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O Centro Estadual de Informação para 
Migrantes, Refugiados e Apátridas (Ceim) 
já está funcionando em Curitiba. 
Inaugurado no dia 4, o espaço oferece 
diversos serviços aos migrantes que 
chegam à Capital. O centro, localizado na 
Rua Desembargador Westphalen, 15, 13º 
andar, Edifício Dante Alighieri, conta com 
parcerias das Secretarias de Estado da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos; da 
Família e Desenvolvimento Social; da 
Educação, da Saúde e da Administração e 
Previdência.

O Brasil abriga quase dois milhões de 
migrantes regulares, segundo estatísticas 
da Polícia Federal atualizadas em março 
de 2015. Um número que não reflete a 
realidade já que muitas vezes a entrada 
de estrangeiros no país não é legal e por 
isso não é registrada. Como existem 
diversas instituições prestando 
atendimento, as informações são 
desencontradas.

 “Por isso o Paraná vai começar um 
trabalho, em parceria com os municípios, 
para mensurar  o número de migrantes

Inaugurado Centro Estadual de 
Informação para Migrantes, 
Refugiados e Apátridas

 e refugiados que vivem em nosso Estado. 
Um trabalho de extrema importância para 
oferecer um acolhimento de qualidade a 
essas pessoas”, explicou o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior.

A chegada ao Brasil é muitas vezes difícil 
e confusa, principalmente por causa da 
língua. O haitiano Daniel Felício lembra-se 
de como foi difícil os primeiros meses no 
país. “Eu não sabia onde procurar ajuda. 
Não sabia onde me informar. Por isso um 
lugar como este é tão importante”, 
relembra Daniel, que há três anos vive no 
Brasil.

Dia 4
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Dia 5

No dia 5, o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), deputado 
Artagão Júnior, recebeu de São Pedro do Ivaí a diretora do Colégio Estadual do 
Campo Vicente Machado, Ana Ines Fernandes Gouveia, o diretor auxiliar Edney 
Leon e a pedagoga Silvana Paulino Irineu.

O secretário aproveitou a oportunidade para confirmar que estão garantidos R$ 250 
mil, através da Secretaria de Educação, para reformas no colégio.

São R$ 100 mil do programa Escola 1.000 e R$ 150 mil de verba descentralizada 
que vão ajudar o colégio, entre outros reparos, a reformar o telhado e a construir a 
rampa de acessibilidade. 

Confirmados recursos a 
colégio de São Pedro do Ivaí
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Colégio Professora Maria de Jesus 
Pacheco Guimarães no Guará passará 
por reformas

Outubro/2016

Prefeito de Lidianópolis 
reforça parceria 
No mesmo dia 5, Artagão Júnior 
recebeu o prefeito de Lidianópolis, 
Celso Antonio Barbosa (Magrelo), o 
vereador Paulinho da Fábrica, o 
secretário municipal de esportes, 
Nevaldir Gonçalves da Rosa (Buca) e o 
chefe do departamento de compras, 
Ivan Carlos.
 
Magrelo fez questão de reforçar o 
compromisso e parceria de trabalho.

“Mesmo o nosso vice-prefeito Julinho 
não ter vencido as eleições, quero 
reforçar que o nosso grupo de trabalho 
continua firme com o secretário e 
deputado Artagão Júnior, que sempre 
estará à frente na busca de recursos 
junto ao Governo do Estado. Também 

o nosso mandato vai até 31 de 
dezembro, e ainda temos trabalho a 
ser feito. Mas mesmo depois, 
continuaremos firmes, com os nossos 
vereadores e demais lideranças, não 
medindo esforços para continuar 
promovendo o desenvolvimento de 
Lidianópolis juntamente com o Artagão 
Júnior”, enfatizou o prefeito.

Magrelo ainda esteve no Incra (Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária) para buscar informações a 
respeito do processo de aposentadoria 
de produtores rurais, e na Secretaria 
de Esporte e Turismo, onde discutiu a 
realização das competições do projeto 
Piá Bom de Bola no município. 

Dia 5
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Recursos para escolas 
de Paranaguá e 
Laranjeiras do Sul

No dia 7, Artagão Júnior confirmou na Secretaria de Educação a autorização do 
processo licitatório para conclusão de obras na Escola Estadual Indígena Pindoty, em 
Paranaguá, e no Colégio Estadual do Campo Joany Guilherme de Lima, em Laranjeiras 
do Sul.

Os valores viabilizados pelo Governo do Estado são de R$ 150 mil para cada 
instituição de ensino. A abertura das propostas para as obras na escola de Paranágua 
está marcada para o dia 9 de novembro, às 14h30. 

Já para Laranjeiras do Sul está marcada para o dia 26 de outubro, às 8h30, por meio 
de sistema eletrônico. 

“Toda demanda da Educação está sendo tratada com prioridade. Agradecemos ao 
governador Beto Richa por mais este atendimento”, disse Artagão Júnior. 

Dia 7
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. No dia 7, feriado da Independência, começou o dia com 
reunião em Marquinho, onde apoia Maria Accordi para 
prefeita. À tarde, participou de comício em Rio Bonito do 
Iguaçu, com o apoio ao candidato Ademir Fagundes (o 
Gaúcho), e finalizou o dia com reunião em Porto Barreiro, 
onde apoia a reeleição da prefeita Marinez Crotti.

No dia 8, Artagão Júnior participou de caminhada em 
Mato Rico, com o candidato Joaquim Ortiz, fez carreata em 
Quarto Centenário, com o prefeito e candidato a reeleição 
Reinaldo Krachinski. À noite, esteve em comício em 
Juranda, com o apoio a Leila Amadei para prefeita e 
finalizou o dia e em Nova Cantu, apoiando a reeleição do 
prefeito Airton Agnolin.

Outubro/2016

Da Universidade Federal do Paraná (UFPR), no dia 
10, o secretário da Justiça, trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, recebeu o 
coordenador da Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares (ITCP), Luiz Panhoca, o vice-
coordenador Denys Dozsa e o servidor Sandro Miguel 
Mendes.

“No começo dos anos 2000 a UFPR desenvolvia um 
projeto com a Secretaria de Trabalho de qualificação 
profissional. A nossa intenção é que seja retomado 
este convênio, com o intuito de fomentar a geração de 
empregos e qualificar o mercado de trabalho”, explicou 
Dozsa. 

Secretário recebe coordenador da 
Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares da UFPR

Dia 10



Dia 12
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Vereador Carlos Alberto Machado (Magrão).

Prefeito Carlos Gil e primeira-dama e 
secretária da Assistência Social, Gertrudes 
Bernardy.

Mais atendimentos

PORTO BARREIRO

LARANJEIRAS DO SUL

IVAIPORÃ

REBOUÇAS

Prefeita Marinez Crotti e secretário 
administrativo José Crotti.  

Vice-prefeito Antonio Padilha e ex-secretária 
municipal de Educação Silvia Letícia Padilha. 

Dia 10
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Também no dia 10, Artagão 
Júnior recebeu o presidente 
da Juventude do PSB no 
Paraná (JSB-PR), Wellington 
Silveira Filho, além do 
secretário da Negritude JSB, 
Anderson Canone, do 
presidente do JSB-
Guarapuava, Edegar Morando 
Junior, e da secretária de 
comunicação, Luana Sabrini 
Gonçalves.
Na ocasião, abordaram 
questões relacionadas à 
reforma do Ensino Médio e ao 
movimento estudantil, como a 
fomentação de Diretórios 
Centrais dos Estudantes 
(DCEs). Artagão Júnior é o 
presidente do PSB de 
Guarapuava. 

Juventude PSB-PR

Publicação do livro da 
história de Guamiranga está 
programada para novembro

No dia 11, a prefeita de Guamiranga, acompanhada do secretário municipal de Obras, João Orestes 
Fenker, e da assessoria do secretário e deputado Artagão Júnior, foi à Seti (Secretaria da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior) para apresentar o esboço do livro que conta a história do município.

O livro está sendo produzido em parceria com a Seti e a previsão é que seja publicado em novembro. 

Dia 10

Dia 11
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Mais atendimentos

VIRMOND

BORRAZÓPOLIS

CAMPINA 
DO SIMÃO

Prefeito eleito de Virmond, Neimar 
Granoski, e vice Fernando Mierzva.

Prefeito reeleito Adilson Luchetti 
(Didi), contador Juliano Sonego e 
vereador eleito Valdinei Del Grande 
(Di).

Prefeito Laureci Miranda, presidente 
da Câmara Lenor Zanella, 
vereadores Robério Almeida Farias 
e Jair José da Cruz Ribeiro, 
vereador eleito Antonio Ferreira 
Ribas, suplente de vereador Eldo 
Matte e presidente do PR local José 
Adir Seleme.

Dia 11
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Hospitais de Irati, Guarapuava e 
Rebouças são beneficiados com 
habilitação de portarias

Em evento realizado no Palácio Iguaçu, 
no dia 17, foram assinadas portarias de 
habilitação de novos serviços de saúde 
para o Paraná. O Estado vai receber R$ 
54,5 milhões a mais por ano com essas 
habilitações que abrangem Santas Casas, 
hospitais filantrópicos e as UPAs.

Para o Paraná, o Ministério vai repassar 
R$ 39,1 milhões para 24 hospitais em 
todas as regiões do Estado ampliando o 
acesso da população a serviços voltados 
para o atendimento ortopédico, de 
urgência e emergência, leito de UTI, entre 
outros serviços hospitalares. Outros R$ 
15,4 milhões por ano vão para a 
manutenção de Unidades de Pronto 
Atendimento (UPA) que estavam em 
funcionamento sem a devida contrapartida 
do Ministério da Saúde.

O secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, destaca os investimentos na Santa 
Casa de Irati, no Hospital de Caridade 
São Vicente de Paulo, em Guarapuava, e 
no Hospital de Caridade Dona Darcy 
Vargas, em Rebouças.

“Para a Santa Casa de Irati são R$ 422 
mil para custeio de parto. Para o São 
Vicente de Paulo em Guarapuava são R$ 
1,1 milhão para o plano de ação regional 
na Rede Cegonha. Já para o Dona Darcy 
Vargas em Rebouças são R$ 1,5 milhão 
para unidade especializada em cuidados 
prolongados. Fico muito feliz com a ação 
rápida do Governo do Estado e do 
Ministério da Saúde em assinar as 
portarias que habilitam todos esses 
serviços”, disse Artagão Júnior. 

Dia 17
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Calçalmento em Lidianópolis

O prefeito de Lidianópolis Celso Antonio Barbosa (Magrelo), o vice Julinho, o vereador Nuna 
e o vereador eleito Claudio Hipólito foram recebidos no dia 17 pelo secretário e deputado 
Artagão Júnior.

Eles também foram à Seab (Secretaria da Agricultura e Abastecimento), da onde estão sendo 
liberados R$ 241 mil referentes à parcela do calçamento com pedras irregulares na estrada 
da Água do Guaimbê. 

O prefeito de Pitanga Altair 
Zampier foi atendido por Artagão 
Júnior no dia 18, oportunidade em 
que foi discutida uma demanda 
junto ao DER-PR.

“Estamos solicitando a intervenção 
do secretário e deputado junto ao 
DER para que seja agilizado o 
projeto de readequação e 
cascalhamento na PR-239, que 
liga Pitanga a Mato Rico”, explica o 
prefeito.

O município está cedendo a 
cascalheira para a execução da 
obra. O trecho entre os dois 
municípios é de 45 km. Além da 
possibildade de readequação, há 
um projeto, no valor de R$ 122 
milhões, para pavimentação do 
trecho que se encontra na diretoria 
técnica do DER aguardando 
viabilidade orçamentária. 

Cascalhamento 
Pitanga a Mato Rico

Dia 18

Dia 17
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No dia 18, Artagão Júnior recebeu visita de Ariranha do Ivaí, Lidianópolis, Ivaiporã e Quarto 
Centenário.

De Ariranha do Ivaí, estiveram o prefeito eleito Cicatto e o vice Carlão. De Lidianópolis, o 
prefeito Magrelo, o vice Julinho, o vereador Nuna e o vereador eleito Claudio Hipólito. De 
Ivaiporã, o prefeito Carlos Gil, o prefeito eleito Miguel Amaral, o vereador e vice-prefeito eleito 
Wilsinho da Saúde e os vereadores Sabão e Zé do Bar. De Quarto Centenário, o prefeito 
Reinaldo Krachinski e o secretário de administração, Marcio Krachinski. 

ARIRANHADO IVAÍ, LIDIANÓPOLIS, 
IVAIPORÃ E QUARTO CENTENÁRIO

Dia 18
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Prefeita eleita Leila Amadei, 
e a vice Joelma Demeneck,

Prefeito eleito Valdenei de 
Souza (Ney), vice Zezé, 
contador João Flávio Marioti e 
advogado Fernando Soares.

Mais atendimentos

JURANDA

PALMITAL

Dia 18



Dia 25
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Inauguração do Centro de Capacitação 
Técnica em Laranjeiras do Sul

Outubro/2016

Foi inaugurado o Centro de Capacitação 
Técnica de Laranjeiras do Sul no dia 19, 
obra que teve investimento de R$ 350 
mil do Governo do Estado e que vai 
atender antiga demanda do município.

O secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos (Seju), deputado 
Artagão Júnior, participou da solenidade, 
juntamente com a prefeita Sirlene 

Svartz, o presidente da Associação 
Comercial e Empresarial, Fabiano 
Franciosi, além de secretários e demais 
lideranças políticas.

O centro, que teve a intervenção direta 
do secretário e deputado Artagão Júnior 
junto à Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (Seti), ofertará cursos 
técnicos em parceria com o Sistema S.

Dia 19



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul

15Outubro/2016

Artagão Júnior e Cesar Filho tratam da 
construção do Cense em Guarapuava

O secretário da Justiça, Trabalho 
e Direitos Humanos, deputado 
Artagão Júnior, visitou o prefeito 
de Guarapuava, Cesar Silvestri 
Filho, no dia 20, quando deram 
encaminhamento à construção do 
Cense (Centro de 
Socioeducação) e a mudança de 
local da 14ª SDP. 

“Sabemos que a segurança 
pública é dever do Estado, mas 
os municípios precisam e devem 
dar apoio para garantir a 
segurança da população, por isso 
estamos dando continuidade às 
negociações, junto ao Governo 
do Estado, para a concretização 
desses projetos", explica o 
prefeito.

De acordo com  Artagão Junior, 
"o judiciário está mobilizado por 
esta causa. Todos foram 
unânimes em nos dizer que 
Guarapuava, assim como a 
região central, necessita dos 
serviços do Cense, o que vai 
ajudar na recuperação de jovens 
que precisam de atendimento 
socioeducativo”, afirma. 

Mudança da 14ª SDP

Durante a reunião, também discutiram o projeto de mudança 
de local da 14ª SDP. "Precisamos do apoio do Estado para 
conseguir construir uma nova estrutura para abrigar os 
detentos em Guarapuava. Hoje o local, além de oferecer 
péssimas condições, está praticamente no centro da cidade", 
ressalta o prefeito.

Momentos antes da reunião, o prefeito e o secretário 
receberam a visita de alunos da Escola Municipal Hipólita 
Nunes de Oliveira.

Dia 20



Dia 26
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No dia 24, Artagão Júnior recebeu a visita 
da deputada estadual Cristina Silvestri, 
oportunidade em que discutiram 
demandas de Guarapuava e região. 

Deputada 
Cristina Silvestri

Mais atendimentos

Prefeito Polaco da Pá, o qual tratou 
de assuntos referentes a poços 
artesianos e ao andamento da obra 
do pátio de máquinas, cujos 
recursos viabilizados pelo Governo 
do Estado são de R$ 300 mil. 

NOVA LARANJEIRAS
Prefeito eleito de Nova Laranjeiras, 
Eugenio Bittencourt.

NOVO ITACOLOMI

Dia 25

Dia 25Dia 24



Dia 29
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Mais atendimentos

Prefeito Laureci Miranda, 
acompanhado do assessor José Adir 
Seleme, da secretária municipal de 
Educação, Maristela Brasil Miranda, e 
do vereador de Bituruna, Remi Girotto. 

PARANAGUÁ

CAMPINA DO SIMÃO

SÃO JOÃO DO IVAÍ

Prefeito Edison Kersten. 

Prefeito Fábio Hidek.  

Dia 26
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Segurança, poços artesianos e 
ação social de Marilândia do Sul 
são pauta de discussão

Outubro/2016

Demandas e projetos de Marilândia do Sul foram discutidos, no dia 27, na 
Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju). O prefeito Pedro Sérgio 
Mileski, acompanhado da primeira-dama e secretária de Ação Social, Anderléia 
Bueno Mileski, pediu ao secretário e deputado Artagão Júnior intervenção junto ao 
Governo do Estado em questões referentes à segurança do município. Também 
tratou da viabilização de dois poços artesianos, que serão perfurados nas 
comunidades de Engenho Velho e Carqueijo.

A secretária Anderléia fez encaminhamentos ao Provopar Estadual, solicitando 
doações para atender as famílias carentes de Marilândia do Sul. 

Dia 27



19Outubro/2016

Mais atendimentos

RIO BONITO 
DO IGUAÇU

Prefeito eleito Ademir Fagundes 
(Gaúcho), vereador eleito Givan 
de Oliveira (Galera), vereador 
reeleito José Ferreira da Silva 
(Decao), presidente do PSB local, 
Genir Galera, agricultores Hélio 
Oliboni e Hélio Moraes, e 
enfermeira Keullin Oliboni.

IRATI

PITANGA

Prefeito eleito Jorge Derbli, 
acompanhado do chefe da 
regional de Saúde, João 
Almeida Júnior, e do 
presidente da Associação 
Comercial, Oscar Muchau.

Vereador eleito André Luiz 
de Oliveira, que foi 
secretário de esportes do 
município. André foi o 
vereador mais votado, com 
865 votos. 

Dia 31
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Este é apenas um resumo das atividades do 
secretário e deputado Artagão Júnior em Outubro.
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
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