida da prefeitura.  

Dia 12
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prestando contas do trabalho 
em Quarto Centenário e Juranda 
com a chegada do Papai Noel

 DEZEMBRO 2017

O secretário e deputado Artagão Júnior esteve em Quarto Centenário e Juranda, no dia 12, 
oportunidade em que ambos os municípios realizaram festas comemorando a chegada do Papai Noel.

Em Juranda, na companhia da prefeita Leila Amadei e 
demais autoridades do município, também foi feita uma 
prestação de contas. Somados, os investimentos do Estado 
no município somente neste primeiro ano de mandato da 
prefeita beiram os R$ 10 milhões.  

Em Quarto Centenário, com o prefeito Reinaldo 
Krachinski e sua equipe, Artagão Júnior relembrou de 
conquistas para o município obtidas recentemente 
junto ao Governo do Estado, como a viabilização de 
ambulância, R$ 250 mil para a compra de um caminhão, 
R$ 40 mil para equipamentos de fisioterapia, perfuração 
de dois poços artesianos, projeto de regularização 
fundiária de mais de 500 lotes, entre outros.

Quarto Centenário

Juranda

Dia 12
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Em Santa Lúcia, no dia 13, Artagão Júnior esteve reunido com o 
prefeito Renato Tonidandel e os vereadores Diego Jurisch, Lui, 
Mané e Vana.

“Estamos comunicando o atendimento do pedido feito pelos 
vereadores da liberação de R$ 120 mil para a compra de 
automóveis para a Saúde. Também estamos garantindo ao 
prefeito mais R$ 70 mil para a aquisição de um ou dois 
parquinhos infantis (playground)”, afirmou Artagão Júnior.

anúncio de recursos dem santa lúcia

Dia 13



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15

discutindo projetos em 
nova santa bárbara

 DEZEMBRO 2017

O secretário e deputado Artagão Júnior esteve no município de Nova Santa Bárbara, no dia 13.

Reunido com o prefeito Eric Kondo, vereadores e lideranças, foram debatidas as principais 
demandas do município com o objetivo de trabalhar os projetos para o ano que vem.

 Artagão Júnior ainda prestigiou a formatura das crianças do 4º ano da Escola Municipal.

Dia 13



16 DEZEMBRO 2017

Municípios da base garantem 
recursos para playground

Municípios da base de atuação do deputado Artagão Júnior assinaram convênios com o Governo do 
Estado, no dia 13, para a liberação de recursos.

Acompanhados da assessoria do deputado, estiveram na Sedu (Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano) os prefeitos Emerson Toledo (Cambira), Jorge Derbli (Irati), José Lineu Gomes (Nova 
Laranjeiras) e Gerôncio Carneiro Rosa (Rio Branco do Ivaí).

 Confira quanto o deputado viabilizou para cada município:

Cambira: R$ 70 mil para a construção de playground (parquinho infantil)
Irati: R$ 120 mil para trator multiúso Bobcat e R$ 70 mil para playground
Nova Laranjeiras: R$ 70 mil para a construção de playground
Rio Branco do Ivaí: R$ 280 mil para a construção de mini-arena esportiva

Dia 13
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Artagão Júnior viabiliza 
R$ 650 mil para 

pavimentação no 
aeroporto de Guarapuava: 

'Seremos um polo’

O Governo do Estado, por meio do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem), assinou 
convênio com a prefeitura de Guarapuava para a pavimentação asfáltica de uma área de 
11.309,46m² no Aeroporto Tancredo Thomas de Faria.

“Os recursos canalizados para o aeroporto vão ajudar a nossa cidade a se transformar 
efetivamente em um polo. Investimentos serão conquistados, o turismo será projetado e, com 
certeza, novas perspectivas serão traçadas. Por isso, atendemos a solicitação do prefeito e 
canalizamos esse recurso de R$ 650 mil. Juntamente com os demais deputados e parceiros, 
será viabilizado este sonho e necessidade para a nossa cidade de Guarapuava”, ressaltou no 
dia 13 o secretário e deputado Artagão Júnior.

O prefeito Cesar Silvestri Filho explicou que em breve Guarapuava receberá voos comerciais da 
empresa Azul e, para isso, o aeroporto deve estar de acordo com as normas da Anac. “A obra de 
construção do novo terminal de passageiros e a readequação da estrutura está acontecendo 
com a parceria dos empresários guarapuavanos e esse convênio se soma a essas melhorias 
com a pavimentação do pátio de manobras, taxiway e via de acesso ao Sescinc (Sessão 
contra Incêndio)”, especifica o prefeito.

O valor do convênio para pavimentações soma R$ 1.319.952,09 com a contrapartida do município. 
Além disso, serão liberados mais R$ 852 mil para aquisição, instalação, homologação e manutenção 
dos equipamentos da EPTA (Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e Tráfego 
Aéreo). Os recursos são oriundos de emendas dos deputados estaduais que representam 
Guarapuava na Assembleia Legislativa: Artagão Júnior, Bernardo Carli e Cristina Silvestri.

Dia 13
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Em Londrina, no dia 14, o secretário e 
deputado Artagão Júnior esteve reunido 
com o vereador João Martins e sua equipe.
Na oportunidade, o vereador solicitou ao 
secretário a inclusão de Londrina, em 2018, 
no roteiro da feira de serviços Paraná 
Cidadão.
Artagão Júnior também sinalizou a 
viabilização de R$ 70 mil para a construção 
de dois playgrounds (parquinho infantil).

visita a vereador 
de londrina

PARANÁ CIDADÃO EM QUATIGUÁ

Quatiguá foi o último do ano a receber o evento Paraná Cidadão. O evento começou no dia 13 
com o Projeto Criança e Adolescente Protegidos e seguiu disponível para a população nos dia 
14 e 15. Em três dias, cerca de 1.600 pessoas passaram pela Escola Municipal Bom Pastor.
O programa tem o objetivo de promover o acesso da população a emissão de carteiras de 
identidade, cadastro para as tarifas sociais de água e luz e intermediação de vagas de 
emprego. 
Além disso, a população também contou com orientações nas áreas da saúde, assistência 
social e educação, entre outras. Durante os três dias, foram oferecidos cerca de 50 serviços 
gratuitos.

“Esta é uma característica do Paraná Cidadão, levar a estrutura do estado para mais 
perto das pessoas que mais precisam, facilitar a vida dessas pessoas. Só neste evento, 
foram 50 serviços oferecidos à população”, comentou o secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, que participou da abertura oficial do evento, no dia 
14.

Ao todo, foram realizados 6.500 atendimentos durante o Paraná Cidadão.

Dia 14
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agenda em guarapuava

Em Guarapuava, no dia 14, foram entregues aproximadamente 150 kits de identificação visual para 
atletas e técnicos do Programa Talento Olímpico do Paraná – TOP 2020. O secretário e  deputado 
Artagão Júnior acompanhou o secretário de Esporte e do Turismo, Douglas Fabrício, na entrega dos kits.

Programa 
Talento Olímpico 
do Paraná

O deputado ainda participou da 
inauguração do CMEI (Centro de 
Educação Infantil) Elza Carollo Silvestri.

Inauguração de CMEI

Logo após, com o prefeito Cesar 
Silvestri Filho, o secretário do Esporte 
Douglas Fabrício e demais amigos de 
Guarapuava e região, Artagão Júnior 
jogou futebol em uma partida de 
confraternização de final de ano.  

Futebol

Dia 14
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Câmara Municipal de Guarapuava 
devolve R$ 4,2 milhões à Prefeitura

Na Câmara Municipal de Guarapuava, no dia 15, o secretário e deputado Artagão Júnior 
participou do Ato de Devolução de Saldo de Recursos Financeiros do Legislativo para o 
Executivo.
O presidente da Câmara João Carlos Gonçalves e demais vereadores fizeram a devolução de R$ 
4,2 milhões, resultado de economia recorde na história do legislativo guarapuavano.

 Deste montante, R$ 3 milhões serão destinados às obras do Centro Oncológico de 
Especialidades São Vicente de Paulo (Hospital do Câncer da Cidade dos Lagos) e R$ 1,2 milhão 
designados para obras e projetos da prefeitura.

Deste montante, 
R$ 3 milhões serão 

destinados às obras do 
Centro Oncológico de 

Especialidades São 
Vicente de Paulo

Dia 15
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cinco municípios da base garantem 
recursos para playgrounds e veículos

Mais municípios da base do deputado Artagão Júnior garantiram recursos do Governo do 
Estado no dia 15. Os prefeitos dos municípios de Ivaiporã, Carambeí, Lunardelli, Mangueirinha 
e Matinhos foram acompanhados pela assessoria do deputado na Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano), onde os convênios foram assinados. Ivaiporã

Carambeí

Lunardelli

Mangueirinha

Ivaiporã R$ 190 mil (veículos) R$ 70 mil (playground)

R$ 70 mil (playground)

Matinhos R$ 100 mil (trator Bobcat)

Dia 15

R$ 70 mil (playground)
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Mais 28 municípios da base do 
deputado Artagão Júnior 
assinam convênios com a Sedu
No dia 18, outros 28 municípios que fazem parte da base de atuação do deputado Artagão Júnior 
assinaram convênios com o Governo do Estado. Os prefeitos assinaram a documentação com a 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Os recursos, a fundo perdido, são para a construção de 
playground (parquinho infantil), praças, veículos e campos de futebol com grama sintética.

Confira:

Santa Lúcia: R$ 70 mil (playground)
Lindoeste: R$ 70 mil (playground)
Santa Tereza do Oeste: R$ 70 mil (playground)
Tupãssi: R$ 70 mil (playground)
Iguatu: R$ 70 mil (playground)

Quarto Centenário: R$ 70 mil (playground)

Santa Maria do Oeste: R$ 50 mil (veículos)

Boa Ventura de São Roque: R$ 70 mil (playground)

Novo Itacolomi: R$ 70 mil (playground)
Marumbi: R$ 100 mil (praça)
Marilândia do Sul: R$ 70 mil (playground)
São João do Ivaí: R$ 70 mil (playground)
Faxinal: R$ 70 mil (playground)
Godoy Moreira: R$ 70 mil (playground)
Cândido de Abreu: R$ 70 mil (playground)
Lidianópolis: R$ 70 mil (playground)
Manoel Ribas: R$ 100 mil (trator multiúso Bobcat)

Mato Rico: R$ 70 mil (playground)

Pontal do Paraná: R$ 100 mil (veículos)

Colombo: R$ 70 mil (playground)

Porto Barreiro: R$ 70 mil (playground)
Virmond: R$ 70 mil (playground)
Rio Bonito do Iguaçu: R$ 100 mil (veículos)
Cantagalo: R$ 70 mil (playground)

Prudentópolis: R$ 100 mil (trator multiúso Bobcat)

Chopinzinho: R$ 70 mil (playground)

Ibaiti: R$ 280 mil (campo com grama sintética)

Ventania: R$ 70 mil (playground)

Santa Tereza do Oeste

Tupãssi Iguatu

Santa Lúcia Lindoeste

Quarto Centenário

Dia 18
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Boa Ventura de São Roque

São João do Ivaí

Faxinal

Santa Maria do Oeste Novo Itacolomi

Marumbi Marilândia do Sul

Godoy Moreira Cândido de Abreu

Lidianópolis Manoel Ribas Mato Rico

Pontal do Paraná Colombo Porto Barreiro

Virmond Rio Bonito do Iguaçu Cantagalo
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Prudentópolis

Chopinzinho

Ibaiti

Ventania
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Estado libera R$ 1,1 milhão para a 
construção de quatro quadras de 
grama sintética em Guarapuava

Quatro novas quadras de futebol com grama sintética serão construídas 
em Guarapuava. Por intermédio do secretário e deputado Artagão Júnior, 
o prefeito Cesar Silvestri Filho assinou, no dia 19, convênio com a Sedu 
(Secretaria do Desenvolvimento Urbano). 
Os recursos viabilizados são de R$ 1,1 milhão.

“Este é um pedido dos vereadores que estamos tendo a felicidade 
de anunciar a viabilização dos recursos, a fundo perdido”, disse o 
deputado Artagão Júnior.

De acordo com o prefeito, ainda serão definidos os locais das novas 
quadras. “Vamos avaliar dentro dos próximos meses, juntamente 
com o deputado Artagão Júnior e com os vereadores, quais serão 
os locais mais adequados para construirmos as quadras”.  

Dia 19
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O prefeito de Palmital, Ney de Souza, assinou convênio com a  Sedu, no dia 19, para a 
construção do “Meu Campinho”.

No valor de R$ 380 mil, o projeto contempla a construção de uma quadra de futebol com grama 
sintética, academia ao ar livre e um parquinho infantil.

A obra ficará na Vila Carolo, ao lado da rodoviária do município.

“É o nosso bairro mais populoso que abrange mais cinco vilas. Agradecemos aos 
deputados Artagão Júnior e Cristina Silvestri a intervenção junto ao Governo do Estado 
para que os recursos fossem canalizados para Palmital”, ressaltou o prefeito Ney.  

Palmital é contemplado com 
o projeto Meu Campinho

Dia 19
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Ordem Estadual do Pinheiro 
condecora 60 personalidades do 
Paraná, incluindo dois guarapuavanos

O secretário e deputado Artagão Júnior 
participou da cerimônia de condecoração da 
Ordem Estadual do Pinheiro, no dia 19, 
conferida para 60 personalidades. Foram 
homenageados com a mais alta honraria do 
Governo do Paraná empresários, artistas, 
escritores, lideranças religiosas, lideranças 
políticas, expoentes dos esportes, do Poder 
Judiciário e profissionais de diversas áreas.
Neste ano, os guarapuavanos Nivaldo Kruger e 
Odacir Antonelli receberam a comenda.

Indicados por organizações da sociedade civil, 
os nomes dos homenageados passam por uma 
comissão do Governo do Estado e são 
formalizados por decreto do governador.
“Com certeza o Nivaldo e o Odacir merecem 
o reconhecimento por todo o trabalho que 
prestam em prol não só de Guarapuava, mas 
de todo o Paraná”, disse Artagão Júnior.
Neste ano, a outorga da Ordem do Pinheiro 
marca os 164 anos da Emancipação Política do 
Paraná, comemorado em 19 de Dezembro.  

Dia 19



28 DEZEMBRO 2017

Governo do Estado autoriza licitação 
do asfalto entre Mato Rico e Pitanga

Foi autorizada no dia 19 a 
licitação para obras de 
pavimentação de 43,1 
quilômetros da PR-239, que liga 
os municípios de Mato Rico a 
Pitanga, na região Central do 
Paraná. O investimento é de R$ 
133,5 milhões.
O secretário e eputado Artagão 
Júnior, um dos principais 
interlocutores da demanda, 
participou do evento.
“Comemoramos esta grande 
conquista, que vem sendo 
trabalhada há muito tempo. 
Agradecemos aos vereadores, 
ao ex-prefeito Altair Zampier 
que esteve conosco em todos 
os momentos deste processo e 
ao governador Beto Richa, pela 

sensibilidade e coragem de 
fazer com que este sonho se 
transformasse em realidade”, 
disse Artagão Júnior.
Atualmente a estrada entre Mato 
Rico e Pitanga é de terra. A 
pavimentação deste trecho faz 
parte do Programa Estratégico de 
Infraestrutura e Logística de 
Transportes do Paraná, que tem 
financiamento do Banco 
Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Ligar 
cidades que ainda não têm 
acesso asfaltado à malha 
rodoviária do Estado é um dos 
grandes objetivos do programa.
“O aval para operações de 
crédito internacional que 
possibilitam esses 

investimentos em infraestrutura 
só foi possível devido ao ajuste 
fiscal realizado nos últimos 
anos”, lembrou o governador.

CONQUISTA - A pavimentação 
entre Mato Rico e Pitanga vai 
beneficiar mais de 35 mil 
moradores dos dois municípios, 
em especial os pequenos 
produtores, facilitando o 
escoamento da produção 
agrícola. A obra também 
beneficiará estudantes de cursos 
superiores, que atualmente levam 
mais de três horas para percorrer 
os cerca de 43 quilômetros para 
chegar às universidades 
localizadas em Pitanga.

Dia 19
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O prefeito de Nova Cantu, José Carlos Gomes, e o prefeito de Imbituva, Bertoldo Rover, 
assinaram convênio com a Sedu, no dia 20. Os recursos, viabilizados pelo secretário e 
deputado Artagão Júnior serão utilizados para a construção de playgrounds (parquinho 
infantil) na área urbana dos municípios. Para Nova Cantu os recursos são de R$ 70 mil. Já 
para Imbituva o valor viabilizado é de R$ 140 mil. 

Nova Cantu e Imbituva recebem recursos 
para construção de playgrounds

Dia 20
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Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Ivaiporã e Pinhão 
são contemplados com obras na rede de esgoto

No dia 21, foi anunciado R$ 1,5 bilhão para obras na rede de esgoto de municípios paranaenses, 
através de convênio entre a Sanepar, Caixa Econômica Federal e Ministério das Cidades.
Artagão Júnior participou do evento ao lado do governador Beto Richa, do presidente da 
Sanepar, Mounir Chaowiche, do presidente da Caixa, Gilberto Occhi, entre outras autoridades.

Entre os municípios contemplados destacam-se:

Guarapuava: R$ 33,2 milhões para aumento da capacidade da Estação de Tratamento de 
Esgoto Vassoural e Sul II.

Laranjeiras do Sul: R$ 13,7 milhões para execução de 25 mil metros de rede coletora, 2,8 km 
de coletor tronco e receptor, mil ligações prediais, uma estação elevatória de esgoto, 649 metros 
de linha de recalque, obras de reabilitação na ETE Invernada, 1 km de emissário final de 
lançamento no arroio Invernada, entre outros itens.

Ivaiporã: R$ 43,9 milhões para execução 81,2 mil metros de rede coletora, 7,4 km de 
interceptores, 4.184 ligações prediais, 3 estações elevatórias de água com 7,7 km de linha de 
recalque, desativação de ETE existente, emissário de lançamento no Rio Pindaúva, entre outros 
itens.

Pinhão: R$ 10 milhões para execução de 23,5 mil metros de rede coletora, 3,2 km de coletor 
tronco e interceptores, 1.121 ligações prediais, uma estação elevatória de esgoto com 405 
metros de linha de recalque, entre outros itens.

Outros municípios que também foram contemplados com obras na rede de esgoto são Ibaiti, 
Juranda e Carambeí  

Dia 21
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O apoio do Governo do Estado e da Sanepar ao 
Circuito Paranaense de Skate Amador foi 
renovado, através de assinatura de convênio. O 
presidente da Federação, Adalto Elias Pereira, 
esteve no dia 21 com o secretário e deputado 
Artagão Júnior e o presidente da Sanepar, Mounir 
Chaowiche, oportunidade em que agradeceu.
“Todo o patrocínio para o evento do ano que 
vem está garantido. Os repasses são feitos à 
federação através da Lei de Incentivo ao 
Esporte, para custear a estrutura. Agradeço 
muito ao secretário e deputado Artagão Júnior 
o apoio e parceria durante todo o processo, e 
ao Mounir Chawoiche a renovação do 
contrato”, destacou. Com o reconhecimento do 
Skate como esporte olímpico, Adalto acredita que 
a modalidade se fortalecerá ainda mais. O circuito 
em 2018 foi aumentado de 4 para 6 etapas. Os 
municípios que sediarão as competições são 

Apucarana, Londrina, Cianorte, Sarandi, Foz do 
Iguaçu, e Ivaiporã.
O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, também 
esteve reunido com Adalto, Artagão Júnior e o 
vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, nesta 
Quinta.

“Ficamos muito felizes em poder sediar 
novamente uma etapa do circuito paranaense 
de Skate. Estamos dando todo o apoio para a 
realização do evento”, disse o prefeito Miguel.
As inscrições dos skatistas para as etapas do 
circuito de 2018 serão gratuitas.

“Estamos juntos com a federação de skate, 
com o presidente Adalto e todos os envolvidos 
na realização das competições, além dos 
atletas que competirão. Contem sempre 
conosco”, reforçou Artagão Júnior.  

Circuito Paranaense de Skate 
Amador se fortalece no Paraná

Dia 21
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O prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, e o vice Ulisses Mingote estiveram com o secretário e 
deputado Artagão Júnior, no dia 21.

Na oportunidade, eles agradeceram ao deputado a viabilização de R$ 280 mil junto à Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano para a construção de u ma quadra de futebol com grama sintética. O 
convênio foi assinado no dia 18.

“Agradecemos ao deputado o empenho na liberação destes recursos. Vamos fazer uma 
audiência pública para decidirmos o local que receberá o campo”, explicou o prefeito.

 

Prefeito e vice de Ibaiti agradecem  
a liberação de R$ 280 mil

Dia 21
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O prefeito de Laranjeiras do Sul, Berto Silva, 
assinou convênio com o Governo do Estado, no 
dia 21, no valor de R$ 140 mil. O secretário e 
deputado Artagão Júnior foi quem viabilizou os 
recursos na Sedu  que serão utilizados na 
construção de playgrounds (parque infantil).

“É um projeto que tem por objetivo atender a 
instituição da família, com um local 
adequado para as nossas crianças, pais e 
mães passarem momentos alegres. Estamos 
precisando disso. Fico feliz por poder 
atender o pedido dos vereadores Alex da 
Farmácia e Marcio dos Alexandre e continuar 
podendo contemplar Laranjeiras do Sul com 
investimentos do Governo do Estado”, 
destacou Artagão Júnior.

“É um recurso a fundo perdido para 
construirmos parques infantis em várias 

partes da cidade. É uma demanda dos 
vereadores Alex e Marcio e hoje estamos 
aqui assinando o convênio. Obrigado em 
nome dos vereadores e da população de 
Laranjeiras por esse projeto que vai atender 
a criançada”, agradeceu o prefeito.

Rede de Esgoto

Também nesta quinta, Berto Silva assinou 
convênio com a Sanepar no valor de R$ 13,7 
milhões para execução de 25 mil metros de rede 
coletora de esgoto. O projeto ainda contempla 
2,8 km de coletor tronco e receptor, mil ligações 
prediais, uma estação elevatória, 649 metros de 
linha de recalque, obras de reabilitação na ETE 
Invernada, 1 km de emissário final de 
lançamento no arroio Invernada, entre outros 
itens.

Laranjeiras do Sul recebe R$ 140 mil do Governo 
do Estado para a construção de playgrounds

Dia 21
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ATENDIMENTOS

Quarto Centenário

Inácio Martins

Reserva do Iguaçu

O prefeito Reinaldo acompanhou o 
trâmite de projetos e fez novos 
encaminhamentos a serem 
trabalhados no começo de 2018. Ele 
esteve acompanhado do secretário 
administrativo Márcio Krachinski, 
do coordenador de Esportes, 
Jurandir Bolonha, e dos assessores 
Lerroy Melo e Kleber Henrique 
Ferreira.

 Já o prefeito de Inácio Martins protocolou 
documentações referentes ao 
chamamento público para a construção de 
29 moradias do programa Família 
Paranaense. Gestionado pela Secretaria da 
Família e Desenvolvimento Social, o 
programa visa atender famílias que vivem 
em áreas de risco e em vulnerabilidade 
social. Junior Benato foi atendido pelo 
deputado juntamente com o prefeito de 
Ibaiti, Antonely Carvalho, e o vice Ulisses 
Mingote.

Logo após, Artagão Júnior 
ainda atendeu o presidente da 
Câmara de Reserva do Iguaçu, 
Juarez Aramis Senoski.

Dia 21
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Boa Ventura de São Roque 
protocola documentação 
para construção de 32 casas

O prefeito de Boa Ventura de São Roque,Edson Hoffmann, 
acompanhado do secretário de Administração Adilson Roque dos 
Santos, entregou as documentações referentes ao chamamento público 
para a construção de 32 casas.

 As moradias fazem parte do programa Família Paranaense, da 
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, que tem o objetivo de 
atender famílias em vulnerabilidade social e que moram em áreas de 
risco.

Dia 22



Em Guarapuava, Hospital São Vicente 
inaugura leitos e UTFPR recebe 
recurso para conclusão do teatro

36 DEZEMBRO 2017

Em Guarapuava, no dia 22, o secretário e deputado Artagão Júnior participou de dois eventos.

Primeiramente, no Hospital São Vicente de Paulo, 
foram entregues 36 leitos da clínica médica cirúrgica, 
que passaram por reformas, incluindo laboratório de 
análises clínicas e central de materiais esterilizados. O 
convênio com o governo federal, no valor R$ 788 mil, 
foi fruto do trabalho do então deputado federal Cezar 
Silvestri.

Logo após, Artagão Júnior se dirigiu ao 
campus da UTFPR, onde foram 
anunciados R$ 2 milhões para a 
conclusão do teatro. Os recursos foram 
viabilizados pelo deputado federal 
Rubens Bueno.  

Dia 22
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Jornalista responsável: Victor 

Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos 
Humanos

Este é apenas um resumo das atividades do 
secretário e deputado Artagão Júnior em 
dezembro.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e 
pelas redes sociais.

www.artagaojunior.com.br
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