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Liberação de recursos
No dia 2, o deputado Artagão Júnior acompanhou prefeitos de sua base de atuação em evento no 
Palácio Iguaçu, oportunidade em que foram liberados recursos para ações na saúde, obras de 
saneamento, obras urbanas e compra de equipamentos rodoviários.

Confira os municípios da 
base do deputado que 
receberam recursos do 
programa VigiaSus, 
destinados ao combate à 
dengue, vacinação, 
investigação e controle de 
doenças transmissíveis, 
vigilância sanitária, 
vigilância ambiental, saúde 
do trabalhador e demais 
ações de promoção da saúde:

Cândido de Abreu: R$ 47.34,70
Cantagalo: R$ 38.062,80
Diamante do Sul: R$ 38.819,39
Fernandes Pinheiro: R$ 26.293,81
Godoy Moreira: R$ 31.617,16
Guamiranga: R$ 27.720,06
Guarapuava: R$ 136.290,50
Ivaiporã: R$ 52.084,08
Jardim Alegre: R$ 44.548,94
Laranjeiras do Sul: R$ 51.515,31
Lidianópolis: R$ 32.008,07
Lindoeste: R$ 32.923,95
Lunardelli: R$ 27.335,48
Marilândia do Sul: R$ 29.822,95
Nova Cantu: R$ 35.692,51
Novo Itacolomi: R$ 25.834,23
Paranaguá: R$ 117.594,78
Pitanga: R$ 45.299,97
Porto Barreiro: R$ 31.829,54
Rebouças: R$ 31.860,09
Reserva: R$ 46.278,52
Rio Azul: R$ 33.422,09
Rio Branco do Ivaí: R$ 32.053,86
Santa Tereza do Oeste: R$ 37.828,90
São João do Ivaí: R$ 31.442,99
Teixeira Soares: R$ 36.486,58
Turvo: R$ 45.549,11
Ventania: R$ 23.711,15

Dia 2
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OUTROS RECURSOS PARA A SAÚDE:

Ivaiporã: R$ 580 mil (HospSus, Rede Mãe Paranaense e urgência e emergência - Instituto Bom Jesus).
Pitanga: R$ 432.527,79 (Fundo Municipal de Saúde), R$ 44 mil (Qualificação do Parto – Hosp. São Vicente 
de Paulo) e R$ 93.650,00 (HospSus, urgência e emergência – Hosp. São Vicente de Paulo).
Pinhão: R$ 28.440,00 (Qualificação do Parto – Hosp. Santa Cruz).
Cândido de Abreu:  R$ 302.126,40 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 13.320,00 (Qualificação do Parto).
Prudentópolis: R$ 3.780,00 (Qualificação do Parto – Hosp. Irmandade Sta. Casa de Misericórdia) e R$ 
43.310,00 (Qualificação do Parto - Ass. Imaculada Virgem Maria).
Jardim Alegre: R$ 13.130,00 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 9 mil (Qualificação do Parto).
Rebouças: R$ 5.580,00 (Qualificação do Parto – Hosp. De Caridade Dona Darcy Vargas).
São João do Ivaí: R$ 10.260,00 (Qualificação do Parto).
Cantagalo: R$ 247.935,16 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 720,00 (Qualificação do Parto – Hosp. Santo 
Antônio).
Lunardelli: R$ 3.730,00 (Fundo Municipal de Saúde) e R$ 180,00 (Qualificação do Parto – Hosp. e 
Maternidade).
Guarapuava: R$ 923.500 (HospSus, Rede Mãe Paranaense e urgência e emergência - Hosp. de Caridade 
São Vicente de Paulo) e R$ 351.150,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Imbituva: R$ 131.530,00(Fundo Municipal de Saúde).
Paranaguá: R$ 173.150,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Irati: R$ 160.325,00 (Fundo Municipal de Saúde), R$ 720 mil (HospSus, Rede Mãe Paranaense e urgência e 
emergência - Santa Casa) e R$ 293 mil (obras na Santa Casa). 
Guamiranga: R$ 268.398,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Novo Itacolomi: R$ 10 mil (Fundo Municipal de Saúde).
Diamante do Sul: R$ 10.300,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Godoy Moreira: R$ 10.300,00(Fundo Municipal de Saúde).
Inácio Martins: R$ 416.416,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Lidianópolis: R$ 4.780,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Nova Cantu: R$ 5.140,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Marilândia do Sul: R$ 5.150,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Fernandes Pinheiro: R$ 6.740,00 (Fundo Municipal de Saúde).
Rio Azul: R$ 284.666,40 (Fundo Municipal de Saúde).
Teixeira Soares: R$ 106.444,06 (Fundo Municipal de Saúde).
Rosário do Ivaí: R$ 43.947,94 (Fundo Municipal de Saúde).
Reserva: R$ 82.263,58 (Fundo Municipal de Saúde).

Os recursos para o Fundo Municipal de Saúde são referentes a construções e reformas de Unidades Básicas 
de Saúde, além de qualificação da atenção primária.
No mesmo ato, Lunardelli assinou com a Fomento Paraná contrato de financiamento de uma escavadeira 
hidráulica, no valor de R$ 378 mil, já licitada. Também assinou contrato para obras de asfalto na Rua Bahia, 
com recursos de R$ 570 mil.
O município de Ventania assinou contrato com a Sanepar para obras no abastecimento de água e rede de 
esgoto. 
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São João do Ivaí  Marilândia do e
Sul na Secretaria de 
Infraestrutura e Logística

No dia 3, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Fábio Hidek (São João do 
Ivaí) e Pedro Sérgio Mileski (Marilândia do Sul) em audiência na Secretaria de 
Infraestrutura e Logística.

Na oportunidade, foram atendidos pelo assessor de gabinete Luiz Cláudio da Luz, quando 
foi tratado do andamento de obras.

No caso de São João do Ivaí, foi 
assegurado a regularização dos 
pagamentos do programa 
Caminho das Pedras e a 
continuidade das obras de 
calçamento com pedras 
irregulares no município.

Já o prefeito de Marilândia do Sul 
entregou documentações referentes 
à ligação da PR-539 às obras de 
calçamento com pedras irregulares 
que liga o distrito de Nova Amoreira 
ao bairro dos Costas. “Estamos 
regularizando todo este processo. A 
ligação da PR com as o calçamento 
está trazendo grandes melhorias 
para quem trafega pelo trecho. 
Antes, quando era cascalhado, 
bastava uma chuva para a rodovia 
ficar embarrada, propícia a 
acidentes”, disse o prefeito Pedro 
Sérgio. 

São João do Ivaí

Marilândia do Sul

Dia 3
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Prefeitos de ,  Santa Lúcia
Tupãssi  Lindoestee

No dia 8, o deputado 
Artagão Júnior 
recebeu os prefeitos 
Adalgizo Candido de 
Souza, o Jasko (Santa 
Lúcia), José Carlos 
Mariussi, o Cal 
(Tupãssi), e Silvio 
Santa (Lindoeste).

Conversaram sobre 
pleitos de seus 
respectivos 
municípios junto ao 
Governo do Estado e o 
cenário político atual. 

Rio Azul recebe 
homologação de uma 
escavadeira hidráulica

No mesmo dia, o prefeito de Rio 
Azul, Paulo Girardi, esteve no 
gabinete do deputado Artagão 
Júnior, oportunidade em que 
recebeu a homologação de uma 
escavadeira hidráulica.

“Neste primeiro momento, a 
escavadeira vai trabalhar na 
readequação das nossas estradas. Em 
2016, vamos utilizá-la em um 
programa de piscicultura para ajudar 
a fazer os tanques”, explica o 
prefeito.

A escavadeira hidráulica, no valor de 
R$ 354.940,00, está sendo adquirida 
com recursos do PAM (Plano de 
Apoio ao Desenvolvimento dos 
Municípios), via Sedu/Paranacidade. 

Dia 8
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Ronaldão do Povo
 No dia 9, o deputado Artagão Júnior recebeu a visita do suplente de deputado estadual, Ronaldão do Povo.

Com base eleitoral em Irati, Ronaldão fez 16.332 votos no pleito de 2014.

No mesmo dia, o prefeito de Santa Tereza do Oeste e presidente da Amop (Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná), Amarildo Rigolin, esteve no gabinete.
Acompanhado do prefeito de Ibema, Antonio Borges Rabel, o presidente da Amop pediu ao deputado 
atenção especial aos pleitos dos municípios abrangidos pela associação.
Também solicitou uma audiência com os prefeitos da Amop com o governador Beto Richa.

“Pedimos ao deputado que nos auxilie em nossas demandas. Esperamos em breve fazer esta reunião com o 
governador e apresentar a nossa pauta de reivindicações, contendo obras e melhorias em todas as áreas da 
administração pública”, disse Rigolin.  

Presidente da 
Amop pede 
agenda com 
governador

Dia 9
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Lidianópolis  Jardim Alegree

Ainda no dia 9, o prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa, o Magrelo, e a prefeita de 
Jardim Alegre, Neuza Pessuti foram atendidos pelo deputado.

O prefeito Magrelo recebeu a notícia do pagamento de R$ 90 mil, referente a parcelas do 
programa “Calçadas do Paraná”, via Sedu/Paranacidade. “Estaremos retomando as obras já na 
sequência”, afirmou o prefeito.

Já a prefeita Neuza pediu ao deputado que interceda em pleitos do município, como agilidade no 
início da construção de 75 casas na área urbana e melhorias para o destacamento da Polícia 
Militar de Jardim Alegre. 

“Laranjeiras do Sul, Terra 
de Oportunidades”. Esse é 
o slogan da campanha que 
está sendo promovida pela 
prefeitura de Laranjeiras 
do Sul, cujo objetivo é 
justamente promover o 
município, mostrando a 
sua constante evolução em 
todas as áreas.

A prefeita Sirlene Svartz, 
acompanhada do 
secretário de Governo e 
Gestão, Gizélio Linhares, 
esteve no gabinete do 
deputado Artagão Júnior, 
no dia 9, oportunidade em 
que o parlamentar 
parabenizou a iniciativa.

Terra de Oportunidades

Assista aqui ao vídeo da música “Cidade de Progresso”, feita para refletir o 
espírito da campanha: http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/videos.php

Dia 9
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Também no dia 9, o deputado Artagão Júnior recebeu o prefeito 
de Cândido de Abreu, Junior da Rádio, o assessor Sandroval 
Probst e o vereador Jaime Prantl.

Entre os assuntos, foi discutida a construção da rede de 
abastecimento de água na comunidade de Ubazinho II, onde o 
poço artesiano já foi perfurado. 

O pleito também foi discutido na Sanepar. A diretoria da 
empresa fará a análise técnica do projeto.  

Abastecimento de 
água em comunidade 
de Cândido de Abreu

Dia 9
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Deputado destaca poder de 
mobilização da  durante a Unale
19ª Conferência, em Vitória (ES)

O desenvolvimento do país e uma completa análise do cenário econômico brasileiro foram 
temas centrais da 19ª Conferência Nacional da Unale (União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais), realizada em Vitória (ES). O evento foi iniciado no dia 10 e encerrado 
no dia 12, com diversas palestras, workshops e reuniões temáticas.

O deputado Artagão Júnior, que é Tesoureiro-Geral da Unale, representou a Assembleia 
Legislativa do Paraná. A conferência reuniu deputados estaduais de todo o Brasil, além de 
consagrados nomes da Política, Economia e Direito.

Confira os principais nomes que participaram da abertura do evento: ministro das Cidades, 
Gilberto Kassab; governador do Espírito Santo, Paulo Hartung; presidente da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo, deputado Theodorico Ferraço; presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capez;  prefeito de Vitória, Luciano Rezende; 
presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desembargador Sérgio Bisoto Pessoa de 
Mendonça; procurador-geral de Justiça do Espírito Santo, Éder Pontes; presidente do 
Tribunal de Contas do Espírito Santo, Domingos Augusto Taufner; senador pelo Estado do 
Texas (EUA), Rodney Elleis; e, representando a delegação chinesa, o conselheiro da 
Associação Chinesa para Cidades Irmãs da China, Sr. Qing Boming.

Dia 10
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No dia 11, com o tema “O Brasil, a Ética e a Segurança Jurídica”, o ministro do STF (Supremo Tribunal 
Federal) Marco Aurélio Mello falou da necessidade de avaliação do quadro político para que haja um 
verdadeiro crescimento do poder legislativo brasileiro. “Uma das questões mais recorrentes na atualidade é 
a necessidade de uma mudança de hábito dentro das casas legislativas e de todos os setores do poder 
público, e isso começa aqui, onde podemos reunir parlamentares de todo o Brasil”, argumentou o ministro 
Marco Aurélio.
Para o deputado Artagão Júnior, a Unale vem ganhando força pelo seu poder de mobilização, e "esta edição 
do evento proporcionou, mais uma vez, a troca de experiências e o aprimoramento dos atuais debates sobre 
o país".
No dia 12, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto, fez uma análise do cenário político e 
econômico do país em sua palestra. Ainda o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, traçou um 
panorama sobre a estrutura do setor energético brasileiro. Encerrando, o maestro João Carlos Martins fez 
uma palestra motivacional. 
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O deputado Artagão Júnior teve um 
encontro inusitado no dia 10, a 
caminho da 19ª Conferência da 
Unale. Durante conexão em Belo 
Horizonte (MG), encontrou no 
aeroporto o Padre Marcelo Rossi.

Na ocasião, Artagão Júnior, que é 
membro e ancião da Igreja 
Adventista do 7ª Dia (Vista Alegre, 
Curitiba), presentou o padre com o 
famoso livro “Viva Com Esperança”, 
dos escritores Mark Finley e Peter 
Landless.

O livro traz reflexões acerca da 
qualidade de vida, abordando o bem 
estar físico, mental, emocional e 
espiritual. 

Artagão Júnior presenteia 
Padre Marcelo Rossi com o 
Livro ‘‘Viva Com Esperança’’

Dia 10
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Prefeito e vice de Lidianópolis 
entregam na Cohapar estudo de 
georreferenciamento

No dia 16, o prefeito de 
Lidianópolis, Celso Antonio 
Barbaosa, o Magrelo, 
acompanhado do vice Julinho 
e do agricultor Odair José 
Bovo, esteve no gabinete do 
deputado Artagão Júnior.

Na Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), foi 
entregue o estudo de 
georreferenciamento 
referente ao 
desmembramento do Parque 
Industrial da Fazenda Dona 
Hilda. 

Cobertores para 
famílias carentes em  
Laranjeiras do Sul  

Acompanhada da assessoria do 
deputado, a prefeita de 
Laranjeiras do Sul, Sirlene 
Svartz, foi atendida pela 
diretora social do Provopar 
Estadual, Silvana Maia 
Aichinger, também no dia 16.

Por conta da chegada do frio, a 
prefeita apresentou demanda 
por cobertores, através da 
Campanha Espalhe Calor, para 
atender as famílias carentes do 
município.

A diretora Silvana fez o 
encaminhamento do pleito.

Dia 16
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Tanto o diretor-geral do DER quanto o secretário 
Pepe Richa orientaram para o envio do projeto para 
análise técnica e, em seguida, dar início no trâmite 
do convênio. A obra tem um valor estimado de R$ 
4,2 milhões.

Mais demandas

A construção de um viaduto no bairro Vila São 
Jorge e melhorias no acesso do bairro Jardim 
Iguaçu, no entorno da BR-277, também foram 
discutidas na audiência.

Ficou previamente agendada para os próximos dias 
uma reunião com representantes da Ecovia, 
concessionária responsável pela rodovia. O 
deputado, representantes do DER e da Secretaria de 
Infraestrutura e Logística confirmaram presença. 

No dia 22, o deputado Artagão Júnior acompanhou 
o prefeito de Paranaguá, Edison Kersten, em 
audiência com o diretor-geral do DER-PR, Nelson 
Leal Junior, e com o secretário de Infraestrutura e 
Logística, José Richa Filho (Pepe), para discutir o 
reforço estrutural da passarela da Ilha dos 
Valadares.

De acordo com o secretário de Obras de Paranaguá, 
o projeto de engenharia contratado pela prefeitura 
verificou a necessidade de recuperação nas 
fundações da passarela para que sustente até 20 
toneladas. “A passagem de veículos permanecerá 
apenas para casos emergenciais”, disse o secretário.

A passarela está interditada para passagem de 
veículos há mais de dois meses. “Não queremos ter 
que interditar o trânsito das pessoas também”, 
alertou o prefeito.

O deputado Artagão Júnior reforçou o pleito 
dizendo se tratar de uma obra emergencial, muito 
aguardada pela população. Cerca de 30 mil pessoas 
moram na Ilha.

Paranaguá apresenta projeto de 
recuperação da passarela na Ilha 
dos Valadares

Dia 22



14Junho/2015

Entrega de ônibus 
para colégios 
agrícolas de 
Guarapuava Irati e 
No dia 23, o deputado Artagão Júnior participou da 
entrega oficial de 20 ônibus escolares que irão 
transportar 5.770 estudantes em 20 municípios do 
Estado. Cada veículo, no valor de R$ 255 mil, tem 
capacidade para 31 passageiros sentados e contam com 
plataforma elevatória para alunos que utilizam cadeiras 
de rodas.

Entre os municípios da base do deputado, foram 
contemplados Guarapuava, com o Centro Estadual de 
Educação Profissional (CEEP) Arlindo Ribeiro, e Irati, 
com o Colégio Florestal Estadual Presidente Costa e Silva

O deputado acompanhou o diretor do Arlindo Ribeiro, 
Mauro Gonçalves. O CEEP guarapuavano possui 280 
alunos de 35 municípios, sendo 168 internos.

O parlamentar também esteve com o diretor do colégio 
florestal de Irati, Gilmar Gumy, com o secretário OIdair 
Passos e o motorista Julio Silva. O colégio possui 430 
alunos. Destes, 200 são internos.

Artagão Júnior ainda se encontrou com o diretor do 
CEEP Arapoti, Rodrigo Barros Nunes. O colégio, com 
400 alunos (60 internos), fica na divisa de Arapoti com 
Jaguariaíva. 

Dia 23
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Raio-X para Consórcio de Ivaiporã 
e construção do Hospital Regional

Também no dia 23, o secretário 
de Saúde do Paraná, Michele 
Caputo Neto, liberou um 
aparelho de Raio-X (600 mil 
amperes) ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da 22ª 
Regional de Saúde de Ivaiporã, 
em audiência realizada com o 
deputado Artagão Júnior e 
prefeitos da região.

Ainda foi garantida a 
regulamentação de repasses 
financeiros ao consórcio. Ainda 
esta semana, serão liberados R$ 
100 mil. Para julho, está previsto 
o repasse de mais R$ 150 mil. 
“Estes repasses são essenciais 
para o funcionamento e 
atendimento das nossas 
demandas por exames e 
consultas represadas”, disse o 
presidente do consórcio e 
prefeito de São João do Ivaí, 
Fábio Hidek.

Outro assunto discutido foi a 
criação de uma agência de coleta 
de sangue. Atualmente o 
consórcio possui apenas a 
agência transfusional, que 
apenas armazena o sangue e seus 
derivados.

Hospital Regional

O deputado e os prefeitos 
pediram agilidade no início da 
construção do Hospital Regional 
de Ivaiporã, cujo projeto já foi 
licitado. Segundo o secretário, a 
obra deve iniciar até o final do 
ano. A previsão de investimento 
gira em torno de R$ 21 milhões.

 
Kit equipamentos

Caputo Neto adiantou que a 
Secretaria de Saúde está 
estudando tecnicamente a 
criação de um novo programa 

para aquisição de um kit com 
equipamentos de fisioterapia e 
outro kit com Raio-X, ultrassom, 
desfibrilador, entre outros. 
“Precisamos equipar todas essas 
unidades de saúde que estão 
sendo construídas”, disse o 
secretário.

Dia 23
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Demandas de 
Porto Barreiro

Também estiveram com o 
assessor de gabinete da 
Secretaria de Infraestrutura e 
Logística (Seil), Luiz Cláudio da 
Luz, para discutir as obras de 
calçamento com pedras 
irregulares. A prefeitura utilizará 
os recursos (mais de R$ 1 
milhão) para pavimentar a Vila 
Rural e a Água do Boi. Já 
licitada, o início da obra depende 
da abertura do Orçamento do 
Estado.

Em seguida, a prefeita esteve em 
audiência com o secretário de 
Agricultura e Abastecimento 
(Seab), Norberto Ortigara, 
oportunidade em que solicitou 
calcário e óleo diesel. Ainda 
reforçou a reivindicação de um 
laboratório para exames de 
brucelose e tuberculose.

O deputado Artagão Júnior 
atendeu a prefeita de Porto 
Barreiro, Marinez Crotti, no dia 
24. Juntamente com o secretário 
administrativo José Crotti, a 
prefeita esteve em audiência 
com a secretária de Educação, 
Ana Seres, com quem conversou 
a respeito da construção da 
quadra coberta do Colégio 
Estadual Gabriela Mistral. A 
obra foi para licitação 
novamente, no último dia 18. 
Duas outras licitações já foram 
feitas. Porém, não houve 
empresa interessada. Também 
conversaram sobre o transporte 
escolar, que, devido às 
reposições das aulas que 
precisarão ser feitas por conta 
da greve, a secretaria irá 
aumentar os repasses 
financeiros ao município.

Finalizando, na Companhia de 
Habitação do Paraná (Cohapar), 
foi tratado do andamento dos 
projetos para construção de casas 
populares nas zonas rural e 
urbana. 

Dia 24
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Boa Ventura de São Roque  ,
Fernandes Pinheiro e 
Campina do Simão 

Ainda no dia 24, o deputado Artagão Júnior realizou atendimentos no gabinete parlamentar. 
Discutindo demandas e projetos de seus municípios junto ao Governo do Estado, estiveram o 
presidente da Câmara de Boa Ventura de São Roque, Joanis Pereira Ferreira; o prefeito de 
Fernandes Pinheiro, Oziel Neivert, acompanhado da primeira-dama e secretária de Ação Social, 
Eliane Mehret Neivert, e da assistente social Roberta Gusciora; e o prefeito de Campina do Simão, 
Laureci Miranda, acompanhado do assessor Aristeu Rattes Filho. 

Dia 24

Boa Ventura
de São Roque

Fernandes
Pinheiro

Campina 
do Simão



Garantida a construção do 
Cras de Rio Branco do Ivaí
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Também no dia 24, o prefeito de Rio 
Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, 
obteve a confirmação de que o Cras (Centro 
de Referência da Assistência Social) será 
construído no município. No gabinete do 
deputado Artagão Júnior, o prefeito contou 
que o prédio ficará na Rua Rio Bonito, no 
bairro Jardim Planalto, em uma área de 
713,92 m².

O Cras será construído com recursos do 
BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) por meio do programa 
Família Paranaense.

Além de ofertar serviços e ações de 
proteção básica, o Cras possui a função de 
gestão territorial da rede assistencial, 
fortalecendo a função protetiva das 
famílias, prevenindo a ruptura de vínculos 
e promovendo o acesso a direitos e 
programas sociais. 

Demandas de Jardim Alegre
No mesmo dia, o deputado recebeu a 
prefeita de Jardim Alegre, Neuza Pessuti, 
acompanhada do secretário de Agricultura, 
Odair Marcolino. Foram solicitados óleo 
diesel para auxiliar na recuperação de 20 
km de estradas e calcário para atender 
cerca de 100 produtores da agricultura 
familiar.
Ainda foram solicitados um resfriador de 
leite e insumos para produtores de café 
junto à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento (Seab).

A prefeita também trouxe os projetos para 
melhorias em 20 km de estradas no 
Assentamento 8 de Abril e a construção de 
quatro pontes. Os projetos foram 
encaminhados ao Incra.
Os investimentos previstos nas estradas 
são de R$ 512 mil. Já na construção das 
pontes chegam a R$ 690 mil. 

Dia 24
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Visita à Usina do 
Conhecimento de Guarapuava
No dia 25, o deputado Artagão Júnior 
visitou a Usina do Conhecimento de 
Guarapuava, a única que ainda continua em 
pleno funcionamento no Paraná.

Acompanhado do chefe do Núcleo Regional 
de Educação (NRE) de Guarapuava, Marlon 
Douglas Pires, o parlamentar aproveitou 
para conhecer de perto todo o trabalho 
desenvolvido na Usina, onde há espaço 
educacional com oficinas pedagógicas e 
Centro de Línguas Estrangeiras Modernas 
(Celem).

Na Usina são atendidos alunos das redes 
estadual, municipal e particular, além da 
comunidade em geral, priorizando 
matrículas dos alunos que são atendidos em 
programas e projetos educacionais.

As oficinas são articuladas nas áreas de 
conhecimento (Arte, Português, Matemática 
e Educação Física) e cursos (Francês, 
Espanhol, Italiano e Inglês) cujo objetivo é 
desenvolver as potencialidades intelectuais 
dos alunos, transformando o indivíduo por 
meio do conhecimento, ampliação do acesso 
à informação e fomento à pesquisa 
educacional, cultural e científica.

A Usina do Conhecimento conta com 
aproximadamente 800 alunos matriculados, 
além dos cerca de 140 alunos do “Projeto 
Usinação” e da rotatividade de pessoas 
presentes nos eventos

Dia 25
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Deputado visita 
Ciretran de 
Guarapuava

No dia 26, em inda em Guarapuava, o 
deputado Artagão Júnior visitou a 6ª 
Circunscrição Regional de Trânsito 
(Ciretran), onde foi recebido pelo 
chefe Rafael Viana e pelo supervisor 
Felipe Sauer.

O parlamentar conversou com 
funcionários do departamento e se 
inteirou das demandas locais. 

Dia 26
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Comando-geral da Polícia Militar
No dia 30, o deputado Artagão Júnior esteve em audiência com o comandante-geral da Polícia Militar do 
Paraná, coronel Maurício Tortato.

Acompanhado do assessor da pasta de segurança, Cesar Augusto da Silva, o parlamentar apresentou 
demandas dos municípios de sua base, como aumento de efetivo policial, viaturas, construção de 
destacamentos, entre outras ações da corporação. 

Ambulância para Borrazópolis
No mesmo dia, no gabinete do 
deputado Artagão Júnior, o prefeito 
de Borrazópolis, Adilson Lucchetti 
(Didi), agradeceu o parlamentar 
pela viabilização de uma 
ambulância ao município, que foi 
entregue oficialmente no dia 1º de 
julho, em cerimônia no Palácio 
Iguaçu.

“Quero agradecer o deputado por 
fazer o encaminhamento à 
Secretaria de Saúde do Paraná. 
Também agradeço o Dí, diretor da 
Rádio Nova Era, e os vereadores 
Carlão e João Teodoro que 
apresentaram a demanda ao 
deputado Artagão Júnior”, lembrou 
o prefeito.

De acordo com ele, o município 
passará a contar com cinco 
ambulâncias. “Este veículo vem em 
boa hora. Das quatro ambulâncias 
que possuímos, duas já estão bem 
velhas”, conta Didi. 

Dia 30
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Falhas na transmissão online dos 
cultos da IASD Central de Curitiba 
é tema de reunião 

Um dos responsáveis pela transmissão online dos 
cultos da Igreja Adventista do 7º Dia (Central de 
Curitiba), José Roberto Vinharski, esteve no 
gabinete do deputado Artagão Júnior, no dia 30.

Vinharski pediu a intervenção do deputado junto à 
Copel para que sejam solucionados os problemas 
técnicos na transmissão online dos cultos, 
realizados nas quartas, quintas e sábados.

“O sinal chega a cair seis vezes durante a nossa 
transmissão. Nós utilizamos a fibra óptica da Copel 
e há cerca de três meses o problema de conexão 
vem acontecendo. Já fizemos reclamações, mas 
ainda não tivemos uma solução”, explica.

Ainda segundo ele, aos sábados, o site chega a ter 
entre 1500 a 2000 acessos. Devido ao problema, 
muitos usuários reclamam. “Temos um chat no site 
onde as pessoas podem comentar. Ultimamente, há 
muitas críticas às falhas técnicas, o que acaba 
prejudicando a imagem da igreja”.

O deputado Artagão Júnior solicitou o histórico dos 
protocolos abertos na Copel no intuito de poder 
intervir para que seja solucionado o problema o mais 
rápido possível.

Os cultos são transmitidos pelo site: 
ww.iasdcentral.org.br

Dia 30



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

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, 
S/nº, Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br
Twitter: @artagaojunior
Facebook: deputadoartagaojunior

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR

Fé, Ação e Resultados!
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