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MAIO 2018

Na posse de Paulo Rossi, Artagão Júnior 
destaca números do Trabalho no Paraná

O deputado Artagão Júnior acompanhou a 
governadora Cida Borghetti, no dia 1º, durante a 
nomeação do secretário especial do Trabalho e 
Relações com a Comunidade, o dirigente sindical 
Paulo Rossi, que preside a União Geral dos 
Trabalhadores do Paraná (UGT-PR) e o Sindicato 
dos Trabalhadores em Empresas de Prestação de 
Serviços a Terceiros (Sineepres). É a primeira vez 
que um sindicalista assume a pasta do Trabalho.

‘‘Temos certeza que o Paulo, ao lado de todos os 
irmãos trabalhadores, vão levar o nosso Paraná 
ainda mais ao lugar que ele merece e precisa. A 
geração de empregos é uma necessidade, e o 
Estado tem se destacado nesta área”, disse 
Artagão Júnior, que deixou o posto de secretário 

do Trabalho no começo de abril deste ano, 
quando voltou a ocupar uma cadeira na 
Assembleia Legislativa.

O parlamentar também destacou os números na 
geração de empregos.

“Conseguimos, ao longo de 2017, 11 meses de 
saldo positivo, mesmo diante de um cenário 
nacional de crise. Nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2018, foram mais de 20 mil 
carteiras assassinadas, com saldo positivo entre 
contratados e demitidos. Além disso, 
estruturamos as 217 agências do trabalhador, 
com computadores equipamentos, e entregamos 
recentemente mais de 100 veículos”, relembrou.

Dia 1º



MAIO 2018

No dia 2, o prefeito de 
Virmond, Neimar 
Granoski, convidou o 
deputado Artagão Júnior 
para a 2ª Expovir – Feira 
Agropecuária e Encontro 
de Criadores de Caprinos 
e Ovinos do Território da 
Cantuquiriguaçu. O 
prefeito esteve na 
companhia da primeira-
dama e secretária de 
Assistência Social, 
Marliza Schuartz 
Granoski, A 2ª Expovir 
acontece de 17 a 19 de 
maio, no centro de 
eventos Sétimo Passarin, 
quando também será 
realizada a 1ª Olimpíada 
Rural.

Prefeito de Virmond convida 
Artagão Júnior para a 2ª Expovir

Fazenda Rio Grande

De Fazenda Rio Grande, o deputado Artagão Júnior recebeu o vereador Rafael Campaner. O 
vereador esteve acompanhado das representantes da ONG DNA Animal, Janete Nascimento e 
Rachel Rigotti, além do maestro Evaldo Ribeiro e do mestre Pigmeu, da academia de capoeira 
Axé de Minas. Na oportunidade, foram discutidos os trabalhos da ONG, que faz o controle 
reprodutivo de animais de rua, acolhimento de casos graves, conscientização e apoia leis e 
medidas para o bem estar animal. O deputado também esclareceu como funciona o trâmite para 
a concessão de título de utilidade pública à ONG.

Dia 2
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Agenda em Cândido de Abreu, Manoel 
Ribas, Juranda e Quarto Centenário
O deputado Artagão Júnior passou, no dia 3, por Cândido de 
Abreu, Manoel Ribas, Juranda e Quarto Centenário.

Finalizando o roteiro, Artagão Júnior 
foi a Quarto Centenário e prestigiou o 
primeiro dia da Expo-Center, festa de 
aniversário de 21 anos de emancipação 
política do município.  

Em Cândido de Abreu, reunido com o prefeito 
Junior Reis, secretários e vereadores, o 
deputado anunciou novos recursos. Foram 
assinados convênios para a construção de um 
playground (R$ 25 mil) e aquisição de 
equipamentos rodoviários (R$ 250 mil).

Cândido de Abreu

Manoel Ribas

Juranda

Quarto Centenário

Artagão Júnior participou de uma reunião 
na prefeitura, na presença da prefeita Bete 
Camilo, secretários e demais servidores. O 
parlamentar mais uma se colocou à 
disposição para intermediar os pleitos junto 
ao Governo do Estado. No final do ano 
passado, o deputado viabilizou R$ 100 mil 
para a compra de um trator multiuso Bobcat.

Na sequência, esteve em Juranda, onde foi 
recebido pela prefeita Leila Amadei e sua equipe 
para uma reunião de trabalho e prestação de 
contas. O município recebeu do Governo do 
Estado, nos últimos quatro anos, recursos que se 
aproximam dos R$ 19 milhões.

Dia 3
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Centro da Juventude em Irati e Meu 
Campinho em Rosário do Ivaí garantidos

O deputado Artgão Júnior acompanhou os prefeitos Jorge Derbli, de Irati, e 
Ilton Kuroda, de Rosário do Ivaí, em evento de liberação de recursos, no dia 7, 
com a presença da governadora Cida Borghetti.
Para Irati, foi autorizado o início do processo licitatório das obras do Centro da 
Juventude, cujos recursos viabilizados ultrapassam a casa de R$ 1,3 milhão.
Já para Rosário do Ivaí, a licitação das obras do Meu Campinho foi homologada. 
O valor da obra é de R$ 363 mil.

“Estamos dando sequência aos projetos que estavam sendo trabalhados para 
os municípios. Agradecemos à governadora Cida Borghetti a celeridade com 
que vem tratando as nossas demandas”, destacou o deputado Artagão Júnior.

Dia 7
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Readequação de estrada entre 
Godoy Moreira, Jardim Alegre e 
Lunardelli é discutida na Seab

Em audiência no dia 8 com o novo secretário da Agricultura e Abastecimento 
(Seab), George Hiraiwa, foi discutida a readequação da estrada que liga Godoy 
Moreira, Jardim Alegre e Lunardelli.

No total, são 30 km de estrada: 6 km (Godoy Moreira), 11,5 km (Lunardelli) e 12,5 km 
(Jardim Alegre). Os recursos que estão sendo pleiteados passam de R$ 1 milhão.

“Esse é um projeto que estamos tratando há um bom tempo com o DER. Os 
recursos agora devem ser viabilizados via Seab. A audiência de hoje serviu para 
colocar o novo secretário a par do projeto e pedirmos agilidade”, explicou o 
deputado Artagão Júnior.

O prefeito José Gonçalves, de Godoy Moreira, também pediu celeridade. “Os 
engenheiros dos municípios vão readequar alguns pontos do projeto, em parceria 
com a regional da Seab e Emater. Esperamos assinar o convênio o mais rápido 
possível”, disse o prefeito.

Dia 8
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DIA 6

MAIO 2018

Atendimentos

São João do Ivaí

Boa Ventura 
de São Roque

Lidianópolis

Rio Branco do Sul

Palmital

Prefeito Fábio Hidek.

Prefeito Edson Hoffman e secretário 
administrativo Adilson Roque dos Santos.

Ex-prefeito Celso Antonio Barbosa e os vereadores 
Val do Pessuti (presidente da Câmara) e Odair 
Bovo (primeiro secretário).

Suplente de vereador, André Viana, acompanhado 
dos empresários Itamar Ferreira da Silva e 
Peterson Motta Melo, de Almirante Tamandaré.

Prefeito Ney de Souza, vereadora Marcela Oliveira 
e o radialista Antonio Carlos Ferreira.

Dia 8
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Conferência da 
Unale discute gestão 
pública, fake news e 
promove debate com 
presidenciáveis
O deputado Artagão Júnior participou da 
abertura da XXII Conferência Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais em 
Gramado (RS), no dia 9. Com o tema central “Os 
desafios de um novo Brasil”, a Conferência 
reuniu mais de 1.500 participantes em três 
dias de debates e palestras sobre as estratégias 
e perspectivas para transformar o Brasil.

Artagão Júnior, que já presidiu a Unale em 
2013,  participou da palestra do ministro do 
TCU (Tribunal de Contas da União) Augusto 
Nardes, no dia 10, sobre gestão e controle dos 
gastos públicos. O ministro aparece ao centro 
da foto. Ao lado esquerdo do deputado, está o 
futuro presidente da Unale, deputado pelo Rio 
Grande do Sul, Ciro Simoni. Na ponta direita, 
está o também gaúcho Alexandre Postal, ex-
deputado e atual conselheiro do Tribunal de 
Contas; ao seu lado, de terno azul, o atual 
presidente da Unale, Luciano Nunes, do Piauí. 

No mesmo dia houve debate entre os 
presidenciáveis Álvaro Dias, Ciro Gomes, 
Manuela D’Ávila, Guilherme Boulos e 
Henrique Meirelles

Dias 9, 10 e 11
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Proponente do Nota Paraná, 
Artagão Júnior destaca os mais 
de R$ 800 milhões já liberados
Em pouco mais de dois anos após o lançamento, 
o Programa Nota Paraná ultrapassou a marca de 
2 milhões de consumidores cadastrados e já 
liberou mais de R$ 800 milhões aos 
participantes, incluindo créditos e prêmios 
distribuídos para contribuintes e instituições 
sem fins lucrativos.
“Sempre acreditamos no sucesso no programa, 
pois já tínhamos exemplos de outros estados 
que vinham e vêm colhendo bons frutos”, disse 
o deputado Artagão Júnior, que em 2011 
apresentou a Indicação Legislativa nº 2328, 
propondo a criação da “nota fiscal paranaense”.
O Nota Paraná foi lançado em agosto de 2015. A 
primeira liberação de créditos ocorreu em 
novembro daquele ano e o primeiro sorteio em 
dezembro. Deste então, a adesão ao programa 
cresce mês a mês.
“Os meus sogros moram em São Paulo, onde o 
programa existe desde 2007. Sempre quando 
eu ia visitá-los e ia ao mercado os atendentes 
me pediam se eu queria CPF na nota. No 
começo não entendia direito como funcionava, 
então eu fui estudar melhor o programa e 
descobri todos os benefícios. Daí comecei a 
trabalhar a proposta no Paraná”, relembra o 
parlamentar.

De acordo com a coordenadora do Nota Paraná, 
Marta Gambini, o número de participantes 
reflete a credibilidade do programa de cidadania 
fiscal. “Também demonstra a satisfação dos 
consumidores com o programa, que cresce a 
cada dia, com mais pessoas pedindo o 
documento fiscal e contribuindo para a 
redução da sonegação no Estado”, comenta.

COMO SE CADASTRAR - Para se cadastrar no 
Nota Paraná basta acessar o site 
http://www.notaparana.pr.gov.br, clicar na 
opção “cadastre-se” e preencher os dados 
pessoais, como CPF, data de nascimento, nome 
completo, CEP e endereço para criação da senha 
pessoal.

O consumidor que já se cadastrou no programa 
e tem alguma dúvida sobre resgates de créditos 
ou precisa de outro tipo de orientação pode 
utilizar os canais de atendimento exclusivos. 
Além da atendente virtual, que responde 
automaticamente as principais perguntas, há 
ainda o atendimento exclusivo pelo WhatsApp 
pelo número 44-99122-1756 ou ainda pelo e-
mail http://notaparana@sefa.pr.gov.br.

Dia 11
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Prefeito e ex-prefeito de Ivaiporã 
pedem agilidade no início de obras 
para reforçar a segurança

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral, e o ex-prefeito Carlos Gil foram recebidos 
pelo deputado Artagão Júnior, no dia 14.
Na oportunidade, eles solicitaram a intervenção do parlamentar para que seja dada 
celeridade no trâmite do projeto da Delegacia Cidadã, que se encontra na Paraná 
Edificações para atualizações técnicas e posteriormente ser licitada.
A Delegacia Cidadã faz parte do projeto Paraná Seguro, lançado, em 2012, pelo 
Governo do Estado. A unidade terá áreas isoladas para mulheres, crianças e idosos. 
A Delegacia Cidadã não terá carceragem, e sim celas para custódia daqueles que 
aguardam transferência para outros municípios.
Também em fase de atualizações de documentos para ser licitada está a nova sede 
do Corpo de Bombeiros. A obra está orçada em R$ 7,5 milhões.

Mais atendimentos

Virmond
Boa Ventura 
de São Roque

Prefeito Neimar, 
acompanhado do 
vereador Eliseu 
komineck.

Prefeito Edson e o 
secretário 
administrativo 
Adilson Roque dos 
Santos.

Dia 14
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Diamante do Sul conquista recursos 
para aquisição de um trator

O prefeito de Diamante do Sul, Fernando 
Risso, e o vice Juvenal Campanholi 
estiveram com o deputado Artagão 
Júnior, no dia 15, ocasião em que trataram 
de diversas demandas do município.
Na Sedu (Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano), foram garantidos R$ 100 mil a 
fundo perdido para a compra de um 
trator. Também há a garantia de R$ 60 mil 
para a construção de um playground. Os 
recursos ainda serão licitados. “Também 
tratamos na Casa Civil de projetos 
futuros, entre eles, a aquisição de mais 
equipamentos rodoviários”, disse o 
prefeito.

Mais atendimentos

Quarto Centenário

Ariranha do Ivaí Pinhão

Ivaiporã

Vereadores Edivaldo Montanheri 
e Marcelo dos Reis

Prefeito Odir Gotardo e vereadores Alain 
Cesar de Abreu e Alexandro Camargo

Prefeito Augusto Cicatto

Prefeito Reinaldo Krachinski e chefe 
de gabinete Manoel Neto Cardoso

Dia 15
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Mais de R$ 1 milhão são 
garantidos em pavimentação e 
equipamentos para Marumbi
O município de Marumbi garantiu, somente no dia 15, mais de R$ 1 milhão a fundo 
perdido do Governo do Estado. O deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito 
Adhemar Rejani e o vereador Thiago Augusto da Silva Oliveira em audiência com a 
governadora Cida Borghetti, oportunidade em que os documentos foram assinados.

Confira:

Homologação da pavimentação asfáltica da Rua Santos Dumont (R$ 334 mil)
Homologação da pavimentação asfáltica da Rua Mário Nobre (R$ 220 mil)
Autorização de licitação de uma escavadeira hidráulica (R$ 350 mil)
Autorização de licitação de uma minicarregadeira Bobcat (R$ 125 mil)

O prefeito agradeceu. “A nossa arrecadação mal dá para cobrir as nossas despesas 
com folha de pagamento, saúde e educação. Por isso os convênios com o Governo 
do Estado são importantíssimos. Agradecemos o empenho do deputado Artagão 
Júnior e a Cida Borghetti pela liberação dos recursos. São grandes conquistas que 
vão contribuir para o desenvolvimento de Marumbi”, ressaltou Adhemar Rejani.

Dia 15
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Mais atendimentos

juranda

pitanga

rancho alegre d’oeste

são pedro do ivaí

Vereador Claudemir Hernandes

Presidente da Câmara Amarildo José da Silva

Vereador André Luiz de Oliveira

Prefeito José Isalberti

Dia 16
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Aniversário de 28 anos 
de Virmond com 
anúncio de recursos

O deputado Artagão Júnior foi a Virmond no 
dia 17, oportunidade em que participou das 
comemorações alusivas aos 28 anos de 
emancipação do município. O deputado foi 
recebido pelo prefeito Neimar Granoski, 
vereadores, secretários, lideranças e toda a 
população.

Na ocasião, também foi autorizado o processo 
licitatório para pavimentação asfáltica no 
quadro urbano e entregues um caminhão 
coletor de lixo (R$ 250 mi) e um veículo 
equipado com câmara fria. A prefeitura fará 
na sequência a cessão de uso do carro à 
Associação dos Caprinocultores de Virmond e 
região (Caprivir).

Também com recursos viabilizados pelo 
deputado Artagão Júnior junto ao Governo do 
Estado (R$ 280 mil), uma mini-arena com 
grama sintética está sendo instalada no 
município.

Dia 16



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15MAIO 2018

Autorizado o curso de medicina no 
câmpus da Unicentro de Guarapuava

O deputado Artagão Júnior acompanhou a governadora Cida Borghetti no dia 14 em 
Guarapuava, quando foi assinado o decreto de criação do curso de Medicina na Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Na mesma solenidade, foi formalizada a posse do 
professor Décio Sperandio no cargo de secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior.

O curso ofertará 40 vagas e o início das atividades está previsto para 2019, em turno integral e 
com carga horária de 7.503 horas.

“Toda a mobilização valeu a pena. Parabenizo a todas as lideranças políticas, ao reitor Aldo e 
todo corpo administrativo da Unicentro. É um grande marco para Guarapuava e região”, disse 
o deputado Artagão Júnior.

A governadora lembrou da importância em descentralizar a saúde e oferecer atendimento de 
qualidade a todos os paranaenses. “Guarapuava é um polo de saúde bastante importante para 
toda a região. Daqui a alguns dias vamos inaugurar o Hospital Regional, que será referência 
para um hospital-escola. Nós priorizamos a regionalização da saúde, fazendo com que as 
pessoas se desloquem menos e possam nas suas regiões ter acesso a saúde de qualidade”, disse.

Dia 17
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Irati: Reunião na Santa Casa, inauguração 
de academias e assinatura de convênios

O deputado Artagão Júnior cumpriu agenda no 
dia 18 em Irati. Logo cedo, esteve reunido com o 
provedor da Santa Casa, Ladislao Obzut Neto, e 
demais profissionais de saúde, quando recebeu 
demandas para serem trabalhadas no Governo do 
Estado, entre elas, o pedido de equipamentos: 
ventilador pulmonar, bisturi eletrônico, 
eletrocardiograma, monitor multiparâmetros, 
camas Fowler elétricas, oxímetros, incubadoras, 
berço aquecido e foco cirúrgico.

ACADEMIAS AO AR LIVRE
Na companhia do prefeito Jorge Derbli, Artagão Júnior participou da inauguração de duas academias ao 
ar livre, uma na comunidade do Riozinho e outra no conjunto Fernando Gomes, na Vila São João. No total, 
o deputado viabilizou recursos para a instalação de 12 academias no município, totalizando R$ 300 mil.

Comunidade do Riozinho

Conjunto Fernando Gomes, na Vila São João

Na prefeitura, foram assinados convênios 
para a construção de dois campos de com 
grama sintética. Os recursos viabilizados 
somam R$ 560 mil.

Campo com grama sintética guarda municipal

Artagão Júnior ainda visitou o Corpo de 
Bombeiros, onde estava sendo realizado o 
curso de preparação da guarda municipal. 

Dia 18



Dia 29

17MAIO 2018

LIBERAÇÃO DE RECURSOS
No dia 21, o deputado Artagão Júnior acompanhou a governadora Cida Borghetti no evento de 
autorização de R$ 74,5 milhões em investimentos para 106 municípios. Os recursos serão aplicados em 
obras urbanas, compra de veículos e equipamentos. Em 45 dias, já chega a R$ 400 milhões o volume de 
recursos confirmados pelo Governo do Estado para ações nas cidades. 

Confira municípios da base de atuação do deputado que estão sendo contemplados: 

Ariranha do Ivaí: Licitação da revitalização do centro (R$ 247.680,54) e do centro comercial (R$ 
149.841,76); 
Bom Sucesso: Homologação de pavimentação (R$ 168.372,69) e licitação de parque infantil (R$ 
76.600,00);
Imbituva: Licitação de Parques infantis (R$ 139.000,00) e pavimentação (R$ 299.574,72);
Irati: Convênio para dois campinhos (R$ 589.512,00);
Ivaiporã: Convênio para equipamentos rodoviários (R$ 126.324,00) e licitação de veículo (R$ 72.490,00);
Marilândia do Sul: convênio para equipamentos rodoviários (R$ 126.324,00);
Pinhão: Convênio para equipamentos rodoviários (R$ 126.324,00);
Rio Bonito do Iguaçu: licitação para recape e pavimentação (R$ 2.141.580,23);
Rosário do Ivaí: Convênio para equipamentos rodoviários (R$ 126.324,00) e obras no estádio municipal 
(R$ 100.000,00);
São João do Ivaí: Licitação para equipamentos rodoviários (R$ 1.061.360,00) e convênio também para 
equipamentos (R$ 126.324,00);
São Pedro do Ivaí: Convênio para veículos (R$ 73.689,00) e homologação de pavimentação (R$ 
1.116.496,99);
Teixeira Soares: convênio para parquinho infantil (R$ 70,000,00);
Virmond: Licitação para recape (R$ 195.607,99), também recape (R$ 549.218,24) e pavimentação (R$ 
342.138,90). 

Dia 21
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Prefeito de Marumbi fala em valorização 
da cidade com a obra do Meu Campinho

No dia 22, o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, recebeu a homologação das obras do 
Meu Campinho e a autorização para licitar um veículo para a prefeitura. O deputado 
Artagão Júnior acompanhou o prefeito no Palácio Iguaçu para a assinatura dos 
documentos. Estavam presentes o secretário da Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
(Sedu), Silvio Barros, e o chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico. O Meu Campinho, campo 
com grama sintética, ficará na esquina da Rua Santos Dumont com a Avenida Getúlio 
Vargas, ao lado de uma praça e academia ao ar livre. Os recursos viabilizados pelo 
deputado são de R$ 390,3 mil. O veículo a ser licitado dispõe do valor de R$ 73,6 mil, e 
ficará à disposição dos trabalhos da prefeitura.   

O deputado Artagão Júnior foi a Rio Branco do Sul, no início da noite do dia 22, onde foi recebido pelo 
suplente de vereador André Viana e demais lideranças locais. Também participaram do encontro o ex-
prefeito de Almirante Tamandaré, Vilson Goinski, e lideranças de Itaperuçu e Piraquara.  Artagão Júnior 
fez uma prestação de contas do seu trabalho realizado na Assembleia Legislativa e na Secretaria da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos (Seju), pasta em que esteve à frente por dois anos. O deputado também se 
colocou à disposição das lideranças presentes no sentido de viabilizar recursos e intermediar em projetos 
para os municípios junto ao Governo do Estado.

Reunião 
em Rio 
Branco 
do Sul

Dia 22
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Pleito de recurso para reforma 
de escola em Novo Itacolomi é 
apresentado à Casa Civil

Em audiência com o chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico, no dia 23, o deputado 
Artagão Júnior e o prefeito de Novo Itacolomi, Moacir Andreolla, solicitaram 
recursos para obras na Escola Municipal Francisco Ribeiro Franco. A secretária 
municipal de Educação, Edimária Franco, e a vereadora Benedita acompanharam a 
reunião.
Os recursos orçados para as obras estão na casa dos R$ 400 mil. Sperafico solicitou o 
projeto técnico para que seja feita uma avaliação, mas adiantou que as perspectivas 
são boas.
Através de financiamento, outros R$ 450 mil já foram viabilizados junto ao 
Governo do Estado e serão destinados para ampliar a estrutura da escola, que conta 
hoje com 176 alunos do ensino fundamental 1.

Minicarregadeira 
para Goioerê
O vice-prefeito de Goioerê, Ernani Leite, e o 
secretário de Viação e Obras, Paulo Roberto 
de Oliveira, estiveram com o deputado 
Artagão Júnior, no dia 23.
Além de discutir demandas do município, 
eles agradeceram ao deputado a viabilização 
de R$ 120 mil que serão investidos na 
compra de uma minicarregadeira multiuso 
Bobcat. O maquinário ainda será licitado.

Dia 23
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Paraná Cidadão em Godoy Moreira

O deputado Artagão Júnior esteve em Godoy Moreira no dia 24 para participar da abertura do Paraná 
Cidadão, feira de serviços do Governo do Estado, organizada pela Secretaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos (Seju).
“Atendendo o pedido de prefeito Zezinho, conseguimos encaixar Godoy Moreira no calendário de 
eventos de 2018. Muito bom poder estar aqui e ver a população utilizando os serviços”, disse o 
deputado Artagão Júnior, que foi secretário da Seju de março de 2016 a abril de 2018.

As ações do Paraná Cidadão são todas gratuitas e foram até o dia 25, com cerca de 4 mil atedimentos 
realizados. Entre esses serviços estão a emissão de documentos pessoais, intermediação de vagas de 
emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz. Ainda informações sobre direitos humanos e 
assistência social.

Dia 24
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Reunião em
Lunardelli

Em Lunardelli, no dia 24, o deputado Artagão Júnior 
participou de uma reunião com lideranças políticas do 
município. Entre elas, os vereadores Claudinei 
Francisco de Sousa e José Carlos Mendonça, o ex-
prefeito Wilson Machado e o ex-vice-prefeito Zé 
Mendes. Na reunião, o deputado mais uma vez se 
colocou à disposição do município no sentido de dar 
continuidade no trabalho de representatividade junto 
ao Governo do Estado.
Recentemente, Artagão Júnior viabilizou R$ 120 mil, 
que foram investidos em um veículo para o 
departamento de saúde, R$ 70 mil em um playground 
(parquinho infantil) e R$ 160 mil para a reforma da 
Escola Municipal do Campo Leonardo Becher, 
localizada no distrito de Primavera.  

IMBITUVA No mesmo dia, o deputado passou por Imbituva, onde se reuniu com o 
ex-prefeito Zezo, o vereador Vinicius Pontarolo e demais lideranças. 

Dia 24
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autorização de licitação

Marumbi

Marilândia do Sul
Para Marilândia do Sul, obras de readequação de vias urbanas (R$ 750 mil) 
e demais obras de readequação de paver e meio-fio (R$ 735 mil).

O deputado Artagão Júnior acompanhou, no dia 28, os prefeitos Adhemar Rejani 
(Marumbi) e Aquiles Takeda Filho (Marilândia do Sul), na Casa Civil, quando foi 
autorizado o início do processo licitatório de obras nos municípios.

Para Marumbi foi autorizada a licitação de um 
playground, no valor de R$ 80 mil.

Dia 28
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Em audiência com o secretário de Estado da Saúde, Carlos Antônio Nardi, no dia 
29, demandas da Santa Casa de Irati foram apresentadas.

O deputado Artagão Júnior acompanhou o provedor Ladislao Obrzut Neto e os 
administradores da santa casa Sidnei João Barankevicz e Francine Yotoko Ferreira. 
Na ocasião, eles solicitaram ao secretário a manutenção do repasse mensal de R$ 80 
mil para despesas de custeio do hospital.

Cerca de 85% dos atendimentos da Santa Casa de Irati são feitos pelo SUS, que 
dispõe de 10 leitos de UTI neonatal e 10 leitos de UTI adulto. No ambulatório de 
especialidades são realizadas em média 600 consultas e 100 cirurgias eletivas por 
mês, além de todo o atendi mento de urgência e emergência.

Ainda foi solicitado um aparelho de Raio-X, que foi previamente assegurado pelo 
secretário. Outros equipamentos também estão sendo solicitados: ventilador 
pulmonar, bisturi eletrônico, eletrocardiograma, monitor multiparâmetros, camas 
Fowler elétricas, oxímetros, incubadoras, berço aquecido e foco cirúrgico.

Audiência na Saúde trata de 
repasses mensais e equipamentos 
para a Santa Casa de Irati

Dia 29
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Minicarregadeira 
para São João do Ivaí
O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek, 
assinou, no dia 29, convênio com o Governo do 
Estado para adquirir uma minicarregadeira 
Bobcat. Os recursos de R$ 120 mil para a compra 
do maquinário foram viabilizados pelo deputado 
Artagão Júnior na Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano (Sedu).
A minicarregadeira é um equipamento multiuso 
que pode auxiliar em serviços de terraplanagem, 
limpeza de terrenos, retirada de entulhos, 
demolição, entre outros. 

Cida Borghetti recebe pedido de equipamentos 
para o Instituto Bom Jesus de Ivaiporã
O deputado Artagão Júnior acompanhou representantes do Instituto de Saúde Bom Jesus, de Ivaiporã, em 
audiência com a governadora Cida Borghetti, também no dia 29. Participaram da reunião o proprietário do 
instituto, Jorge Kawano, o secretário executivo Celso Celestino Silva e o chefe do núcleo regional da 
Agricultura, Antônio Vila Real. “Pedimos a intervenção da governadora na Secretaria de Saúde no 
sentido da liberação de recursos para a compra de equipamentos essenciais para o funcionamento do 
hospital”, explicou o deputado.
O secretário executivo do Bom Jesus disse que há uma série de equipamentos sendo solicitada, mas dois 
são de extrema urgência. “Precisamos de um tomógrafo novo e de uma usina de oxigênio. Esses são os 
equipamentos que estão em situação mais precária e que são muito utilizados”, relatou Silva.
O Instituto Bom Jesus realiza cerca de 600 internamentos mensais de pacientes de Ivaiporã e região. Mais 
de 70% dos atendimentos são via SUS.

Dia 29
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Em Paranaguá, Artagão Júnior 
reforça compromisso de trabalho
O deputado Artagão Júnior esteve em Paranaguá, no dia 29, para participar de uma reunião 
organizada pelo ex-prefeito Edison Kersten. Estiveram no encontro o vereador Josias 
Ramos, o presidente da Associação Brasileira de Ilhas Turísticas (Abitur), Rafael Guttierres 
Jr., suplentes de vereador e demais lideranças de bairros.

O deputado reiterou seu compromisso com o município em continuar o trabalho de 
representação junto ao Governo do Estado. Diversos recursos foram conquistados para 
Paranaguá com a intervenção do parlamentar, como as obras no entorno do Aquário 
Marinho, que somam R$ 10 milhões.

A revitalização da Avenida Bento Rocha e a construção de um viaduto na BR-277 também 
são obras que tiveram a intermediação do deputado Artagão Júnior.

Ainda há recursos para reparos na cobertura do Instituto Dr. Caetano Munhoz da Rocha, 
Escola Estadual Indígena Pindoty, unidades de saúde, ambulância, equipamentos 
hospitalares e maquinários, conquistas que tiveram a intervenção do deputado.

Dia 29
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Jornalista responsável: Victor Almeida

#FéAçãoeResultados

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

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

www.artagaojunior.com.br
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