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No dia 3, a obra de pavimentação do trecho de 12,6 km que 
liga o distrito de Guará, em Guarapuava, ao distrito de Góes 
Artigas, em Inácio Martins, na PR-364, teve o resultado da 
abertura do edital de licitação publicado no Diário Oficial do 
Estado. O deputado Artagão Júnior, que dispensou atenção 
especial no trabalho junto ao Governo do Estado para a 
liberação da obra, acredita que a pavimentação deve ser 
iniciada até a metade do ano.
A empresa que apresentou o menor preço (R$ 
22.727.371,06) foi a Via Venetto Construtora de Obras Ltda.
“Passadas todas essas formalidades poderemos enfim 
comemorar o início desta grande obra que é uma 
conquista de toda a nossa região”, destacou o deputado.

PAVIMENTAÇÃO GÓES ARTIGAS/GUARÁ

No dia 6, segunda-feira, o 
deputado Artagão Júnior 
comentou a sanção do projeto 
de lei que isenta do Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) 
o óleo diesel usado no 
transporte coletivo de 21 
municípios paranaenses, entre 
eles Guarapuava.

Municípios com mais de 140 
mil habitantes, onde vivem 
aproximadamente 6 milhões de 
pessoas,  serão beneficiados. 
“O projeto original previa a 
desoneração apenas para as 
cidades com transporte 
integrado à região 
metropolitana de Curitiba. 
Mas através de emenda, 
conseguimos que o 
benefício pudesse ser 
estendido a outras cidades-
polo, como Guarapuava”, 
relembra o deputado Artagão 
Júnior.

Cerca de R$ 38 milhões serão 
destinados pelo Governo do 
Estado para subsidiar as 
tarifas. “Agora, cabe aos 
prefeitos reduzir os custos 
das passagens”, pondera.

No interior, as cidades 
beneficiadas são Londrina, 
Maringá, Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Guarapuava, Ponta 
Grossa, além de Paranaguá no 
Litoral do Estado. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE GUARAPUAVA
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ENTREGA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
Ainda no dia 6, o deputado Artagão Júnior, 
ao lado do secretário da Saúde, Michele 
Caputo Neto, participou da entrega de 
equipamentos para 50 entidades de 39 
municípios do Paraná. As entidades 
beneficiadas são públicas e filantrópicas e 
contribuem para o fortalecimento das redes 
Mãe Paranaense e Paraná Urgência. O 
Governo do Estado investiu R$ 2,7 milhões 
na aquisição dos equipamentos.

Através de emenda do deputado Artagão 
Júnior, quatro municípios da base tiveram 
hospitais contemplados nesta etapa: 
Hospital de caridade Dona Darcy Vargas, 
de Rebouças, com um aparelho de Raio X; 
a Santa Casa de Irati, com um aparelho de 
ultrassom; o Hospital Municipal de 
Lindoeste, com um aparelho de Raio X; e 
o Hospital de Caridade São Vicente de 
Paulo, de Guarapuava, com um bisturi 
elétrico.
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ABRATELECOM APOIA CPI DA TELEFONIA 

Ainda no dia 7, mais 11 municípios da base do deputado Artagão Júnior garantiram a 
construção de uma Unidade de Saúde da Família. O anúncio foi feito pelo 
governador Beto Richa durante o I Encontro Estadual da Rede Mãe Paranaense. 
Cada unidade possui um investimento aproximado de R$ 500 mil. 
Confira os municípios contemplados no quadro ao lado: 

Cândido de Abreu
Ivaiporã 
Lidianópolis 
Lunardelli 
Rio Branco do Ivaí 
Guamiranga 
Inácio Martins
Cantagalo
Guarapuava 
Marquinho
Bom Sucesso

R$ 500 mil
a fundo perdido

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA   

No dia 7, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
presidente da Abratelecom, André Hummel, quando 
parabenizou o parlamentar pelos trabalhos frente à 
presidência da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais) a respeito das 
CPIs da Telefonia Móvel.
A Abratelecom é uma entidade que congrega todas as 
empresas que vendem serviços às empresas de 
telefonia. Na visita ao deputado Artagão Júnior, 
Hummel entregou um documento manifestando o 
apoio às CPIs. “Somos parceiros da Unale nesse 
trabalho. Temos informações estratégicas sobre os 
erros do setor. A sociedade não aguenta mais 
pagar por um serviço tão caro e receber um 
serviço tão ruim”, frisa o presidente da Abratelecom.
Hoje, incluindo o Paraná, 13 CPIs estão instauradas no 
Brasil, que visam investigar denúncias sobre 
irregularidades na prestação do serviço pelas 
empresas, avaliar a qualidade do serviço e sugerir 
punições e mudanças nas leis do setor.
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No dia 8, o deputado Artagão 
Júnior participou da entrega 
de 120 viaturas para 
batalhões da Polícia Militar, 
ao lado do governador Beto 
Richa, do secretário de 
Segurança Pública, Cid 
Vasquez, do comandante-
geral da PM, coronel 
Roberson Bondaruk, e 
demais autoridades.

As picapes Volkswagen 
Amarok foram direcionadas 
ao Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental, Grupamento 
Aeropolicial, Unidades 
Operacionais com a principal 
finalidade de atender: 
Patrulha Rural Comunitária e 
os grupos de Rotam (Ronda 
Ostensiva Tático Móvel).

Confira ao lado os 
municípios da base do 
deputado que foram 
contemplados nesta etapa:

Inácio Martins 

Rebouças

Bom Sucesso

Cambira 

Tapejara

Ivaiporã 

Laranjeiras do Sul 

Pinhão

Pitanga

Cândido de Abreu

DEZ MUNICÍPIOS RECEBENDO VIATURAS 
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Também no dia 8, o deputado 
Artagão Júnior participou da 
entrega de mais 13 Patrulhas do 
Campo. Os equipamentos serão 
usados na recuperação, 
modernização e adequação de 
estradas rurais de 101 
municípios paranaenses, 
organizados em doze consórcios, 
de todas as regiões do Estado.
Entre os consórcios, dois 
contemplam municípios da base 
do deputado Artagão Júnior: o 
Consórcio Centro Sul do Paraná 
(Conder), composto pelos 
municípios de Fernandes 
Pinheiro, Guamiranga, 
Imbituva, Inácio Martins, 
Ipiranga, Ivaí, Irati, Mallet, 
Prudentópolis, Rebouças, Rio 
Azul e Teixeira Soares, e o 
Consórcio da Região Central do 
Estado, com os municípios de 
Boa Ventura do São Roque, 
Campina do Simão, Cantagalo, 
Goioxim, Marquinho e Santa 
Maria do Oeste.
Cada patrulha é composta por 
escavadeira, trator de esteira, 
motoniveladora, pá-carregadeira, 
rolo compactador, caminhão-
comboio, carreta para as 
máquinas e cinco caminhões 
basculantes. O conjunto é 
utilizado em rodízio, conforme 
acordo entre os próprios 
municípios. 

ENTREGA DE PATRULHAS DO CAMPO 
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Passando por Cândido de Abreu, 
Ariranha do Ivaí e Ivaiporã
No dia 9, na companhia do governador Beto Richa, em Cândido de Abreu, foi entregue conjunto de 
equipamentos da Patrulha do Campo para recuperação de estradas rurais ao Consórcio Intermunicipal CID, 
que reúne Cândido de Abreu, Manoel Ribas, Palmital, Mato Rico, Pitanga, Laranjal e Turvo.

Em Cândido de Abreu estão sendo construídas 19 casas 
rurais e 59 urbanas. Em fase de projeto, 37 moradias 
rurais e oito urbanas. O investimento em habitação no 

município soma R$ 3,9 milhões.

Foi anunciada a liberação de recursos para a construção 

de uma Unidade de Saúde da Família, no valor de R$ 
474 mil. Também está assegurada remuneração por 
parto de risco habitual e intermediário para o hospital 
municipal São Francisco de Assis, dentro do programa 
de Qualificação do Parto.

Na área da educação, foi anunciado recurso para 
construção da quadra coberta do Colégio Estadual 

Sérgio Krigi, um investimentos de R$ 494 mil, e 
recursos para reparos no Colégio Estadual Ary Borba 

Carneiro, no valor de R$ 111 mil. O município terá, 
também, uma unidade da biblioteca cidadã, investimento 

de R$ 500 mil.
Também foi autorizado o início das obras para 
implantação do sistema de abastecimento de água nas 
comunidades rurais de Ubazinho II. Cada sistema 

recebe R$ 123 mil de investimento. Na área de 
desenvolvimento urbano, além dos recursos a fundo 
perdido do PAM (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios), foram liberados mais 
R$ 431 mil para recape asfáltico.  O município 
também passará por obras de melhorias na rede 

elétrica. O investimento da Copel é de R$ 171 mil.

Investimentos 
ultrapassam os 
R$ 5 milhões
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Ariranha do Ivaí 
Em Ariranha do Ivaí, foram anunciados investimentos para a 
construção de moradias rurais e urbanas, recursos para o 
programa do calcário e melhorias das estradas do interior. 

Também foi anunciada a continuação da obra da escola 
municipal e a reforma e ampliação da unidade de saúde, 
pleitos trabalhados pelo deputado Artagão Júnior e pelo ex-
prefeito Carlão.

Ivaiporã 
Em Ivaiporã, a Patrulha do Campo foi entregue ao Consórcio 
Intermunicipal Vale do Ivaí, formado por Arapuã, Ariranha do 
Ivaí, Borrazópolis, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre e 
Nova Tebas. 
Outra grande conquista para Ivaiporã, foi o anúncio da 
ampliação do Colégio Estadual Barbosa Ferraz, a construção 
da Delegacia Cidadã e do hospital regional, com 50 leitos, 
sendo 10 de UTI. Ainda no município, o Governo do Estado, 
através de intermédio do deputado Artagão Júnior, está 
destinando R$ 500 mil para a construção da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento). Foram entregues ainda duas viaturas 
(Amarok) para a Polícia Militar.
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No dia 10, o deputado Artagão Júnior, 
então presidente da Unale (União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais) foi a Foz do Iguaçu para 
coordenar o seminário "Unificação das 
Eleições e CPI da Telefonia Móvel". O 
evento foi realizado no hotel Mabú.

O objetivo da Comissão da Unale pela 
Unificação das Eleições é apoiar a 
redução do custo das eleições no País. 
Somente em 2012 foram gastos mais de 
R$ 1 bilhão em processos eleitorais. 
Atualmente, as eleições acontecem de 
dois em dois anos, alternando a escolha 
dos representantes do Legislativo e do 
Executivo municipais com a dos 
ocupantes dos cargos nos níveis 
Estadual e Federal. A proposta é para 
que sejam escolhidos o presidente, 
senadores, governadores, deputados 
estaduais e federais, prefeitos e 
vereadores na mesma eleição.

Com a finalidade de avaliar e cobrar boa 
qualidade dos serviços de telefonia 
móvel no Brasil, a Unale criou, no final 
de fevereiro deste ano, a Comissão 
Especial para condução do processo de 
mobilização nacional em favor da 
instauração de CPIs nas Assembleias 
Legislativas. Presidida pelo deputado 
Ernani Polo (PP/RS), a Comissão 
pretende mobilizar todas as 
Assembleias Legislativas para criarem 
suas CPIs e fiscalizarem os serviços 
das operadoras.

Para o deputado Artagão Júnior, as 
reclamações só aumentam e o 
problema não é fiscalizado. 
“São muitas as reclamações e elas 
chegam a nossos gabinetes. Os 
usuários reclamam da qualidade, 
custos, serviços e taxas não pactuados 
e como representantes do povo, temos 
que atender e fiscalizar. A Unale não 
medirá esforços para promover esse 
benefício para a população”, afirmou 
Artagão Júnior.

UNIFICAÇÃO DAS ELEIÇÕES E CPI DA TELEFONIA 

TELEFONIA MÓVEL
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No dia 13, o deputado Artagão Júnior esteve em 
audiência com o secretário de Agricultura e 
Abastecimento, Norberto Ortigara. Na ocasião, o 
secretário atendeu  solicitação do parlamentar e 
incluiu mais cinco municípios no programa do óleo 
diesel:  Santa Tereza do Oeste, Cantagalo, 
Lidianópolis, Marilândia do Sul e Novo Itacolomi.

“Agradeço ao secretário Norberto por estar 
atendendo a mais estes municípios com recursos 
para a aquisição de óleo diesel, o que vai ajudar 
na recuperação de estradas”, disse o deputado. 

ÓLEO DIESEL PARA MAIS CINCO MUNICÍPIOS 

MAIS CASAS PARA CANTAGALO  E PORTO BARREIRO
No dia 14, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos Everson 
Konjunski (Cantagalo) e Marinez Crotti 
(Porto Barreiro) em audiência com o 
presidente da Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná), Mounir 
Chaowiche.

Cantagalo

Na oportunidade, Chaowiche garantiu 
a construção de mais 25 casas na 
zona rural de Cantagalo. Ficou ainda 
acordado o início da construção de 40 
unidades na área urbana dentro dos 
próximos dias.

Porto Barreiro

Já a prefeita Marinez Crotti obteve a 
liberação de mais 10 casas a serem 
construídas na zona rural de Porto 
Barreiro, sendo que outras 20 já 
haviam sido garantidas pela 
companhia de habitação.

Regularização fundiária

Na audiência, o deputado Artagão 
Júnior alertou para a necessidade da 
regularização fundiária de alguns 
imóveis. De acordo com Chaowiche, 
uma equipe técnica da Cohapar estará 
visitando os dois municípios para 
averiguar a situação. “A regularização 
fundiária para estas famílias é tão 
importante quanto à construção das 
casas”, destacou o deputado. 

CANTAGALO  

PORTO BARREIRO 
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No dia 15, o deputado Artagão Júnior, então 
presidente da Unale (União Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais) 
participou do Ato Público pela Revisão da 
Dívida dos Estados e Municípios com a 
União, realizado pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O 
evento reuniu representantes de mais de 80 
entidades em Brasília. O vice-presidente da 
Unale, deputado Venâncio Fonseca 
(PP/SE), também participou do Ato.

Durante o encontro Artagão Júnior falou 
sobre a luta da Unale em prol da 
renegociação das dívidas e afirmou que o 
ideal é a renegociação com o cancelamento 
dos juros. “A proposta mais razoável é a 
renegociação livre de juros, somente com a 
correção monetária de até 2%. Hoje nós 
temos um percentual de até 15% da receita 
líquida que fica retida para pagamento 
dessa dívida, isso compromete os estados 
na capacidade de investimento e a nossa 
proposta é que este percentual seja 
reduzido para 9%”, afirmou.

ATO PELA REVISÃO DA DÍVIDA DOS ESTADOS 

No mesmo dia, o deputado Artagão Júnior esteve no gabinete 
dopresidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, 
quando discutiram a dívida dos Estados, a Reforma Política, e 
os preparativos da XVII Conferência Nacional de Legisladores 
e Legislativos Estaduais, que foi realizada em Recif (PE), do 
dia 21 a 24.



112INFORMATIVO MAIO 2013

No dia 17, o deputado Artagão Júnior acompanhou o 
prefeito de Cândido de Abreu, Junior da Rádio, na 
Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil). Na 
audiência, o secretário José Richa Filho garantiu que 
vai atender a solicitação de reforma de quatro balsas 
do Rio Ivaí: uma em Tereza Cristina, duas na 
comunidade do Areião e outra na comunidade do 
Jacaré, que se encontram lacradas pela Marinha 
devido às suas condições precárias.

A prefeitura de Cândido de Abreu já havia contratado 
um engenheiro naval, que fez todo o levantamento 
técnico. Os valores a serem investidos pelo Governo 
do Estado são de aproximadamente R$ 300 mil.

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA

O município também estará recebendo duas motoniveladoras para recuperar a estrada que liga as 
localidades de Imbuia e Tereza Cristina, indo até Três Bicos.

Também na audiência com o secretário Richa Filho, o deputado Artagão Júnior pediu agilidade em demais 
pleitos de todos os municípios de sua representação que tramitam na Seil. 

REFORMA DE BALSAS NO RIO IVAÍ 

Veja nas próximas páginas tudo o que aconteceu na XVII 
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, 
em Recife (PE). Muitas palestras, trocas de experiência, 
evolução de debates como a Renegociação da Dívida dos 
Estados com a União, Pacto Federativo, coincidência eleitoral e 
CPIs da Telefonia. 
O deputado Artagão Artagão Júnior ainda passou a presidência 
da Unale ao deputado sergipano Venâncio Fonseca, e se tornou 
o Tesoureiro Geral da entidade. 
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Na manhã do dia 22, começaram os 
eventos simultâneos da XVII 
Conferência Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais. 
O deputado Artagão Júnior, então 
presidente da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), recepcionou delegações 
internacionais e esteve nas salas 
onde os eventos simultâneos estavam 
sendo realizados pelas 21 entidades 
parceiras da Unale. Entre os assuntos 
principais, estavam sustentabilidade, 
os direitos da juventude, além do 
debate sobre a estrutura 
organizacional das Assembleias. 

O presidente da União Brasileira de 
Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio), 
Odacir Klein, com a palestra 
“Sustentabilidade, Agroenergia e 
Alimentos”, abriu a XVII CNLE, com a 
participação de delegações da Rússia 
e Canadá.  

O deputado Artagão Júnior, na sala 
onde estava sendo realizada a 
reunião da Fenale (Federação 
Nacional dos Servidores dos Poderes 
Legislativos Federal, Estaduais e do 
Distrito Federal) sobre o fim da 
contribuição previdenciária, reiterou a 
parceria da Unale no sentido de 
mobilização nacional.

Artagão Júnior também esteve com 
parlamentares da Amazônia, que 
discutiam estratégias para que o 
Congresso e o governo federal se 
sensibilizem de forma mais efetiva 
com as causas do Estado.

Passou pela sala do Parlasul 
(Parlamento do Mercosul), onde se 
reuniu com parlamentares argentinos. 
Ainda esteve na reunião sobre o 
Marco Legal e o Estatuto da 
Juventude, coordenada pela 
deputada cearense Raquel Marques, 
que preside a Secretaria da 
Juventude da Unale.

Eventos Simultâneos
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Eduardo Campos é favorável ao Pacto Federativo 
No dia 22, à tarde, o governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos, recebeu em seu gabinete o 
deputado Artagão Júnior e demais membros da 
Unale. Na oportunidade, Campos se disse 
favorável ao Pacto Federativo, uma das principais 
bandeiras da entidade. De acordo com ele, o 
poder legislativo está concentrado no Congresso, 
o que enfraquece as assembleias.
“Hoje, um dos principais problemas de 
Pernambuco são os acidentes envolvendo 
motos e bicicletas. Reduzimos em mais de 
30% os índices de violência, mas os acidentes 
desta natureza continuam aumentando. E a 
Assembleia Legislativa não pode legislar nem 
sobre o uso do capacete. A competência 
legislativa se concentra no Congresso”, 
destacou.

O pacto federativo tem como objetivo realinhar o 
relacionamento entre os entes federados (União, 
Estados e municípios), como redefinir 
competências e receitas.

“O pacto federativo tende a melhorar a 
produtividade brasileira, pois serviços 
públicos mais expressivos são realizados 
pelos Estados e Municípios”, completou 
Eduardo Campos.

Mandato único

Ainda na reunião, Eduardo 
Campos também defendeu 
a coincidência eleitoral, 
onde candidatos a prefeito, 
vereador, deputados 
estaduais e federais, 
governador, senador e 
presidente da República 
disputariam o pleito no 
mesmo ano. 

Várias PECs (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
acerca do tema tramitam 
no Congresso. Algumas 
sugerem mandato único 
(sem reeleição) de seis 
anos, outras de cinco.
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Artagão Júnior faz a abertura oficial da Conferência 
No começo da noite do dia 22, o deputado  
Artagão Júnior abriu oficialmente a Conferência, 
fazendo o discurso de boas vindas. Presidentes 
de assembleias legislativas de 20 estados 
estavam presentes, além de parlamentares 
brasileiros e delegações da Rússia, Canadá, 
Suécia, China, México, Argentina e Paraguai. 
O parlamentar esteve ao lado do governador 
pernambucano Eduardo Campos, do prefeito de 
Recife, Geraldo Julio, do presidente da 
Assembleia Legislativa de Pernambuco, 
Guilherme Uchoa, além de membros da 
diretoria da Unale.

Na sua fala, Artagão Júnior agradeceu a 
parceria com o Estado de Pernambuco e 
destacou os trabalhos que vêm sendo 
realizados pela Unale. “Realizamos oito 
reuniões regionais, sempre abordando os 
principais temas, como as dívidas dos 
estados com a União, que acabam 
comprometendo até 15% da capacidade de 
investimento”, frisou.

Artagão Júnior ainda destacou a troca de 
experiência proporcionada pelos encontros. 
“Com certeza, ao final da conferência, 
sairemos acrescidos de conhecimento, 
mobilizados, unidos em uma linha comum 
de trabalho. Estamos discutindo temas de 
interesse nacional, como a unificação das 
eleições, a reforma política, as 13 CPIs da 
telefonia móvel instaladas nas assembleias, 
a coincidência eleitoral”, enfatizou.

Finalizando, Artagão Júnior disse que “é 
essencial que as pessoas saibam de onde 
venham, mas principalmente saibam aonde 
querem chegar”. Ainda citou um famoso 
pensamento da escritora Ellen G. White, que 
diz: “... A maior necessidade do mundo é a de 
homens, homens que não se comprem 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 o é ao polo; 
homens que permaneçam firmes pelo que é 
reto, ainda que caiam os céus...”
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Eduardo Campos faz palestra seguida de debate 
No dia 23, o deputado Artagão Júnior 
intermediou a palestra “Equilíbrio 
Federativo e Desenvolvimento 
Sustentável” proferida pelo governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos, seguida 
de debate. 
Eduardo Campos falou dos avanços do 
país nos últimos anos, como a estabilidade 
financeira, “o acesso ao crédito e todo o 
processo de inclusão que permitiu o 
Brasil acelerar o seu crescimento. Em 
1994, 60% da população pertenciam às 
camadas mais pobres; hoje, 60% 
pertencem às camadas de maior renda. 
Já vi muito político falando mal do 
Bolsa Família em auditórios chiques, 
mas defendendo a transferência de 
renda na hora da eleição”, argumentou, 
ponderando que “as filhas do Bolsa 
família não podem ser as mães do Bolsa 
Família”.

Ele defendeu a luta permanente para que o 
país continue diminuindo as desigualdades 
sociais. “O Nordeste abriga 28% da 
população e representa 50% das 
classes mais pobres do país. A região 
contribui com apenas 13,5% do PIB”, 
frisou.
O governador apresentou dados de seu 
governo em Pernambuco, que vem 
reduzindo significativamente a violência 
com o programa “Pacto pela vida”. O 
índice de homicídios no estado diminui 
34%, o melhor resultado do país.

Pacto Federativo

Eduardo Campos voltou a defender o 
Pacto Federativo. De acordo com ele, não 
há como melhorar os serviços públicos 
sem essa ruptura. “Os estados e 
municípios precisam de mais recursos. 
Em 1985, a União repassava 80% das 
suas receitas aos estados e municípios. 
Hoje, compartilha cerca de 36%. 
Precisamos desconcentrar os recursos, 
e tudo isso nos leva ao debate sobre o 
Pacto Federativo”, reforçou.
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CPIs da Telefonia Móvel ganham força no Brasil 
Na reunião das CPIs da Telefonia Móvel, 
no dia 24, o deputado Artagão Júnior 
destacou a evolução dos trabalhos. Já são 
13 assembleias legislativas no Brasil que 
instalaram as comissões cuja finalidade é 
investigar, apurar denúncias do 
consumidor e discutir mudanças urgentes 
na legislação do setor. A reunião contou 
com o presidente da Comissão Especial da 
Unale pela CPI da Telefonia, deputado do 
Rio Grande do Sul, Ernani Polo, 
presidentes das CPIs nas assembleias, a 
imprensa pernambucana e demais 
deputados que estão ajudando nos 
trabalhos.
No Brasil, as antenas da telefonia estão 
aquém do padrão de qualidade de outros 
países. Nos EUA, por exemplo, uma 
antena corresponde ao atendimento 
aproximado de 500 linhas. No Brasil, em 
torno de 5 a 10 mil linhas.

O número de linhas aumentou no país em 
mais de 1000%, enquanto que os 
investimentos no setor estão na casa dos 
67%. Entre as principais reclamações que 
as CPIs já receberam estão cobranças 
indevidas, ligações que caem 
repentinamente, e atendimento de call 
center.

Novo Marco Regulatório

Na reunião, o consenso foi de que os 
trabalhos devem ser no sentido de um 
novo marco regulatório. Dados colhidos 
pelas CPIs apontam que, em todo o país, 
apenas 5% dos consumidores 
representam contra as empresas. Ao 
todo, são mais de 265 milhões de linhas 
no Brasil. Os deputados também 
discutem a possibilidade de fazer um 
movimento para que os Estados tenham 
seus próprios códigos de defesa do 
consumidor. “O aumento na cobrança 
não condiz com a qualidade do serviço 
prestado”, disse o deputado Artagão 
Júnior. Todos assinaram o abaixo 
assinado pelo novo marco.
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Também no dia 24, o repórter da Rede 
Globo, Clayton Conservani, foi o último 
palestrante da conferência.  Com o 
tema “Limites Extremos”, o jornalista 
falou das dificuldades que enfrentou 
durante as reportagens que fez em 
maratonas, escaladas, entre outras 
expedições.  
Ele comentou sobre a resistência da 
Rede Globo em dar andamento ao seu 
projeto de matérias mais arriscadas. 
No começo, ele não dispunha nem de 
cinegrafista para fazer as escaladas.  
“Eu mesmo filmava. Quando eu 
precisava aparecer na reportagem, 
quem estava do lado fazia a 
imagem”, disse, referindo-se a 
primeira vez que tentou escalar o 
Monte Everest, com quase 9 mil 
metros de altura, o mais alto do 
mundo.

Conservani comentou que sua 
insistência fez com que a Rede Globo 
resolvesse investir mais nos quadros 
que ele produzia. “Em 2010, a 
emissora decidiu destinar uma 
equipe para me ajudar na produção, 
com dois cinegrafistas, roteirista e 
produtores. Foi então que surgiu o 
quadro Planeta Extremo, do 
Fantástico”, lembrou.

O repórter, mostrando imagens no 
telão de suas expedições, revelou 
detalhes, momentos em que pensou 
em desistir, mas que encontrava forças 
lembrando-se da família. 

Clayton Conservani faz palestra sobre superação 
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Fechando a conferência, no dia 24, foi 
realizada a eleição da Unale. O 
deputado Artagão Júnior passou a ser 
tesoureiro geral da entidade, passando 
o cargo de presidente para o deputado 
sergipano Venâncio Fonseca.

O deputado Artagão Júnior agradeceu 
aos colaboradores da Unale pelo 
trabalho desenvolvido durante sua 
gestão e salientou o comprometimento 
que o cargo exige. “A Unale exige 
muita disposição. São muitas 
viagens, encontros regionais pelo 
Brasil, reuniões com a diretoria em 
Brasília. Mas tenho uma alegria 
muito grande por ter contribuído. 
Aumentamos o nosso número de 
associados. Hoje são 792 deputados 
que compõe a Unale. Prosperamos 
muito, aumentamos a nossa 
credibilidade, e estamos 
respondendo às expectativas, que é 
provocar a mobilização nacional de 
temas tão importantes para o país”, 
disse. 

Artagão Júnior assume a Tesouraria Geral da Unale 
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REBOUÇAS ROLÂNDIA

RESERVA TUNEIRAS DO OESTE E TIBAGI

LUNARDELLIJARDIM ALEGRE

ATENDIMENTOS AOS MUNICÍPIOS
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RIO BRANCO DO IVAÍ TURVO

MARILÂNDIA DO SUL NOVO ITACOLOMI

PORTO BARREIRO CAMPO BONITO
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MANOEL RIBAS GODOY MOREIRA

ARIRANHA DO IVAÍ LIDIANÓPOLIS

FERNANDES PINHEIRO CANTAGALO
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LARANJEIRAS DO SUL

PITANGA

NOVA CANTU

PINHÃO

IVAIPORÃFAXINAL
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RIO AZUL TEIXEIRA SOARES

FAXINAL

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

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Estado 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

Fique por dentro das notícias diárias acessando o site: www.artagaojunior.com.br               

Siga também no             @artagaojunior            

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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