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II FÓRUM SOBRE A DÍVIDA DOS ESTADOS
No dia 1º, o deputado Artagão Júnior foi a João 
Pessoa (PB), na função de presidente da Unale 
(União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), quando coordenou o II Fórum de 
Desenvolvimento, Federalismo e Dívida dos 
Estados.
O evento,  realizado no plenário da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, promoveu debates sobre 
os reflexos da dívida dos Estados no 
desenvolvimento regional e a visão dos tribunais 
de contas; receitas estaduais; pacto federativo e 
federalismo brasileiro.
Na parte da manhã, palestraram o deputado 
Bonifácio Mourão – relator da Comissão Especial 
da Dívida Pública do Estado de Minas Gerais, e 
João Pedro Casarotto – representante da 
Federação Brasileira de Associações de Fiscais de 
Tributos Estaduais (Febrafite).
O presidente Artagão Júnior, no uso da palavra, 
disse que a União não existe para ganhar dinheiro 
à custa dos Estados: “Vamos usar o ano de 1998 
como referência, quando os Estados federados 
tinham uma dívida de aproximadamente R$ 
93,8 bilhões. Pagamos a dívida por 12 anos e 
em 2010 mais de R$ 170 bilhões pagos e a 
dívida estava em R$ 350 bilhões. Hoje, ela se 
aproxima a R$ 430 bilhões. A União não existe 
para ganhar dinheiro à custa dos Estados, 
existe para ser parceira, para ajudar. Este 
fórum busca isso”, afirmou. O deputado Artagão 
Júnior ainda ressaltou que o papel da Unale é 
promover o debate a nível nacional e colocar 
deputados, lideranças e cidadãos juntos no 
debate.
Ainda na parte da tarde, com o tema “Novos 
Gestores em Tempo de Crise Fiscal: O Papel do 
Tribunal de Contas”, palestraram o vice-presidente 
do Tribunal de Contas de Pernambuco, Valdecir 
Pascoal; Já o tema “Cronologia do Federalismo 
Brasileiro” teve como palestrante o consultor do 
Senado Federal e professor da UNB (Universidade 
de Brasília), Antônio Barbosa.
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No dia 2, o deputado Artagão Júnior participou da Campal da 
Adventista do Sétimo Dia. O evento foi realizado na Expotrade, em São José dos Pinhais, e contou com a 
presença de mais de 10 mil pessoas.  Com o tema "Por Teu Espírito" foram realizados treinamentos de todos 
os departamentos, envolvendo os missionários, os jovens, desbravadores, aventureiros e mulheres. 

Associação Sul-Paranaense da Igreja 

O convite ao 
deputado Artagão 
Júnior para participar 
do evento foi do 
presidente da ASP, 
Pastor Herbert Boger 
Júnior, e do gerente 
da ADRA-PR 
(Agência Adventista 
de Desenvolvimento 
e Recursos 
Assistenciais), 
Pastor Gerson 
Marques.

CAMPAL DA ASSOCIAÇÃO SUL-PARANAENSE
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EXPOAGRO EM LARANJEIRAS DO SUL
No dia 3, o deputado Artagão Júnior foi a Laranjeiras do Sul para prestigiar a Expoagro 2013, a maior 
exposição do agronegócio da região da Cantuquiriguaçu. O deputado foi recebido pela prefeita Sirlene 
Svartz, pelo vice Ivan Theo e demais lideranças do município, quando assistiram à final do torneio leiteiro, 
visitaram os estandes, e conversaram com o público em geral. O evento também teve atrações musicais, 
parque de diversões e leilões de gado.
O parlamentar parabenizou a Sociedade Rural pela organização do evento, que a cada ano vem superando 
as expectativas. 
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EXPOAGRO EM LARANJEIRAS DO SULR$ 436 MILHÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

No dia 4, o deputado Artagão Júnior participou do anúncio de um pacote de investimentos de R$ 436 
milhões para as escolas de educação especial do Paraná. Também foi lançado o Programa ‘‘Todos Iguais 
Pela Educação’’, para assegurar apoio permanente às entidades mantenedoras de escolas que ofertam 
educação básica na modalidade de educação especial. A medida anunciada pelo governador Beto Richa 
beneficia 413 escolas e entidades que hoje atentem 42.618 alunos com deficiência de várias idades. 
Durante o evento, realizado no Canal da Música, foram assinados convênios com as Associações de Pais e 
Amigos dos Excepcionais, associações filiadas à Federação Estadual das Instituições de Reabilitação do 
Paraná e demais instituições de educação básica na modalidade educação especial.

No evento, foi anunciada a devolução de R$ 10 milhões economizados pela Assembleia Legislativa ao Governo 
do Estado. Os recursos serão utilizados para a compra de ônibus para o transporte escolar dos alunos da 
educação especial.  

R$ 436 MILHÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

R$ 10 milhões da Assembleia
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Depois do evento onde foram anunciados R$ 436 
milhões para a educação especial, o deputado 
Artagão Júnior atendeu prefeitos no gabinete: Fábio 
Hidek (São João do Ivaí); Pedro Sérgio Mileski 
(Marilândia do Sul), acompanhado da primeira 
dama e secretária de Ação Social, Anderléia Bueno 
Mileski; Ivanor Mueller (Teixeira Soares), 
acompanhado do contador José Rosa; Marinez 
Crotti (Porto Barreiro), acompanhada do secretário 
administrativo, José Crotti; e Luizinho Vosniak 
(Reserva), acompanhando do assessor jurídico 
Gilmar de Almeida e do diretor do departamento de 
Agricultura, Claudiomir Schneider.

São João do Ivaí

Marilândia do Sul Teixeira Soares

Porto Barreiro Reserva

Atendimentos aos 
prefeitos no gabinete
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EXPOAGRO EM LARANJEIRAS DO SUL
No dia 5, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, em audiência com o secretário 
de Esportes, Rogério Roman. Na 
oportunidade, o secretário sinalizou a 
liberação de materiais esportivos e apoio 
financeiro para o Jarcans (Jogos Abertos da 
Cantuquiriguaçu), além de manifestar a 
intenção de incluir os jogos no calendário 
oficial do Estado. 
Acompanharam a audiência o assessor do 
deputado Artagão Júnior, Enerson Antoniolli, e 
o secretário administrativo de Porto Barreiro, 
José Crotti.

PORTO BARREIRO NA SECRETARIA DO ESPORTE

Ainda no dia 5, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o vice-prefeito de Bom Sucesso, 
Alduino Lucio Romani, e o secretário geral da 
prefeitura, Pedro dos Santos Nogueira. Eles 
encaminharam pleitos ao parlamentar, como o 
pedido de reforma e equipamentos para o 
hospital municipal. Também solicitaram a 
intervenção para recapeamento nas vias 
urbanas, viaturas para a PM, materiais 
esportivos e doações, através da Provopar, 
para as famílias carentes do município. 

ATENDENDO O MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO

Também no dia 5, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Santa Tereza do Oeste, 
Amarildo Rigolin, acompanhando do vice 
Carlos Weiber e da primeira dama e 
secretária de Ação Social, Márcia Rigolin.  

No DER, as reivindicações são para a 
construção de pontes, calçamento com 
pedras irregulares, recape e asfaltamento em 
diversas localidades. Na Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano), o prefeito tratou de 
financiamento para a recuperação da estrada 
Gonçalves Dias. 

Na Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná), pediram agilidade na liberação da 
ordem de serviço para a construção de 94 
casas populares. Na área da Saúde, Santa 

Tereza do Oeste tem garantida uma ambulância nova.

Na Provopar (Programa do Voluntariado Paranaense), a secretária Márcia Rigolin pediu a doação de roupas, 
cobertores e demais mantimentos para as famílias carentes do município.

FAMÍLIAS CARENTES

DEMANDAS DE SANTA TEREZA DO OESTE
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ENTREGA DE MAIS 185 VIATURAS 
No dia 6, o deputado Artagão Júnior 
participou da entrega de mais 172 
viaturas para a Polícia Militar e outras 13 
para a Polícia Civil. Os veículos fazem 
parte do lote de 1470 viaturas adquiridas 
pelo Governo do Estado que estão 
gradualmente sendo repassadas à polícia 
para reforçar a segurança do Paraná.

Em conversa com o secretário de 
Segurança Pública, Cid Vasques, e com 
o comandante-geral da PM, coronel 
Roberson Bondaruk, o deputado Artagão 
Júnior obteve a garantia de que todos os 
municípios de sua base de representação 
receberão novas viaturas. Até esta etapa, 
27 municípios da base já têm uma viatura 
assegurada: Cambira, Cândido de Abreu, 
Cantagalo, Guamiranga, Ipiranga, Jardim 
Alegre, Laranjeiras do Sul, Marilândia do 
Sul, Nova Cantu, Novo Itacolomi, 
Pitanga, Santa Tereza do Oeste, São 
João do Ivaí, Tapejara, Teixeira Soares, 
Campina do Simão, Campo Bonito, 
Ivaiporã, Marquinho, Manoel Ribas, 
Pinhão, Rebouças, Rio Azul, 
Guarapuava, Prudentópolis, Irati e 
Faxinal.



19INFORMATIVO MARÇO 2013

RECEBENDO BOA VENTURA DE SÃO ROQUE
No dia 6, o deputado Artagão Júnior 
recebeu uma comitiva de Boa Ventura 
de São Roque. Estiveram no gabinete 
o vice-prefeito Vanderley Kuachinhak 
(Jacaré), e os vereadores Cesar 
Ribeiro dos Santos, Julcimara 
Dallagnol dos Anjos e Joanis Pereira 
Ferreira (presidente da Câmara).

Já nesta primeira visita, o deputado 
recebeu demandas, como o pedido de 
manilhas para atender a zona rural do 
município, calçamento com pedras 
irregulares e cobertores, roupas e 
mantimentos para as famílias 
carentes. 

No dia 7, o deputado Artagão Júnior e o prefeito de Rio 
Branco do Ivaí equacionaram um grande impasse junto à 
Funasa (Fundação Nacional de Saúde).Trata-se de um 
poço artesiano construído na zona rural do município que 
nunca funcionou. O problema, que vem de administrações 
anteriores, deve-se a erros técnicos na instalação e que não 
foram corrigidos pela prefeitura. Agora, depois da 
mobilização do prefeito Gerôncio e do deputado Artagão 
Júnior, a prefeitura estará dando início aos reparos. Um 
técnico da Funasa auxiliará  a prefeitura na finalização do 
convênio e no efetivo funcionamento do poço artesiano.  

POÇO ARTESIANO DE RIO BRANCO DO IVAÍ

Ainda no dia 7, o deputado Artagão Júnior participou da solenidade que empossou a nova diretoria da 
subseção da OAB de Guarapuava. A nova gestão tem como presidente o advogado Marcos Antônio Maier 
Carvalho.  Estiveram presentes o presidente da Seccional do Paraná, Juliano Breda, o presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados do Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, e diversas autoridades da cidade 
e da região. 

NOVA DIRETORIA DA OAB-GUARAPUAVA
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AUDIÊNCIA NA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 

O deputado ainda sugeriu ao secretário que o Governo do Estado ajude com combustível os municípios que 
dispõem de boa frota de maquinário. Hoje, o programa Patrulha do Campo atende os municípios através de 
consórcios intermunicipais. “Para muitos municípios, aderir ao consórcio não compensa, devido ao custo 
mensal exigido para mantê-lo. Já que dispõem de bom maquinário e mão de obra, não necessitando da 
Patrulha do Campo, muitos prefeitos preferem o subsídio em combustível”, sugere o deputado. 

Ainda conversaram sobre solicitações de vigas de concreto para pontes em vários municípios de representação 
do deputado. O assessor especial da Seil, Luiz Cláudio da Luz, acompanhou a audiência.   

No dia 11, o deputado 
Artagão Júnior levou 
demandas dos 
municípios à Secretaria 
de Infraestrutura e 
Logística (Seil). 

Em audiência com o 
secretário da pasta, 
José (Pepe) Richa Filho, 
o deputado conversou 
sobre pleitos já 
protocolados e novas 
situações acerca de 
conservação e 
recuperação de 
rodovias, construção e 
alargamento de pontes, 
entre outros.

GUARAPUAVA

Sobre o terceiro e último trecho da pavimentação da estrada que liga Inácio Martins ao distrito de Guará, em 
Guarapuava, o secretário informou que o projeto está sendo finalizado para, dentro dos próximos dias, ser 
licitado.

CAMBIRA
O deputado Artagão Júnior esteve acompanhado do secretário administrativo de Cambira, Sidney Bellini, 
quando reforçaram o pedido de recuperação da rodovia Florindo Picoli, que já tem levantamento técnico do DER. 
De acordo com o secretário, os recursos para a realização do convênio devem ser oriundos de um programa de 
massa asfáltica que está prestes a ser lançado pelo Governo do Estado. “Daremos prioridade a este pleito”, 
garantiu Pepe Richa.

RIO BRANCO DO IVAÍ

O deputado também pediu o alargamento de uma ponte na PR-535, na entrada da cidade de Rio Branco do Ivaí, 
alertando que vários acidentes vêm acontecendo no trecho devido à ponte ser muito estreita. O secretário 
garantiu que irá analisar a situação.

COMBUSTÍVEL PARA MAQUINÁRIO
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Também no dia 11, deputado Artagão Júnior e 
o prefeito de Cantagalo, Everson Konjunski, 
comemoram o lançamento do edital de 
licitação para a construção do novo prédio do 
Colégio Estadual Olavo Bilac.
 A abertura das propostas será na Sude 
(Superintendência de Desenvolvimento 
Educacional) no próximo dia 18 de abril, às 
9h30. Protocolado sob o número 10.924.618-
2 e acompanhado pelo deputado, o pleito é 
uma grande reivindicação da população. Os 
recursos para a obra ultrapassam os R$ 5 
milhões.
“Juntamente com o prefeito, vínhamos 
realizando várias audiências nas quais 
cobrávamos o andamento do processo. O 
novo colégio é uma conquista que irá 
suprir uma grande demanda e 
proporcionar melhor qualidade no ensino”, 
disse o deputado.

GARANTIDA OBRA EM COLÉGIO DE CANTAGALO 

No dia 12, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o secretário administrativo da 
prefeitura de Cambira, Sidney Bellini, em 
audiência com o secretário da Sedu 
(Secretaria de Desenvolvimento Urbano), 
Ratinho Junior. Na reunião, Bellini solicitou 
calçamento com pedras irregulares na rua 
Júlio Sapatini, no bairro Jardim das Flores, 
saindo para o bairro Cruzeiro, onde fica 
localizado o novo conjunto habitacional, com 
100 casas. O secretário Ratinho Junior 
sinalizou que os recursos (cerca de R$ 450 
mil) estão dentro da capacidade de 
endividamento do município. Desta forma, 
serão feitos ajustes técnicos no projeto para 
posteriormente os recursos serem liberados. 

DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMBIRA 
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No dia 12, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou o prefeito de 
Ivaiporã, Carlos Gil, e vereadores 
em audiências na Secretaria de 
Segurança Pública e no comando 
geral da Polícia Civil do Paraná.  Na 
pauta, a construção da Delegacia 
Cidadã, a criação de uma subdivisão 
policial e a transformação da 
companhia independente em 
batalhão.

O deputado e o prefeito estavam na 
companhia dos vereadores Sabão 
(presidente da Câmara), Zé do Bar, 
Ilsinho da Saúde, Ailton Stipp, e 
Sebastião Bonfim Matos (Bonitinho).

Reunidos com o secretário de 
Segurança Pública do Paraná, Cid 
Vasques, o deputado, inicialmente, 
agradeceu pelo reforço de mais 20 
policiais à companhia independente 
de Ivaiporã. Na oportunidade, o 
prefeito e os vereadores 
comentaram sobre os altos índices 
de violência e a superlotação na 
delegacia - que tem capacidade para 
30 presos e atualmente comporta 
cerca de 80 encarcerados. O 
secretário orientou que o processo 
da construção da Delegacia Cidadã 
estava sendo acompanhado pelo 
engenheiro civil e capitão do Corpo 
de Bombeiros do Paraná, Ivan 
Ricardo Fernandes, o qual fez as 
orientações sobre o projeto. A 
prefeitura está disponibilizando dois 
terrenos, um em frente ao Fórum 
Eleitoral, e outro ao lado do Detran.

Polícia Civil

Depois, estiveram com o delegado-
geral adjunto da Polícia Civil, 
Francisco José Batista da Costa, o 
qual enviou um engenheiro da 
polícia para vistoriar os terrenos 
para escolher o local onde será 
construída a delegacia. Ainda com o 
delegado, trataram sobre a 
transformação da companhia 
independente em batalhão e a 
criação de uma subdivisão policial. 
Segundo o delegado, os pleitos 
terão uma atenção especial da 

DELEGACIA CIDADÃ DE IVAIPORÃ GARANTIDA

Com o secretário Cid Vasques

Com o capitão Ivan Fernandes

 Com o delegado-geral adjunto, Francisco Costa
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Mais atendimentos
Ainda no dia 12, o deputado Artagão Júnior fez mais 
atendimentos no gabinete.  
De Manoel Ribas, o vereador e presidente da Câmara, 
Wilmar Dircksen, e o ex-vereador Henrique Mineiro 
solicitaram a intervenção junto à Sanepar para a 
construção da rede de esgoto no município.
De Nova Cantu, conversaram com o deputado o 
prefeito Airton Agnolin, o vice Vanderlei Esser e o 
vereador Tiago Elicker Raymundo. O município foi 
atingido pelas fortes chuvas, desabrigando várias 
famílias.
De Campo Bonito, estiveram os vereadores Mario 
Weber, Aparício Piana e Vanderlei Domingos (Doce 
Mel), além do funcionário da prefeitura, Adair dos 
Santos (Ferrugem). Discutiram calçamento com pedras 
irregulares no distrito Sertãozinho do Oeste e na 
estrada que liga Campo Bonito a Braganey. 
De Nova Tebas, estiveram o ex-prefeito Nilo Klhen e o 
ex-vereador Afonso Gregório falando sobre o cenário 
político do município. 
De Godoy Moreira, o prefeito Primis de Oliveira e os 
vereadores Sovelth Cardoso, Valdecir Martins Miguel e 
José Lourenço dos Santos (Zezão), conversaram sobre 
várias demandas, entre elas o projeto para a elevação 
da PR-650. 
De Laranjeiras do Sul, a prefeita Sirlene Svartz, tratou 
com o deputado sobre a construção da Delegacia 
Cidadã, cujo terreno já está sendo disponibilizado pela 
prefeitura ao Governo do Estado. 

Godoy Moreira

Nova Cantu

Manoel Ribas

Laranjeiras do Sul

Campo Bonito

Nova Tebas

Demandas dos municípios são 
apresentadas ao deputado
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No dia 13, o deputado Artagão Júnior, presidente da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), foi a Brasília para participar de uma grande reunião no Congresso Nacional para discutir as 
propostas relacionadas ao Pacto Federativo. Com as presenças de 23 governadores e dos presidentes do 
Senado, Renan Calheiros, e da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, a reunião tratou do pacto entre 
União, estados e municípios.

Entre as reivindicações levadas pelos governadores 
quatro tiveram consenso e serão debatidas no congresso. 
A primeira é reduzir o comprometimento de receitas dos 
estados por conta das dívidas com a União. Essa dívida 
chegou a R$ 394,8 bilhões em janeiro de 2013. 

A segunda ideia dos governadores é votar uma proposta 
de emenda à Constituição (PEC 172/12) que deixe claro 
no texto o impedimento de que novas despesas sejam 
criadas sem que novas receitas também constem da 
proposta.

A terceira sugestão é alterar a fonte dos fundos de 
participação dos estados e do fundo de participação dos 
municípios. 
Outro pedido feito pelos governadores foi acabar com o 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep). A partir de 1988, com a Constituição Federal, os 
recursos arrecadados deixaram de ser creditados aos 
participantes e passaram a compor o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), para custear o pagamento do 
seguro-desemprego, do abono salarial e para fomentar o 
setor produtivo, por meio de linhas de crédito especiais do 
FAT. O fundo continua exigindo que governadores 
redirecionem à

PARANÁ

A dívida do Paraná com a União, segundo o presidente 
Artagão Júnior, é impagável, por conta de o indexador ser 
totalmente ultrapassado. Para se ter uma ideia, o Paraná 
fez um empréstimo de R$ 5 bilhões no final da década de 
1990. O Estado já pagou R$ 10 bilhões e ainda deve 
outros R$ 9,5 bilhões. “O Governo Federal tem sido um 
agiota dos estados brasileiros”, insiste Artagão Júnior.  
À época, os contratos tiveram como índice de referência o 
IGPDI, com taxas de 6% ao ano.
A Unale sugere três propostas para que a dívida dos 
estados não prejudique a população. A primeira é para 
que o IPCA seja usado como índice de referência para a 
dívida dos estados com a União. “Só o IPCA, porque a 
União não precisa ganhar dinheiro em cima dos 
Estados”, pondera Artagão Júnior.
Outra proposta é para que o comprometimento da dívida 
em relação, não passe de 9%, ao contrário dos até 15% 
existentes. A terceira proposta é que esses recursos não 
sejam segurados lá em Brasília, mas que sejam 
canalizados aos estados de forma carimbada.

PACTO FEDERATIVO NA PAUTA DO CONGRESSO
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Mais atendimentos
No dia 14, na parte da manhã, mais atendimentos no gabinete, antes de o deputado Artagão Júnior ir a 
Guarapuava, onde participou do evento de adesão ao Família Paranaense (ver página seguinte). 

O parlamentar atendeu o prefeito de Lindoeste, Silvio Santana, acompanhado do vice David Pereira e do 
prefeito de Santa Lúcia, Adalgizo Candido de Souza (Jasko). 
Foram encaminhados pleitos à Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, Cohapar, Seab, DER, e 
Sesa, onde já está garantida a liberação de um aparelho de Raio X. 

Depois, foram à Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano), onde, dentro da capacidade de 
endividamento, solicitaram a construção de dois barracões industriais e o financiamento de três máquinas: 
uma retroescavadeira, uma escavadeira hidráulica e um rolo compressor.

De Faxinal, esteve o vereador Rafael Cantagalo, neto do ex-prefeito Juarez Barreto (em memória). O 
deputado mais uma vez lamentou o falecimento de Juarez, que deixa uma lacuna no município de Faxinal.

De Lunardelli, estiveram no gabinete os vereadores Juvenil Medeiros de Oliveira (Jovem do Bar) e 
Antonio Roberto Barbosa. Na oportunidade, protocolaram ofícios solicitando a ampliação da sede da 
associação de produtores rurais e um veículo.

Do município de Rio Bonito do Iguaçu, o deputado recebeu o assessor executivo da Câmara, Rildo 
Safraider, que foi candidato a prefeito no pleito de 2012. 

FaxinalLindoeste

Lunardelli Rio Bonito do Iguaçu
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FAMÍLIA PARANAENSE PARA MAIS 130 MUNICÍPIOS
Ainda no dia 14, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou o governador Beto Richa e a 
secretária da Família e Desenvolvimento Social, 
em Guarapuava, no evento que ampliou o 
Programa Família Paranaense a mais 130 
municípios. O objetivo do programa é atender 
famílias em situação de extrema vulnerabilidade 
social. A prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene 
Svartz, assinando o termo de adesão, 
representou os demais prefeitos que lotaram o 
auditório do campus da Unicentro. Até 2014, a 
meta é atender 100 mil famílias.

Complementação de Renda

Ainda no evento, foi anunciado um programa de 
complementação de renda para 30 mil famílias 
já atendidas pelo programa Família Paranaense. 
Cada família, por no máximo dois anos, 
receberá R$ 36,00 por mês. Para isso, o 
Governo do Estado está investindo R$ 13 
milhões.

Juro Zero

As famílias inscritas no Família Paranaense 
serão as primeiras a se beneficiar de uma linha 
de crédito, também anunciada pelo Governo do 
Estado. Denominada “Paraná Juro Zero”, a linha 
de crédito vai conceder financiamentos de 
pequenos valores, sem juros, para famílias 
empreendedoras que queiram montar ou ampliar 
seu negócio. A medida concederá para uma 
família o empréstimo de R$ 300,00 a R$ 4 mil, 
com o pagamento em 10 ou 20 parcelas. Os 
juros serão absorvidos por um fundo garantidor, 
cobrindo o custo das operações para quem 
pagar as parcelas em dia. O dinheiro poderá ser 
utilizado para a compra de máquinas, 
equipamentos, ferramentas, para reforma e 
ampliação de instalações e também como 
capital de giro, na compra de matéria prima para 
o negócio.

O governador Beto Richa aproveitou a 
oportunidade para anunciar a construção do 
hospital regional em Guarapuava, cujo processo 
vem sendo acompanhado de perto pelo 
deputado Artagão Júnior junto à Secretaria de 
Saúde. A previsão de investimento é de R$ 48 
milhões.
Para o município, também já estão autorizadas 
as construções de um Centro de Especialidades 
Médicas e de uma unidade básica de saúde.
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Boras, a cidade da 
Suécia que reaproveita 
99% do lixo No dia 15, o deputado Artagão Júnior, presidente da 

Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), foi à Suécia, na cidade de Boras. O 
parlamentar, juntamente com uma comitiva da Unale, 
participaram, até o dia 21, de um intercâmbio técnico 
promovido pela entidade. Boras é reconhecida 
mundialmente pelo reaproveitamento de 99% do lixo 
produzido.

Cidade sem lixo

A cidade de Boras, na Suécia, tem 65 mil habitantes, 
1500 indústrias e nem 1 grama de lixo. Seus resíduos 
têm três destinos: 42% são incinerados e convertidos 
em energia elétrica, 30% são tratados biologicamente 
e transformados em biocombustível e 27% são 
reciclados. A reciclagem é feita inteiramente pela 
população, que se encarrega de separar e levar o 
material até os postos de coleta espalhados por toda 
a cidade.

Como funciona

Caminhões recolhem o lixo orgânico (em sacos 
pretos, destinados à obtenção de biogás em usina 
inteiramente automatizada) e o resto (em sacos 
brancos, incinerados em fornos não poluentes). 
Menos de 1% do lixo é enterrado, porque o imposto 
para usar aterro é muito alto. O modelo foi iniciado em 
1988, com 300 famílias, e é exportado - a 
universidade local presta assessoria de 
reaproveitamento de lixo a cidades no mundo inteiro, 
brasileiras, inclusive (Macaé, no Rio de Janeiro, e 
Sobral, no Ceará). Localmente, a experiência deu tão 
certo que falta lixo: o município hoje importa detritos 
da Noruega para gerar mais energia limpa. Segundo o 
presidente Artagão Júnior, tudo é uma questão de 
cultura: “É preciso ter consciência e preservar o 
meio ambiente, associando a vontade e a ação do 
poder público. Visitamos o setor de separação do 
lixo residencial, onde todo o sistema é automático, 
a partir das cores das embalagens plásticas desse 
material. O lixo orgânico vem armazenado em 
sacos pretos e um sistema de leitura separa as 
demais cores, uma vez que o todo material 
orgânico vai para um biodigestor para produção 
de gás e composto para adubação”, relatou.



Dentre as atividades, os deputados visitaram uma 
estação de conversão de calor e energia elétrica na 
Boras Energia e Meio Ambiente. Eles participaram de 
uma palestra e puderam acompanhar o processo de 
transformação do lixo em calor para aquecer a água 
que é distribuída à população. O palestrante e diretor 
da estação, Bengt Jonsson, apresentou passo a 
passo desse processo, que se inicia com o 
recolhimento do lixo.

A delegação também foi recebida por diretores e 
professores da Universidade de Boras e assistiram 
palestra sobre o papel da universidade no processo 
de gestão de resíduos e a interação com o  Instituto 
de Pesquisa de Boras, a prefeitura da cidade e a 
Boras Energia e Meio Ambiente. 

No Instituto de Pesquisa de Boras, o projeto Vinnova, 
que é um acordo de cooperação entre o Brasil e a 
Suécia, foi apresentado aos parlamentares. O 
Vinnova é uma parceria com universidades brasileiras 
como USP (Universidade de São Paulo) e FURB 
(Universidade Regional de Blumenau) para a 
realização de pesquisas e estudos para a 
implementação desta gestão de resíduos no Brasil. 
Na parceria, Brasil e Suécia procuram soluções para 
a destinação do lixo brasileiro e sua reutilização, pois 
60% do lixo é orgânico e pode ser reciclado para a 
fabricação de biogás e energia. 
Participam da comitiva, além do presidente da Unale, 
os deputados: Pedro Lupion (PR), Alencar da Silveira 
Jr. (MG), Tadeu Martins Leite (MG), Alexandre Postal 
(RS), Wasny de Roure (DF), Aylton Lima (DF), Carlos 
Antônio (GO), Lincoln Tejota (GO), Gustavo 
Fernandes (RN), Luiz Antônio Lourenço de Farias 
(RN) e José Luis Tchê (AC).
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Mais atendimentos
No dia 25, novos atendimentos. O deputado Artagão 
Júnior atendeu no gabinete os prefeitos Altair Zampier 
(Pitanga), Fábio Hidek (São João do Ivaí), Padre 
Hilário (Lunardelli) e Claudemir Herthel (Rebouças). 

PITANGA
O prefeito Altair Zampier, preocupado com os 
acidentes que vêm acontecendo nos trevos de 
acesso à cidade solicitou a intervenção do deputado 
junto ao DER. O trecho mais preocupante é no km 
179, na PR-466, onde vários acidentes com vítimas 
fatais já aconteceram. O DER está fazendo um 
estudo de viabilidade técnica para se chegar a uma 
solução, que pode ser a construção de rotatórias, ou 
a reformulação total dos trevos com radares. 
Recentemente, nove prefeitos da Amocentro aderiram 
ao movimento, no sentido de reforçar o pleito junto ao 
governador Beto Richa.

SÃO JOÃO DO IVAÍ
O prefeito Fábio Hidek entregou um projeto 
solicitando à Secretaria de Saúde mobiliário e 
equipamentos para o Posto de Saúde da Família 
(PSF).
Na Secretaria de Segurança Pública, o prefeito 
entregou projeto para o monitoramento com câmeras 
de vigilância na cidade. Hidek ainda assinou convênio 
do óleo diesel. Na Secretaria do Esporte, assinou 
convênio para a realização do campeonato regional 
de basquete, previsto para o final de abril.

LUNARDELLI
O prefeito Padre Hilário esteve acompanhado do 
chefe de gabinete Marcelo Peres de Castro, do diretor 
de Esportes Almir Rogério Santos, do engenheiro 
agrônomo Claudinei Deldotto, do motorista da 
prefeitura Celso Lopes, e do estagiário Washington 
Luiz da Silva.
Entre as solicitações, calçamento com pedras 
irregulares e a construção de calçadas em várias ruas 
da cidade. Na área da agricultura, o prefeito está 
pleiteando a doação de um trator para atender a 
Associação dos Agricultores de Lunardelli. Ainda, na 
Secretaria do Esporte, solicitou materiais esportivos. 

REBOUÇAS
O prefeito Claudemir Herthel solicitou a construção do 
Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social (Creas), junto à Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social.
Ainda acompanhou pleitos já protocolados, como a 
pavimentação com pedras irregulares e o projeto de 
manilhas. Claudemir aproveitou a oportunidade para 
convidar o deputado e colaboradores para o Rodeio 
de Integração da Cultura Gaúcha, que acontece nos 
dias 3, 4 e 5 de maio. 

REBOUÇAS

LUNARDELLI

SÃO JOÃO DO IVAÍ

PITANGA
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Ainda no dia 25, o deputado Artagão Júnior 
recebeu o presidente da Ordem 
Internacional dos Pastores no Brasil 
(OIPB), João Sampaio do Araujo. 

O pastor convidou o deputado, que é 
ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 
para participar do Encontro dos Pastores e 
Cantores do Brasil, evento que será 
realizado no próximo dia 28 de maio, em 
Curitiba. O evento reunirá preletores e 
músicos evangélicos de todo o país. 

ORDEM INTERNACIONAL DOS PASTORES NO BRASIL

PREFEITURA DE LARANJEIRAS DO SUL EM NOVO PRÉDIO
Continuando no dia 25, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou a prefeita de Laranjeiras do 
Sul, Sirlene Svartz, no Tribunal de Justiça do 
Paraná, quando foi assinado o termo de cessão 
de uso do antigo fórum da cidade, onde será o 
novo paço municipal. Também acompanhada 
do chefe de gabinete Guido Xavier e do 
secretário de Viação e Obras, Ney Becker, a 
prefeita afirma que, no prédio do antigo fórum, 
a prefeitura ganhará na qualidade de 
atendimento. “Além de termos um espaço mais 
adequado para o atendimento geral, também 
teremos um ambiente de trabalho mais 
adequado para os nossos servidores”, garante 
a prefeita.
Além do gabinete da prefeita, outras secretarias 
devem ser alocadas no novo prédio. A mudança 
começa nos próximos dias.

Logo após, a prefeita foi ao evento da entrega de mais 302 viaturas para as polícias Militar e Civil (ver 
matéria completa na próxima página). Na oportunidade, tomou conhecimento que a 2ª Subdivisão Policial 
de Laranjeiras do Sul estava recebendo uma viatura Renault Duster. O investigador Roberto Roman Ross e o 
escrivão chefe, Oscar Michelc, também estiveram no evento. A Polícia Militar do município também foi 
contemplada com uma viatura. Segundo a prefeita, “é um presente de páscoa do Governo do Estado para 
a nossa população, tanto o novo prédio da prefeitura quanto a viatura que dará mais estrutura para 
nossa Polícia Civil”. 

VIATURAS POLICIAIS
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ENTREGA DE MAIS 302 VIATURAS POLICIAIS
Também no dia 25, o deputado Artagão Júnior participou da entrega de mais 302 viaturas para as polícias 
Militar e Civil do Paraná, em evento realizado em frente ao Palácio Iguaçu. O parlamentar esteve ao lado do 
governador Beto Richa, do secretário de Segurança Pública, Cid Vasques, entre outras autoridades. Os 
veículos fazem parte da frota de 1470 viaturas adquiridas pelo Governo do Estado, através do programa 
Paraná Seguro.

Confira os municípios da base 
de atuação do deputado 
Artagão Júnior que estão 
recebendo as novas viaturas 
nesta etapa.

: Boa Ventura 
de São Roque, Bom Sucesso, 
Campina do Simão, Candói, 
Cantagalo, Foz do Jordão, 
Guarapuava (11 veículos), 
Laranjeiras do Sul, Manoel 
Ribas, Marquinho, Mato Rico, 
Nova Laranjeiras, Palmital, 
Pitanga, Prudentópolis, Rio 
Bonito do Iguaçu, Santa Maria 
do Oeste, Turvo, Campo 
Bonito, Santa Tereza do Oeste, 
Cambira e Marilândia do Sul.

: Laranjeiras do 
Sul, Irati, Guarapuava, Grandes 
Rios e São João do Ivaí.

POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL
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No dia 26, o deputado Artagão Júnior acompanhou três prefeitos de sua base política em audiência com o 
secretário da Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano), Ratinho Junior. Estiveram na reunião o prefeito 
de Cândido de Abreu, Junior da Rádio, a prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, e a prefeita de Jardim 
Alegre, Neuza Pessuti. Todos os municípios levaram suas demandas ao secretário, que, dentro da 
capacidade de endividamento de cada um, deu o seu aval para a liberação de recursos.

PROJETOS DA SEDU

Ainda na audiência, o secretário Ratinho Junior 
adiantou alguns programas que estão sendo 
formatados pela Sedu. 
Entre eles, a liberação de recursos (a fundo perdido) 
para construção e adequação de calçadas. Outro 
programa diz respeito à compra de maquinários a 
juro zero.

Também acompanharam a audiência o assessor do 
Ratinho Junior, Arthur Buchi, e o assessor do 
deputado Artagão Júnior, Wilson Pilarski. 

Cândido de Abreu

As principais demandas do prefeito Junior da Rádio 
são recape asfáltico, aquisição de um rolo 
compactador e um caminhão compactador de lixo. O 
prefeito esteve acompanhado do assessor de 
imprensa Sandroval Probst.

Porto Barreiro

A prefeita Marinez Crotti falou da necessidade de 
pavimentação asfáltica. Ainda destacou a 
necessidade da construção de uma nova Câmara de 
Vereadores. Segundo Marinez, a Câmara do 
município é muito pequena, com espaço para 20 
pessoas e sem sala para o presidente. A elaboração 
do Plano Diretor também foi discutida, pois Porto 
Barreiro é um dos 10 municípios do Paraná que ainda 
não possui o plano. Segundo Ratinho, o Estado vai 
custear a elaboração do projeto. A prefeita esteve 
acompanhada do secretário administrativo José Crotti.

Jardim Alegre

Recape asfáltico também é uma demanda de Jardim 
Alegre. A prefeita Neuza Pessuti ainda destacou a 
necessidade de um caminhão de lixo e barracões 
para aulas de costura, cujo curso é ofertado pela 
prefeitura. Jardim Alegre também faz parte dos 10 
municípios que não possuem Plano Diretor.

LEVANDO DEMANDAS AO SECRETÁRIO RATINHO JUNIOR
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Ainda no dia 26, o deputado Artagão Júnior recebeu 
representantes do Hospital Sagrado Coração de 
Jesus de Prudentópolis. A diretora do hospital, Irmã 
Anita Waligura, e a tesoureira, Irmã Teodora 
Melniski, estiveram acompanhadas do contador 
Jorge Teodomiro de Souza Filho, quando falaram ao 
deputado das condições difíceis que o hospital 
filantrópico se encontra.

De acordo com a Irmã Anita, o hospital foi 
construído há 70 anos, e, há cerca de 30 anos, não 
recebe reforma. “O piso do hospital ainda é 
revestido de taco, pois a construção é muito 
antiga”, relata a diretora do hospital.

Vigilância Sanitária

Segundo o contador, o hospital não dispõe de recursos para realizar as adequações necessárias e se 
enquadrar às normas da Vigilância Sanitária. “O custo operacional do hospital é muito alto. E a vigilância 
já está nos cobrando. Precisamos da intervenção do Governo do Estado”, disse Jorge.
O deputado Artagão Júnior abraçou a causa e orientou na elaboração do projeto de reforma e ampliação, para 
posteriormente reivindicar os recursos junto à Secretaria de Saúde. 

INTERVINDO POR HOSPITAL DE PRUDENTÓPOLIS

Também no dia 26, 
enquanto o deputado 
estava na sessão, o 
prefeito de Marilândia 
do Sul, Pedro Sérgio 
Mileski, e a primeira- 
dama e secretária de 
Ação Social, Anderléia 
Bueno Mileski, eram 
atendidos no gabinete. 
Na oportunidade, foi 
protocolado junto à 
Secretaria da Família e 
Desenvolvimento 
Social e também na 
Provopar o pedido de 
mantimentos, camas 
hospitalares e colchões 
d’água para atender a 
ação social do 
município.
 
 

Marilândia do Sul foi contemplada com uma viatura (Renault Duster) para a Polícia Militar, na última entrega 
feita pelo Governo do Estado. “A viatura veio em boa hora, dando maior condição de trabalho ao efetivo 
da Polícia Militar, que é muito atuante. Em determinadas ocorrências, a polícia se via em dificuldade, 
pois a antiga viatura estava em condições precárias. Ainda assim prestava um bom trabalho à 
população marilandense”, disse o prefeito. 

DEMANDAS DE MARILÂNDIA DO SUL

VIATURA PARA A 
POLÍCIA MILITAR
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ENTREGA DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE
Continuando no dia 26, o deputado Artagão 
Júnior participou da entrega de equipamentos 
para reforçar o atendimento de saúde em 68 
municípios paranaenses. No evento, com as 
presenças do governador Beto Richa, do 
secretário de Saúde, Michele Caputo Neto, 
prefeitos e demais autoridades, foram 
entregues 19 conjuntos de aparelhos para 
estruturação de Unidades de Saúde da Família 
que estão sendo implantadas no Estado. 
Também foram entregues 16 aparelhos de raio-
x e 200 computadores.
Os conjuntos são compostos de 65 itens, 
incluindo consultórios odontológicos, mesas 
clínicas, balanças, autoclaves, pinças e 
armários, entre outros equipamentos 
necessários para garantir atenção adequada 
aos pacientes. 

Confira os municípios da base de atuação do 
deputado Artagão Júnior que foram 
contemplados:

Cândido de Abreu, Diamante do Sul, Fernandes 
Pinheiro, Foz do Jordão, Godoy Moreira, 
Grandes Rios, Guamiranga, Inácio Martins, 
Jardim Alegre, Laranjal, Marquinho, Mato Rico, 
Nova Laranjeiras, Nova Tebas, Pinhão, Porto 
Barreiro, Rebouças, Reserva, Rio Bonito do 
Iguaçu, Rio Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, 
Santa Maria do Oeste e Turvo.
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No dia 27, o deputado Artagão Júnior acompanhou 
prefeitos de sua base política em audiência com o 
secretário de Saúde, Michele Caputo Neto. Os 
prefeitos Ivanor Muller (Teixeira Soares), Neuza 
Pessuti (Jardim Alegre) e Paulo Girardi (Rio Azul) 
foram atendidos individualmente pelo secretário.

Teixeira Soares

O prefeito Ivanor Muller esteve acompanhado do 
contador José Rosa e do secretário de Saúde do 
município, Claudinei Ruppel.  A principal demanda 
apresentada se refere ao hospital Osvaldo Cruz, que 
é privado, porém há anos vem sendo mantido com 
recursos da prefeitura. A intenção do prefeito é 
legalizar a situação, uma vez que os proprietários do 
hospital também concordam em repassar a 
administração à prefeitura. O secretário, por sua vez, 
orientou o prefeito a formalizar a intenção de a 
prefeitura estar assumindo de fato a administração do 
hospital. O assessor jurídico da Sesa, Carlos 
Alexandre Lorga, acompanhou a reunião.
O prefeito Muller também solicitou melhorias no posto 
de saúde central da cidade. Caputo Neto disse que a 
Sesa é parceira e orientou na elaboração do projeto 
de reforma ou ampliação.

Jardim Alegre

A prefeita Neuza Pessuti solicitou a ampliação do 
repasse de recursos ao setor ambulatorial do hospital 
municipal de Jardim Alegre. Também falou da 
necessidade de um ônibus para fazer o transporte de 
pacientes na realização de consultas. Neuza lembrou 
que somente no assentamento 8 de Abril, cerca de 
550 famílias dependem do hospital.
Outra demanda é uma ambulância, que 
imediatamente foi garantida ao município pelo 
secretário. Segundo ele, a previsão de aquisição do 
veículo é para maio.

Rio Azul

O prefeito Paulo Girardi saiu da audiência com a 
garantia da construção de uma Unidade de Saúde da 
Família (UFS), uma das principais necessidades do 
município. O secretário apenas orientou na 
elaboração do projeto. Uma ambulância também foi 
garantida ao município.
Paulo Girardi aproveitou a oportunidade para falar do 
hospital filantrópico São Francisco de Assis. Segundo 
o prefeito, o hospital estará ampliando o atendimento, 
com a criação de clínicas de cardiologia e ortopedia. 
O secretário Caputo Neto disse que tão logo o 
atendimento esteja sendo realizado, a Sesa pode 
repassar recursos, tanto em custeio quanto em 
equipamentos. 

TEIXEIRA SOARES, JARDIM ALEGRE E RIO AZUL NA SESA

Jardim Alegre

Teixeira Soares

Rio Azul
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