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CONTRATOS PARA A CONSTRUÇÃO DE 126 CASAS POPULARES
No dia 1º, na Câmara Municipal de Ivaiporã, o deputado Artagão 
Júnior participou da assinatura de contratos com a Caixa 
Econômica Federal para a construção de 25 casas populares em 
Ivaiporã e seis em Lidianópolis.
Logo após, o deputado, acompanhado pelo diretor de programas e 
obras da Cohapar, Luciano Machado, que esteve representando o 
presidente Mounir Chaowiche, entre outras autoridades, foi a 
Lunardelli para a assinatura de 35 casas. Em seguida, foram a 
Rosário do Ivaí. No município, 60 famílias assinaram o contrato 
para a construção da casa própria. 

As casas serão construídas em uma parceria entre os programas 
Morar Bem Paraná, do Governo do Estado, e o Minha Casa Minha 
Vida, do governo federal. 

IVAIPORÃ:

LUNARDELLI:
LIDIANÓPOLIS:

ROSÁRIO DO IVAÍ:

25

6

35

60

PREFEITOS ELEITOS DE NOVA CANTU, RIO AZUL E REBOUÇAS

No dia 5, o deputado Artagão Júnior atendeu a três prefeitos eleitos de sua base política: Airton Agnolin 
(Nova Cantu); Paulo Girardi (Rio Azul) e Claudemir Herthel (Rebouças).

Airton Agnolin se elegeu com 2903 votos (55,90% dos votos válidos) e esteve acompanhado pelo 
engenheiro agrônomo Adriano José Jaskiw.
Paulo Girardi se elegeu com 5.250 (58,51% dos votos válidos) e esteve no gabinete com o vice-
prefeito eleito, Antonio Galdino França junior. 
E Claudemir Herthel com 5.041 votos (51,12% dos votos válidos) esteve com o ex-prefeito João 
Pedrolin de Toledo, com o policial militar João Miguel Ferreira e com o empresário Denis Macsymowicz.

Os prefeitos eleitos agradeceram o deputado pelo apoio na campanha e o convidaram para reuniões 
nos seus respectivos municípios. 

NOVA CANTU RIO AZUL REBOUÇAS

Rosário do IvaíIvaiporã

Lunardelli
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MAIS DE R$ 1 MILHÃO PARA A SANTA CASA DE IRATI
Ainda no dia 5, o deputado Artagão Júnior, em audiência com 
o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, obteve a 
garantia da liberação de recursos para a Santa Casa de Irati.
O secretário garantiu a liberação de R$ 900 mil que serão 
utilizados para a reforma e ampliação do pronto socorro, 
salas de apoio à urgência e emergência e da recepção 
principal. O secretário solicitou o encaminhamento do projeto.

Ainda foram garantidos mais R$ 200 mil para a aquisição de 
um mamógrafo digital, que já está em processo licitatório. Os 
equipamentos serão adquiridos a partir da abertura do 
Orçamento do Estado para o exercício de 2013.

O deputado também foi informado pelo secretário Caputo 
Neto de que duas de suas emendas ao Orçamento do Estado 
relativas a este ano, para a Santa Casa de Irati, também 
estão em processo licitatório: um aparelho de ultrassonografia 
(R$ 72 mil) e duas camas elétricas (R$ 20 mil).

Estiveram presentes na audiência o provedor da Santa Casa 
de Itati, Germano Strassmann, o diretor financeiro Sidnei 
João Barankevicz, o diretor da 4º Regional de Saúde de Irati, 
João Antonio Almeida Júnior, e o superintendente de Gestão 
de Sistemas de Saúde da Sesa, Paulo Almeida. 

CAMBIRA, GODOY MOREIRA E PITANGA NO DER
Na manhã do dia 7, o deputado Artagão Júnior participou de três audiências no DER, acompanhando 
os prefeitos Neusa Bellini (Cambira), Primis de Oliveira (Godoy Moreira) e Altair Zampier (Pitanga). 
Foram atendidos pelo diretor-geral do DER, Paulo Melani, e pelo assessor especial da Secretaria de 
Infraestrutura e Logísitca, Luiz Cláudio da Luz. 

Para Cambira, juntamente com a prefeita Neusa Bellini e com o 
secretário administrativo da prefeitura, Sidney Bellini, o deputado 
Artagão Júnior solicitou a readequação da rodovia municipal 
Florindo Picoli, que liga a sede do município ao bairro Bela Vista, 
até o trevo da PR-170. O trecho é de aproximadamente 7 km e 
está em condições precárias. O diretor-geral do DER, Paulo 
Melani, adiantou que a equipe técnica do departamento fará um 
levantamento do trecho para saber o custo real da obra.

CAMBIRA

Para Godoy Moreira, uma boa notícia. O projeto para a 
elevação da PR-650 obteve a autorização governamental para 
ser licitado. Essa é uma reivindicação antiga do deputado 
Artagão Júnior e do prefeito Primis. Em períodos de fortes 
chuvas, vários pontos ficam intransitáveis com o 
transbordamento do Rio Corumbataí. O projeto anterior passou 
por diversas licitações sem empresas interessadas. O projeto 
atual contempla  a localidade do Chalé, próxima à Vila Rural de 
Santa Luzia e o alargamento de duas pontes, uma sobre o rio 
do Bulia e outra sobre o rio Bananeira. GODOY MOREIRA
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PITANGA

Já o prefeito de Pitanga, Altair Zampier, e o deputado Artagão 
Júnior solicitaram a patrulha mecanizada para dar continuidade 
no trabalho de recuperação das estradas que estão danificadas. 
O prefeito também alertou para a precariedade que se 
encontram os trevos de acesso à cidade, que são de 
responsabilidade do Estado. Paulo Melani, por sua vez, adiantou 
que o Governo do Estado está elaborando um projeto para 
remodelação de trevos em todo o Paraná, e que Pitanga está 
inserida no programa a ser lançado. 

KFOURI NETO GARANTE CRIAÇÃO DA COMARCA DE CANDÓI
No final da tarde do dia 7, em audiência com o 
presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, 
desembargador Miguel Kfouri Neto, o deputado 
Artagão Júnior e o prefeito de Candói, Elias 
Farah Neto, obtiveram a garantia de que o 
projeto para a criação da comarca de Candói 
será encaminhado à Assembleia Legislativa 
ainda este ano.

O prefeito Elias Farah destacou os benefícios da 
criação da comarca, abrangendo também os 
municípios de Foz do Jordão e Reserva do 
Iguaçu, que hoje pertencem à Comarca de 
Guarapuava, ficando a uma distância 
aproximada de 100 quilômetros.

A criação da nova comarca facilitará a vida de 
mais de 35 mil pessoas, muitas delas tendo que arcar com custos de passagem e alimentação quando 
necessitam dos serviços judiciários em Guarapuava.

O presidente Kfouri Neto reconheceu a necessidade, dizendo que “geograficamente exige-se uma 
Comarca em Candói. Comprometo-me a enviar o projeto para apreciação na Assembleia ainda 
neste ano legislativo”, garantiu.

O deputado Artagão Júnior e o prefeito Elias Farah Neto agradeceram ao presidente pelo empenho e 
reconhecimento. 

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM EM PITANGA
Depois da audiência de Candói, Kfouri Neto 
atendeu ao prefeito de Pitanga  Altair Zampier, 
que, juntamente com o deputado Artagão 
Júnior, reiteraram a reivindicação da 
construção do novo Fórum da Comarca de 
Pitanga. 
Na audiência, o presidente Kfouri Neto sugeriu 
o aproveitamento de um projeto já existente de 
fóruns construídos no Paraná. "Desta forma, 
será agilizado todo o processo", aconselhou.
Participaram da audiência o juiz da Comarca, 
Eduardo Lourenço Bana; o presidente da 
subseção da OAB de Pitanga, Rogério Danguy 
Cleto, entre outras autoridades. 
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Segurança Pública

HOSPITAL REGIONAL E CURSO DE MEDICINA EM GUARAPUAVA
No dia 8, o deputado Artagão Júnior participou de mais uma importante etapa rumo à construção do 
Hospital Regional de Guarapuava e à criação do curso de Medicina no campus da Unicentro. Em 
audiência com o secretário da Saúde (Sesa), Michele Caputo Neto, foram definidas diretrizes a serem 
seguidas, em consenso com o reitor da Unicentro, Aldo Nelson Bona, demais representantes do 
campus de Guarapuava e lideranças na área da Saúde.

HOSPITAL REGIONAL
Ficou definido que a Sesa designará 
engenheiros clínicos para a elaboração do 
projeto final do Hospital Regional, que, 
segundo Caputo Neto, deve ficar pronto 
até agosto de 2013 e licitado até o final 
do mesmo ano. A obra inicia em 2014.
O custo da obra deve girar em torno de 
R$ 40 milhões, e, de acordo com Caputo 
Neto, os recursos são um compromisso 
da Sesa. 

CURSO DE MEDICINA
Sobre o curso de Medicina, Artagão Júnior 
sugeriu a proposição de um requerimento 
para ser aprovado na Assembleia 
Legislativa, o que dará visibilidade e força 
à causa. Caputo Neto ainda orientou para 
que seja marcada uma reunião com o 
secretário da Seti (Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior), Alípio Santos Leal Neto 
e depois organizar uma comitiva para ir ao 
Ministério da Saúde.

ELEITO PRESIDENTE DO PMDB DE GUARAPUAVA
Ainda no dia 8, deputado Artagão 
Júnior foi a Guarapuava, quando foi 
eleito o novo presidente do Diretório 
Municipal do PMDB, que tem 
aproximadamente 1200 filiados. O 
parlamentar substitui o médico 
Severino Genuíno Dourado.

POSSE DO PREFEITO PAULO BASÍLIO EM PINHÃO

Também no dia 8, o  deputado Artagão Júnior participou da 
posse de Paulo Basílio como prefeito de Pinhão. Paulo era 
o vice de José Vitorino Prestes, o qual foi cassado pelo STF 
(Supremo Tribunal Federal), por improbidade administrativa.
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INAUGURAÇÃO DA INDÚSTRIA JACQUET EM GUARAPUAVA
Também no dia 8, o deputado Artagão Júnior 
participou da inauguração da Jacquet, indústria 
franco-brasileira  de panificação. A indústria 
gerará 150 empregos diretos, com capacidade 
para ampliar a mão de obra em até 800 
trabalhadores. A linha de produção começa a 
funcionar em janeiro de 2013. O empreendimento 
é do Grupo Guerra, parceiro da cooperativa 
francesa Limagrain na nova fábrica. O 
investimento gira em torno de R$ 40 milhões.
 A expectativa é de que os produtos da Jacquet 
cheguem ao Brasil  a partir de dezembro. A marca 
fabrica pães prontos, brownies, tortas e produtos 
específicos da linha infantil.   

DELEGADO DA 1ª ASSEMBLEIA QUADRIENAL DA ACP
No dia 11, o deputado Artagão Júnior fez parte dos 205 delegados que nomearam os líderes da 
Associação Central Paranaense (ACP) da Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante a 1ª Assembleia 
Quadrienal. O deputado Artagão Júnior é ancião da Igreja da Vista Alegre, em Curitiba, e ajudou a 
escolher os líderes que dirigirão seus respectivos departamentos durante os próximos quatro anos.

Veja no quadro abaixo os dirigentes eleitos no quadriênio de 2013/2016:

- Presidente - Pastor Lourival Gomes de 
Souza;
- Secretário, Missão Global, Comunicação e 
Rádio Novo Tempo - Pastor Paulo Machado;
- Diretor-financeiro e expansão patrimonial - 
Laudecir Mazzo;
- Ministerial e Ministério da Família - Pastor 
Elieser Ramos;
- Ministério Pessoal, Escola Sabatina, Ação 
Solidária Adventista - Pastor Célio Longo;
- Mordomia Cristã, Testamentos e Legados e 
Saúde - Francisco Fonseca;
- Jovens, Aventureiros e Desbravadores - 
Pastor Aryel de Paula;
- Ministério da Mulher e Afam - Ray de 
Oliveira;
- Publicações, Espírito de Profecia e 
Literatura Denominacional - Pastor Jeferson 
Fortes;
- Ministérios da Criança e do Adolescente - 
Jorgeana Longo;
- Comunicação, Rádio Novo Tempo e Missão 
Global - Pastor Paulo Machado;
- Evangelismo - Pastor Júlio Padilha;
- Educação e Liberdade Religiosa - Professor 
Homero Bubna.

DIRIGENTES ELEITOS
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I ENCONTRO DE AGENTES LEGISLATIVOS EM BRASÍLIA
No dia 12, o deputado Artagão Júnior, representando a 
Assembleia Legislativa do Paraná, foi a Brasília para 
participar do I Encontro de Agentes Legislativos. O evento 
teve como objetivo fortalecer o Poder Legislativo e 
promoveu reunião com o consultor do Senado Antônio 
Barbosa, que falou sobre “Legislativo e Sociedade: a 
trajetória histórica do Brasil” e o professor Mario Fuks, do 
Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), que falou sobre 
“Comprometimento e resgate da ética no Legislativo”.

LANÇAMENTO DO PROGRAMA PATRULHA DO CAMPO
No mesmo dia 12, enquanto o deputado Artagão Júnior 
estava em Brasília, o chefe de gabinete do parlamentar, 
Flores Pilarski, acompanhou prefeitos, vereadores e 
lideranças no lançamento do programa estadual Patrulha 
do Campo. 

Patrulha do Campo é um programa do Governo do Estado 
que visa recuperar e modernizar os mais de 110 mil 
quilômetros de estradas rurais do Paraná.

O programa será coordenado pela Seab (Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento) e executado pela Codapar 
(Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do 
Paraná). Os convênios serão realizados com os 
consórcios intermunicipais.

Quem irá ceder os equipamentos e atuar na capacitação 
dos operadores de máquinas serão a Secretaria da 
Infraestrutura e Logística e o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER), ficam ainda responsáveis pela 
elaboração dos projetos de readequação das estradas.

As patrulhas serão compostas por escavadeira, trator de 
esteira, pá-carregadeira, motoniveladoras, rolos 
compactadores, caminhões comboio, caminhonete e cinco 
caminhões basculantes. Os trabalhos começarão com 30 
patrulhas, mas a meta do Governo do Estado é adquirir 60 
até o final do mandato. 
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REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA DA UNALE
No dia 13, ainda em Brasília,  deputado Artagão 
Júnior, vice-presidente da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos Estaduais), 
participou da III Reunião Ordinária da Diretoria. 
Durante a reunião, foi aprovada a criação de uma 
comissão que analisará a adesão ao projeto para 
criação da Frente Popular pela Unificação das 
eleições no Brasil.

O objetivo da Frente é pressionar os deputados 
federais pela aprovação de Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC), que estabeleça eleições 
simultâneas (majoritárias e proporcionais) em 
todas as esferas.

Os parlamentares trataram ainda: do Fórum sobre 
Desenvolvimento, Federalismo e a Dívida dos 
Estados, marcado para o próximo dia 23, na 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina; 
discussão sobre a agenda internacional para o 1º 
semestre de 2013; realização da XVII Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (CNLE), prevista para acontecer em 
Maceió (AL) e a atuação do Conselho Gestor. 

EMENDAS GARANTEM 6 ACADEMIAS AO AR LIVRE E 3 KOMBIS
Ainda no dia 13, enquanto o deputado Artagão Júnior 
estava em Brasília, mais oito municípios da base foram 
beneficiados com academias ao ar livre e veículos Kombi 
que ajudarão nos trabalhos das entidades filantrópicas. 
Os recursos são provenientes de emendas do deputado 
ao Orçamento do Estado de 2011. O chefe de gabinete 
Flores Pilarski representou o parlamentar no evento no 
Palácio Iguaçu. Veja os municípios contemplados no 
quadro ao lado. 

ACADEMIAS AO AR LIVRE:
Pitanga, Novo Itacolomi, 
Santa Tereza do Oeste, 
Lindoeste e Lidianópolis

KOMBIS: 
Rosário do Ivaí, Godoy Moreira e 
Marilândia do Sul
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADA EM CANTAGALO
No dia 14, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
prefeito eleito de Cantagalo, Everson Konjunski. O 
prefeito está preocupado com a situação precária da 
estrada que sai da sede do município, passa pelo 
distrito de Cavaco, e vai até o entroncamento da PR-
364, no município de Goioxim. “É uma estrada muito 
movimentada, ligando a sede ao nosso único 
distrito, com escoamento agrícola e agropecuário, 
além do transporte escolar”, reforça Konjunski.

O deputado Artagão Júnior prontamente assumiu o 
compromisso de trabalhar o pleito junto ao Governo do 
Estado para que os 19 km da estrada sejam 
recuperados.

O prefeito eleito esteve acompanhado pelo comerciante Julio Cesar Conte, pelo radialista Ponciano Abreu 
e pelo vereador Hoeliton Konjunski.  

PEDIDO DE VIATURA POLICIAL PARA SANTA TEREZA DO OESTE
No dia 19, segunda-feira, após o feriado da 
Proclamação da República, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o vereador de Santa Tereza do Oeste, Marcos 
Aurélio Alves (Marcão) com o seu filho Igor. Marcão, 
que é do distrito de Santa Maria, pediu a intervenção 
do parlamentar na viabilização de uma viatura para a 
Polícia Militar. “A PM de Santa Tereza do Oeste 
dispõe de apenas uma viatura, que inclusive é 
muito antiga. Então estamos contando com o apoio 
de deputado para que a polícia possa estar mais 
equipada”, diz. O vereador encaminhará um 
requerimento à Câmara de Vereadores para dar força à 
causa.

PREFEITO ELEITO DE CAMPO BONITO 
Também no dia 19, o deputado 
Artagão Júnior recebeu a visita 
do prefeito eleito de Campo 
Bonito, Gilmar Bernardi, o qual 
se elegeu com 1710 votos 
(50,79% dos votos válidos). Ele 
esteve acompanhado do vice 
eleito, Omar Juma Eid; dos 
vereadores Mario Weber e Alceu 
Bernardi (presidente da Câmara) 
e do presidente do PSDB local, 
Eder Cândido Dias.

Na oportunidade o prefeito eleito 
agradeceu ao deputado pelo 
apoio na campanha. O deputado 
Artagão Júnior reiterou que o 
gabinete está à disposição do 
município para auxiliar nas 
principais demandas junto ao 
Governo do Estado.  
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No dia 20, o deputado Artagão Júnior confirmou 
com o secretário de Segurança Pública, Cid 
Vasques, que o Governo do Estado está 
finalizando a compra de 1.220 novas viaturas 
que irão reforçar a frota da Segurança Pública.  
O valor global da concorrência chegou a R$ 
122,5 milhões, através de pregão eletrônico.

Conforme o edital, os veículos terão que ser 
equipados com rádio-comunicador, pintura 
personalizada, sistema de sinalização (giroflex) 
e compartimento para a guarda de presos.

De acordo com informações do Governo do 
Estado, a entrega das primeiras 200 viaturas 
acontecerá em até 60 dias, depois de 
formalizado o contrato. Outras 355 viaturas 
deverão ser entregues em até 90 dias; 70 

viaturas em até 120 dias e as últimas 595 em até 180 dias.
 
A compra prevê a entrega de 150 veículos modelo sedan; 100 utilitários de 110 cv; 470 utilitários de 130 
cv; 100 utilitários (4x4); 160 utilitários médios (4x4); e 240 picapes (4x4). 

1220 NOVAS VIATURAS PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

HOMENAGEM AO DIA DO POLICIAL FEDERAL
Ainda no dia 20, a 
Assembleia Legislativa 
do Paraná fez uma 
homenagem ao Dia do 
Policial Federal - o dia é 
comemorado 
oficialmente em 16 de 
novembro. Na foto, o 
deputado Artagão Júnior 
está ao lado do 
superintendente da 
Polícia Federal no 
Paraná, delegado José 
Alberto de Freitas Iegas, 
que agradeceu a 
homenagem.  
“O apoio da 
Assembleia é 
fundamental para que 
os pleitos da Polícia 
Federal sejam 
atendidos. Temos 
várias ações em 
parceria com o Estado 
do Paraná e com vários 
municípios 
paranaenses no 
combate incansável da 
criminalidade”, disse o 
superintendente.
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AMPLIAÇÃO DO MAIOR COLÉGIO DO VALE DO IVAÍ
No dia 21, em audiência com o 
diretor-geral da Secretaria da 
Educação do Paraná (SEED), Jorge 
Eduardo Wekerlin, o deputado 
Artagão Júnior reiterou o pedido da 
reforma e ampliação do Colégio 
Estadual Barbosa Ferraz, em 
Ivaiporã. O parlamentar 
acompanhou o diretor do colégio, 
Ivan Mendes, o secretário Marcos 
Alexandre de Quadros e o 
presidente da Câmara, vereador 
Edivaldo Montanheri (Sabão). 
O pleito é para as construções de 
seis salas de aula, biblioteca, 
anfiteatro e ampliação da parte 
administrativa. O colégio, que possui 
cerca de 1200 alunos e 157 
professores, foi construído em 1968. 
De acordo com o diretor Ivan 
Mendes, “as instalações condizem 

com a realidade daquela época. Atendemos alunos de toda a região. Muitos cursos técnicos 
ofertados não estão comportando a demanda. Muitas vezes precisamos alugar estruturas fora do 
colégio para realizarmos seminários dos cursos, entre outros eventos”.

EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Também no dia 21, quatro unidades de Saúde da Família 
viabilizadas pelo deputado Artagão Júnior receberam os 
equipamentos, em evento na Central de Apoio Jardim 
Botânico, com as presenças do governador Beto Richa, 
do secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, entre 
outras autoridades.

Ao todo, são 65 itens que contemplam todos os 
equipamentos necessários a uma adequada atenção em 
unidade de saúde, como consultório odontológico, mesas 
clínicas, balanças adulto e infantil, autoclave, pinças, armários, entre outros. O valor dos equipamentos 
ultrapassa R$ 2,6 milhões. 

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Lindoeste, Teixeira Soares, 
Nossa Senhora das Graças e 
Santa Tereza do Oeste
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PREFEITA ELEITA DE JARDIM ALEGRE ADIANTA PLEITOS
Ainda no dia 21, o deputado Artagão Júnior recebeu a prefeita eleita de Jardim Alegre, Neuza Pessuti, 
acompanhada do seu irmão, o ex-governador Orlando Pessuti. Na oportunidade, Neuza comentou sobre 
a preocupação com alguns setores do município, como o reforço no efetivo policial, a necessidade de 
uma ambulância, equipamentos para o hospital municipal e recape e pavimentação nas principais ruas 
da cidade. O deputado Artagão Júnior adiantou que, tão logo a prefeita eleita comece o seu mandato, irá 
gestionar os pleitos junto ao Governo do Estado, e a orientou a começar a trabalhar nos projetos. 

ESCOLA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAÍ
 Também no dia 21, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Ariranha do Ivaí, Carlos 
Bandiera de Mattos (Carlão), que deu um passo 
importante rumo à conclusão da obra da escola 
municipal. A obra está parada devido à 
desistência da antiga empreiteira. Na Sedu 
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano), o 
secretário Cesar Silvestri assinou o edital de 
licitação para a continuidade da obra. O valor 
ultrapassa os R$ 2,5 milhões.

PREFEITO REELEITO DE FAXINAL
Continuando no dia 21, o 
deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito reeleito 
de Faxinal, Adilson Silva 
Lino, acompanhado do 
secretário de 
Planejamento, Eduardo 
Simões. O prefeito foi 
reconduzido ao cargo com 
62,94% dos votos válidos 
(5.979 votos) e discutiu 
com o deputado o 
andamento de obras e 
projetos que tramitam 
junto ao Governo do 
Estado. 
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ALUNOS DA ESCOLA ADVENTISTA DE SANTA EFIGÊNIA
No dia 21, o deputado Artagão Júnior 
também recebeu a visita de quase 
40 alunos da Escola Adventista de 
Santa Efigênia, de Curitiba. As 
crianças do 4º ano do Ensino 
Fundamental vieram acompanhadas 
da professora Margareth Rodrigues 
Pereira. “Procuramos o deputado 
Artagão Júnior por sabermos que 
ele também é adventista. Fomos 
muito bem recebidos e ficamos 
bem felizes de ver na prática como 
funciona a Assembleia 
Legislativa”, disse a professora. 
Segundo ela, assuntos referentes à 
cidadania, política, direitos e deveres 
são abordados na escola, que possui 
mais de 380 alunos.

As crianças aproveitaram a 
oportunidade para fazer perguntas 
ao deputado sobre a vida de um 
parlamentar, o qual disse que uma 
das principais dificuldades, em 
função dos compromissos pelo 
interior do estado, é ficar longe da 
família.



61INFORMATIVO  2012 NOVEMBRO 14

VISITA DE COMITIVA DE PORTO BARREIRO EM GUARAPUAVA
No dia 22, o deputado Artagão Júnior, que 
estava cumprindo agenda em Guarapuava, 
recebeu, no escritório regional, a prefeita eleita 
de Porto Barreiro, Marinez Crotti, acompanhada 
do vice Jean Pereira dos Santos e vereadores 
do município.

A comitiva de Porto Barreiro fez visitas aos 
escritórios regionais do IAP, 
Sedu/Paranacidade, Cohapar e aproveitou para 
fazer uma visita ao deputado, quando discutiram 
as principais demandas e projetos para o 
município. 

PEDIDO DE MELHORIAS NO ACESSO DA BR-277 EM GOIOXIM
Também no dia 22, o deputado 
Artagão Júnior foi a Goioxim, quando 
participou do 1º Fórum Empresarial - 
“Desenvolvimento Local”, promovido 
pela Aceg (Associação Comercial e 
Empresarial de Goioxim). O evento 
contou com a presença das 
associações da região, além de 
autoridades e comerciantes do 
município.
Os participantes do fórum pediram a 
intervenção do deputado Artagão 
Júnior para recuperar o acesso entre 
Goioxim e a BR-277, por meio da PR-
364. Ainda falaram da necessidade de 
uma ligação asfáltica entre o município 
de Goioxim e os vizinhos Cantagalo e 
Marquinho, que também são cortados 
pela PR-364.

O ex-prefeito de Goioxim, Luís 
Ravanello Neto, o qual convidou o 
deputado para o evento, disse que as 
melhorias são de extrema urgência. O 
presidente da Aceg, Celso José 
Mereth, reforçou, dizendo que “a 
recuperação do acesso traria 
avanços para o comércio local de 
todos os municípios, pois com uma 
ligação asfáltica de qualidade vários 
setores seriam beneficiados, 
principalmente o setor comercial”.

O deputado Artagão Junior assumiu 
diante das autoridades e da população 
goioxinhense o compromisso de lutar 
pela melhoria na ligação asfáltica do 
município e também buscar a 
construção da ligação entre Goioxim, 
Cantagalo e Marquinho.
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PREFEITO DE PINHÃO PEDE INTERVENÇÃO 
No dia 26, o deputado Artagão Júnior recebeu a 
visita do prefeito de Pinhão, Paulo Basílio, 
acompanhado do representante do Jornal Fatos 
do Iguaçu, Naor Coelho. 

Na oportunidade, o prefeito solicitou que o 
deputado interceda junto à Copel para que haja 
uma parceria entre a companhia de energia 
paranaense e a prefeitura na realização da festa 
de aniversário da emancipação política do 
município, no próximo dia 15 de dezembro.  

No dia 27, em audiência com o secretário da 
Segurança Pública, Cid Vasques, foi garantida a 
construção para o próximo ano da nova delegacia da 
Polícia Civil de Guarapauava. 

Segundo o secretário, a nova delegacia faz parte do 
programa “Delegacia Cidadã”, o qual não dispõe de 
carceragem para presos condenados. Segundo Cid 
Vasques, a Secretaria de Segurança cuidará dos 
inquéritos, enquanto a Secretaria de Justiça 
responderá pelos presos.

Outro pleito  apresentado foi o do aumento dos efetivos 
das polícias Civil e Militar e novas viaturas para 
Guarapuava e região. 

GARANTIDA NOVA DELEGACIA PARA GUARAPUAVA 

PREFEITA ELEITA DE LARANJEIRAS DO SUL 

Também no dia 27, o 
deputado Artagão Júnior 
recebeu a prefeita eleita de 
Laranjeiras do Sul, Sirlene 
Svartz, acompanhada do 
advogado Gilmar Ruths e 
do vereador eleito Silmar 
Camargo, com sua filha 
Flávia.

Na oportunidade, a prefeita 
Srilene, que se elegeu com 
48,72% dos votos válidos 
(8.956 votos), conversou 
sobre as demandas do 
município e sobre as 
emendas do deputado 
Artagão Júnior ao 
Orçamento do Estado de 
2013.
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HOMENAGEM AOS 100 ANOS DO CENTRO DE LETRAS DO PARANÁ 
Ainda no dia 27, através de proposição do deputado 
Artagão Júnior, o Centro de Letras do Paraná foi 
homenageado pelo seu centenário.

A menção honrosa à instituição, que completa 100 anos 
no dia 19 de dezembro, foi entregue ao presidente, 
desembargador Luís Renato Pedroso.

“São cem anos de existência. Por isso o deputado 
Artagão Júnior teve a ideia de prestar a homenagem 
a essa tão antiga entidade cultural”, disse o 
desembargador, que já foi presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná (1991/1992).

O deputado Artagão Júnior, no uso da palavra, enalteceu 
a entidade, dizendo que a “história do Paraná se 
confunde com a história do Centro de Letras”. O 
parlamentar agradeceu a todos os membros presentes, 
citando uma passagem da escritora Ellen White que diz: 
“A maior necessidade do mundo é a de homens – 
homens que se não compram nem se vendam; 
homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e 
honestos; homens que não temam chamar o pecado 
pelo seu nome exato; homens, cuja consciência seja 
tão fiel ao dever como a bússola é ao polo; homens 
que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que 
caiam os céus”.

O Centro de Letras do Paraná é o guardião da literatura 
e cultura paranaenses. Seu quadro conta com pelo 
menos três centenas de autores, poetas e contistas. 
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ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS ELEITAS EM FOZ DO IGUAÇU
De 28 a 30 de novembro, em Foz do Iguaçu, foi realizado o 
Gestão 2013/2016.
Ao lado do governador Beto Richa e demais autoridades do Estado, o deputado Artagão Júnior 
participou da abertura do  evento, realizado pelo Sebrae/PR e pelo Governo do Estado. O encontro, 
com a estrutura montada no Rafain Palace reuniu mais de 1,2 mil pessoas, entre prefeitos, vice-
prefeitos, assessores e futuros secretários municipais.
O Encontro dos Eleitos faz parte do Programa de Estudos Avançados para Líderes Públicos, uma 
iniciativa que, desde 1998, tem como objetivo transformar gestores públicos paranaenses em 
estrategistas e articuladores de ações para a melhoria de indicadores socioeconômicos e 
desenvolvimento sustentável dos municípios.

Encontro das Prefeitas e Prefeitos Eleitos – 
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FALANDO COM O GOVERNADOR BETO RICHA E COM A 
PRIMEIRA DAMA E SECRETÁRIA FERNANDA

Durante o evento em Foz do Iguaçu, o deputado Artagão Júnior reuniu prefeitos eleitos e reeleitos de 
sua base política em uma reunião particular com o governador Beto Richa. Na oportunidade, o deputado 
apresentou os prefeitos e prefeitas, dizendo do compromisso de trabalho com cada município. O 
governador se colocou à disposição de todos, falando dos programas de governo, e afirmou: “as portas 
do Palácio Iguaçu estão abertas para vocês”.
Logo após, em uma sala ao lado, o deputado Artagão Júnior reuniu os prefeitos com a primeira dama e 
secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, ocasião em que ela também se 
colocou à disposição e falou dos programas a serem desenvolvidos.
O deputado Artagão Júnior ainda participou de uma reunião com o governador Beto Richa, a bancada 
de deputados do PMDB e prefeitos da sigla. O chefe do executivo paranaense mais uma vez reiterou 
sua parceria com o partido em todas as esferas.
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Este é apenas um resumo das atividades 
do deputado Artagão Júnior no mês de 

novembro. 
Fique por dentro acessando o site

Siga também no Twitter:  

 
www.artagaojunior.com.br

@artagaojunior
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