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REUNIÃO DA AMUVI COM O GOVERNADOR BETO RICHA 

No dia 2, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos da Amuvi 
(Associação dos Municípios do Vale do 
Ivaí), em reunião com o governador Beto 
Richa, no Palácio Iguaçu.
Uma das principais reivindicações foi 
atendida: a contratação de profissionais 
para a UEM (Universidade Estadual de 
Maringá), no campus de Ivaiporã. O 
secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, João Carlos Gomes, com o aval 
do governador, disse que ainda em 
dezembro serão contratados nove 
professores, e, até fevereiro de 2014, outros 
17 funcionários, garantindo o início das 
aulas.

Uma pauta de reivindicações dos 26 
municípios que integram a Amuvi foi 
entregue ao governador Beto Richa. Alguns 
dos pleitos são o asfalto de Rio Branco a 
Cândido de Abreu; a criação de um posto 
da Ciretran em São João do Ivaí, que 
abrangeria São Pedro do Ivaí, Lunardelli e 
Godoy Moreira; a ponte e rodovia no trecho 
que liga Grandes Rios a Jardim Alegre; 
redução do ICMS para atrair indústrias para 
a região, entre outros.

Outra reivindicação foi a 
construção de uma cadeia para 
presos temporários em Ivaiporã. 
“Precisamos tirar o cadeião de 
Ivaiporã, a 200 metros da 
prefeitura, da universidade, do 
fórum e das casas’’, afirmou o 
prefeito de Ivaiporã e presidente 
da Amuvi, Carlos Gil, alertando 
para as rebeliões que vêm 
acontecendo. “Precisamos tirar 
esse barril de pólvora do centro 
da cidade”.

Cadeia em Ivaiporã

Dezembro/2013
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ESTUDO DA FIPE SOBRE OS PEDÁGIOS DEIXA A DESEJAR  

Dezembro/2013

No dia 3, representantes da Fipe 
(Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) depuseram na reunião 
da CPI do Pedágio. Contratados 
pela Agepar (Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados de 
Infraestrutura do Paraná) para fazer 
uma análise econômico-financeira 
dos contratos vigentes das 
concessões das rodovias no Estado, 
os técnicos da Fipe não 
convenceram os deputados. “Ainda 
faltam dados do DER para 
concluirmos o nosso estudo”, 
disse o advogado da Fipe, Fernando 
Albino de Oliveira.

Também representando a Fipe, as 
economistas Natália Poiatti e Paula Pereda seguiram o mesmo tom, dizendo que 
ainda não se pode ter uma conclusão sobre um desequilíbrio financeiro em 
desfavor da população. O deputado Artagão Júnior citou o exemplo da 
Ecocataratas, que desde 2005 está desobrigada de realizar investimentos. “O 
trecho de aproximadamente 400 km, entre Foz do Iguaçu e Candói, na BR-
277, devido a uma decisão judicial, está desde 2005 sem qualquer 
investimento em duplicações e terceiras faixas. Até 2021 não há nada 
previsto. Uma tarifa de quase dez reais por praça. Fica claro o desequilíbrio 
financeiro em favor das concessionárias”, ressaltou o deputado.

Artagão Júnior também contestou o estudo da Fipe que se baseia no volume de 
tráfego com dados fornecidos pelas empresas de pedágio. “Não podemos 
aceitar um estudo sem outros parâmetros de tráfego. Vocês falaram em 
tráfego real de veículos, mas nenhum levantamento foi feito, a não ser 
avaliar os relatórios das concessionárias e do DER”.
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INCENTIVOS PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA EM IVAIPORÃ  

Dezembro/2013

Também no dia 3, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, o 
chefe regional da Seab, Antonio Vila Real, e 
os vereadores Fábio Moraes, José Aparecido 
Peres (Zé do Bar), e o presidente da Câmara, 
Edivaldo Motanheri (Sabão).

Além de discutir assuntos gerais do 
município, o parlamentar acompanhou a 
comitiva em audiência com o secretário de 
Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul, 
Ricardo Barros. Na oportunidade, foi pedido 
apoio para que o Governo do Estado conceda 
incentivos fiscais à Jaguafrangos, empresa 
do município de Jaguapitã, especializada na 
fabricação de ração e abate de aves, que 
está interessada em se instalar em Ivaiporã.

O secretário acolheu o pleito com bons olhos 
e disse ser parceiro nas negociações 
posteriores com a empresa. 
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Passando por Reserva 
do Iguaçu e Foz do 
Jordão

No dia 5, em Reserva do Iguaçu, o 
deputado Artagão Júnior 
participou de uma reunião com o 
prefeito Emerson Julio Ribeiro, 
com o vice Antônio Caldas 
(Tonhão) e secretários.
O deputado destacou seu 
acompanhamento aos trâmites 
legais para o início da 
pavimentação asfáltica entre 
Reserva do Iguaçu e Pinhão que 
depende do repasse de recursos 
do Governo do Estado para a 
empresa contratada. 

O parlamentar afirmou que “a obra está a caminho de ser iniciada, sendo o 
atraso resultante da dificuldade financeira sofrida por vários Estados 
brasileiros, inclusive o Paraná, o que implica no repasse de recursos”.
O prefeito Emerson agradeceu pelo apoio do deputado por colocar o seu gabinete 
à disposição da Prefeitura de Reserva do Iguaçu. 

Reserva do Iguaçu

O parlamentar 
ainda passou 
por Foz do 
Jordão, onde se 
reuniu com o 
ex-prefeito 
Anildo Alves da 
Silva e com o 
ex-presidente 
da Câmara, 
Ivan Pinheiro.

Foz do Jordão
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INAUGURAÇÃO DA TV NOVO TEMPO EM CANTAGALO  

Dezembro/2013

Ainda no dia 5, o deputado Artagão Júnior foi a Cantagalo para inaugurar a TV 
Novo Tempo, em evento realizado na Câmara de Vereadores. Estiveram 
presentes o presidente da Associação Central-Paranaense (ACP) da Igreja 
Adventista do 7º Dia, Lourival Gomes, o diretor de comunicação da ACP, Paulo 
Machado, o pastor local Thiago dos Santos, além do prefeito Everson Konjunski, 
vereadores e lideranças da Igreja e do município.
A TV Novo Tempo, que em sua programação aborda religião, família, cultura e 
demais temas educativos, pode ser sintonizada em Cantagalo através do canal 9.

Formatura na Escola Castro 
Alves

Ainda em Cantagalo, o 
deputado Artagão Júnior 
prestigiou a formatura dos 
alunos do pré e do 5º ano da 
Escola Castro Alves, na Vila 
Caçula. Juntamente com o 
prefeito Everson Konjunski, a 
primeira dama e secretária de 
Assistência Social, Cláudia 
Duarte, diretores e pais dos 
alunos, o deputado deixou sua 
mensagem, parabenizando e 
apoiando a educação do 
município, e, mais uma vez, 
reforçando o seu 
compromisso com o 
desenvolvimento de 
Cantagalo. 
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No dia 6, o deputado Artagão Júnior participou da Inauguração do Centro da 
Juventude de Laranjeiras do Sul. O espaço é voltado ao atendimento de 
adolescentes e jovens, com serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, formação cidadã, atividades culturais, esportivas e de 
lazer. O investimento foi de R$ 2,6 milhões, com recursos do Fundo Estadual da 
Infância e da Adolescência (Fia).

INAUGURAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE EM LARANJEIRAS DO SUL
  

Antes da inauguração, o deputado 
Artagão Júnior, a prefeita Sirlene e 
demais secretários se reuniram com 
moradores da Vila Rural, para falar da 
pavimentação com pedras irregulares, 
que será feita na comunidade. Os 
recursos foram viabilizados pelo 
parlamentar no Governo do Estado. 
Também visitaram as obras no 
loteamento Babinski, no Bairro 
Presidente Vargas, onde estão sendo 
construídas 45 casas.

VISITAS
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FESTA DE 17 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE FERNANDES PINHEIRO  

No dia 8, o deputado Artagão Júnior foi a 
Fernandes Pinheiro para participar da 1ª 
Festa Nacional da Costela e do Chimarrão, 
alusiva aos 17 anos de emancipação política 
do município. 

Dentre as atrações, a festa contou com 
Rodeio Country, Passeio de Helicóptero, 
passeio de Pedalinho no Lago, Brinquedos 
para as crianças, Gincana do Produtor Rural, 
Show Pirotécnico e Show de encerramento 
com o Gaúcho da Fronteira.

Com uma grande participação popular, a festa 
se estendeu até a meia-noite de domingo. O 
deputado Artagão Júnior, acompanhado de 
seus assessores Wilson Pilarski, Flores 
Pilarski e Celso Specht, foi recebido no 
evento pelo prefeito Oziel Neivert e pelo vice 

Passando por Marquinho 
Ainda no dia 6, o 
deputado Artagão 
Júnior passou pelo 
município de 
Marquinho, 
oportunidade em que 
tomou um café com o 
prefeito Luiz Cezar 
Baptistel (Zinho), o vice 
Meinaldo Padilha 
Schulter, secretários e 
vereadores.
Discutiram o cenário 
político do município e 
as demandas junto ao 
Governo do Estado. 
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PARABÉNS AOS 194 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE GUARAPUAVA   

No dia 9, o deputado Artagão 
Júnior, que estava presidindo a 
sessão plenária, parabenizou os 
194 anos de emancipação política 
de Guarapuava.

“Registro aqui os 194 anos de 
Guarapuava e parabenizo o 
nosso querido município e toda 
a população que faz parte desta 
história. Desejo prosperidade, 
paz e sucesso a todos os 
guarapuavanos que contribuem 
no dia a dia para que a nossa 
querida cidade continue firme 
em seu desenvolvimento”, disse 
Artagão Júnior. 

DISCUTINDO MELHORIAS PARA O VALE DO IVAÍ COM ALEX CANZIANI   

Também no dia 9, o deputado Artagão Júnior o deputado federal Alex Canziani, 
acompanhado do assessor Sérgio Domingues. Canziani é um dos 
representantes da região do Vale do Ivaí na esfera federal. Artagão Júnior é o 
representante junto ao Governo do Estado. Os parlamentares discutiram os 
projetos e demandas da região do Vale, oportunidade em que o deputado 
Artagão Júnior comentou sobre a reunião realizada recentemente com o 
governador Beto Richa, onde os prefeitos da Amuvi (Associação dos Municípios 
do Vale do Ivaí) entregaram uma pauta de reivindicações. 
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ENTREGA DE ÔNIBUS PARA AS APAES   

Os ônibus adaptados garantem mais 
segurança e conforto às crianças com 
necessidades especiais. Os veículos, 
preparados para transportar os alunos 
sentados, são equipados com 
plataformas elevadas, com bancos 
mais largos e contam com cadeiras de 
rodas.

No dia 10, o deputado Artagão Júnior 
participou da entrega de mais 115 
ônibus para Apaes do Paraná, em 
solenidade realizada em frente ao 
Palácio Iguaçu.
Na oportunidade, municípios da base do 
deputado foram contemplados:

 Borrazópolis, Cambira, Candói, 
Diamante do Sul, Faxinal, 
Fernandes Pinheiro, Foz do Jordão, 
Godoy Moreira, Goioxim, Grandes 
Rios, Imbituva, Ipiranga, Jardim 
Alegre, Kaloré, Lidianópolis, 
Marquinho, Palmital, Pitanga, Porto 
Barreiro, Reserva, Rosário do Ivaí e 
Santa Tereza do Oeste.
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No dia 10, o deputado Artagão Júnior 
voltou a alertar para o 
superfaturamento dos materiais 
utilizados nas obras pedagiadas, 
durante a 21ª reunião ordinária da CPI 
do Pedágio. Na ocasião, estava 
depondo o representante da FIA 
(Fundação Instituto de Administração), 
José Ribeiro Savoia, que coordenou 
os estudos sobre o desequilíbrio 
econômico-financeiro dos contratos de 
pedágio. O relatório, já pronto, foi 
contratado pelo DER-PR e custou R$ 
3,3 milhões aos cofres públicos. A FIA 
é vinculada à USP (Universidade de 
São Paulo).

O deputado questionou o relatório da 
FIA que não considera o sobrepreço 
no valor de materiais utilizados nas 
obras. Artagão Júnior relembrou o 
depoimento do presidente da 
Rodonorte, o qual disse que o preço 
contratado pela tonelada do CBUQ 
(Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente) nas obras do contorno de 
Campo Largo, na BR-277, foi de R$ 
270,00, enquanto que na tabela do 
DER o mesmo material está orçado 
em R$ 193,00.

“Obviamente esse valor causa 
impacto na tarifa cobrada. O que a 

gente vê é uma maquiagem contábil. Não é possível que esse tipo de 
consideração não apareça no relatório. O custo da obra está evidentemente 
majorado, o que promove um absoluto desequilíbrio em desfavor da 
população”, ponderou Artagão Júnior.

O deputado continuou, alertando que as concessionárias contratam filiais para 
executar as obras. No caso do contorno de Campo Largo, quem está realizando 
as obras é a JMalucelli Construtora, empresa que detém 6% das cotas da 
Rodonorte.

SUPERFATURAMENTO EM OBRAS É ABORDADO NA CPI DO PEDÁGIO   
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Prestigiando a 1ª Olimpíada 
Rural de Porto Barreiro

No dia 11, o deputado Artagão Júnior 
foi a Porto Barreiro para prestigiar a 1ª 
Olimpíada Rural, uma das 
programações alusivas aos 18 anos 
de emancipação política do município. 
O parlamentar foi recebido pela 
prefeita Marinez Crotii, o vice Jean dos 
Santos, toda a equipe da prefeitura e 
vereadores, quando se reuniram em 
um grande almoço no Centro 
Comunitário.
A prefeita Marinez disse que a 
Olimpíada Rural foi criada para 
prestigiar os agricultores do município 
e ressaltou os trabalhos desenvolvidos 
em parceria com o deputado Artagão 
Júnior para o setor agrícola. “Estamos 
muito felizes com as conquistas 
que tivemos este ano para a nossa 
a agricultura. Tivemos liberados 
recursos para aquisição de óleo 
diesel, calcário, além da volta da 
Emater, cujo escritório começa a 
ser construído já no início do ano 
que vem”.

A prefeita também enfatizou a 
instalação da Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná) no 
município. “A economia leiteira de 
Porto Barreiro se fortaleceu com a 
Adapar atendendo os pecuaristas”.
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Passando por Castro e Piraí 
do Sul
No dia 11, o deputado Artagão Júnior passou por Castro, onde se reuniu com o 
prefeito Reinaldo Cardoso e sua equipe de trabalho. Logo após, o deputado 
participou de um jantar de confraternização também com o prefeito de Castro, 
com o prefeito de Piraí do Sul, Tim Milléo, secretários e vereadores.

Piraí do SulCastro

Passando por Reserva e Cândido 
de Abreu
No dia 12, o deputado Artagão Júnior esteve em Reserva, quando se reuniu com 
o prefeito Luizinho Vosniak, secretários e vereadores. O parlamentar também se 
reuniu com os agentes de saúde do município, que fizeram uma explanação dos 
trabalhos realizados em 2013. 

Em Cândido de Abreu, recepcionado pelo prefeito Junior da Rádio, pelo ex-
prefeito Oligierd Malanoski (Nhunho), pelo presidente da Câmara, Josnei Freitas, 
demais vereadores e secretários, o deputado visitou a Escola Municipal Cecília 
Sawczuk, o Hospital Municipal São Francisco de Assis e a APAE. 

Reserva Cândido de Abreu
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TELECENTRO GARANTIDO PARA LIDIANÓPOLIS  

Dezembro/2013

Artagão Júnior é patrono dos 
formandos do Colégio Estadual 
Barbosa Ferraz em Ivaiporã 

Também no dia 12, como patrono dos 
formandos de 2013 do Colégio 
Estadual Barbosa Ferraz, em Ivaiporã, 
o deputado Artagão Júnior participou 
da solenidade de formatura. Foram 
cerca de 180 alunos do Ensino Médio e 
cursos técnicos que se formaram. De 
acordo com o diretor Ivan Mendes, o 
deputado Artagão Júnior foi escolhido 
como patrono pelo corpo docente. 
“Tivemos algumas reuniões para 
chegarmos a um nome que nos 
representasse, e o deputado Artagão 
Júnior foi o mais lembrado, devido ao 
seu constante trabalho em busca de 
melhorias para o colégio”.

Também em Ivaiporã, durante o dia, o deputado visitou o Colégio Estadual Barão 
do Cerro Azul e participou da formatura dos alunos da Escola Municipal Bento 
Viana, no bairro Vila Nova Porã. 
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Inauguração de 59 casas em 
Novo Itacolomi

No dia 13, o deputado Artagão Júnior foi a 
Novo Itacolomi, onde participou da 
inauguração de mais 59 casas populares, 
viabilizadas na Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná).
O parlamentar esteve com o prefeito 
Roberto Munhoz (Polaco da Pá), com o 
vice João Pedro Magon, secretários, 
vereadores e lideranças. As 59 casas 
fazem parte do conjunto habitacional Pedro 
Massani e contaram com obras de 
infraestrutura realizadas pela prefeitura. Ao 
todo, os investimentos passam de R$ 3 
milhões.

“É um presente de Natal para Novo 
Itacolomi a entrega de mais estas casas. 
Estamos com projetos para novas 
unidades habitacionais na Cohapar e 
ano que vem teremos novidades”, disse 
o deputado Artagão Júnior.
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No dia 16, municípios da base do deputado 
Artagão Júnior assinaram termos de 
adesão com a Secretaria de Saúde para a 
construção da Unidade Básica de Saúde. 
Os municípios são Laranjeiras do Sul (R$ 
721 mil – porte 3), Cantagalo, Bom 
Sucesso, Cândido de Abreu e Rio Azul, 
todos com unidades do porte 1, no valor de 
R$ 474 mil.
Com a assinatura do termo, as prefeituras 
ficam autorizadas a licitar a obra.

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   

Também no dia 16, o deputado Artagão 
Júnior esteve em audiência com o diretor-
geral da Secretaria de Educação, Jorge 
Eduardo Wekerlin, quando pediu agilidade 
na tramitação de pleitos dos municípios de 
sua base de representação.O deputado 
pediu atenção especial ao Colégio Estadual 
Barbosa Ferraz, de Ivaiporã, que aguarda 
autorização para licitar obras de ampliação. 
Os recursos passam de R$ 3 milhões.
Segundo o diretor-geral, a demanda está 
em tramitação final, apenas com 
adequações técnicas no projeto.

Rio Branco do Ivaí

Na mesma audiência, o deputado 
foi informado que a unidade nova do 
Colégio Estadual Rio Branco do Ivaí 
está garantida, com o projeto 
concluído, e deve entrar em 
processo licitatório dentro dos 
próximos dias. A obra está orçada 
em mais de R$ 4 milhões.

Godoy Moreira

Outra solicitação que será atendida 
é a liberação de recursos para a 
construção de duas salas de aula 
no Colégio Estadual Godoy Moreira, 
com recursos de R$ 268 mil. 

REIVINDICANDO OBRAS EM COLÉGIOS DO VALE DO IVAÍ    
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CPI DO PEDÁGIO OUVE SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA   

No dia 17, na última 
reunião da CPI do 
Pedágio do ano, o 
depoente foi o secretário 
de Infraestrutura e 
Logística (Seil), José 
Richa Filho, o qual 
afirmou que até o 
começo de 2014 as 
negociações com as 
concessionárias estarão 
concluídas. Segundo ele, 
as conversações mais 
avançadas são com a 
Econorte e com a Viapar. 
“Cada empresa tem 
volumes diferentes de 
obras. Embora esteja 

mais avançado com a Econorte e com a Viapar, acredito que conseguiremos 
negociar com todas até o começo do ano que vem”, disse o secretário, 
adiantando que obras de duplicação, que estão previstas para o fim do contrato, 
podem ser antecipadas. “Se não conseguimos mexer nas tarifas, vamos mexer 
no tempo”, reforçou. Ainda segundo Richa Filho, os reajustes que acontecem 
sempre em dezembro são previstos em contrato, e não podem ser encarados 
como aumento.
O deputado Artagão Júnior novamente manifestou a indignação pelo fato de as 
concessionárias contratarem obras com valores acima da tabela de preços do 
DER-PR, que baliza todas as obras licitadas pelo Estado. Também presente na 
CPI, o diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal Junior, disse que isso não influi no 
preço final da tarifa, pois o valor a ser cobrado já está definido na proposta 
comercial dos contratos.
Artagão Júnior contestou: “Mas as empresas tornam suas despesas 
maquiadas, mais caras, para elevar a Taxa Interna de Retorno na hora das 
negociações, como sempre aconteceu. As despesas das concessionárias, 
que na verdade não existem, são levadas em conta na hora do reequilíbrio 
econômico financeiro”.

O deputado também falou da importância de se ter uma fiscalização permanente 
nas 27 praças de pedágio que compõe o Anel de Integração. “Mesmo que não 
interfira no valor da tarifa, teremos uma prova real da arrecadação”, ressaltou.
Leal Junior afirmou que há um projeto já concluído para a implantação do serviço 
com câmeras em todas as praças e que no ano que vem será contratado. 
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MAIS 30 CASAS PARA A ZONA RURAL DE PINHÃO   

No dia 18, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Pinhão, Dirceu de 
Oliveira, acompanhado do chefe de 
gabinete, Ademir Kramer de Lima, 
oportunidade em que foi assinado o 
convênio com a Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná) para a construção de 
30 casas na zona rural.

Segundo o prefeito, várias regiões do 
interior serão contempladas com as 
unidades habitacionais. 

Também no dia 18, o deputado Artagão 
Júnior recebeu o prefeito de Paranaguá, 
Edison Kersten. O prefeito veio 
acompanhado do assessor do deputado, 
João Batista Lopes, o popular João Feio, 
que faz a representação parlamentar no 
litoral do Estado. Na ocasião, o prefeito 
destacou demandas junto ao governo 
estadual. O deputado reforçou a sua 
disposição de trabalhar por Paranaguá, 
colocando o gabinete à disposição do 
município. 

DEPUTADO REFORÇA DISPOSIÇÃO DE TRABALHAR POR PARANAGUÁ   

TESOUREIRO DA ACP AGRADECE DEPUTADO    

Ainda no dia 18, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Paranaguá, Edison 
Kersten. O prefeito veio acompanhado do 
assessor do deputado, João Batista Lopes, 
o popular João Feio, que faz a 
representação parlamentar no litoral do 
Estado. Na ocasião, o prefeito destacou 
demandas junto ao governo estadual. O 
deputado reforçou a sua disposição de 
trabalhar por Paranaguá, colocando o 
gabinete à disposição do município. 



19Dezembro/2013

Continuando no dia 18, o deputado 
Artagão Júnior recebeu o prefeito de 
Cantagalo, Everson Konjunski, que 
assinou convênio para pavimentação 
de 2,8 quilômetros com pedras 
irregulares. O secretário de Esportes 
do município esteve presente.
Os recursos são de R$ 350 mil, 
oriundos do PAM (Plano de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios). De 
acordo com o prefeito, será 
pavimentado o trecho que liga os 
bairros Vila Maria Augusta e Vila 
Verde, passando pelos bairros Vila 
Nova, Vila Realejo e Vila São Pedro. 

PAVIMENTAÇÃO DE 2,8 KM EM CANTAGALO   

O município de Laranjeiras do Sul 
ficou autorizado a iniciar as obras de 
recape asfáltico em vias urbanas. 
São R$ 337 mil, oriundos do PAM 
(Plano de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios). A pavimentação 
será feita na Rua Guilherme de 
Paula, saindo da esquina com a Rua 
Manoel Ribas indo até em frente à 
Escola Municipal Aluísio Maier. 

O município de Lindoeste recebeu a 
autorização para licitar a construção 
de um barracão industrial. São R$ 
330 mil, também provenientes do 
PAM. Serão 1200 metros quadrados 
de área construída.

Já São João do Ivaí ficou 
autorizado a financiar um caminhão 
caçamba basculante, no valor de R$ 
247 mil.

No mesmo dia, três municípios da base do deputado Artagão Júnior tiveram a 
confirmação da liberação de recursos na Sedu/Paranacidade.

RECURSOS PARA LARANJEIRAS DO SUL, LINDOESTE E SÃO JOÃO DO IVAÍ   
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VISITA E REUNIÕES EM IRATI   

Ainda no dia 18, o deputado Artagão 
Júnior esteve no município de Irati, 
onde foi realizada uma reunião com 
várias lideranças locais, no Salão de 
Festas Luiza Sedoski.

Na sexta-feira (19), na parte da 
manhã, concedeu entrevista à Rádio 
Najuá, visitou o Núcleo Regional de 
Educação, a Santa Casa de Irati, o 
prefeito Odilon Burgath e o vice 
Renato Berger, funcionários da 
Sanepar e o ex-prefeito Sérgio 
Stoklos.

O deputado aproveitou para reforçar o 
compromisso com o município de 
continuar trabalhando pela educação 
e saúde, entre outras demandas que 
precisem de recursos do Governo do 
Estado.  
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LIBERAÇÃO DE R$ 1,9 MILHÃO PARA A SANTA CASA DE IRATI   

No dia 20, o deputado Artagão Júnior, que intermediou a liberação junto ao 
Governo do Estado de mais de R$ 1,9 milhão para uma ampla reforma e 
ampliação do pronto-socorro da Santa Casa de Irati, comemorou a autorização do 
governador Beto Richa. O total dos recursos liberados é de R$ 1.965.306,52.

“Com grande satisfação e alegria, terminamos o ano podendo anunciar esta 
grande obra para a nossa querida Santa Casa de Irati. Em nossas audiências 
com a provedoria, na Secretaria de Saúde e com o governador Beto Richa 
colocávamos como prioridade esta obra por sabermos da grande demanda 
do hospital, que atende toda a nossa região”, enfatizou o deputado.

“Agradeço ao governado Beto Richa, ao secretário de Saúde, Michele 
Caputo Neto, e toda a equipe da Santa Casa de Irati que presta este serviço 
de excelência e por acreditar no nosso trabalho”, finalizou Artagão Júnior.

Será ampliado e reformado o pronto-socorro, recepção e alojamento conjunto 
(maternidade), com a ampliação imediata dos leitos. Com isso, será possível 
melhorar o fluxo de pacientes, macas, cadeiras de rodas e agilizar o 
credenciamento de pacientes da sala de emergência para sala de exames de 
tomografias e Raio-X.
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Também no dia 20, mais três municípios 
da base de atuação do deputado Artagão 
Júnior receberam as chaves do ônibus 
adaptado da APAE. O parlamentar 
acompanhou os prefeitos de Bom 
Sucesso, São João do Ivaí e Lindoeste na 
Secretaria de Educação, quando 
assinaram as documentações do ônibus 
adaptado que vai ajudar no transporte de 
alunos com necessidades especiais.
Os veículos são equipados com 
plataformas elevadas, com bancos mais 
largos e contam com cadeiras de rodas.

“É uma alegria poder estar ajudando nossos municípios com este veículo 
tão importante, que traz segurança e comodidade aos alunos”, disse o 
deputado Artagão Júnior.

ÔNIBUS DA APAE PARA BOM SUCESSO, SÃO JOÃO DO IVAÍ E LINDOESTE   

Bom Sucesso São João do Ivaí Lindoeste
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Ainda no dia 20, o deputado 
Artagão Júnior e sua equipe 
de colaboradores se 
confraternizaram com um 
café da manhã. Na 
oportunidade, os assessores 
deram um presente de Natal 
e de aniversário ao deputado, 
que troca de idade em 
janeiro.

“Agradeço pelo carinho, 
apoio e comprometimento 
com que realizam o 
trabalho, que nada mais é 
do que servir bem a 
população paranaense”, 
disse Artagão Júnior.

A Assembleia Legislativa do 
Paraná entrou em recesso 
neste dia e volta aos 
trabalhos no próximo dia 6 de 
janeiro. 

Confraternização 
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‘‘O Natal é um dia festivo e espero que o seu olhar possa estar voltado 
para uma festa maior: a festa do nascimento de Jesus Cristo aqui na 
terra para nos salvar. Que a paz reine em tua casa. 
O Natal simboliza nova vida, pois nele comemoramos o nascimento do 
homem que modificou a nossa maneira de ver o mundo, trazendo-nos 
amor e esperança.

Quero desejar a você e a toda a sua família um natal abençoado e um 
Ano Novo repleto de realizações. 
Que seus projetos e seus sonhos se concretizem. Que você possa ter 
sucesso em seu trabalho, em seus objetivos, em sua caminhada. 

Desejo que a vida lhe apresente boas surpresas. Que sua família e seus 
amigos estejam sempre por perto de você para poder celebrar os frutos 
que certamente virão.
Eu e toda a minha família, desejamos a você um Feliz Natal e um ótimo 
2014!’’

Deputado Artagão Júnior
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