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Recursos para a saúde de Boa Ventura de 
São Roque, Borrazópolis, Ibaiti e Ivaiporã

O deputado Artagão Júnior 
acompanhou prefeitos de sua base 
de atuação, nesta terça-feira (5), em 
evento de liberação de recursos para 
a Saúde. O evento foi realizado no 
Palácio Iguaçu, com as presenças da 
governadora Cida Borghetti, do 
secretário da Saúde Antônio Carlos 
Nardi e demais autoridades.

Confira quanto cada munício está 
recebendo do Governo do Estado:

Boa Ventura de São Roque: R$ 260 
mil para a conclusão da Clínica da 
Mulher
Borrazópolis: R$ 250 mil para 
ampliação de UBS
Ibaiti: R$ 1 milhão para a construção 
de três UBSs
Ivaiporã: R$ 866,6 mil referentes ao 
3ª Termo Aditivo ao contrato de 
prestação de serviços ambulatoriais 
e hospitalares/SUS do Instituto Bom 
Jesus 
Ivaiporã: R$ 21,1 milhões referentes 
a contrato para prestação de serviços 
ambulatoriais e hospitalares/SUS do 
Instituto de Saúde Lucena Sanchez

Dia 5

Boa Ventura de São Roque

Ivaiporã
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Borrazópolis
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Ponte entre Candói e Cantagalo tem aval 
da Secretaria de Infraestrutura e Logística
Em audiência na Secretaria de Infraestrutura e Logística, no dia 5, esteve em pauta uma antiga 
demanda dos municípios de Candói e Cantagalo: a construção da ponte molhada sobre o Rio 
Cavernoso.

O secretário Abelardo Lupion recebeu o deputado Artagão Júnior, os prefeitos Gelson Costa 
(Candói) e Jair Rocha (Cantagalo), além dos deputados Bernardo Carli e Cristina Silvestri.

Lupion solicitou um estudo técnico por parte da equipe de engenharia da Seil pra que seja 
atualizado o orçamento da obra, mas garantiu que o governo é parceiro. Estima-se que o projeto 
da ponte gire em torno de R$ 1,3 milhão.

Com a construção da ponte de 55 metros, os moradores das duas cidades terão o caminho 
encurtado em 50 km.

Mais demandas

O deputado Artagão Júnior ainda tratou de assuntos referentes a pleitos de outros municípios. 
Foi discutido o projeto para a construção de rotatória, marginal e ciclovia em um trecho de 1,5 
km em Paranaguá, às margens da BR-277.

Também pediu agilidade na construção do acostamento na PR-820, trecho da saída de Boa 
Ventura de São Roque até a PR-466, e construção de balsa ligando o município a Cândido de 
Abreu, pelo Rio Ivaí.

Outra solicitação feita diz respeito a Godoy Moreira. O deputado pediu agilidade na correção de 
greide da PR-650, na localidade da Água do Sapo.

Dia 5
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Reunião em Curitiba

O deputado Artagão Júnior se reuniu, no dia 5, com lideranças de Curitiba e Região 
Metropolitana, em um encontro organizado pela professora Creusa Santos Borges Abdala.

Também participaram da reunião o chefe do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, 
Marlon Douglas Pires, a ex-prefeita de Tibagi, Angela Mercer, o ex-prefeito de Almirante 
Tamandaré, Vilson Goinski, e lideranças de Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Bocaiúva do Sul, 
Colombo, Pinhais e Piraquara.

Na oportunidade, o deputado falou dos trabalhos desenvolvidos na Assembleia Legislativa, 
assim como no período em que foi secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, e se 
colocou à disposição para intervir nas demandas dos municípios junto ao Governo do Estado.

Dia 5
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Repasse de R$ 35 milhões 
para reforçar vigilância em 
saúde dos municípios

No dia 6, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou a governadora Cida 
Borghetti em evento de liberação de R$ 
35 milhões para as prefeituras, dentro 
do programa Fortalecimento e 
Qualificação da Vigilância em Saúde 
(Vigiasus), da Secretaria de Estado da 
Saúde.

Os 399 municípios paranaenses estão 
recebendo reforço para combater 
doenças transmitidas por insetos, 
como a dengue e febre amarela, além 
de criar campanhas de vacinação e 
outras ações de vigilância sanitária, 
vigilância ambiental, saúde do 
trabalhador, laboratórios de saúde 
pública, aquisição de veículos para 
transporte sanitário, capacitação de 
profissionais e ações de promoção da 
saúde.

Também foram liberados R$ 15,5 
milhões para 17 municípios que 
recebem turistas ou estão em áreas de 
fronteira, dentro do programa Saúde 
do Viajante. O total soma R$ 50 
milhões.

Confira quanto cada município da base do 
deputado está recebendo:

Ariranha do Ivaí: R$ 75.272,28
Boa Ventura de São Roque: R$ 80.195,36
Bom Sucesso: R$ 72.628,52
Cândido de Abreu: R$ 83.170,08
Diamante do Sul: R$ 74.484,60
Foz do Jordão: R$ 48.930,91
Godoy Moreira: R$ 37.837,03
Guarapuava: R$ 139.165,60
Inácio Martins: R$ 82.141,80
Irati: R$ 123.221,57
Ivaiporã: R$ 92.977,80
Juranda: R$ 71.964,82
Marilândia do Sul: R$ 75.859,91
Marumbi: R$ 64.405,98

Novo Itacolomi: R$ 70.642,88
Palmital: R$ 86.517,20
Pinhão: R$ 96.187,08
Porto Barreiro: R$ 76.498,12
Quarto Centenário: R$ 68.146,72
Reserva do Iguaçu: R$ 83.018,58
Rio Bonito do Iguaçu: R$ 85.345,44
Rio Branco do Ivaí: R$ 73.970,03
Rosário do Ivaí: R$ 74.851,51
São João do Ivaí: R$ 78.368,12
São Pedro do Ivaí: R$ 73.785,83
Virmond: R$ 73.323,57

Dia 6
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Dia 8

Nove municípios da base do deputado 
Artagão Júnior recebem recursos da Sedu

Mais municípios da base do deputado Artagão Júnior foram contemplados com recursos do Governo do 
Estado, no dia 6. A Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu) homologou e autorizou a licitação de 
equipamentos, veículos e obras. 

CONFIRA:

Bom Sucesso: equipamentos rodoviários – licitação – R$ 460 mil
Cândido de Abreu: equipamentos rodoviários – licitação – R$ 248 mil
Foz do Jordão: equipamentos rodoviários – licitação – R$ 129 mil
Godoy Moreira: veículo – licitação – R$ 85,6 mil
Irati: equipamentos rodoviários – licitação- R$ 1,6 milhão – e veículo – R$ 126 mil
Juranda: minicarregadeira - licitação - R$ 148 mil
Marilândia do Sul: veículo – homologação – R$ 54,1 mil
Pinhão: infraestrutura e lazer – licitação - R$ 381,5 mil
São Pedro do Ivaí: infraestrutura e lazer –homologação - R$ 271 mil

Dia 6
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DIA 6

MAIO 2018

dada ordem de serviço para 
reformas em colégio de pinhão

No dia 7, foi dada a ordem serviço 
para a realização de obras no Colégio 
Estadual Santo Antônio, no 
município de Pinhão.
O deputado Artagão Júnior, que 
viabilizou os recursos de R$ 255,5 
mil, esteve no colégio, na companhia 
do prefeito Odir Gotardo, do chefe do 
Núcleo Regional de Educação, 
Marlon Douglas Pires, e demais 
autoridades. 

‘‘Foi uma demanda trabalhada junto 
ao Governo do Estado por toda a 
comunidade escolar. Agradecemos à 
governadora Cida Borghetti e 
também ao ex-governador Beto 
Richa e ao ex-secetário chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossoni, que 
foram os que iniciaram todo o 
trâmite do processo", ressalta o 
deputado. 

Dia 7

À noite, o deputado ainda prestigiou a 67ª Festa do Divino, 
ao lado de diversas lideranças locais e da população. 

Festa do Divino



Dia 15
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Obras na Usina do Conhecimento
A Usina do Conhecimento de Guarapuava vai 
passar por reformas em sua estrutura. No dia 8, 
o deputado Artagão Júnior entregou a ordem 
de serviço para obras na Usina do 
Conhecimento de Guarapuava. O parlamentar 
esteve na companhia do chefe do NRE-
Guarapuava, Marlon Douglas Pires, da 
coordenadora Francisca Valéria Latrino, 
vereadores, alunos e professores. Os 
investimentos do Governo do Estado são de R$ 
143,2 mil.

Os recursos foram viabilizados pelo deputado 
em novembro de 2017, quando acompanhou a 
diretora Francisca Valéria em audiência com o 
então chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.

“São recursos importantes que o Governo do 
Estado está liberando para ajudar nas 
melhorias das estruturas educacionais. 
Agradecemos ao Rossoni e ao ex-governador 
Beto Richa a liberação dos recursos e à 
governadora Cida Borghetti a celeridade dada 
à demanda”, ressaltou Artagão Júnior.

Atualmente, a Usina do Conhecimento de 
Guarapuava oferece 27 cursos e oficinas, que 
englobam Artes, Educação Física e aulas 
preparatórias para o Enem. Há ainda mais 
quatro turmas do Celem, com aulas de línguas 
estrangeiras, em um total de aproximadamente 
940 alunos.

Guarapuava

Dia 8
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Passando por Rio Bom, Kaloré, 
Novo Itacolomi e Inácio Martins

O deputado Artagão Júnior pegou estrada para visitar municípios de sua base de atuação e 
prestigiar festividades locais, ao lado de prefeitos, vereadores, lideranças e a população em 
geral. No dia 9, o deputado primeiramente passou em Rio Bom e se reuniu com o vereador 
Erick Oliveira e demais lideranças. Em seguida, foi a Kaloré, no distrito de Jussiara, onde 
esteve reunido com o prefeito Washington Luiz da Silva, o vereador Magayver Felipe e a 
população local. O deputado viabilizou recentemente R$ 120 mil para o município, recursos 
que serão investidos em dois veículos para atender o distrito: um para a Saúde e outro para a 
Educação. 
No dia 10, Artagão Júnior foi a Inácio Martins, onde estava sendo realizada a 12ª Festa do 
Pinhão, realizada no Parque Municipal Paulo Dallegrave.

Dia 9

Rio Bom

Kaloré

Novo Itacolomi
Inácio Martins
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No dia 12, o prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton 
Kuroda, esteve com o deputado Artagão Júnior, 
quando recebeu a homologação do Meu 
Campinho. 
Os valores viabilizados chegam a R$ 363,7 mil, 
sendo R$ 350 mil via Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e R$ 13,7 mil de 
contrapartida da prefeitura.
“O campo vai ser construído ao lado do projeto 
piá e vai atender toda a comunidade. 
Agradecemos ao deputado Artagão Júnior a 
viabilização de mais este recurso para a 
população de Rosário”, disse o prefeito.

Meu Campinho 
em Rosário do Ivaí

Mais atendimentos
Para discutir projetos e demais demandas junto ao Governo do Estado, o deputado Artagão Júnior atendeu, 
no dia 12, Rio Branco do Ivaí, Nova Santa Bárbara, Clevelândia e Marilândia do Sul.
De Rio Branco, estiveram o prefeito Gerôncio Carneiro Rosa e o secretário municipal de esportes, Gilberto 
de Oliveira. Logo após o deputado recebeu o prefeito de Nova Santa Bárbara, Eric Kondo, acompanhado 
dos vereadores Eduardo Araújo, James Nocko e Aparecido Tintino, além do empresário Lucas Bispo.
Em seguida, o deputado recebeu o ex-prefeito de Clevelândia, Álvaro Felipe Valério, e o prefeito de 
Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho.
Ainda no final da tarde, estiveram no gabinete, de Bocaiúva do Sul, o vereador Milton Bernardi, o chefe do 
Ciretran Erlon Padilha Kovalski e o chefe do departamento de patrimônio da prefeitura, Gustavo Tavares. 
O ex-prefeito de Almirante Tamandaré, Vilson Goinski, acompanhou a visita. 

Rio Branco do Ivaí Nova Santa Bárbara Marilândia do Sul

Clevelândia Bocaiúva do Sul

Dia 12
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Veículo, maquinário e campo com 
grama sintética para Cândido de Abreu

O prefeito de Cândido de Abreu, Junior 
Reis, esteve com o deputado Artagão 
Júnior, no dia 13, quando assinou 
convênio e recebeu autorização de 
licitação do Governo do Estado. Na Sedu, 
o prefeito assinou o convênio de R$ 120 
mil para aquisição de um veículo 
utilitário, que ficará à disposição da 
Secretaria Municipal de Transportes.

Também foi autorizado a licitar uma 
retroescavadeira (R$ 248 mil) e as obras 
do Meu Campinho (R$ 426 mil).

No mesmo dia, o deputado recebeu os 
vereadores Ademir da Saúde e 
Reginaldo da Silva Correia, do 
município de Iguatu.
Além de discutirem diversas demandas 
junto ao Governo do Estado, os 
vereadores solicitaram a intervenção do 
deputado na Secretaria da Saúde para 
que sejam liberados R$ 120 mil.
Os recursos serão investidos na 
aquisição de uma van para o transporte 
sanitário.

Saúde de Iguatu

O prefeito de Marumbi, Adhemar 
Rejani, foi autorizado a licitar a 
construção de uma praça no morro 
de Santo Expedito. Os recursos de 
R$ 100 mil foram viabilizados pelo 
deputado Artagão Júnior na Sedu. 
“Uma obra que vai ser cartão 
postal, na entrada da cidade. 
Agradeço ao deputado Artagão 
Júnior, ao ex-governador Beto 
Richa e à governadora Cida 
Borghetti o atendimento de mais 
esta demanda”, ressaltou Rejani. O 
prefeito ainda esteve no IFPR 
(Instituto Federal do Paraná), onde 
está reivindicando cursos técnicos 
para Marumbi. 

Praça em Marumbi ‘‘vai ser cartão postal’’

Dia 13
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Em Ibaiti, deputado participa do 
Paraná Cidadão e confirma Meu 
Campinho e Unidade de Saúde

O deputado Artagão Júnior foi a Ibaiti, no dia 14, onde cumpriu uma extensa agenda com o prefeito Dr. 
Antonely e diversas lideranças do município. Primeiramente, o deputado participou da abertura do Paraná 
Cidadão.  Quando estava na função de secretário da Seju, no ano passado, Artagão Júnior  inseriu Ibaiti no 
roteiro de eventos do Paraná Cidadão para 2018, atendendo pedido do prefeito Dr. Antonely.

RECURSOS PARA O MUNICÍPIO
O deputado também está viabilizando recursos junto ao Governo do Estado para Ibaiti. O Meu Campinho, 
projeto para a construção de um campo com grama sintética, está em processo licitatório. O valor 
viabilizado chega a R$ 280 mil.
“É um projeto que vai atender a parte social, esporte e lazer das nossas crianças, adolescentes e jovens que 
residem no bairro João Edmundo e nas proximidades. Por isso agradecemos ao deputado Artagão Júnior 
e à governadora Cida Borghetti a liberação de mais esta obra”, destacou o prefeito.
Kits de material esportivo também foram entergues à administração municipal.
Outra obra, no valor de R$ 271 mil, que será construída no município e que teve a intervenção do 
parlamentar é a unidade de saúde no distrito de Patrimônio do Café.

Dia 14



13MAIO 2018

Colégio Barbosa Ferraz em 
Ivaiporã passará por reforma 

O Colégio Estadual Barbosa Ferraz em Ivaiporã passará por reformas em sua estrutura. No dia 15, o 
deputado Artagão Júnior esteve no colégio para entregar a ordem de serviço, cujos valores 
viabilizados chegam a R$ 642 mil. O parlamentar esteve com o prefeito Miguel Amaral, com o ex-
prefeito Carlos Gil, chefe do NRE, Sandra Bueno, diretor Ivan Mendes, vereadores, professores e 
alunos do colégio. “Muito gratificante poder estar aqui no colégio, representando o Governo do 
Estado, após todo o trâmite para conseguirmos os recursos. Tenho muito carinho por todos do 
Barbosa Ferraz e sabemos da importância da obra. Agradecemos ao Governo do Estado e ao 
deputado federal Valdir Rossoni na viabilização dos recursos», disse o deputado. 

O colégio tem atualmente cerca de 1000 alunos, entre os ensinos regular e técnico. Os cursos 
técnicos disponíveis são de formação docente, enfermagem, segurança, administração, informática 
integrada e subsequente. O diretor do colégio, Ivan Mendes, falou da conquista. “Vamos fazer 
melhorias no piso, pintura, janela, telhado, ginásio de esportes, estacionamento, enfim, uma reforma 
geral”, explicou.

“Estamos muito felizes em receber o apoio e honrados em ter o deputado Artagão Júnior 
representando nossa comunidade. Além desta reforma, também somos gratos por outras 
conquistas, como os cursos técnicos. A maioria deles teve o apoio do deputado. Somos muito gratos 
a ele e à toda sua equipe”, exaltou Mendes.

Dia 15
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Projeto de reforma de escola em São 
Pedro do Ivaí é entregue ao Fundepar

O deputado Artagão Júnior recebeu, 
no dia 18, o prefeito de São Pedro do 
Ivaí, José Isalberti, o vereador Marcos 
Aparecido Bernardes e a chefe do 
departamento de engenharia, Roberta 
Della Rosa.
Na ocasião, foi discutida a reforma e 
ampliação da Escola Estadual Vicente 
Machado, cujo projeto desenvolvido 
pela prefeitura foi posteriormente 
entregue ao presidente do Fundepar 
(Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional), 
Sérgio Brun.
O deputado irá trabalhar junto ao 
Governo do Estado para a viabilização 
dos recursos. O orçamento da obra 
gira em torno de R$ 800 mil.

O vereador Gilson Moreira da Silva (Gilson da 
Ambulância), de Guarapuava, esteve com o 
deputado Artagão Júnior, e pediu a intervenção 
do parlamentar na saúde.

“Estamos solicitando para que o deputado 
Artagão Júnior interceda na Secretaria de 
Estado da Saúde na aquisição de veículos e 
ônibus que nos ajudarão no transporte fora da 
cidade”, disse o vereador.

demandas da saúde
de guarapuava

O deputado Artagão Júnior também recebeu 
a visita do prefeito de Mallet, Moacir 
Szinzelski, no dia 18.

O prefeito esteve na companhia do Padre 
Anderson Spegiorin, do município Irati

Mallet

Dia 18



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15MAIO 2018

Em audiência no dia 19 com o presidente do 
IAP (Instituto Ambiental do Paraná), Paulino 
Mexia, o deputado Artagão Júnior pediu 
agilidade na definição de uma nova 
regulamentação da pesca no Paraná. “Muitas 
pessoas dependem da pesca para o sustento de 
suas famílias e estão aguardando a portaria”, 
argumentou o deputado. Há cerca de dois 
meses, houve uma audiência pública em 
Campo Mourão com o Ministério Público do 
Meio Ambiente, Colônia de Pescadores de 
Porto Ubá, de Lidianópolis, e demais entidades, 
quando foram debatidas questões para 
regulamentar os períodos de pesca, locais, 
tamanho e espécies permitidas.

No IAP, Artagão Júnior pede agilidade 
na publicação de portaria da pesca 

Prefeito de Novo Itacolomi 
solicita caminhão para a Agricultura 

O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, esteve com o deputado Artagão 
Júnior, no dia 19, acompanhado do agricultor Carlos Alberto Broleze.

Além de discutir e acompanhar o trâmite de projetos do município, o prefeito 
discutiu a viabilização de R$ 250 mil junto à Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento. O prefeito quer que os recursos sejam  investidos na compra de 
um caminhão para atender as demandas da agricultura de Novo Itacolomi.

Dia 19
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Assinado convênio para pavimentação com 
pedra irregular em estrada rural de Ivaiporã

Foi assinado convênio, no dia 19, no Palácio Iguaçu, para a pavimentação com pedra irregular de 
estrada rural ligando Ivaiporã a Ariranha do Ivaí. Os recursos giram em torno de R$ 2 milhões e foram 
viabilizados junto à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil).

O deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, e o ex-prefeito Carlos 
Gil no evento, que contou com a presença da governadora Cida Borghetti, do secretário da Seil, 
Abelardo Lupion, e demais deputados.

“É uma busca antiga. São 7,2 km de estrada rural que serão pavimentados, numa importante ligação 
a Ariranha do Ivaí. A estrada é muito usada no agronegócio, que é a nossa principal fonte de renda. 
Estamos muito felizes por esta conquista”, disse o prefeito.

Miguel Amaral ainda assinou nesta terça o convênio de mais R$ 400 mil para recape asfáltico no 
quadro urbano. Os recursos foram viabilizados também na Seil.

Dia 19
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Meu Campinho em Palmital 
tem licitação homologada

A obra do Meu Campinho em Palmital foi homologada no dia 19. O prefeito Ney de Souza esteve no 
gabinete do deputado Artagão Júnior e recebeu o documento para o início das instalações, que também 
contarão com uma academia ao ar livre e um playground (parquinho infantil), em uma área de 2,6 mil m². 
Os recursos viabilizados chegam a R$ 413,4 mil. “O Meu Campinho ficará ao lado da rodoviária, na Vila 
Carolo, e a prefeitura já começou a fazer os trabalhos de preparação do terreno. Ficará perto também do 
ginásio de esporte, da quadra de areia e da quadra de skate. Será um belíssimo complexo de incentivo ao 
esporte e lazer”, disse o prefeito.

A prefeita de Cruzmaltina, Luciana Bueno 
recebeu a autorização para licitar dois veículos 
para a prefeitura. Os recursos viabilizados pelo 
deputado junto à Sedu (Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano) chegam a R$ 106 mil.

“Agradecemos ao deputado Artagão Júnior o 
atendimento de mais esta demanda 
apresentada”, disse a prefeita, acompanhada do 
secretário municipal de finanças, Maurício 
Bueno.

Os carros serão utilizados pelas secretarias de 
Administração e Agricultura

Veículos para Cruzlmaltina

Dia 19
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O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho, recebeu no dia 20 da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano a autorização para licitar uma minicarregadeira, cujos recursos de 
R$ 120 mil foram viabilizados pelo deputado Artagão Júnior.

“Agradecemos ao deputado mais uma vez o atendimento deste pedido. É um equipamento 
que será muito útil nos serviços gerais da prefeitura”, disse o prefeito, acompanhado do 
presidente da Câmara, Vinicius Costa, e dos vereadores Gentil Canedo Gomes e Tati Martinez.

Minicarregadeira para Marilândia do Sul

Dia 20



19MAIO 2018

Em Boa Ventura de São Roque, Artagão 
Júnior confirma R$ 5,7 milhões para 
construção de colégio

O deputado Artagão Júnior esteve em Boa Ventura de São 
Roque, no dia 21, para participar da abertura do Paraná 
Cidadão, feira de serviços do Governo do Estado 
organizada pela Secretaria da Justiça Trabalho e Direitos 
Humanos (Seju). O deputado, que foi secretário da Seju 
pelo período de dois anos, foi quem incluiu o município no 
calendário de eventos de 2018, a pedido do prefeito Edson 
Hoffmann.  

Novo colégio

O deputado aproveitou para reforçar que os recursos para 
a construção da nova unidade do Colégio Estadual Adonis 
Mosrki estão garantidos. O valor viabilizado junto ao 
Governo do Estado chega a R$ 5,7 milhões.

“Foram muitas reuniões com o prefeito em Curitiba. 
Audiências com o então governador Beto Richa, com o 
então chefe da Casa Civil Valdir Rossoni e agora com a 
gorvernadora Cida Borghetti para que conseguíssemos a 
liberação dos recurso. Todo esse esforço valeu a pena”, 
disse o deputado. A licitação da obra está marcada para o 
próximo dia 12 de julho. Artagão Júnior também 
confirmou a liberação de R$ 260 mil para a conclusão da 
Clínica da Mulher.

Dia 21
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Festividades em Irati

O deputado Artagão Júnior esteve em 
Irati, no dia 23, quando prestigiou as 
festividades na Paróquia São João 
Batista, no bairro Vila São João. 

O parlamentar esteve reunido com o 
prefeito Jorge Derbli, com o vice 
Amilton da Farmácia, secretários, 
vereadores e demais lideranças locais.

Dia 21
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R$ 323 milhões para a saúde dos municípios
No dia 25, o Governo do Estado realizou mais um evento de liberação de recursos para a saúde dos 
municípios. O deputado Artagão Júnior acompanhou a governadora Cida Borghetti, o secretário da 
Saúde, Antônio Carlos Nardi, e demais autoridades no anúncio de R$ 323 milhões, que serão investidos 
em equipamentos, custeio para a saúde bucal, ambulância, transporte sanitário e obras em hospitais.

Confira quais municípios da base do deputado estão sendo contemplados:

Ariranha do Ivaí: R$ 240 mil (Transporte Sanitário) e R$ 4,9 mil (Custeio p/ Atenção primária e Saúde 
Bucal); Boa Ventura de São Roque: R$ 10 mil (Saúde Bucal); Bom Sucesso: R$ 240 mil (Transporte 
Sanitário) e R$ 6,4 mil (Saúde Bucal); Borrazópolis: R$ 115 mil (Equipamento p/ UBS -APSUS) e R$ 17,5 mil 
(Saúde Bucal); Cândido de Abreu: R$ 23,5 mil (Saúde Bucal)Diamante do Sul: R$ 13,9 mil (Saúde Bucal);
Foz do Jordão: R$ 11,6 mil (Saúde Bucal); Godoy Moreira: R$ 120 mil (Transporte sanitário) e R$ 13,9 mil 
(Saúde Bucal); Guarapuava:  R$ 159,5 mil/mês (Contrato com CISGAP), R$ 289,2 mil/mês (Contrato com CIS 
Centro Oeste), R$ 1,08 milhão (Equipamentos para o Hospital São Vicente de Paulo), R$ 976,2 mil (obras no 
São Vicente Paulo), R$120 mil (Transporte Sanitário) e  R$ 31,2 mil (Saúde Bucal); Inácio Martins: R$ 115 
mil (Equipamento p/ UBS - APSUS), R$ 250 mil (Ampliação de UBS -FAF), R$ 120 mil (Transporte Sanitário) 
e R$ 15,8 mil (Saúde Bucal); Ibaiti: R$ 300 mil (Equipamentos para o Hospital Municipal –FAF) e R$ 25,1 mil 
(Saúde Bucal); Irati: R$ 15,1 mil (Saúde Bucal); Ivaiporã: R$ 299,1 mil (Equip. Pronto Atendimento -FAF), R$ 
110 mil/mês (Contrato com Consórcio Interm. Da 22ªRS), R$ 2,05 milhões (Equipamentos par ao Instituto 
Bom Jesus), R$ 1,2 milhão (Construção de 2 UBS tipo I -FAF) e R$ 16,9 mil (Saúde Bucal); Juranda: R$ 6,2 
mil  (Saúde Bucal); Kaloré: R$ 120 mil (Transporte Sanitário) e R$ 4,7 mil (Saúde Bucal); Marilândia do Sul: 
R$ 6,9 mil (Saúde Bucal); Marumbi: R$ 15,5 mil (Saúde Bucal); Novo Itacolomi: R$ 13,5 mil (Saúde Bucal); 
Palmital: R$ 21,1 mil (Saúde Bucal); Pinhão: R$ 300 (Reforma de 2 UBS – FAF), R$ 120 mil (Transporte 
Sanitário) e R$ 26,1 mil (Saúde Bucal); Porto Barreiro: R$ 15,2 mil (Saúde Bucal); Quarto Centenário: R$ 
120 mil (Transporte Sanitário) e R$ 4,7 mil (Saúde Bucal); Reserva do Iguaçu: R$ 240 mil (Transporte 
Sanitário) e R$ 10,9 mil (Saúde Bucal); Rio Bonito do Iguaçu: R$ 150 mil (Reforma de UBS – FAF); Rio 
Branco do Ivaí: R$ 6,3 mil (Reforma de UBS – FAF); Rosário do Ivaí: R$ 186,2 mil (Reforma de 2 UBS – FAF) 

Dia 25
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Diamante do Sul e Sanepar firmam 
convênio para levar água tratada 
a comunidades do interior
Mais de 80 famílias que residem nas comunidades de Pinhalito e Pinhalzinho, em Diamante do 
Sul, terão água tratada da Sanepar. No gabinete do deputado Artagão Júnior, no dia 26, o 
prefeito Fernando Risso assinou o convênio, na presença do gerente de serviços em pequenas 
comunidades da Sanepar, Igor Rusch. Os investimentos serão de aproximadamente R$ 300 mil.

“Faremos inicialmente a subestação de coleta e depois começaremos a instalação das redes”, 
explicou o prefeito.

Mais investimentos

Também nesta terça, o prefeito assinou protocolo de intensões com o Instituto das Águas para o 
recebimento de 301 tubos de concreto. Na Secretaria do Esporte, Fernando Risso fez a 
solicitação de kit de material esportivo.

Dia 26
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Municípios garantem
recursos do Instituto das Águas

No dia 26, municípios da base de atuação do 
deputado Artagão Júnior assinaram protocolos de 
intenções com o Instituto das Águas para o 
recebimento de tubos de concreto, equipamentos 
para usina de reciclagem e caminhões. Para o 
recebimento de tubos, assinaram o termo Godoy 
Moreira (300), Marumbi (1150), Novo Itacolomi 
(400) e Rio Branco do Ivaí (140). Irati recebeu kit de 
equipamentos para a usina de reciclagem e Quarto 
Centenário um caminhão para o serviço de 
reciclagem, no valor de R$ 290 mil. Também 
receberam kits de cestos de lixo reciclável Irati, 
Ivaiporã, Juranda e Quarto Centenário.

Dia 26
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O deputado Artagão Júnior 
recebeu, no dia 26, o prefeito de 
Reserva do Iguaçu, Sebastião 
Campos. Acompanhado do 
presidente da Câmara Juarez 
Senoski, da secretária municipal do 
Meio Ambiente, Susana Andria, e 
da coordenadora de projetos Marta 
Silva, o prefeito agradeceu os 
recursos viabilizados junto ao 
Governo do Estado.

No dia 25, o município foi 
contemplado com R$ 240 mil para o 
transporte Sanitário e R$ 10,9 mil 
mensais para o custeio da atenção 
primária e Saúde Bucal.

“São recursos que ajudarão muito a 
saúde do nosso município. 
Agradecemos o empenho do 
deputado Artagão Júnior”, disse o 
prefeito.

Prefeito de Reserva 
do Iguaçu agradece 
Artagão Júnior por 
recursos liberados

Dia 26
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Programa Esporte Para Toda 
a Vida é lançado no Paraná

O deputado Artagão Júnior acompanhou prefeitos de sua base de atuação, no dia 
26, do lançamento do programa “Esporte Para Toda Vida” cujo objetivo é levar às 
cidades do estado práticas esportivas que sejam abrangentes por toda vida do 
cidadão, desde a infância até à terceira idade.

O programa vai ofertar 544 vagas para bolsistas que vão desenvolver as 
atividades, entre coordenação, supervisão e monitoria, com valores que vão de R$ 
600,00 a R$ 2.500,00.

No mesmo evento, São Pedro do Ivaí assinou convênio para a construção de uma 
mini-arena. Bom Sucesso e Ivaiporã receberam kits de material esportivo.

Dia 26
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O prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, 
recebeu a autorização para licitar o Meu 
Campinho, em evento realizado no Palácio Iguaçu, 
no dia 26. Acompanhado da chefe da divisão de 
meio ambiente, Deise Rodrigues Leme, e do 
autônomo Fabio Junior Francisco (Buiú), o prefeito 
esteve no gabinete do deputado Artagão Júnior, no 
dia 27, e agradeceu o parlamentar pelos recursos 
viabilizados. O campo com grama sintética será 
construído no Parque de Lazer Madre Paulina, 
com recursos de R$ 266,7 mil.
“O campo ficará num local adequado, com 
piscina, quiosque, lanchonete e academia ao ar 
livre. Agradecemos ao deputado Artagão Júnior 
a intervenção em mais esta obra”, disse o prefeito.

Novo Itacolomi é autorizado 
a licitar o Meu Campinho

Escola Municipal

Andreolla também trouxe o projeto para a reforma da Escola Municipal Francisco Ribeiro Franco, 
que foi entregue na Casa Civil. O deputado está trabalhando na viabilização dos recursos junto ao 
Governo do Estado. O valor estimado da obra gira em torno de R$ 400 mil.

Dia 27
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Reunião em Diamante do Sul

O deputado Artagão Júnior cumpriu agenda no dia 28 em Diamante do Sul, onde foi recebido na Câmara 
de Vereadores. O parlamentar esteve reunido com o prefeito Fernando Risso, com o vice Juvenal 
Campanholi, o ex-prefeito Darci Tirelli, vereadores, lideranças e a população em geral.

Artagão Júnior fez um balanço do trabalho que vem sendo realizado através dos recursos viabilizados 
junto ao Governo do Estado. No dia 27, o prefeito esteve no gabinete do deputado e assinou convênio com a 
Sanepar para levar água tratada a mais de 80 famílias que residem nas comunidades de Pinhalito e 
Pinhalzinho. Os investimentos serão de aproximadamente R$ 300 mil. No dia 25, o município garantiu R$ 
13,9 mil mensais da Secretaria de Saúde para custeio da atenção primária e Saúde Bucal. No começo do mês, 
foram liberados R$ 74,4 mil através do programa Fortalecimento e Qualificação da Vigilância em Saúde 
(Vigiasus).

Também recentemente, o deputado Artagão Júnior viabilizou R$ 100 mil para a compra de um trator e R$ 
60 mil para a construção de um playground.

Dia 28
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#FéAçãoeResultados

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

Acompanhe as notícias diárias 
pelo site e pelas redes sociais.

 

www.artagaojunior.com.br
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