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No dia 21, após o recesso anual da Assembleia Legislativa, o 
deputado Artagão Júnior obteve a confirmação da Secretaria de 
Educação da liberação de R$ 52.529,14 para a Escola Estadual do 
Campo Professor Jamil, de São João do Ivaí. 

Os recursos serão utilizados para a reforma geral do telhado que ficou 
danificado devido às fortes choves do final do ano passado.

“Agradecemos mais uma vez a Secretaria de Educação por estar 
atendendo as nossas demanda, ainda mais como essa que era caso 
de emergência”, disse o deputado. 

Recursos para a Educação 
de São João do Ivaí

Dia 21
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Marilândia do Sul, Novo 
Itacolomi e Rio Branco do Ivaí

O deputado Artagão Júnior recebeu no gabinete, no dia 26, prefeitos do Vale do Ivaí. 
Estiveram com o parlamentar os prefeitos Gerôncio Carneiro Rosa (Rio Branco do Ivaí), Roberto 
Munhoz – Polaco da Pá (Novo Itacolomi), acompanhado do presidente da APAE, Edison 
Expedito, e Pedro Sérgio Mileski (Marilândia do Sul), acompanhado da primeira-dama e 
secretária de Ação Social, Anderléia Bueno Mileski.

Todos acompanharam pleitos de seus municípios nas secretarias de Estado. 

Dia 26
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Manoel Ribas e Pitanga 
pedem apoio no projeto de 
modernização de aeroporto

No mesmo dia 26, o deputado Artagão Júnior recebeu a prefeita de Manoel Ribas, Bete 
Camilo, e o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, que pediram o apoio do parlamentar no 
processo de revitalização do Aeroporto Municipal Águia Branca. O prefeito de Rio 
Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, também esteve presente.

Fator de desenvolvimento da região central do Paraná, incluindo a Amocentro e Amuvi, 
uma das metas é a modernização do aeroporto para receber uma companhia aérea e a 
instalação de um porto seco.

O parlamentar foi convidado para uma reunião em Manoel Ribas, no próximo dia 11 de 
março, para discutir o projeto com demais lideranças regionais. 

Dia 26
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De Guaraniaçu, esteve o vereador 
Olmir Santin, de Guaraniaçu.

Na oportunidade, discutiram demandas 
do município e o atual cenário político

Mais atendimentos

ANTONINA

GUARANIAÇU

QUARTO 
CENTENÁRIO
O prefeito de Quarto Centenário, Reinaldo 
Krachinski, solicitou a intervenção do 
parlamentar junto ao Governo do Estado.
“Sabemos do trabalho sério do deputado, 
por isso estamos buscando esta parceria 
para que nos ajude intervindo pelas 
demandas do nosso município”, resumiu 
o prefeito.
Acompanhou a reunião o secretário de 
administração da prefeitura, Marcio 
Krachinski. 

Ainda no dia 26, o deputado recebeu 
mais lideranças dos municípios. De 
Antonina, o parlamentar recebeu a 
visita do supervisor de cobrança 
Carlos Afonso Barreto, o estudante 
Rafael Broska Alves, e os 
aposentados Emerson Cremer Alves e 
Silvio Crates. 

Dia 26
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No dia 27, o deputado Artagão Júnior cobrou solução imediata da Sanepar 
para que sejam feitas as obras em diversos bairros de Irati que sofrem 
com constantes problemas de falta de água.

A demanda foi apresentada ao parlamentar pelo suplente de deputado 
estadual e ex-vereador do município, Ronaldão do Povo. De acordo com 
ele, os problemas com o abastecimento ocorrem mais frequentemente na 
parte alta da cidade (Fragatas, Choma, Alto da Glória, Vila São João, Vila 
Matilde, Jardim Virgínia, entre outros).

Em contato com a Sanepar, o deputado reforçou o pleito. “Precisa-se da 
perfuração de mais poços artesianos e a consequente expansão da rede 
de água nessas localidades que sofrem há muito tempo com o problema. 
Estamos mobilizados e contando com a sensibilidade do presidente da 
Sanepar, Mounir Chaowiche, para que seja da agilidade máxima nas obras 
necessárias”, disse o deputado Artagão Júnior. 

Deputado cobra solução 
imediata para a falta de 
água em bairros de Irati

Dia 27
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Ainda no dia 27, a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, assinou o aditivo de prazo pra 
a licitação e início das obras de calçamento 
com pedras irregulares. 

O convênio celebrado com a Secretaria de 
Infraestrutura e Logística compreende três 
trechos: da PR-565 até a comunidade da Água 
do Boi (3 mil metros); da sede até a Vila Rural 
(2 mil metros); e a prolongação da Avenida da 
Flores (800 metros). 

O prefeito de Reserva, Luizinho Vosniak, está 
contando com a intervenção do deputado Artagão 
Júnior junto às secretarias de Estado para a 
liberação de recursos que vão amenizar os 
estragos causados pelas recentes chuvas. “O 
município está em estado de emergência. Estamos 
precisando de óleo diesel para recuperar as 
estradas, assim como o maquinário do DER. 
Produtores em geral do município foram afetados”, 
disse o prefeito. 

O prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa 
(Magrelo), acompanhado do vice Julinho e do 
vereador Paulinho da Fábrica, solicitou intervenção 
na Secretaria de Educação para que sejam 
mantidas turmas do Colégio Estadual Dom Pedro I, 
que estão previstas para serem fechadas.

Também pediu interferência no DER para a 
viabilização de três quebra-molas: um na PR-082 
(chegada ao trevo da Placa Luar) e dois na PR-
466 (um antes e outro após o trevo da Placa Luar). 

Mais atendimentos

PORTO BARREIRO

RESERVA

LIDIANÓPOLIS

Dia 27
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Mais de R$ 7 milhoes serão 
investidos para revitalização 
de avenida em Paranaguá

~

Também no dia 27, o deputado Artagão 
Júnior foi a Paranaguá, onde participou da 
solenidade de assinatura da ordem de 
serviço para revitalização da Avenida 
Belmiro Sebastião Marques. Além do 
prefeito Edison Kersten, o evento reuniu 
vereadores, secretários e várias lideranças 
comunitárias.

A revitalização beneficiará cerca de 40 mil 
pessoas dos bairros Parque São João I e II, 
Vila Divineia, Jardim Yamaguchi, Vila dos 
Comerciários, Jardim Jacarandá, Porto 
Seguro e Jardim Ouro Fino. Ao todo, serão 
4 km de malha viária.

“A obra vai unir a PR- 407 até o início do 
Parque São João. Várias melhorias para 
beneficiar a população, que há anos espera 
uma obra deste porte”, explicou o prefeito.

O deputado Artagão Júnior, que intermediou 
as negociações para obtenção das licenças 
ambientais para a obra, destacou a atuação 
do prefeito e sua equipe. “O que eu tenho 
visto acontecer na cidade é uma grande 
transformação. O prefeito Edison tem uma 
postura diferente dos outros que foram 

prefeitos, age mais e fala menos. Estamos 
aqui para comemorar, já que é uma verba 
de R$ 7.423.280,30”, destacou o 
parlamentar.

Os recursos são provenientes do BID 
(Banco Interamericano de 
Desenvolvimento).

Dos 4 km de via, cerca de 1,5 km será de 
asfalto totalmente novo, enquanto que em 
2,5 km será feita uma revitalização da malha 
viária já existente.

O projeto contempla, além de pavimentação 
asfáltica, drenagem, calçadas com 
acessibilidade com guias rebaixadas e 
ciclovia. A obra focará não só os motoristas, 
como também a mobilidade de ciclistas e 
pedestres, demonstrando a continuidade de 
ampliação das ciclovias e calçadas no 
município.

Dia 27
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Obras de calçamento em 
Laranjeiras do Sul são pautas 
de reunioes em secretarias de 
Estado 

Continuando no dia 27, demandas de 
Laranjeiras do Sul foram tratadas pelo 
secretário de Governo e Gestão do 
município, Gizélio Linhares.

Em reunião com o secretário de 
Agricultura e Abastecimento, Norberto 
Ortigara, foi discutida a renovação do 
convênio com a Codapar (Companhia de 
Desenvolvimento Agropecuário do 
Paraná) para a retomada dos serviços 
de terraplanagem da obra da cooperativa 
Coasul. Foram solicitados dois tratores, 
duas escavadeiras hidráulicas, dois 
caminhões basculantes e um rolo 
compactador.

“O secretário Ortigara nos explicou a 
dificuldade de atender o nosso pedido na 
íntegra neste momento, devido ao 
grande número de municípios em 
situação de emergência, o que exige o 
trabalho dos maquinários. Porém, nos 
garantiu a liberação de dois tratores de 
esteira, que devem iniciar os trabalhos já 
na semana que vem”, disse Gizélio.

Agroceres PIC

Ainda na Secretaria de Agricultura, foram 
apresentados mais detalhes sobre a 
implantação da primeira multinacional 
em Laranjeiras do Sul, a Agroceres PIC. 
Segundo Ortigara, há o compromisso da 
secretaria de, a partir de maio, viabilizar 
a patrulha para trabalhar na 
readequação da estrada que dá acesso 
ao empreendimento.

Calçamento da Vila Rural

O secretário de Governo e Gestão de 
Laranjeiras do Sul também esteve na 
Secretaria de Infraestrutura e 
Logística, quando conversou com o 
assessor de gabinete Luiz Cláudio da 
Luz a respeito da retomada das obras 
de calçamento na Vila Rural. De 
acordo com Luiz Cláudio, apesar de já 
haver o orçamento, há a necessidade 
de se refazer o cronograma de 
execução da obra. A previsão é que os 
ajustes ocorram já em fevereiro e os 
trabalhos retomem em março.

Para o deputado Artagão Júnior, a 
retomada da obra é fundamental para 
Laranjeiras do Sul. “Além de atender 
os moradores da Vila Rural, facilitará o 
acesso ao empreendimento da 
Coasul, que impulsionará o 
agronegócio do município”, disse o 
deputado. 

~

Dia 27
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Entrega de 29 novas casas 
rurais em Godoy Moreira

No dia 28, foram entregues as chaves da casa 
própria a 29 famílias de pequenos produtores 
de Godoy Moreira. 
A iniciativa faz parte do Programa Nacional de 
Habitação Rural e contou com investimentos de 
R$ 827 mil. Graças aos subsídios do poder 
público, as famílias selecionadas, cuja renda 
bruta anual não ultrapassa R$ 15 mil, pagam 
apenas quatro parcelas anuais de R$ 285 de 
financiamento pelos imóveis.

Para Maria José, o resultado foi alcançado. 
Depois de 40 anos morando em uma antiga 
casa de madeira às margens de um rio, ela 
alega que terá mais tranquilidade para dormir 
daqui pra frente. “Sempre que chovia eu perdia 
o sono com medo de a água entrar em casa ou 
de ela cair”, contou a agricultora, que perdeu a 
maioria dos móveis por causa de três 
enchentes recentes.

Agora, de casa nova, ela se diz realizada. 
“Nessa altura da vida eu nunca esperava 
conseguir uma casa bonita como essa. É um 
sonho realizado na minha vida!”, comemorou a 
produtora, que já comprou móveis novos para a 
nova casa da família.

De acordo com o prefeito Primis, já foram 
entregues 54 casas rurais em Godoy Moreira 
dentro do período de governo Beto Richa. 
“Estamos próximos de iniciar as obras de mais 
98 moradias, agora para a área urbana”, relatou 
o prefeito. Dia 28
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Artagão Júnior prestigia 
aniversário de 72 anos de 
Pitanga e faz entrega oficial 
de ambulância 

O deputado Artagão Júnior 
esteve em Pitanga, também no 
dia 28, data de aniversário de 
72 anos do município.

Recebido pelo prefeito Altair 
Zampier e demais lideranças, o 
deputado aproveitou para fazer 
a entrega de uma ambulância, 
viabilizada junto à Secretaria 
de Saúde do Paraná.

“Sempre é bom estar visitando 
Pitanga, ainda mais no seu 
aniversário, entregando 
recursos e melhorias. Nesta 
oportunidade, entregamos esta 
ambulância que está a serviço 
de toda a população”, disse o 
deputado.

Dia 28



Fiscalizando as obras 
do Hospital Regional 
de Guarapuava
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No dia 29, o deputado Artagão 
Júnior esteve em Guarapuava, onde 
fez a fiscalização da obra do 
Hospital Regional.

“O engenheiro Sidney, responsável 
pela obra, nos acompanhou e 
reafirmou a previsão de entrega para 
o segundo semestre de 2017. É 
muito bom ver esse projeto saindo 
do papel, dentro do cronograma”, 
disse o deputado.

Esta é a maior obra já realizada pelo 
Estado na área da saúde e o maior 
investimento já feito na história do 
município. 

Além dos R$ 47,5 milhões investidos 
na construção, o governo estadual 
aplicará mais R$ 25 milhões na 
aquisição de equipamentos e pelo 
menos R$ 6 milhões mensais no 
custeio do serviço.

O hospital vai atender a população 
com serviços de urgência e 
emergência, além de possibilitar 
cirurgias vasculares, neurológicas e 
emergenciais. 

Dia 29



Este é apenas um resumo das atividades do 
deputado Artagão Júnior em Janeiro.
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