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Dia 6

Novas 765 viaturas para a PM 
começam a ser entregues aos 
municípios entre maio e junho

O Governo do Estado está comprando 1200 novas 
viaturas policiais para reforçar a segurança nos 
municípios. Deste montante, 765 são para a 
Polícia Militar que trabalha na operação 
ostensiva de ocorrências. Para discutir o assunto, 
o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, esteve em 
audiência nesta segunda-feira (6) com o 
comandante-geral da PM, coronel Maurício 
Tortato.

�O coronel nos informou como estão os 
procedimentos para a entrega das viaturas. Se 
englobarmos a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, 
Instituto Médico Legal, enfim, as estruturas de 
segurança do Paraná, são aproximadamente 1200 
viaturas. A nossa solicitação ao comandante foi 
justamente de atendimento dos municípios em que 
fizemos uma representação política junto ao 
Governo do Estado�, explicou Artagão Júnior.

De acordo com o comandante da PM, a previsão 
de entrega é maio ou junho.

�O processo de compra está concluso. Estamos no 
processo de contratação. A previsão inicial é de que 
todos os municípios receberão uma viatura nova e 
os grandes municípios obviamente receberão este 
aporte de maneira mais consistente para atender as 
demandas de segurança pública da nossa 
população�, disse Tortato.

Segundo ele, serão quatro modelos de veículos, 
entre médios e leves, que serão destinados aos 
municípios: Renault Duster, Pálio Weekend, 
Etios e Amarok.

Caminhonetes para os municípios menores

O secretário e deputado Artagão Júnior 
ponderou que municípios menores, com 
rodovias não pavimentadas, deveriam receber 
veículos mais preparados para enfrentar as 
condições das estradas rurais.

�Pelo menos veículos altos. Os municípios do 
interior concentram a atuação de segurança em 
estradas rurais. Os carros convencionais têm 
dificuldades de trafegar nessas estradas não 
pavimentadas. Fizemos a observação da 
necessidade de uma avaliação mais aprofundada 
dessas caminhonetes traçadas, para que não 
fiquem concentradas apenas nas grandes cidades, 
que via de regra são pavimentadas�, argumentou 
Artagão Júnior. 
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Acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência 
Social, Marliza Schuartz Granoski, o prefeito Neimar disse que 
irá utilizar os R$ 250 mil via emenda do deputado Artagão 
Júnior em óleo diesel e calçamento. �Vamos aplicar R$ 150 mil 
em óleo diesel para ajudar a recuperar nossas estradas rurais e R$ 
100 mil em calçamento em bairros da cidade�, disse o prefeito, que 
também tratou da liberação de material fresado junto ao DER-
PR, para melhorar as condições das estradas de acesso à BR-
277.

ATENDIMENTOS

Virmond

Já o prefeito Ivan Pinheiro esteve acompanhado do secretário de 
Indústria e Comércio, Edirlei César Antunes, e dos vereadores 
Francisco Gilmar (Preto), Olívio Amâncio e Janete Pinheiro.

�Vamos utilizar os R$ 250 mil da emenda para obras de calçamento 
no quadro urbano�, contou o prefeito, que também reforçou o 
pedido de uma viatura para a Polícia Militar. 

Foz do Jordão

Dia 6
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O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, deputado Artagão Júnior, foi a 
Brasília no dia 7, para prestigiar a posse do novo ministro da Justiça, o deputado federal paranaense 
Osmar Serraglio.

�Conhecemos a competência do Osmar Serraglio como professor de Direito e pelo trabalho que exerceu 
na Câmara dos Deputados. Certamente vamos ampliar os nossos projetos da Seju em parceria com o 
Ministério da Justiça�, disse Artagão Júnior, na companhia do governador Beto Richa, do secretário 
de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, e do deputado estadual 
Jonas Guimarães.

Além da posse do ministro Serraglio, 
Artagão Júnior reivindica recursos 
para as agências do trabalhador

Antes da posse, o secretário e deputado Artagão Júnior esteve com o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira. Na oportunidade, solicitou a liberação de recursos do Convênio SINE/PR para 
garantia de custeio das Agências do Trabalhador do Paraná. Os recursos passam de R$ 2,8 
milhões. 

Dia 7

TRABALHO
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Ex-veredor Esmael Padilha. 

ATENDIMENTOS

Araucária

Dia 8

Prefeito Reinaldo Krachinski,,vereadores Ennio Alves 
Faria, Alécio Magrão e Elizeu de Almeida, secretário 
administrativo Marcio Krachinski e assessor jurídico 
Wanderson Moreira. 

Quarto Centenário

Rio Bonito do Iguaçu

Vereadores Gilvan Galera e Milton Rodrigues 
da Silva, acompanhados do filho do vereador 
Fernando Moreira, Luiz Andre Moreira. 

Assessor da secretaria de Aviação, Marcos Evandro 
Kosmosk, o assessor da Secretaria de Obras, Hélio 
Moraes, e servidor do departamento de esportes, 
Derli Padilha.

Vereadores Euri Chiero e Euzébio Silverio 
da Rocha 

Lindoeste

Bom Sucesso
Prefeito Raimundo Severiano de Almeida Junior 
(Raimundinho).
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Audiência na Educação trata de nova 
unidade em Rio Branco do Ivaí e de 
reforma em Inácio Martins

A educação de Rio Branco do Ivaí e Inácio Martins foi pauta de audiência na Secretaria 
de Estado da Educação, no dia 8.

A demanda do município é pela construção da nova unidade do Colégio Estadual Rio Branco, que hoje 
funciona em dualidade com a Escola Municipal Dom Pedro II. Cedido pela prefeitura, o prédio comporta 
656 alunos (420 da rede estadual e 236 da rede municipal). Artagão Júnior, pediu à secretária da 
Educação, Ana Seres, para que a obra seja incluída na lista de prioridades do Estado. Enquanto tramita o 
processo pela nova unidade, será analisada a possibilidade de implantação de uma estrutura com blocos 
sustentáveis, que hoje funciona como projeto piloto nos municípios de Adrianópolis, Bituruna e Guaíra.

RIO BRANCO DO IVAÍ

INÁCIO MARTINS

Inácio Martins é o município mais alto do Paraná e um dos mais frios também. Em 2013 devido à neve, o 
Colégio Estadual Parigot de Souza teve o telhado danificado. Muitas obras de reparos foram feitas, 
porém, uma reforma estrutural ainda se faz necessária. Em dias de chuva salas de aula ficam alagadas.
Artagão Júnior, o prefeito Junior Benato, o diretor do colégio, Élcio Wszolek, e o vice Diomedes Taborda 
foram unânimes em ressaltar a urgência das obras. O colégio corre o risco de ser interditado. A 
secretária Ana Seres se comprometeu a colocar o colégio na lista de obras emergenciais para acelerar o 
processo. Na mesma reunião, foi discutida a cobertura do bloco central. O projeto requer o serviço de 
engenharia complementar para que volte a tramitar na Secretaria.

Dia 8
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Carteira de identidade e a intermediação de 
vagas de emprego foram os destaques dos 
atendimentos no Paraná Cidadão. O Programa 
agitou a cidade de Irati, entre os dia 8, 9 e 10. 
cerca de 4 mil pessoas passaram pela feira. 

�Muito boa a iniciativa do Governo do Estado e 
da Prefeitura em realizarem o evento aqui em 
Irati. Isso com certeza facilita e ajuda toda a 
população Iratiense. Os serviços são ótimos e os 
atendimento também�, disse o vendedor 
Augusto Leonel que esteve no evento para 
fazer a sua segunda via da carteira de 
identidade e para fazer a primeira via do RG do 
seu filho de 5 anos.

Para dona Marli, de 62 anos, o Paraná Cidadão 
deveria acontecer mais vezes em Irati, pois é 
uma ótima ação. �Ontem e hoje fiz todos os 
exames de saúde e exames de sangue, também 
cortei meu cabelo e ainda aproveitei os demais 
serviços que estavam aqui. Essa sem dúvida 
alguma foi uma grande oportunidade para o 
povo de Irati, para quem não tinha condições de 
pagar para retirar algum documento ou para 
realizar algum atendimento, ou de saúde, ou a 
procura de algum emprego. Espero que o 
Paraná Cidadão volte em breve�, disse Marli.

O Paraná Cidadão é coordenado pela Secretaria 
de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos (Seju) e conta com a colaboração de 
outras Secretarias de Estado e de instituições 
parceiras. �São todas as estruturas do Governo 
do Estado reunidas para atender a população 
nas necessidades que forem de interesse de 
cada cidadão�, destacou o secretário da Seju, 
Artagão Júnior.

Documentação e vagas de emprego são 
os serviços mais procurados no Paraná 
Cidadão em Irati

Dia 9
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Estado antecipa recursos para duplicação 
em Guarapuava e pavimentação entre 
Pitanga e Mato Rico

Os 3,5 quilômetros da PR-466 a partir do trevo principal de Guarapuava até o posto da Polícia 
Rodoviária Estadual serão duplicados, anunciou o governador Beto Richa a prefeitos da região da 
Amocentro (Associação dos Municípios do Centro do Paraná), no dia 14. Serão investidos R$ 38,5 
milhões na obra, através de financiamento via Branco do Brasil.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, foi representado na 
reunião pelo chefe de gabinete Wilson Pilarski e pelo assessor Gilberto Garcia.

O governador também confirmou a antecipação de R$ 20 milhões para o início da pavimentação da 
PR-239, ligando Pitanga a Mato Rico. O valor total da obra está estimado em R$ 132 milhões, através 
de financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), que ainda aguarda 
aprovação.

 �Todos esses investimentos só estão sendo possíveis devido ao ajuste fiscal que promovemos�, 
destacou o governador. �Segundo o STN, o Paraná foi Estado com o melhor desempenho fiscal do 
Brasil em 2016 e o segundo em investimentos em malha viária�, completou Richa.

As duas obras devem entrar em processo de licitação em breve. 

Dia 14
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Paraná registra saldo positivo de 
empregos pelo segundo mês seguido

A geração de emprego continua a 
crescer no Paraná. É o que mostra o 
levantamento de fevereiro do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged), do Ministério do Trabalho. 
Foram 9.962 novos postos de empregos 
formais, garantindo a 4ª posição no 
ranking nacional. O número é quase o 
dobro do saldo registrado no mês 
passado: 4.973 empregos. O resultado é 
ainda melhor se comparado com igual 
período do ano passado, quando o saldo 
foi negativo em -2.050 postos. Além 
disso, o Estado já soma um saldo de 
14.935 postos no acumulado de 2017, 
que também o coloca em 4º do ranking 
nacional. No acumulado de janeiro e 
fevereiro do ano passado (2016), o 
Paraná era o 9º do país.

�Esse resultado demonstra que o 
crescimento está se consolidando no 
Paraná, fruto de um trabalho árduo e 
contínuo e de decisões acertadas por 
parte do governador Beto Richa. Na Seju 
também estamos colocando em prática 
políticas que aumentem a captação de 
vagas e a geração de empregos�, avaliou o 
secretário e deputado Artagão Junior.

Vale lembrar que em 2016 o Paraná 
ficou em primeiro lugar no ranking que 
avalia o Programa de Intermediação de 
Mão de Obra, segundo dados 
divulgados pelo Ministério do Trabalho.

ATIVIDADES - Com relação aos setores 
de atividades, o de Serviços foi o maior 
destaque, com saldo de 5.532 postos, 
seguido da Indústria de Transformação 
com 2.090 postos, Construção Civil com 
1.159 postos e a Agropecuária com 763 
de saldo neste mês de fevereiro.

MAIS POSTOS - O aumento aconteceu 
também na Indústria, o subsetor Têxtil 
do Estado foi o de maior destaque, 
registrou saldo de 787 postos formais 
em fevereiro. No acumulado de 2017 já 
soma 1.854 postos.

No setor de Serviços os subsetores 
merecem ser destacados: Ensino com 
2.082 postos, seguido dos Serviços de 
Alojamento, Alimentação e Reparação 
com 1.543 postos e o de Comércio e 
Administração e Móveis com 1.197 
postos, este com o maior registro no 
saldo do mês no Estado, com 5.532 
postos. Dia 17
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Irati, Foz do Jordão e Porto Barreiro 
recebem autorização para 
financiamento do Governo do Estado

Irati, Foz do Jordão e Porto Barreiro garantiram recursos via financiamento do Governo do 
Estado em evento realizado no dia 20.

Através da linha de crédito da Sedu 
(Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano), o prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, vai utilizar os R$ 3 milhões 
para a compra de equipamentos 
rodoviários para atender o interior 
do município.

Já a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, com R$ 500 mil, 
fará recape asfáltico.

O prefeito de Foz do Jordão, Ivan 
Pinheiro, com R$ 1 milhão 
disponível, pretende investir em 
máquinas industriais, barracões e 
um ônibus para o transporte 
escolar.

Após a autorização dada pelo governador Beto Richa, os 
projetos apresentados pelos municípios passarão por 
avaliação técnica da Sedu. Ao todo, são 72 prefeituras 
cujos recursos somados chegam a R$ 55,85 milhões. .

PORTO BARREIRO

FOZ DO JORDÃO

IRATI
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Governador é convidado para falar do 
exemplo paranaense na conferência da 
Unale em Foz do Iguaçu

No dia 21, o governador Beto Richa recebeu o 
convite para participar da 21ª Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, 
que vai acontecer entre os dias 7, 8 e 9 de junho 
em Foz do Iguaçu. No evento, promovido pela 
União Nacional dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais (Unale), parlamentares de todo o Brasil 
discutem temas que envolvem o Estado.

Ex-presidente da Unale, o secretário e deputado 
Artagão Júnior acompanhou o atual presidente 
da entidade, deputado estadual Adjuto Afonso 
(AM), no encontro com o governador. �O Paraná é 
um exemplo de estado que dá certo no Brasil. Por 
isso, queremos a presença dele num painel de 
governadores para contar a experiência de sua 
gestão�, explicou o presidente da Unale.

O governador Beto Richa disse que o Paraná tem 
exemplos para mostrar porque fez o ajuste fiscal. 
�Hoje, o Governo do Paraná tem uma situação 

financeira equilibrada e em condições de manter 
as contas em dia porque nosso governo implantou 
medidas para reduzir despesas e elevar as 
receitas�, disse. �Importante destacar o apoio dos 
deputados paranaenses para a implantação do 
ajuste fiscal. Sem esse apoio, não estaríamos na 
posição que estamos hoje�, acrescentou.

CONGRESSO � O tema do congresso deste ano 
será �O Brasil e suas reformas�. A expectativa dos 
organizadores é que mais de duas mil pessoas, 
entre deputados federais, deputados estaduais, 
vereadores e funcionários públicos, participem do 
encontro.

�Será um grande encontro, com muitas discussões 
necessárias para o atual momento do país�, 
resumiu Artagão Júnior. 
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ATENDIMENTOS

Juranda

Cantagalo

 Ex-prefeito Everson 
Konjunski acompanhado da 
esposa Claudia Duarte, que foi 
secretária de Assistência 
Social do município.

Dia 22

A prefeita Leila Amadei reforçou o 
pedido de uma viatura para a PM e  
pediu intervenção na Sedu (Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano) para que 
o município consiga aumentar a linha 
de crédito. 

Marumbi
O prefeito Adhemar Rejani, 
acompanhado do vereador 
Thiago Augusto, também 
reforçou o pedido de uma 
viatura para a PM. Ele ainda está 
pleiteando um veículo para ser 
utilizado pela assistência social 
do município. Outra demanda é 
para a viabilização de dois kits 
esportivos, um para a prefeitura 
e outro para a APAE. 

Dia 23

Dia 23
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Dia 23

Paraná reforça investimentos 
no atendimento à população 
de rua

O Governo do Estado anunciou, no dia 23, o 
repasse de R$ 5,2 milhões ao ano para o 
atendimento à população de rua em 27 
municípios paranaenses.

O serviço é prestado pelas prefeituras e os 
recursos do Estado permitirão fortalecer e 
ampliar as ações. Os prefeitos e secretários de 
assistência social dos municípios beneficiados 
assinaram o termo de adesão ao 
cofinanciamento, durante o evento realizado 
no Palácio das Araucárias.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, 
acompanhou o governador Beto Richa, a 
secretária da Família e Desenvolvimento 
Social, Fernanda Richa, na solenidade.

As prefeituras que aderirem ao 
cofinanciamento receberão repasses mensais 
para executar os serviços de Abordagem e 
Acolhimento Institucional para Pessoas em 
Situação de Rua, a partir do próximo mês.

Segundo o governador Beto Richa, o Estado 
está atento à situação dos moradores de rua 
que precisam de uma intervenção do poder 
público. �Liberamos este recurso para as ações de 
abordagem e acolhimento dessa população. 
Buscamos a reinserção social e o resgate dos 
vínculos familiares, garantindo uma vida melhor 
e mais digna às pessoas�, disse.

Artagão Júnior parabenizou a iniciativa e 
destacou os trabalhos da Seju. �O Paraná, por 
orientação do governador Beto Richa, assinou 
neste mês de março a adesão nacional à política 
da população em situação de rua. A Seju 
trabalha de forma muito estreita com a Seds. 
Criamos de forma pioneira o primeiro centro de 
imigrantes, refugiados e apátridas do Brasil. 
Temos inclusive dentro do centro uma estrutura 
e uma equipe para intermediar a mão de obra. A 
pessoa que chega não é só recebida, mas também 
é encaminhada para o mercado de trabalho�, 
explicou o secretário e deputado Artagão 
Júnior.
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Dia 27
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Tomou posse no dia 27, no Museu Oscar 
Niemeyer, em Curitiba,  o novo diretor-geral 
brasileiro da Itaipu Binacional, Luiz Fernando 
Leone Vianna.

Engenheiro eletricista e ex-presidente da 
Companhia Paranaense de Energia (Copel), 
Vianna foi indicado para o cargo pelo presidente 
Michel Temer e assume o lugar do também 
engenheiro Jorge Samek, que estava na direção 
da Usina desde 2003.

Vianna afirmou que o principal desafio de sua 
gestão será a revisão do anexo C do Tratado de 
Itaipu, que está prevista para 2023. �Ele é muito 
importante, pois trata de toda a área comercial e de 
suprimento de energia elétrica dos dois países�, 
disse. �Temos que fazer um trabalho conjunto com 
o Paraguai para nos preparar para a revisão do 
Anexo C. Hoje nós compramos a energia excedente 
do Paraguai e precisamos nos preparar para definir 
o uso dessa energia pelo Brasil após 2023�, explicou 
Vianna.

Novo diretor da Itaipu toma 
posse e fala dos trabalhos que 
terá à frente da usina

 O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, prestigiou a 
cerimônia, que teve as presenças do ministro de 
Minas e Energia, Fernando Coelho, do governador 
Beto Richa, entre outras autoridades do Estado.



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul
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Dia 27
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Diretor de Relações com Investidores 

da Sanepar ressalta que a companhia 
é a melhor do Brasil

O diretor de Relações com Investidores da Sanepar, Ney Caldas, visitou o secretário e 
deputado Artagão Júnior, no dia 27.

Ney falou dos números atingidos em cobertura no Estado e enalteceu o trabalho da 
companhia. 

�Pelo quarto ano consecutivo a Sanepar é a primeira em qualidade do saneamento do país, 
segundo o Instituto Trata Brasil. Atualmente atendemos 345 municípios do Paraná e temos 
mais de 80% de aprovação. Nestes municípios, mais de 70% conta com rede coletora de 
esgoto, média muito acima da nacional. E somos a única empresa do país que consegue 
fazer o tratamento do esgoto em toda a área de cobertura�, destacou o diretor.

Ainda segundo o instituto Trata Brasil, 5 municípios paranaenses estão entre os 20 
melhores posicionados no ranking nacional de qualidade do saneamento: Curitiba, 
Cascavel, Ponta Grossa, Maringá e São José dos Pinhais, sendo Curitiba a primeira 
colocada do Brasil. 
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ATENDIMENTOS

Candói

Palmital

O prefeito Ney de Souza 
pediu intervenção na 
segurança, como aumento 
do efetivo tanto para a 
polícia militar quanto para 
a civil. No começo do ano, 
assaltantes armados com 
fuzis tentaram explodir 
cofres de três agências 
bancárias do município.

Dia 22

Estiveram na Seju o ex-prefeito 
Elias Farah, o diretor do Colégio 
Estadual do Campo de Paz, 
Cristiano de Almeida 
Sottomaior Macedo, o professor 
Ronaldo Souza Gomides, a 
diretora auxiliar do Colégio 
Estadual Santa Clara, Luciane 
Bertol, e o diretor do CEEBJA, 
Gilson Antonio.

Irati
Diretora da 4ª Regional de Saúde 
de Irati, Jussara Kublinski, 
acompanhada da chefe da divisão 
administrativa, Claudia Turczyn.
Jussara foi nomeada para 
substituir o cirurgião dentista 
João Antonio Almeida Junior, 
que deixou o comando da 
entidade para assumir a 
secretaria de governo do prefeito 
Jorge Derbli.

Dia 28
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Dia 29
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Juranda, Mauá da Serra e São Pedro 
do Ivaí farão obras de revitalização 
urbana

Mais um evento de contratação de operação de crédito junto ao Fomento Paraná foi realizado no 
dia 29. Artagão Júnior, acompanhou os prefeitos Leila Amadei (Juranda), Hermes Wicthoff (Mauá 
da Serra) e José Isalberti (São Pedro do Ivaí).

Através do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), Juranda está contratando R$ 1 
milhão, que será utilizado em obras de pavimentação urbana. Mauá da Serra, com R$ 1,3 milhão 
fará pavimentação e reforma das praças central e da igreja católica do município. Já São Pedro do 
Ivaí utilizará os recursos de R$ 1 milhão para obras de asfalto em conjuntos habitacionais.

SÃO PEDRO DO IVAÍ

JURANDA

MAUÁ DA SERRA
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Cândido de Abreu, Laranjeiras do Sul, 
Pinhão e Rio Bonito do Iguaçu garantem 
recursos para saneamento

Foi anunciado o investimento de R$ 362,3 milhões para ampliação de sistemas de água e esgoto em 23 
municípios do Paraná, em evento realizado no dia 29, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.  
O investimento faz parte do programa Saneamento para Todos, do Governo Federal, e os recursos são do 
FGTS.
Artagão Júnior, acompanhou o governador Beto Richa, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, o presidente 
da Sanepar, Mounir Chaowiche, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães Occhi, e 
demais autoridades.

Artagão Júnior também esteve com o prefeito de Cândido de Abreu, Junior Reis, e o prefeito de Laranjeiras 
do Sul, Berto Silva, que garantiram recursos. Pinhão e Rio Bonito do Iguaçu também foram contemplados.

Cândido de Abreu

O município garantiu R$ 3,6 
milhões para a ampliação do 
sistema de abastecimento de 
água, com a execução de 
barragem de captação no Rio 
Ubazinho, três estações 
elevatórias, 3,5 metros de 
adutoras e melhorias na atual 
estação de tratamento.

Pinhão

Com R$ 5,9 milhões, serão feitas 
obras de ampliação no sistema 
de abastecimento de água, 
compreendendo a construção 
de uma barragem de nível na 
captação do Rio Tapera, duas 
elevatórias de água e 3,4 metros 
de adutoras. A estação de 
tratamento também receberá 
melhorias e será ampliada.

Laranjeiras do Sul e 
Rio Bonito do Iguaçu

Para a ampliação do sistema de 
abastecimento de água integrado 
entre os dois municípios serão 
investidos R$ 21,5 milhões. 
Ainda será feita a execução de 
barragem de nível na captação 
do Rio Tapera, 10 estações 
elevatórias e implantação de 26,8 
metros de adutoras. A estação de 
tratamento será ampliada e 
receberá melhorias na 
disposição do lodo. Serão 
construídos reservatórios com 
capacidade de 100, 500 e mil 
metros cúbicos, além de 13,5 km 
de redes de distribuição. 

Dia 29
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Dia 30

Março/2017

MARILÂNDIA DO SUL

O prefeito Aquiles, acompanhado do presidente da 
Câmara, Vinícius Costa, solicitou a readequação e 
construção de contornos sentidos sul e norte na BR-
376, que vai ser duplicada. O prefeito justifica os 
pedidos devido ao intenso tráfego de caminhões no 
trecho onde há cooperativas agrícolas. Também 
foram feitos pedidos de redutores de velocidade nos 
bairros Leão do Norte e São José, onde passa a BR, e 
material fresado para pavimentar o acesso 
secundário ao município.  Ainda foi solicitada a 
construção de uma ciclovia sentido ao bairro Leão do 
Norte. 

Bom Sucesso e Marilândia do Sul fazem 

solicitações ao diretor-geral do DER-PR

No dia 30, o diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal Junior, recebeu o secretário e deputado Artagão 
Júnior e os prefeitos Raimundo Severiano de Almeida Junior � Raimundinho (Bom Sucesso) e 
Aquiles Takeda Filho (Marilândia do Sul).

BOM SUCESSO

Acompanhado do secretário municipal de Esporte, 
Sidnei Borges, o prefeito Raimundinho teve a 
autorização para utilizar o barracão do DER, que 
fica a menos de 500 metros da prefeitura. O 
prefeito pretende utilizar a estrutura para abrigar 
todo o maquinário do município. O diretor-geral 
solicitou que sua assessoria averigue a 
documentação do prédio para que em seguida 
possa ser feita a cessão de uso.
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Dia 30

Março/2017

Pinhal de São Bento, Ivaiporã, Bom 

Sucesso, Foz do Jordão e Virmond

Artagão Júnior,recebeu 
prefeitos, secretários, 
vereadores e lideranças 
municipais no dia 30.

Para tratar de assuntos de 
interesse de seus municípios, 
estiveram o prefeito de 
Pinhal de São Bento, Jaime 
Ernesto Carniel, o vereador 
Jean Neske, o ex-vereador de 
Ivaiporã Antonio Alves 
(Getúlio), o prefeito 
Raimundinho, de Bom 
Sucesso, acompanhado do 
secretário de Esporte, Sidnei 
Borges, o prefeito de Foz do 
Jordão, Ivan Pinheiro, e o 
prefeito de Virmond, Neimar 
Granoski, acompanhado do 
agricultor Edson Olizevske.
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Dia 30

Março/2017

Viabilização de casas 

para Rio Branco do Ivaí 
e Rosário do Ivaí

Artagão Júnior recebeu os prefeitos Gerôncio Carneiro Rosa (Rio 
Branco do Ivaí) e Ilton Kuroda (Rosário do Ivaí), no dia 30. 

Através da intervenção do deputado, os dois municípios 
conseguiram a autorização na Cohapar para a construção de casas 
populares. Serão construídas 50 casas em Rio Branco e 100 casas 
em Rosário do Ivaí, por meio do programa FGTS Faixa 1. 

Os dois municípios também foram incluídos no programa de 
habitação rural. Os projetos ainda serão desenvolvidos. 
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Dia 31

Março/2017

Irati: Entega de 
viaturas para a PM, 
inaugurações na 
Santa Casa, 
entrega de UTI 
móvel e veículos

Cumprindo agenda em Irati, no dia 31, Artagão 
Júnior participou da entrega de duas viaturas (Etios 
Sedan) para a 8ª Companhia Independente da 
Polícia Militar. 

Ele esteve na companhia do secretário chefe da Casa 
Civil, Valdir Rossoni, do prefeito Jorge Derbli, do 
presidente da Câmara, Hélio de Mello, do 
comandante da 8ª Cia da PM, major Joas Lins, e 
demais autoridades.

Logo após, juntamente com o 
secretário da Saúde, Michele Caputo 
Neto, participou da inauguração da 
ampliação do pronto socorro e 
alojamento conjunto da Santa Casa 
de Irati. Os investimentos do 
Governo do Estado foram de R$ 1,9 
milhão.

Desde 2011, o Estado já repassou 
para a santa casa, em verba de 
custeio, cerca de R$ 14 milhões. O 
hospital recebe R$ 320 mil mensais 
para este fim, através do programa 
HospSus. Também foram investidos 
R$ 4 milhões em equipamentos, 
finalizada a obra do centro cirúrgico 
e está sendo concluído o laboratório 
de análises clínicas.

UTI Móvel e veículos

Também foram entregues uma ambulância UTI móvel para o 
município e dois veículos para a 4ª Regional de Saúde.
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Este é apenas um resumo 
das atividades do 
secretário e deputado 
Artagão Júnior em Março.

Acompanhe as notícias 
diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

Jornalista responsável: Victor Almeida

Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos

www.artagaojunior.com.br

Março/2017
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