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Novas 765 viaturas para a PM começam a ser 

entregues aos municípios entre maio e junho

ATENDIMENTOS

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, realizou 
atendimentos em seu gabinete no dia 1º. Do Vale 
do Ivaí, estiveram o prefeito de Ariranha, Augusto 
Cicatto, acompanhado do assessor Ademir 
Rodrigues Paulino; o prefeito de Rio Branco, 
Gerôncio Carneiro Rosa; o diretor do departamento 
de administração de Godoy Moreira, Primis de 
Oliveira, e o assessor Elton Gomes; o vice-prefeito 
de Rosário, Orlando Alves de Almeida; e o ex-
vereador de Ivaiporã, Antonio Alves (Getúlio).
Também estiveram a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, e o secretário administrativo José 
Crotti. De Teixeira Soares, Artagão Júnior atendeu 
o ex-prefeito Ivanor Muller, acompanhado do 
técnico em contabilidade, José Rosa. 

DIA 1º
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Demandas da ação social de Marumbi

Agosto/2017

Em audiência com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa, no dia 2, foram apresentadas demandas de Marumbi.

O prefeito Adhemar Rejani, acompanhado do secretário e deputado 
Artagão Júnior, fez diversas solicitações, como o pedido de um veículo 
para atender a ação social, a inclusão no programa Natal Encantado e a 
liberação de R$ 90 mil oriundos de portarias da secretaria.

O motorista Diego Scacabarrozzi e o suplente de vereador Damião 
Rodrigues também acompanharam o prefeito.

“Estamos confiantes que seremos atendidos. A secretária Fernanda 
Richa nos atendeu muito bem e o deputado Artagão Júnior também 
está nos auxiliando nos nossos pleitos”, disse Adhemar. 

Também no dia 2, Artagão Júnior 
confirmou à secretária da Saúde de Rio 
Bonito do Iguaçu que estão garantidos os 
recursos para a reforma e ampliação da 
Unidade de Saúde da comunidade do 
Campo do Bugre.

“Confirmamos com o secretário de 
Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, 
e serão repassados R$ 150 mil para a 
realização das obras”, disse o deputado. 

Unidade de Saúde em 
Rio Bonito do Iguaçu será ampliada DIA 2
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Prefeito de Marilândia do Sul conta com o apoio de 
Artagão Júnior para a readequação da delegacia

O prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda 
Filho, discutiu projetos do município com o 
secretário e deputado Artagão Júnior, no dia 2.
Acompanhado da primeira-dama e contadora da 
prefeitura, Daiane Delamico, e da gestora de 
projetos e convênios, Kelly Zanlorenzi, Aquiles 
pediu a intervenção na liberação dos recursos 
para as obras de readequação da delegacia. “O 
projeto está adiantado e precisamos do aval do 
Governo do Estado. O deputado Artagão Júnior 
nos orientou a continuar que ele vai intervir na 
Secretaria de Segurança Pública para que a obra 
saia”, disse o prefeito.

Ele também pediu apoio em um projeto de calçadas padronizadas com paver e acessibilidade, cujos 
recursos serão pleiteados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. 

VEREADORES DE PARANAGUÁ 
      E IVAIPORÃ NO GABINETE

De Ivaiporã, foi recebido o vereador 
Edivaldo Montanheri (Sabão), 
juntamente como o assessor da 
prefeitura, Izolino Pereira Filho. Eles 
ainda foram ao Provopar Estadual 
para tratar de demandas da ação 
social do município. 

De Paranaguá, esteve o vereador 
Benedito Nagel, acompanhado do 
filho, Élcio.

DIA 2
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PALESTRA COM JOÃO DORIA
O secretário e deputado Artagão Júnior, ao lado do governador Beto Richa, prestigiou a palestra “Gestão 
Pública e Gestão Privada: a experiência e os possíveis choques”, do prefeito de São Paulo, João Doria, no 
dia 3, na Universidade Positivo.  A palestra foi promovida pelo G7, grupo formado por entidades 
representativas do setor produtivo do Paraná, em parceria com a Universidade Positivo

Prefeito e vereadores de São Pedro 
do Ivaí solicitam galerias pluviais

O prefeito de São Pedro do Ivaí, José Isalberti, acompanhado dos vereadores Wagner Ascencio, Rildo 
Bernardes de Camargo e Marcos Bernardes, esteve em Curitiba, no dia 3, para tratar de demandas do 
município que estão tendo o apoio do secretário e deputado Artagão Júnior.

Eles estiveram na Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e também foram ao Instituto 
das Águas, onde solicitaram 2,5 mil km em galeria pluviais. O projeto, ainda em análise, deve ser 
executado em parceria com a Sanepar. 

DIA 3
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Em reunião em Ivaiporã, Artagão 
Júnior reforça compromisso com os 
municípios do Vale do Ivaí

Durante reunião em Ivaiporã, no dia 4, quando 
foi discutida a possibilidade de municípios 
criarem uma nova associação, Artagão Júnior 
reforçou o compromisso de trabalho na região 
do Vale do Ivaí.

“Há muitas obras e planejamentos em 
andamento, como o hospital regional, o Centro 
de Socioeducação, Delegacia Cidadã, entre 
outros projetos. Enquanto deputado e 
representante da região, tanto mantendo a 
Amuvi quanto a eventual criação de uma 
nova associação, o nosso compromisso é o 
mesmo, independentemente da decisão 
tomada. Vamos continuar com toda a força e o 
esforço representando os prefeitos e a 
população do Vale do Ivaí para continuar 
levando esta quantidade grande de obras que 
temos conseguido até agora”, salientou Artagão 
Júnior. DIA 4
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ATENDIMENTOS

Ex-prefeito Ademar de Barros, acompanhado 
do advogado Julian Santos.

Prefeito Reinaldo Krachinski e secretário 
administrativo Marcio Krachisnski. 

DIA 7

Jaguariaíva Quarto Centenário

Diretor-geral do Detran fala do trabalho em 
parceria com a Seju no Paraná Cidadão

O diretor-geral do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran), Marcos Traad, visitou o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, no dia 8.

“O Detran tem participado das feiras de serviço Paraná Cidadão pelo interior do Estado. Como o 
programa é organizado pela Seju, sempre é bom mantermos o contato com o secretário Artagão 
Júnior para que o trabalho continue integrado e de qualidade”, disse Traad.   

DIA 8



Dia 15
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Prefeito de Novo Itacolomi trabalha em projetos na 
Agricultura, Fundepar e Instituto das Águas

Com R$ 250 mil já assegurados, viabilizados junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o 
prefeito Moacir Andreolla vai adquirir um trator, três ensiladeiras, três carretas para silagem e duas 
grades para preparo do solo. Moacir também solicitou a intervenção na Fundepar para que seja 
reformado o Colégio Estadual Tomé de Souza. Outra demanda é no Instituto das Águas, onde o 
município pleiteia inserir o aterro sanitário em um programa de reciclagem

O Governo do Paraná e a 
Itaipu Binacional vão 
atuar juntos em ações de 
educação ambiental, 
dentro do programa de 
revitalização do Rio 
Iguaçu. O Estado vai 
utilizar a metodologia do 
programa Cultivando 
Água Boa, da Itaipu, que 
conscientiza indivíduos 
para o cuidado e o respeito 
ao meio ambiente. 
Inicialmente, as ações 
envolverão 49 municípios 
lindeiros. Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de 
Mallet, Moacir Szinvelski, 
e a prefeita de Porto 
Barreiro, Marinez Crotti, 
no evento de lançamento, 
no dia 8. 

Mallet e Porto Barreiro aderem ao 
programa de revitalização do Rio Iguaçu

DIA 8
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ATENDIMENTOS

Rosário do Ivaí Antonina

Nova Londrina

Prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton Kuroda.

Prefeito de Nova Londrina, Vico Bono, 
acompanhado dos vereadores Marcio Fortunato, 
Paulo Cesar, Natalino Ribeiro e Sidnei Lima.

Empresário de Antonina Dennis Silva e seus 
familiares Rubens e Olívia. 

Godoy Moreira conquista maquinários e recursos 
do Governo do Estado que passam de R$ 1 milhão

Um caminhão pipa, um caminhão prancha 
e um veículo para a prefeitura foram 
algumas das conquistas que Godoy Moreira 
obteve junto ao Governo do Estado, no dia 
9.
Artagão Júnior acompanhou o prefeito, 
José Gonçalves, em reunião com o chefe da 
Casa Civil, Valdir Rossoni, para tratar das 
demandas do município. Também 
acompanharam a audiência o vice Miguel 
da Bananeira, o secretário da Saúde, 
Orlando Nascimento, o diretor do 
departamento de administração e ex-
prefeito Primis de Oliveira, e os vereadores 
Constante Celino, José Lourenço e Negão da 
Ferradura.

Na ocasião, foram autorizados R$ 350 mil 
para compra de um caminhão prancha, R$ 
540 mil via financiamento que serão 
utilizados para pavimentar ruas do 
conjunto habitacional Morada do Sol, um 
veículo que será usado na Agricultura e um 
caminhão pipa, através do DER-PR.

DIA 9
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AGENDA EM GUARAPUAVA

Homenagem aos 163 
anos da Polícia Militar 

O secretário e deputado Artagão Júnior participou do 
aniversário de 163 anos da Polícia Militar do Paraná, no 
16º Batalhão da PM de Guarapuava.

Durante a solenidade, no dia 10, Artagão 
Júnior homenageou os policias e falou da 
importância dos serviços prestados à 
sociedade. " Serviços importantes, 
serviços especiais, serviços que em 
alguns momentos custaram vidas. E a 
gente tem que reconhecer, tem que 
valorizar. E esta data, esta comemoração 
serve também para homenagear. E aqui 
nós estamos para prestar essa 
homenagem, como cidadão, 
representante regional, como secretário 
de estado em nome do Governador Beto 
Richa, a esta instituição que é centenária 
mas que continua atual e continua sendo 
fundamental para nossa sociedade", disse 
ele

Liberação de R$ 100 mil para 
o colégio Ana Vanda Bassara
No mesmo dia foram autorizadas as 
obras do programa Escola 1000 no 
Colégio Estadual Ana Vanda 
Bassara. São R$ 100 mil que serão 
utilizados em obras de reparos e 
melhorias. 
O programa do Governo do Estado 
está destinando recursos  a mil 
escolas. 

 "É um projeto brilhante do governador Beto 
Richa, que vai melhorar e muito a qualidade da 
experiência educacional dos alunos das escolas 
paranaenses", afirmou Artagão Júnior. 

DIA 10



11Agosto/2017

AGENDA EM GUARAPUAVADIA 10

 Membros do Conselho da APA - Área de 
Preservação Ambiental, da Serra da 
Esperança, e dos membros do Comitê da Bacia 
do Rio Jordão, que abastece Guarapuava.

Visita ao hospital Santa Tereza, onde conheceu a 
nova administração e se colocou à disposição na 
obtenção de recursos para a instituição.

HOSPITAL SANTA TEREZA APA

Visita à 42ª Expogua

No dia 11, Artagão Júnior participou 
com o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de 
Guarapuava (Acig), Rudival Kasczuk, 
da reunião dos empresários. A 
reunião aconteceu na Acig.

Reunião na Acig DIA 11
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Inácio Martins, Irati e Quarto Centenário 
garantem R$ 250 mil do Governo do Estado

Em mais um evento de liberação de recursos, 
no qual o Governo do Estado autorizou o 
início do processo licitatório, Inácio Martins, 
Irati e Quarto Centenário foram 
contemplados. O secretário e deputado 
Artagão Júnior acompanhou os prefeitos no 
evento. Cada município está recebendo R$ 
250 mil.

“Vamos comprar um caminhão basculante 
de R$ 285 mil. A prefeitura vai entrar com 
uma contrapartida de R$ 35 mil”, explicou o 
prefeito de Inácio Martins, Junior Benato.

O prefeito de Quarto Centenário, Reinaldo 
Krachinski, também vai adquirir um 
caminhão basculante com os recursos 
disponíveis. “Ainda estamos fazendo a 
cotação de preços e analisando os modelos. 
Mas com certeza conseguiremos comprar 
um caminhão de qualidade para ajudar nos 
trabalhos do nosso município”, disse.

Já o prefeito de Irati, Jorge Derbli, vai 
investir os R$ 250 mil em dez academias ao 
ar livre.

“Identificamos com uma necessidade da 
comunidade e então vamos construir essas 
academias que contribuem para o lazer e 
saúde de toda a população”, comentou.

Artagão Júnior agradeceu ao Governo do 
Estado. “Eram pleitos dos nossos 
municípios que havíamos apresentado ao 
governador Beto Richa. E hoje, mais uma 
vez, como tem sido rotineiramente, 
estamos aqui honrando compromissos e 
liberando esses recursos. Agradeço ao 
governador Beto Richa o atendimento da 
nossa reivindicação e aos prefeitos a 
confiança no nosso trabalho”, ressaltou 
Artagão Júnior. 

DIA 14
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Audiência com o secretário da Saúde

No dia 14, Artagão Júnior levou demandas dos municípios ao secretário da Saúde, Michele 
Caputo Neto.

Entre os pedidos, há ambulâncias, kits de equipamentos, recursos para reformas e 
ampliação de unidades de saúde e credenciamento de leitos. 

ATENDIMENTOS

Inácio Martins

Salto do Lontra

Prefeito Junior Benato.

Prefeito Maurício Baú. 

DIA 14
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ATENDIMENTOS

São João do Ivaí

Ramilândia

Rio Bonito do Iguaçu 

Almirante Tamandaré 

Prefeito Fábio Hidek.

Rui Antonio Spagnol.

Vereador Oseias de Oliveira e o 
assessor da prefeitura, Hélio 
Henrique Moraes.

Ex-prefeito Vilson Goinski e o 
emprsário Sidnei Trevizan. 

DIA 15
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Casa Civil libera mais de R$ 4 milhões 
a municípios do Vale do Ivaí
No dia 15, Artagão Júnior acompanhou prefeitos da região do Vale do Ivaí em reunião 
com o secretário chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. Demandas de várias áreas foram 
tratadas, com a garantia da liberação de recursos que passam de R$ 4 milhões. 

Os prefeitos Augusto Cicatto (Ariranha do Ivaí), Raimundo Severiano de 
Almeida Junior (Bom Suesso) Hermes Witchoff (Mauá da Serra) e Fábio 
Hidek (São João do Ivaí) garantiram um micro-ônibus para o transporte de 
pacientes. O valor disponível para a compra de cada veículo é de R$ 240 mil. 
O prefeito Hidek ainda foi autorizado a financiar maquinários, através da 
Sedu, no valor total de R$ 800 mil. 

Primeiramente foram atendidos os 
prefeitos José Gonçalves (Godoy Moreira), 
José Roberto Furlan (Jardim Alegre) e 
Reinaldo Grola (Lunardelli). Na 
oportunidade, foram assegurados R$ 900 
mil para a readequação da estrada 
florestal que passa por distritos e 
comunidades dos três municípios.

GODOY MOREIRA IVAIPORÃ
Na sequência, o prefeito de Ivaiporã, 
Miguel Amaral, recebeu a garantia da 
construção de dois postos de saúde (um no 
distrito de Jacutinga e outro na Vila 
Monte Castelo). Os recursos chegam a R$ 
1,3 milhão. Também foi confirmada a 
liberação de R$ 300 mil, que servirão para 
a reforma de outros dois postos, um na 
Vila Nova Porã e outro na Vila João 23.

ARIRANHA DO IVAÍ BOM SUCESSO

SÃO JOÃO DO IVAÍMAUÁ DA SERRA

DIA 15
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EM BRASÍLIA
No dia 16, Artagão Júnior participou 
da 106ª Reunião Ordinária do Fórum 
Nacional de Secretarias do Trabalho 
(Fonset), em Brasília. Na 
oportunidade, o secretário destacou 
ao ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, e aos demais presentes, a 
boa fase da geração de empregos no 
Paraná.
“Estamos alinhando novos 
convênios e projetos junto ao 
Ministério do Trabalho para que 
possamos executar no Paraná, essa é 
uma solicitação do governador Beto 
Richa, de sempre buscar, melhorar e 
manter a boa geração de empregos 
no estado”, afirmou o secretário 
Artagão Júnior.

No encontro foram alinhadas questões sobre os 
convênios que estão sendo trabalhados, entre as 
secretarias de Estado e o Ministério. Também 
foram apresentados os instrumentos de apoio do 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 
com possibilidades e exemplos de financiamentos 
de projetos sobre o trabalho. Também foi debatida 
a funcionalidade do SINE Fácil, um aplicativo 
móvel que permite ao trabalhador encontrar, de 
forma prática e rápida, vagas adequadas ao seu 
perfil.

Artagão Júnior também esteve com o secretário 
de Políticas Públicas do Ministério do Trabalho, 
Leonardo José Arantes, e com o subsecretário 
Nacional de Economia Solidária, Natalino 
Oldakoski.

Vinte e quatro mil novas vagas de emprego - O 
Paraná seguiu a tendência de recuperação do 
mercado de trabalho em julho, com um saldo de 
959 vagas. Com isso, o Estado já acumula, de 
janeiro a julho, a criação de 24.041 empregos com 
carteira assinada, já descontadas as demissões. Os 
dados são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) do Ministério do 
Trabalho.

Foi o quinto melhor saldo do país, atrás de São 
Paulo (86.049), Minas Gerais (68.454), Goiás 
(45.142) e Mato Grosso (26.510). No Sul, o Paraná 
liderou a geração de emprego, à frente de Santa 
Catarina (22.458) e Rio Grande do Sul (262).

DIA 16



Dia 29
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Construção da Delegacia Cidadã 
em Irati é tema de reunião na OAB

Em Irati, o secretário e deputado Artagão Júnior 
se reuniu no dia 17 com o prefeito Jorge Derbli, 
para reunião do Conselho Municipal de Segurança 
Pública, que aconteceu na sede da OAB . 
Estavam presentes no encontro, o chefe da 8ª 
Companhia Independente da PM, major Joas Lins; 
o presidente da OAB de Irati, Luís Augusto 
Domingues; o presidente do Conselho de 
Segurança, Luiz Carlos Ramos; demais vereadores 
e membros da sociedade civil.
 
Na oportunidade o prefeito pediu a intervenção 
do deputado para que seja agilizada a construção 
de uma unidade da Delegacia Cidadã. A prefeitura 
já tem o terreno disponível. Ainda foi solicitado 
reforço policial para diminuir o índice de 
criminalidade local.
 

Devido à condição precária, a atual delegacia 
passa por dificuldades e com o pleito o objetivo é 
que os serviços sejam reestruturados. A atual 
delegacia deve ficar responsável pela carceragem, 
e os serviços administrativos devem ser migrados 
para a Delegacia Cidadã.
 
O secretário e deputado Artagão Júnior disse que 
a primeira questão a ser trabalhada é a definição 
do terreno. "São questões técnicas que precisam 
ser avaliadas, que também envolvem questões 
jurídicas e precisam ser resolvidas", disse o 
deputado. 
                  
Uma das alternativas discutidas foi a locação de 
um imóvel, o que, segundo o deputado, seria uma 
solução rápida e não impediria o seguimento do 
trâmite para a construção da delegacia cidadã. 

Centro de Socioeducação - O secretário Artagão Júnior também falou durante a 
reunião na possibilidade da construção de um Centro de Socioeducação (Cense) em 
Irati, com um investimento de cerca de R$ 20 milhões. “Há recursos disponíveis e 
agora a possibilidade será avaliada pelo prefeito e o Conselho de Segurança”, 
destaca Artagão.
 Os Censes são unidade socioeducativas que  desenvolvem trabalhos de 
ressocialização com adolescentes que cometeram algum ato infracional e que ali 
cumprem a medida socioeducativa. Hoje são 19 Centros de Socioeducação e oito 
Casas de Semiliberdade no Estado do Paraná

CENSE

DIA 17



Dia 16
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No dia 17, Artagão Júnior também visitou 
Ariranha do Ivaí, onde se reuniu com o 
prefeito Augusto Cicatto, o vice Carlão, 
vereadores e lideranças, oportunidade em que 
fiscalizaram a obra da Escola Municipal 
Demétrio Verenka, cujos investimentos 
passam de R$ 3 milhões. Cerca de 200 alunos 
da rede municipal que hoje estudam na 
estrutura do Colégio Estadual Presidente 
Kennedy serão transferidos para essa nova 
escola.

A obra estava parada há cinco anos e teve seus 
trabalhos retomados no mês passado. “Estamos 
fiscalizando a obra para que possamos concluí-
la em breve, e assim fazer com que 
consecutivamente os alunos já possam iniciar 
os estudos nessa nova estrutura. Esse 
investimento é o reflexo do investimento 
realizado pelo governador Beto Richa na 
educação”, afirmou o deputado Artagão Júnior.

Para a pedagoga da Escola Demétrio Verenka, 
Roseli Hinselmann, essa nova estrututa vai 
beneficiar os alunos em vários aspectos, onde 
serão trabalhadas atividades extracurriculares, 
de esporte e aulas de inglês.

O prefeito Augusto Cicatto agradeceu o 
esforço de todos para que a Escola Municipal 
seja uma realidade para Ariranha do Ivaí.

Investimentos – Em Ariranha do Ivaí já estão 
sendo investidos R$ 250 mil para a 
infraestrutura urbana do centro do município; 
R$ 240 mil para a aquisição micro-ônibus para 
transporte de passageiros, uma viatura nova 
da Polícia Militar do Paraná, além de R$ 100 
mil em reformas da Escola 1000 e demais 
projetos que já estão encaminhados.

DIA 17
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Pitanga

Manoel Ribas

Jardim Alegre

Grandes Rios

VISITAS AOS MUNICÍPIOS

 Ex-prefeito, Altair Zampier.

Prefeita Bete Camilo.

Ex-prefeita Neuza Pessuti e 
demais lideranças. 

Ex-prefeito Gilberto Ricieri.

DIA 17

DIA 18
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Inauguração do Meu Campinho 
em São João do Ivaí

A população de São João do Ivaí ganhou 
no dia 18 um novo local para a prática 

esportiva, lazer e convivência. É o espaço 
Meu Campinho, que reúne quadra de 
grama sintética, academia de terceira 

idade e playground. Um dos objetivos é 
afastar das ruas crianças e adolescentes 

em situação de risco.

São João é o terceiro município a ganhar 
o Meu Campinho, projeto pioneiro no 

País, implantado pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano, 

inspirado na experiência da Alemanha. 
Guaratuba e São João do Triunfo já 

receberam o espaço, que também está 
sendo levado para Centenário do Sul, 

Douradina, Godoy Moreira, Imbituva, 
Mato Rico, Nova Prata do Iguaçu, 

Prudentópolis e Tibagi.

“Sem dúvida alguma essa é 
uma parceria que tem 

construído bons resultados. 
Momentos como esse aonde 

podemos entregar e anuncia 
obras e recursos, são 

especiais. É uma relação 
de amizade, anos de 

parceria e conquistas, 
com obras e 

investimentos em 
toda cidade”, 

ressaltou o deputado 
Artagão Júnior.

DIA 18
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Inauguração de 
98 casas em  
Godoy Moreira

Ainda no dia 18, foram entregues as chaves da casa própria para 98 famílias em Godoy 
Moreira, que têm renda de um a cinco salários mínimos. Graças aos subsídios do poder público, 
elas pagarão prestações mensais de até R$ 441,00.

“Mais uma conquista para o povo de Godoy Moreira. Essas casas são o sonho para todas essas 
famílias. Vamos continuar trabalhando forte com o prefeito Zezinho, para que venham mais 
e mais investimentos e melhorias para o município”, disse o deputado Artagão Júnior.

BALANÇO - Além das 98 unidades urbanas, outras 54 moradias rurais já foram entregues. 
Foram protocolados projetos para a construção de 60 novos imóveis do Programa Nacional de 
Habitação Rural. Também está prevista a construção de mais 43 casas financiadas pelo FGTS.

Também na sexta foi entregue o Centro de Assistência Social 
(Cras). Com 206 metros quadrados, a unidade de Godoy Moreira 
tem capacidade para atender até 2.500 famílias da região. O 
investimento do governo estadual de R$ 520 mil.

CRAS

DIA 18
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ATENDIMENTOS

Goioerê

Alvorada do Sul

Turvo 

Vice-prefeito Ernani Leite.

Prefeito Marcos Antonio 
Voltarelli.

Vice-prefeito Aroldo Leão,  
assessor Onézimo Ferreira e 
presidente do Conselho 
Municipal de Segurança, Eugênio 
Pereira de Couto. 

DIA 21
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Nova agência do trabalhador é 
inaugurada em Almirante Tamandaré

O município de Almirante Tamandaré recebeu o 
novo espaço da Agência do Trabalhador. A 
população já pode procurar a nova sede que foi 
inaugurada, no dia 21, pelo secretário Artagão 
Júnior, na companhia do prefeito Gelson Colodel. 
O endereço novo, localizado na Rua Lourenço 
Ângelo Buzato, 382, também no centro da cidade, 
é mais novo, mais acessível, conta com espaços 
para treinamentos, apoio ao empreendedor, salas 
para confecção de carteira de identidade e de 
trabalho.

“Escolhemos um lugar onde o trabalhador possa 
ser atendido ainda melhor e com um fácil 
acesso, pois a agência fica localizada próximo da 
prefeitura e a uma quadra da avenida principal 

da cidade. Essa é uma unidade mais ampla, com 
melhor capacidade de atendimento e de uma 
maior estrutura. Esse o compromisso do 
governador Beto Richa, de facilitar cada vez 
mais a vida da população paranaense”, disse 
Artagão Júnior.

Além disso, o novo prédio conta com vantagens 
na economia para o Governo do Estado. “Temos 
também uma grande diferença na economia de 
aluguel e de energia do novo espaço, já que no 
prédio para qual estamos mudando teremos 
uma economia de seis mil reais por ano, as 
instalações são novas e as lâmpadas são todas de 
LED”, destacou Artagão Júnior.

DIA 21
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No dia 22, foram assinados convênios com os 
municípios que estão aderindo ao Sistema Integrado 
de Coleta Seletiva, programa coordenado pelo 
Instituto Águas do Paraná para a compra de 
caminhões para coleta seletiva de lixo. Nesta etapa, 
estão sendo repassados R$ 247,5 mil para a aquisição 
do caminhão.

Artagão Júnior,acompanhou os prefeitos Miguel 
Amaral (Ivaiporã), Jorge Derbli (Irati), Ademir 
Fagundes (Rio Bonito do Iguaçu), Aquiles Takeda 
Filho (Marilândia do Sul), Adhemar Rejani (Marumbi) 

e Neimar Granoski (Virmond).

“Gostaríamos de agradecer ao presidente do 
Instituto das Águas, Iran Rezende, ao chefe da Casa 
Civil, Valdir Rossoni, e ao governador Beto Richa 
por esse belíssimo programa de gestão ambiental", 
disse Artagão Júnior.

Além da compra de caminhões, o Instituto Águas do 
Paraná apoiará os municípios com equipamentos 
para separação e com capacitação dos catadores.

Acompanhando prefeitos 
na entrega de caminhões 
de coleta seletiva de lixo

Pinhão vai adquirir 
quatro caminhões para 
o transporte de cascalho
O prefeito de Pinhão, Odir Gotardo, recebeu no 
dia 22 o edital para licitar R$ 1 milhão, que serão 
utilizados na compra de quatro caminhões para 
o transporte de cascalho.
“Pinhão tem aproximadamente seis mil km de 
estradas rurais, com regiões acidentadas. 
Portanto é fundamental o trabalho destes 
equipamentos, principalmente em dias de 
chuva, para fazermos o cascalhamento”, disse o 
prefeito.
Os recursos serão financiados via 
Sedu/Paranacidade. 

DIA 22
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Segurança de Goioerê 
e Quarto Centenário

A segurança de Goioerê e Quarto Centenário foi tema 
de discussão na Secretaria de Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, no dia 22.

O secretário da pasta, deputado Artagão Júnior, 
recebeu de Goioerê o prefeito Pedro Coelho, o vice 
Ernani Leite, o secretário de Agricultura, Koiti Shono, 
o presidente do Conselho de Segurança, Meron Luiz 
Vaurek, o integrante do conselho Carlos Patrício, e os 
vereadores Guilherme Dutra, Patrik Peloi (presidente 
da Câmara), Joaquim Rafael Neto, Jaci da Silva e José 
Soares. De Quarto Centenário, estiveram o prefeito 
Reinaldo Krachinski e o vereador Claudinei Carlis.

Centro de Socioeducação

Devido o relato do alto número de ocorrências 
envolvendo menores, foi discutida a possibilidade da 
construção de um Centro de Socioeducação (Cense) 
em Goioerê. O secretário Artagão Júnior, responsável 
pela gestão dos centros no Paraná, orientou o prefeito 
sobre o projeto, terreno e demais aspectos técnicos 
para que o pedido seja formalizado.
Além disso, os representantes de ambos os 
municípios solicitaram intervenção na Secretaria de 
Segurança Pública para que haja aumento no efetivo 
policial, mais viaturas e ações repreensivas ao crime 
organizado. 

O presidente da Câmara de Reserva do Iguaçu, Juarez Aramis Senoski, esteve com o secretário e deputado 
Artagão Júnior, no dia 22, oportunidade em que fez encaminhamentos para o município.

Entre os pedidos, Juarez solicitou intervenção na Secretaria de Agricultura e Abastecimento para que seja 
viabilizado um caminhão câmara fria, que será utilizado pela agricultura familiar.

Acompanharam o vereador o assessor Marcos Serpa e o agricultor Darci da Silva. 

Presidente da Câmara 
de Reserva do Iguaçu 
solicita intervenção por 
caminhão câmara fria

DIA 22
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O prefeito de Mallet, Moacir Szinzelski, 
acompanhado da secretária de 
Planejamento do município, Leidy 
Daiana, pediu agilidade na liberação dos 
recursos, através da Secretaria da 
Saúde, para aquisição de veículos.

Artagão Júnior garantiu que os 
recursos, no valor de R$ 120 mil serão 
liberados em breve. 

SAÚDE DE MALLET

No dia 23, Artagão Júnior recebeu a visita 
do delegado da 2ª Subdivisão Policial de 
Laranjeiras do Sul, Fabiano Oliveira, e do 
presidente do Conselho de Segurança 
(Conseg), Ariel José Oro.
Na oportunidade, eles pediram a 
intervenção para que seja concluída a 
obra no prédio da 2ª SDP. De acordo com 
eles, ainda faltam cerca de 50% para a 
obra ficar pronta.

SEGURANÇA DE 
LARANJEIRAS DO SUL

ESPORTE DE MARILÂNDIA DO SUL
Durante evento realizado no Palácio Iguaçu, no dia 
22, o presidente da Federação de Skate do Paraná, 
Adalto Elias Pereira, agradeceu ao secretário e 
deputado Artagão Júnior o apoio para realização da 
3ª Etapa do Circuito Paranaense de Skate Amador, em 
Ivaiporã, nos dia 12 e 13 de agosto.
Também presente no evento, o prefeito de Marilândia 
do Sul, Aquiles Takeda Filho, manifestou o interesse 
de realizar uma etapa da competição no município.

Artagão Júnior e a Adalto viram o pedido com bons olhos. Em breve, segundo o presidente da federação, 
uma visita técnica será feita em Marilândia para analisar as condições da pista. 

DIA 22

DIA 23



Paraná Cidadão faz 11,5 mil 
atendimentos em São Pedro do Ivaí

Depois de 3 dias, chegou ao fim o 14º Paraná 
Cidadão de 2017, em São Pedro do Ivaí. Durante os 
três dias, na quarta, 23, com o Programa Criança e 
Adolescente Protegidos e na quinta e sexta-feira, 
24 e 25, com o Paraná Cidadão, mais de 3,5 mil 
pessoas passaram pelo Salão Paroquial da Igreja 
São Pedro Apóstolo.

O secretário e deputado Artagão Júnior fez a 
abertura do evento, no dia 24.

Aparecida Pereira Ferreira, de 68 anos,  
aproveitou para atualizar os documentos. "Eu 
tinha um RG antigo e precisava atualizar os 
meus dados por causa da aposentadoria. Aqui eu 
consegui tudo bem rapidinho", contou a 
aposentada.

E foram quase 600 RGs emitidos durante os dias 
do evento.

A Seju é a responsável pela organização do evento 
e conta com o apoio de outras secretarias de 
Estado e das prefeituras municipais.

A Maria da Glória Silva estava no Paraná Cidadão 
orientando os moradores sobre coleta seletiva de 
lixo. Ela é Presidente da Associação dos Agentes 
Ambientais de São Pedro do Ivaí. Mas aproveitou 
o evento também para cuidar da beleza de graça e 
fez uma escova no cabelo. "Muito legal participar 
e ver todos aqui fazendo seu trabalho com muito 
carinho. São Pedro do Ivaí estava precisando de 
um evento assim", relatou.

DIA 24
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Bom Sucesso

VISITAS AOS MUNICÍPIOS

Prefeito Raimundo Severiano de Almeida 
Junior, vereadores e demais lideranças. 

DIA 24

Marumbi

Cambira

Iguatu

Prefeito Adhemar Rejani, funcionários da 
prefeitura e demais lideranças.  

Ex-prefeitos Sidnei e Neuza Belini e 
lideranças do município. 

Ex-prefeitos Sidnei e Neuza Belini e 
lideranças do município. 

DIA 24

DIA 24

DIA 24

DIA 25
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Reunião em Cascavel

Em Cascavel, no dia 25, Artagão Júnior participou de reunião com os prefeitos da Amop 
(Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) e falou dos trabalhos frente à Seju e 
apresentou dados referentes à queda do desemprego no Paraná.

“No segundo semestre, a taxa de desocupação no estado caiu para 8,9%, saindo de 
10,3% no primeiro semestre, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), divulgados pelo IBGE”, ressaltou o secretário.

Ainda na Amop, o secretário e deputado também participou de reuniões com ex-
prefeitos e vereadores de Lindoeste, Santa Tereza do Oeste, Santa Lucia, São Miguel do 
Iguaçu e Tupãssi. Artagão Júnior também vistoriou a obra do novo Centro de 
Socioeducação da cidade.

Obras 
do Cense

DIA 25
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ATENDIMENTOS

Campina do Simão

Ramilândia

Prefeito André de Paula e o 
secretário administrativo 
Francisco Rogério.

Vereador Ditão e o amigo 
Valdecir Verdi.

DIA 28

Bom Sucesso, Inácio Martins, Ivaiporã e Marumbi 
são contemplados com o ‘‘Meu Campinho’’

Os prefeitos Raimundo Severiano de Almeida Junior (Bom Sucesso), Junior Benato (Inácio Martins), 
Miguel Amaral (Ivaiporã) e Adhemar Rejani (Marumbi) assinaram o termo de adesão na Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano, no dia 29, para a construção do Meu Campinho.

O projeto, pioneiro no país, engloba a construção de uma quadra de futebol com grama sintética e 
playground. Os valores, a fundo perdido, são de R$ 380 mil. O chefe de gabinete do secretário e deputado 
Artagão Júnior, Wilson Pilarski, acompanhou os prefeitos no evento, que contou com a presença do 
secretário da Sedu, Ratinho Junior. 

O prefeito Junior Benato, de Inácio Martins, também recebeu o edital de licitação de um caminhão 
trucado. 

DIA 29
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Mais de R$ 3 milhões são 
liberados para Cândido de Abreu

Uma ambulância, uma balsa, um micro-
ônibus, um caminhão para coleta seletiva do 
lixo, e a reforma do colégio Faxinal de 
Catanduvas foram alguns dos pedidos 
atendidos em reunião na Casa Civil, no dia 29. 
Somados com o financiamento de três 
motoniveladoras, os recursos do Governo do 
Estado autorizados que passam de R$ 3 
milhões.

Artagão Júnior, acompanhou o prefeito 
Junior Reis, o secretário administrativo 
Sandroval Probst, e o secretário de Saúde, 
João Carlos Strassacapa, na reunião com o 
chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni. 
Equipamentos e mobiliários para o hospital 
municipal foram outra demanda apresentada. 
Segundo Rossoni, o pedido será avaliado 
tecnicamente.

Mais uma balsa

Outra balsa também foi confirmada pelo 
secretário de Infraestrutura e Logística, José 
Richa Filho, com quem o prefeito esteve em 
audiência no mesmo dia. As comunidades 
atendidas serão do Areão e Jacaré. Na mesma 
audiência, o prefeito solicitou quatro 
lombadas, duas no trevo da cidade e duas na 
comunidade de Pinhal, e acompanhou o 
andamento do processo para a recuperação 
da estrada que liga Cândido de Abreu ao Rio 
do Tigre.

Ao secretário do Desenvolvimento Urbano, 
Ratinho Junior, com quem esteve no período 
da tarde, o prefeito agradeceu pelo “Meu 
Campinho”, projeto para a construção de 
quadra sintética que está prestes a ser licitado. 

DIA 29
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Mais recursos sendo 
liberados na Casa Civil

O prefeito Fábio Hidek também garantiu um 
caminhão para a coleta seletiva do lixo. 
Através de financiamento na casa dos R$ 2 
milhões, o município irá fazer melhorias na 
iluminação pública, reformar a capela 
mortuária, a prefeitura, adquirir maquinários e 
terreno para a construção de um novo 
cemitério.

Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Neimar Granoski (Virmond), Adhemar Rejani 
(Marumbi), Raimundo Severiano de Almeida Junior (Bom Sucesso) e Fábio Hidek (São João 
do Ivaí), em audiência com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, no dia 29.

Cada prefeito apresentou seus pleitos junto ao Governo do Estado e tiveram a confirmação 
do atendimento, além de discutirem demais projetos.

VIRMOND

MARUMBI

BOM SUCESSO

SÃO JOÃO DO IVAÍ

A Virmond foi garantida a complementação 
da rede de dois poços artesianos. O prefeito 
Neimar também trouxe demandas dos 
educadores municipais.

Já o prefeito Adhemar Rejani recebeu a 
confirmação que o município será contemplado 
com um caminhão para coleta seletiva do lixo, no 
valor de R$ 250 mil ou R$ 290 mil, conforme o 
tipo do caminhão.

Na sequência, foi atendido o prefeito 
Raimundinho, que teve autorizado o valor 
de R$ 2 milhões, através da 
Seju/Paranacidade. Com os recursos, será 
reformado o muro do cemitério, a capela 
mortuária e a rodoviária.

DIA 29
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ATENDIMENTOS

Diamante do Sul

Bom Sucesso

Prefeito Fernando Risso e 
vice Juvenal Campanholi.

 Prefeito Raimundinho esteve na 
companhia do chefe de gabinete Thiago 
Batista de Lima, do vereador Rhudiery 
Vinícius e do policial militar Carlos Felipe.

DIA 30

Confirmação de kits esportivos para as APAES
DIA 31

Artagão Júnior confirmou na Secretaria do Esporte e Turismo, no dia 31, que começarão a ser 
entregues kits de materiais esportivos específicos para serem utilizados pelas APAES.
Na próximo dia 6 serão contemplados os municípios que compõe a regional de Curitiba. Em seguida, 
o projeto atenderá os demais municípios do Estado. O evento está marcado para as 11h, no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba.  



34
Jornalista responsável: Victor Almeida

Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos

Este é apenas um resumo das atividades do 
secretário e deputado Artagão Júnior em agosto.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.
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www.artagaojunior.com.br
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