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No dia 1º, foram liberados R$ 93 
milhões em recursos para 
investimentos em melhoria e 
ampliação dos sistemas de água e 
esgoto de 20 municípios 
paranaenses. O secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão 
Júnior, acompanhou o prefeito de 
Ivaiporã, Miguel Amaral, que 
recebeu R$ 2,3 milhões para 
investimento no sistema de 
abastecimento de água.

“Os recursos serão usados para a 
construção de um reservatório de 
mil metros cúbicos, que vai ficar 
na Rua Souza Naves, além de uma 

estação elevatória e a construção 
de estação de tratamento de lodo”, 
informou o deputado Artagão 
Júnior.

Segundo ele, tais investimentos 
preparam o sistema de 
abastecimento para o crescimento 
da cidade. “O atendimento à 
população vai ficando cada vez 
mais qualificado. Sabemos que a 
Sanepar está investindo, mas 
sempre é preciso fazer mais. 
Juntamente com o prefeito 
Miguel Amaral, o governador 
Beto Richa, o presidente da 
Sanepar, Maounir Chaowiche, 
comemoramos mais esses 

investimento”.

O prefeito Miguel Amaral 
destacou os benefícios. “É 
importante dizer que é 
investimento em água potável. É o 
que Ivaiporã quer fazer nesta 
gestão. Já estamos investindo 
nesta área, fazendo ligação de 
água para Cruzeirinho, Santa 
Luzia e Severiano. São quase 15 
km de encanamento. Vamos levar 
água potável e de qualidade a 
todas as áreas de Ivaiporã que 
ainda não têm e vamos melhorar 
o abastecimento onde já tem”, 
explicou o prefeito.

Ivaiporã recebe investimentos na ampliação 
do sistema de abastecimento de água

Dia 1º
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ATENDIMENTOS

Guarapuava

Laranjeiras do Sul

Diamante do Sul

Virmond

Vereador Gilson da Ambulância.

Vereador Marcio dos Alexandre.

Prefeito Fernando Risso.

Prefeito Neimar Granoski, 
acompanhado da primeira-dama e 
secretária de Assistência Social, 
Marliza Schuartz Granoski, da 
secretária de Educação, Estela 
Fredecheski, do vereador Rodrigo 
Gonçalves e do presidente da 
Câmara, Nicolau Russen.

Dia 1º
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ATENDIMENTOS

Boa Ventura de São Roque

Godoy Moreira

Marilândia do Sul

Prefeito Edson Hoffmann, 
secretário de Administração 
Adilson Roque dos Santos, 
controladora interna Angela 
Strapasson e assessor jurídico 
Agnaldo Vujanski.

Prefeito José Gonçalves 
acompanhado do diretor do 
departamento de administração, 
Primis de Oliveira.

Prefeito Aquiles Takeda 
Filho, na companhia da 
primeira-dama e contadora 
da prefeitura Daiane 
Delamico. 

Dia 7
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Inácio Martins, Porto Barreiro e 
Ariranha do Ivaí levam demandas à Casa 

Os prefeitos Junior Benato (Inácio Martins), Marinez Crotti (Porto Barreiro) e Augusto Cicatto 
(Ariranha do Ivaí) trataram de demandas de seus municípios, no dia 8, com o chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni. Acompanhados do secretário e deputado Artagão Júnior, os prefeitos discutiram 
projetos já em andamento e solicitaram novas liberações de recursos.

O prefeito Junior Benato solicitou um Raio-X 
para atender a saúde de Inácio Martins. O 
aparelho, que custa em torno de R$ 120 mil, será 
liberado a partir de janeiro.

A prefeita Marinez Crotti, acompanhada do 
assessor Edilson Martins e dos secretários José 
Crotti (Administração) e Claudir Crotti (Aviação e 
Obras) fez a solicitação de um ônibus para 
atender a Assiscop (Consórcio Intermunicipal 
Saúde do Centro Oeste Paraná). Como presidente 
da associação, a prefeita justificou o pedido para 
atender os pacientes que realizam tratamento em 
outros municípios. Os recursos necessários são de 
R$ 450 mil e também foram garantidos para o 
começo do ano que vem. Ainda na reunião foi 
discutido o projeto para a construção do centro de 
eventos.

O prefeito Augusto Cicatto, na companhia do vice 
Carlos Bandiera de Mattos, discutiu o andamento 
da obra da Escola Municipal Demétrio Verenka, 
cujos recursos que estão sendo investidos giram 
em torno de R$ 2,6 milhões (70% Estado e 30% 
município). Na oportunidade, o prefeito solicitou 
um aumento na participação do Estado.

PORTO BARREIRO

INÁCIO MARTINS

ARIRANHA DO IVAÍ

Dia 8
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INAUGURAÇÃO DA 
NOVA SEDE DO PROCON-PR

O Procon-PR mudou de endereço 
e agora passa a atender a 
população na Rua Emiliano 
Perneta, 47, perto das praças Rui 
Barbosa e Zacarias, no centro de 
Curitiba. A nova sede foi 
inaugurada no dia 13 pelo 
governador Beto Richa, o 
secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, deputado 
Artagão Júnior, e o prefeito da 
capital paranaense, Rafael Greca.

ECONOMIA - O Governo do 
Estado investiu cerca de R$ 650 
mil na compra de mobiliário e 
computadores para as novas 
instalações. Apesar deste 
investimento, a mudança de 
endereço vai trazer economia aos 
cofres públicos a longo prazo, 

segundo o secretário Artagão 
Júnior.

“Só em aluguel, por ano, vamos 
ter uma economia que passa dos 
R$ 100 mil. Sem contar a 
economia em energia elétrica, já 
que na nova estrutura todas as 
lâmpadas são de LED, o que gera 
uma economia de, pelo menos, 
60% na conta de luz.”

COMODIDADE - Para o prefeito 
Rafael Greca a nova instalação 
resolve dois problemas antigos da 
capital parananense. “Em 
primeiro lugar torna o órgão mais 
acessível e, em segundo, ocupa 
um imóvel que estava 
deteriorado”, disse. A nova sede 
está no prédio do antigo Cine 

Rivoli, cinema inaugurado na 
década de 1960 que fechou suas 
portas em 1982.

“O Procon cresceu nesses dez 
anos. A necessidade de mudança 
era antiga já. O espaço ficou 
pequeno, o prédio era antigo, 
precisava de uma boa reforma e o 
acesso era difícil”, contou a 
Diretora do Procon-PR, Cláudia 
Silvano.

O atendimento aos consumidores 
nas novas instalações funciona 
normalmente a partir desta 
segunda-feira (13), das 9h às 17h. O 
telefone 0800 41-1512 também já 
está disponível.

Dia 13
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DIA 6
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Marilândia do Sul solicita 
implantação de torre 4G da Tim

No dia 13, foi realizada reunião com o prefeito de Marilândia do Sul, Aquiles Takeda 
Filho, para alinhar questões sobre a implantação da torre 4G da Tim no distrito 
Nova Moreira. 
 
Na oportunidade, o representante da operadora de telefonia, Cleber Rodrigo 
Affanio, que participou da reunião, disse que o projeto será apresentado para a 
equipe responsável da Tim e que em janeiro uma nova reunião será feita com o 
deputado Artagão Júnior para concluir a situação.
 
O prefeito Aquiles enfatizou que torre vai atender os moradores de Nova Moreira e 
São José e que esse é um pedido antigo da população que reside nos distritos.
 
Estavam presentes na reunião o presidente da Câmara Municipal de Marilândia do 
Sul, Vinicius Costa, a vereadora Tatiane Martinez e o vereador Marcos Rocha.

Dia 13
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No dia 14, o prefeito de Palmital Ney de Souza e o prefeito de Kaloré, Washington Luiz da 
Silva, assinaram convênios com o Governo do Estado.

O prefeito Ney garantiu R$ 1 milhão para equipamentos rodoviários: uma Motoniveladora, 
uma Escavadeira Hidráulica e uma Retroescavadeira 4X4.

O prefeito Washington de Kaloré e o vereador Magayver asseguraram um veículo para a 
saúde. O recurso liberado vai atender o distrito Jussiara.

Dia 14
Palmital e Kaloré garantem 
maquinários e veículos
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Pinhão vai receber mais 
efetivo e nova viatura policial

No dia 14, Artagão Júnior participou de reunião, no Palácio do Iguaçu, com o secretário chefe da Casa 
Civil, Valdir Rossoni, vereadores e lideranças do Pinhão para ajustar questões da segurança pública do 
município e região.

Na reunião, foram solicitados o aumento do efetivo policial e mais uma viatura para Pinhão. Hoje o 
município conta com 13 policiais militares e 2 viaturas. “Estamos ajustando as questões junto do 
município e Estado para que possamos encaminhar mais efetivo e assim seja garantida uma maior 
segurança para a população local”, destacou o deputado Artagão Júnior.

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, disse que os tramites estão sendo resolvidos e que a demanda será 
atendida. 
 

No mesmo dia, foram liberados R$250 mil para os colégios estaduais de Campo, 
Professor Júlio Moreira e São José, ambos recursos do Programa Reparo Rápido da 
Fundepar. Para o CEEBJA foi liberado R$250 mil. Para o Colégio Morski, R$200 mil.

Recursos para a 
Educação de Pinhão

Dia 14
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Agência do Trabalhador de 
Arapongas vai receber melhorias

Artagão Júnior visitou no dia 16 a cidade de Arapongas, 
onde esteve na Agência do Trabalhador da cidade e 
conversou com a gerente da unidade, Queli Cristina 
Souza Lira, sobre os novos equipamentos e um carro que 
serão enviados à Agência. “Nós estamos fazendo grandes 
esforços e aos poucos estamos conseguindo modernizar 
e melhorar as estruturas das Agências do Trabalhador 
pelo estado do Paraná”, comentou o secretário.
 
Artagão Júnior foi informado também da chegada das 
carteiras de identidade feitas durante o Programa 
Criança e Adolescente Protegidos, realizado em 
Arapongas, na segunda semana de outubro. “Só aqui na 
cidade são mais de 700 crianças e adolescentes que 
agora possuem o documento de identificação”, salientou 
Artagão. 
 
O secretário e deputado esteve reunido também com o 
prefeito Sergio Onofre. Na oportunidade, eles puderam 
debater questões do projeto para construção de uma 
unidade socioeducativa na cidade. Durante a reunião, 
Artagão também conversou com a equipe da prefeitura 
de Arapongas e pôde dar orientações sobre o envio do 
projeto para a construção do Cense aos responsáveis na 
Seju. 

Dia 16
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Visitas a Borrazópolis, 
Lidianópolis e Lunardelli

Lunardelli

Na sequência, passou por Lunardelli, onde prestou contas do trabalho e falou dos investimentos 
conquistados durante o mandato do ex-prefeito Hilário Vanjura. Nos últimos anos foram diversos 
investimentos realizados graças a parceria com o ex-prefeito. E, até janeiro do ano que vem, serão 
viabilizados R$ 120 mil para a compra de uma ambulância para o município, atendendo a solicitação feita 
por um vereador da cidade.
“Eu continuo apoiando Lunardelli, seja como deputado, como secretário de Estado, e posso ajudar a 
fazer muito mais pelo município”, falou Artagão Júnior.

Ainda no dia 16, o secretário e deputado Artagão Júnior cumpriu agenda no vale do Ivaí.

Borrazópolis

O deputado passou por Borrazópolis, onde se reuniu com o prefeito Didi e o vereador Di. Na oportunidade, 
Artagão Júnior visitou a APAE do município e conheceu as turmas de crianças e adolescentes.

Lidianópolis

Em Lidianópolis, esteve reunido com lideranças políticas e debateram questões referentes aos recursos que 
já foram liberados e que estão sendo trabalhados para o município.

Dia 16
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Artagão Júnior se reuniu na noite do dia 16 com o prefeito de Ivaiporã, Miguel do Amaral, o ex prefeito, 
Carlos Gil, o vereador Sabão, demais vereadores e lideranças. Durante o encontro, Artagão prestou contas 
dos trabalhos realizados, falou dos investimentos já viabilizados e que ainda estão sendo trabalhados para 
a população da cidade.
 

“Nós temos trabalhado bastante, seja como deputado ou como secretário, para conseguir avançar nas 
melhorias realizadas aqui na cidade e que beneficiam os moradores de Ivaiporã”, comentou.

reunião em ivaiporã

Dia 16
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Irati recebe viaturas e assina convênio 
para formação de guardas municipais

No dia 17, foi  assinado o convênio para o 
Curso de Formação da Guarda Municipal 
de Irati. Estavam presentes na assinatura 
o prefeito Jorge Derbli, o deputado federal 
Sandro Alex, entre outras lideranças 
locais. 

Para o comandante da Guarda Municipal 
de Irati, Paulo César, este curso, que será 
realizado em fevereiro de 2018, é 
primordial para as atividades realizadas 
junto à população. “Metade dos guardas 
ainda não havia feito esse curso de 
formação básica. Agora, depois de quatro 
anos, graças aos esforços do deputado 
Artagão Júnior, do prefeito de Irati, do 
Conselho de Segurança da cidade, esse 
curso vai se tornar uma realidade”, 
afirmou o comandante.

Durante o evento, foram entregues 
também duas viaturas novas para a 
Guarda Municipal. 

“Essas eram conquistas que vinham 
sendo buscadas há muito tempo. E nós 
podemos ajudar a acelerar o processo 
para que esse convênio entre a Polícia 
Militar e a Guarda Municipal se 
concretizasse, tornando possível a 
realização deste curso de formação, que 
vai capacitar ainda mais, vai qualificar 
ainda mais, para o bom atendimento da 
nossa sociedade. Precisamos citar 
também o empenho do prefeito Jorge 
Derbli e do deputado federal Sandro 
Alex na liberação de emendas para a 
realização destes projetos”, comentou o 
deputado Artagão Júnior. 

Dia 17
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1ª Etapa da Corrida de Carrinho 
de Rolimã em Guarapuava
No dia 19,  em Guarapuava, na companhia de vereadores e lideranças, 
Artagão Júnior participou da 1ª Etapa do Campeonato de Carrinho de 
Rolimã, que aconteceu no bairro Bonsucesso.

O campeonato tem como objetivo resgatar as brincadeiras de fora de casa e 
estimular a interação entre pais e filhos. O evento, promovido pala Amaral 
Competições e Dj Severino, tem o apoio da Prefeitura de Guarapuava e 
Secretaria de Esportes e Recreação.

“Esse evento é uma grande festa e uma ótima oportunidade que temos de 
unir as nossas famílias e por isso apoiamos esses acontecimentos. 
Agradeço a todos que apoiaram este evento esportivo para nossa 
Guarapuava e nossas famílias”, disse Artagão.

O deputado Artagão Júnior também visitou a Feira do Lago, no Parque do 
Lago, onde passou pelas barraquinhas e exposições.

Dia 19



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15 NOVEMBRO 2017

festividades em rosário do ivaí
Ainda no dia 19, Artagão Júnior passou por Rosário do Ivaí, 
onde o prefeito Ilton Shiguemi Kuroda promoveu uma reunião 
no distrito de Campineiro do Sul. O prefeito também estava de 
aniversário. Estiveram presentes vereadores, lideranças e a 
população em geral. 

Dia 19
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R$ 1 milhão para colégios de pitanga, 
palmital, laranjal e santa maria do oeste

No dia 20, na companhia do chefe do Núcleo Regional de Educação de Pitanga, Jonas 
Crensiglova, o secretário e deputado Artagão Júnior viabilizou junto ao Governo do 
Estado a liberação de R$ 1 milhão para reformas e obras em quatro colégios estaduais dos 
municípios de Pitanga, Palmital, Laranjal e Santa Maria do Oeste .

Pitanga: Foram liberados R$ 300 mil para o Colégio Estadual Júlia H. de Souza; 
R$ 100 mil para o Colégio Antônio Dorigon e a incorporação do terreno ao lado 
do colégio para que possa ser ampliado e estruturado o espaço da escola. 
Também foram liberados R$ 150 mil  para o Colégio Estadual do Campo Rio do 
Meio.

Palmital: R$ 100 mil para o Colégio Estadual João Cavalli da Costa.

Laranjal: R$ 400 mil para reformas e obras do Colégio Estadual de Laranjal.

Santa Maria do Oeste: R$ 100 mil para o Colégio Estadual do Campo João 
Cionarck.

Dia 20



Dia 29
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Governo do Estado anuncia liberação de 
mais R$ 100 milhões para 250 municípios

O Governo do Estado confirmou no dia 21 mais R$ 100 milhões para cerca de 250 
municípios investirem em melhoria urbana, agricultura, esporte, caminhos para coleta 
seletiva de lixo, obras de combate à erosão. Do total, R$ 63,7 milhões são de recursos a 
fundo perdido. Outros R$ 36,3 milhões são em financiamento junto ao Estado.

Foram liberados R$ 290 mil para aquisição de caminhões para coleta seletiva de lixo aos 
municípios de: Ariranha do Ivaí; Candido de Abreu; Bom Sucesso; Juranda; Diamante 
do Sul (mais R$ 1,2 milhão do convênio com a Sedu para reforma e ampliação do 
Ginásio de Esportes); Novo Itacolomi; São João do Ivaí; São Pedro do Ivaí; Marumbi e 
Rosário do Ivaí. Também vão receber tubos de concreto para obras de saneamento e 
drenagem, os municípios de Ariranha do Ivaí; Ivaiporã e Foz do Jordão.

Bom Sucesso Foz do Jordão Quarto Centenário

Rosário do Ivaí Ariranha do Ivái São Pedro do Ivaí

São João do Ivaí Kaloré Diamante do Sul

Dia 21



Dia 16
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Ivaiporã, Goioerê, Foz do Jordão, 
Reserva do Iguaçu e Cambira

ATENDIMENTOS

O secretário e deputado Artagão Júnior recebeu em seu gabinete no dia 21 os prefeitos, 
vereadores, secretários e lideranças. 

IVAIPORÃ - Na reunião, o prefeito Miguel do Amaral debateu com o deputado questões 
referentes a uma liberação de R$ 250 mil para  recape asfáltico da Av. Maranhão.

GOIOERÊ – O vice-prefeito Ernani Leite discutiu questões sobre o terreno para construção do 
Centro de Socioeducação no município.

FOZ DO JORDÃO E RESERVA DO IGUAÇU – O prefeito de Foz do Jordão, Ivan Pinheiro, e 
vereadores de Reserva do Iguaçu se reuniram com o secretário e deputado para ajustar demandas 
dos municípios e regiões próximas.

CAMBIRA – O ex-prefeito Sidinei Bellini fez uma visita de cortesia. 

 

Dia 21
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Representantes do Jornal dos Bairros Litoral: Administradora Jéssica 
Fernandes,  editor Gilberto Fernandes e o colunista Luiz Henrique de 
Mello Santana. O jornal também circula em Morretes, Antonina e 
Guaraqueçaba.  

 Vereadores Marcio dos Alexandre, Junior Gurtat e Valdonir Panato.

ATENDIMENTOS

PARANAGUÁ

LARANJEIRAS DO SUL

Dia 21
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Colégios de Turvo, Foz do Jordão e Pinhão 
recebem R$ 1,3 milhão do Governo do Estado

No dia 22, foram confirmados mais de R$ 1,3 milhão em recursos do Governo do Estado para 
colégios de Turvo, Foz do Jordão e Pinhão. Artagão Júnior acompanhou os diretores dos colégios 
em reunião com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, quando foram garantidos os investimentos 
em obras nas estruturas, através do programa Reparo Rápido.

Confira quanto cada colégio está recebendo:

Colégio Estadual Edite Cordeiro Marques (Turvo): R$ 250 mil
Colégio Estadual Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro (Turvo): R$ 250 mil
Colégio Estadual de Segredo (Foz do Jordão): 250 mil
Colégio Estadual Santo Antônio (Pinhão): R$ 400 mil
Colégio Estadual do Campo Cornélio Pires Ribeiro (Pinhão): R$ 200 mil

Acompanharam a reunião a diretora do colégio Edite Cordeiro Marques, Circe Gorete Klosovske, 
o diretor do colégio Professores Edvaldo e Maria Janete Carneiro, Roberto Fiuza Matias, o diretor 
do colégio do Segredo, Paulo Cesar Maurina, a diretora do colégio Santo Antônio, Angélica Lopes 
Ida, e a diretora do colégio Cornélio Pires Ribeiro. Também estiveram presentes o chefe do Núcleo 
Regional de Educação de Guarapuava, Marlon Douglas Pires, o prefeito de Foz do Jordão, Ivan 
Pinheiro, e os vereadores de Pinhão Samoel Ribeiro e Alexandro Camargo. 

Dia 22
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PROET FORMA ALUNOS
 EM GUARAPUAVA

Cerca de 100 alunos de três turmas do 6º ano 
do Colégio Estadual Professor Amarílio, em 
Guarapuava, se formaram no PROET 
(Programa Educacional para o Trânsito), no dia 
23.
A iniciava, em caráter de projeto-piloto, tem 
como objetivo trabalhar o tema trânsito de 
forma interdisciplinar com alunos de escolas 
estaduais, em uma parceria do Detran, 
Secretaria de Estado da Educação e Polícia 
Militar.
 “Programa de extrema importância que se 
antecipa na educação do trânsito. Os alunos 
que se formam hoje serão os motoristas de 
amanhã”, disse Artagão Júnior, que participou 
do evento de formatura.
 O PROET, funcionando nos moldes do 
PROERD (Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência), tem 
Guarapuava como cidade pioneira
 “Temos que parabenizar a comunidade 
escolar de Guarapuava pela iniciativa, assim 
como os pais e os alunos. É uma ideia que 
vamos sugerir para que seja difundida em 
todo o Paraná. Na linha do PROERD, este 

projeto tem conceito educacional 
diferenciado, mas com ênfase para o 
trânsito”, explicou o deputado.
 
O programa
 
Com uma aula semanal de 50 minutos 
durante oito semanas, os alunos recebem 
conteúdos e discutem temas com os quais 
conviverão quando passarem pelo processo de 
primeira habilitação, incluindo legislação, 
direção defensiva, noções de primeiros 
socorros, proteção, além do respeito ao meio 
ambiente e o convívio social. De acordo com a 
pedagoga Raquel Scalabrin, da equipe do NRE 
de Guarapuava, mais três escolas da rede 
estadual do município participarão do 
programa em 2018.
 “Já estão confirmados os colégios Antônio 
Tupy Pinheiro, Manoel Ribas e novamente o 
Professor Amarílio. Ainda há, segundo a 
Patrulha Escolar, mais um colégio do 
município de Pinhão que vai aderir”, 
informou Raquel.
 Dia 23
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guarapuava: visita A Agência do 
Trabalhador E homenagem no Hemocentro

No Hemocentro, estava sendo realizada uma homenagem aos 
doadores de sangue mais antigos da regional, muitos deles 
doadores há mais de 20 anos.
 
Também estavam presentes professores e alunos da Escola 
Padre Estanislau Cebula, que estão desenvolvendo projeto de 
conscientização e incentivo à doação de sangue.

Cumprindo agenda em Guarapuava no dia 24, o secretário e deputado Artagão Júnior visitou a 
Agência do Trabalhador e o Hemocentro.

Reunido com o gerente da 
agência, Cesar Maluza, e 
demais funcionários, foi 
discutido o atual bom 
momento da geração de 
empregos no estado bem 
como projetos a serem 
desenvolvidos.

Agência do Trabalhador

Hemocentro

Dia 24
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FESTIVIDADES

Inácio Martins

Em Cândido de Abreu, nas festividades alusivas 
ao 63º aniversário de emancipação, Artagão 
Júnior esteve com o prefeito Junior Reis, o vice 
Rene Romanichen e demais lideranças e pôde 
prestar contas do trabalho que vem sendo 
realizado em prol do município, com recurso 
sendo viabilizados junto ao Governo do Estado.

Em Inácio Martins, na 
companhia do prefeito Junior 
Benato, o deputado prestigiou o 
Rodeio da Integração e também 
as festividades alusivas ao 
aniversário de 57 anos do 
município.

Cândido de Abreu

Dia 26

Dia 26
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quase 400 famílias em Juranda 
terão seus imóveis regularizados

A prefeita de Juranda, Leila 
Amadei, esteve com o secretário 
e deputado Artagão Júnior, no 
dia 27, quando foram discutidos 
os projetos do município que 
tramitam no Governo do Estado.
 
A prefeita também acompanhou 
na Cohapar (Companhia de 
Habitação do Paraná) a 
assinatura do contrato com a 
Fundação Israel Pinheiro para a 
regularização fundiária de 
imóveis de 386 famílias.
 

Dia 27

Vereadores de Lunardelli pedem intervenção

Com demandas da área de Saúde e Educação, os vereadores Claudinei Francisco de Sousa e José 
Carlos Mendonça, de Lunardelli, pediram que o deputado intervenha junto ao Governo do Estado 
para a liberação de R$ 120 mil. Os recursos que serão utilizados na compra de um veículo para o 
departamento de saúde, e R$ 100 mil, para a reforma da Escola Municipal do Campo Leonardo 
Becher, localizada no distrito de Primavera.
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Paraná é primeiro estado a adotar 
dispositivo para mulheres em risco

O Paraná é o primeiro estado a 
implantar o dispositivo de 
segurança preventivo como 
forma de garantir a proteção de 
mulheres em situação de risco, 
sob medida protetiva judicial. Na 
companhia do governador Beto 
Richa e da secretária da Família 
e Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa, o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão 
Júnior, participou do 
lançamento do dispositivo no dia 
27. O evento, realizado no 
Palácio Iguaçu, reuniu dezenas 
de mulheres, de vários setores da 
sociedade. Também foi 
apresentada a campanha “Você 
pode mais”, que aborda direitos, 
autoestima e liberdade das 
mulheres, mostrando que 
pequenos gestos ou palavras 
podem se caracterizar como 
violência. 
 
São 15 municípios prioritários 
elencados pela Coordenação da 
Política da Mulher para 
implantar o dispositivo. A 

Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social 
repassará às prefeituras o valor 
do aluguel do equipamento, pelo 
período de doze meses. O 
investimento para esta fase da 
implantação é de R$ 2,6 milhões.
 
FORTALECER - A secretária 
Fernanda Richa afirmou que 
tanto o dispositivo como a 
campanha fazem parte das ações 
integradas desenvolvidas pelo 
Governo do Estado, para 
fortalecer a proteção social e 
garantia de direitos das 
mulheres e suas famílias.
 
“O dispositivo será um aliado 
importante na proteção das 
mulheres que se sentirem 
ameaçadas com a proximidade 
de seus agressores. É uma ação 
pronta, de emergência, 
determinada por juízes, para 
que possa garantir, realmente, a 
integridade dessa mulher”, 
explica a secretária Fernanda. 
“Com esta medida, queremos 
que elas se sintam seguras para 

ir e vir, sabendo que estarão 
amparadas.”
 
A inspetora da Guarda 
Municipal de Curitiba, Cleusa 
Pereira, coordenadora da 
Patrulha Maria da Penha, disse 
que o equipamento vai 
fortalecer a mulher para que ela 
saia da situação de violência. “A 
mulher vai ser orientada de que 
maneira e quando ela vai 
acionar o equipamento”, 
explicou. A Patrulha da Maria da 
Penha, foi criada em 2014 em 
Curitiba e atende cerca de 3.600 
mulheres.
 
COMO FUNCIONA - A mulher 
em situação de risco é inserida 
no projeto por decisão judicial. 
Depois de cadastrada no sistema 
de monitoramento da Guarda 
Municipal, que registrará suas 
informações pessoais e do 
agressor, ela recebe o dispositivo 
de segurança. O aparelho é 
pequeno e de fácil manuseio.
 

Dia 27
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Repasse de R$ 1,2 milhão para 
obras de reparo é confirmado a 
colégios de Guarapuava e Pinhão

Quatro colégios de Guarapuava e um de Pinhão receberam a confirmação da liberação de 
recursos do Governo do Estado, no dia 27.
 
Artagão Júnior acompanhou os diretores das instituições de ensino em reunião com o chefe 
da Casa Civil, Valdir Rossoni.
 
Estiveram presentes os diretores de Guarapuava Cleto Rudinei Chiquito (Colégio Rui Barbosa – 
R$ 250 mil garantidos); Claudia Cristina Marcelino (CEEBJA – R$ 250 mil); Dilce Maria 
Scandolara Cardoso (Colégio Professora Leni Marlene Jacob – R$ 250 mil); e Elton Lange 
(Colégio Professor Pedro Carli – R$ 250 mil). De Pinhão, esteve a diretora do Colégio Estadual 
do Campo Bento Munhoz R. Neto, Cristiane Sulamar Tschá, que garantiu R$ 200 mil para a 
realização das obras.
 
“Nós agradecemos mais uma vez ao governador Beto Richa, ao Rossoni a liberação dos 
recursos para os colégios da nossa região. São demandas que foram apresentadas pelos 
diretores e reforçadas pelo chefe do NRE, Marlon Douglas Pires, e que hoje estamos tendo a 
confirmação do atendimento”, disse Artagão Júnior.
 

Dia 27



27 NOVEMBRO 2017

Os prefeitos Moacir Andreolla (Novo 
Itacolomi) e Adhemar Rejani (Marumbi) 
solicitaram a intervenção do deputado 
Artagão Júnior, no dia 28. De Novo 
Itacolomi, também estiveram presentes o 
vice-prefeito Wilson Lopes e o servidor 
Denis Felisbino.
 Os prefeitos estão pleiteando junto ao DER 
obras de reparo na ponte do Rio dos Patos, na 
divisa entre os dos municípios.
A ponte de cerca 30 metros de concreto 
ficou, de acordo com eles, bastante 
danificada depois das fortes chuvas.

Prefeitos de Novo Itacolomi e Marumbi pedem 
intervenção para recuperação de ponte

O município de Quarto Centenário vai receber 700 metros de tubos de concreto para a construção de 
galerias pluviais. O convênio foi assinado com o Instituto das Águas, no dia 28. O prefeito Reinaldo 
Krachinski e o diretor do departamento de Indústria e Comércio, Manoel Neto Cardoso, estiveram com o 
deputado Artagão Júnior, oportunidade em que agradeceram a intervenção para a liberação dos tubos. 
“Agradecemos ao deputado Artagão Júnior o apoio em todas as nossas demandas apresentadas”, disse o 
prefeito.
 De acordo com ele, as galerias serão construídas na Estrada Vila Rural Porto do Céu, na sáida para 
Goioerê.
 
Regularização fundiária
 
Na Cohapar foi assinado o contrato com a Fundação Israel Pinheiro, que fará a regularização fundiária de 
520 famílias de Quarto Centenário.  

Convênio com o Instituto das Águas garante 700 
metros de galerias pluviais em Quarto Centenário

Dia 28
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ATENDIMENTOS

São Jorge D’Oeste

Prefeito Gilmar Paixão, diretor da Câmara e ex-vereador Rodrigo 
Lorenzoni (Toto), servidor João Paulo Moreira, ex-vereador Idacir 
Gonçalves da Rocha e secretário de Agricultura, Alexandro Agostini.

 Prefeito Eric Kondo e amigo. 

Nova Santa Bárbara

Dia 28
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recape asfáltico 
em foz do jordão

O prefeito de Foz do Jordão, Ivan Pinheiro, recebeu a autorização para licitar obras de recape asfáltico, 
no dia 28. O secretário e deputado Artagão Júnior, que viabilizou os recursos (R$ 250 mil) na Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano, esteve com o prefeito. Segundo Ivan, o recape asfáltico será feito no 
quadro urbano do município.  

Godoy Moreira recebe dois 
veículos do Governo do Estado

O prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves (Zezinho), e o chefe do departamento de 
administração, Primis de Oliveira, receberam do Deto (Departamento de Gestão do Transporte 
Oficial) duas kombis, viabilizadas pelo deputado Artagão Júnior. 

Dia 28



Dezessete colégios de Guarapuava, Foz do Jordão, 
Pinhão e Reserva do Iguaçu receberam  no dia 29 
uma cota extra de material permanente do 
Governo do Estado. O valor total soma R$ 131,8 
mil, que foram autorizados pela Casa Civil, via 
Fundepar.
 
São recursos para a compra de câmeras de 
segurança e eletrodomésticos, em sua maioria. O 
secretário e deputado Artagão Júnior confirmou a 
informação. Segundo a professora Rubia Batini 
Grilo, do setor financeiro do Núcleo Regional de 
Educação de Guarapuava, há uma grande 
variedade de pedidos por parte dos colégios. “São 
câmeras, armários, plastificadores, micro-ondas, 
fornos, freezer, geladeira, tevês, ventiladores, 
entre outros”, explicou.
 No total, são 54 colégios do NRE de Guarapuava 
que fizeram o pedido de cota extra. Segundo o 
chefe do núcleo, Marlon Douglas Pires, a 
expectativa é que sejam liberados os recursos 
para todos. “Essa cota extra é inédita e será muito 
bem utilizada pelos colégios, pois são materiais 
essenciais para o trabalho em sala de aula”, 
ressaltou Marlon.

Artagão Júnior agradeceu o atendimento da 
demanda e enalteceu o bom momento financeiro 
vivido pelo Estado. “Agradecemos mais uma vez 
ao chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, e ao 
governador Beto Richa a sensibilidade desta 
decisão que vai beneficiar toda a comunidade 
escolar destes municípios. O Governo do Estado 
vem dando exemplos ao Brasil de uma gestão 
séria e eficiente”, reforçou Artagão.
 
OS COLÉGIOS BENEFICIADOS NESTA ETAPA 
SÃO:
 
GUARAPUAVA: colégios Amarílio, Ana Vanda 
Bassara, Antonio Tupy Pinheiro, Arlindo Ribeiro, 
Bibiana Bitencourt, Cristo Rei, Francisco Carneiro 
Martins, Heitor Rocha Kramer, Liane Marta da 
Costa, Manoel Ribas, Pe. Chagas, Pe. Honorino e 
Visconde.
 
FOZ DO JORDÃO: colégio de Segredo.
 
PINHÃO: colégio Mario Evaldo Morski e Santo 
Antonio.
 
RESERVA DO IGUAÇU: Colégio Michel Reydams.

Cota extra beneficia colégios de Guarapuava, 
Foz do Jordão, Pinhão e Reserva do Iguaçu

30 NOVEMBRO 2017

Dia 29
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passando por guaraniaçu e diamante do sul

Em Diamante do Sul, na Câmara de Vereadores, Artagão Júnior também prestou contas e anunciou 
investimentos. Estavam presentes o prefeito Fernando Risso, o ex-prefeito e atual secretário de Finanças 
Darci Tirelli e demais secretários e vereadores. 
 
O prefeito enalteceu a parceria. “Desde 2009 o deputado Artagão Júnior atende o nosso município. Em 
todas as grandes obras do Estado ele está presente. Recentemente, garantimos mais uma obra, uma luta 
antiga, que é o ginásio de esportes. São R$ 1,2 milhão. Estamos aguardando apenas a autorização para 
licitar. Teremos um ginásio de alto padrão, para realizarmos competições municipais e regionais. 
Agradecemos também ao governador Beto Richa e ao chefe da Casa Civil Valdir Rossoni”, destacou 
Fernando.
 
Artagão Júnior reforçou que o ginásio “é uma obra garantida. Ainda temos R$ 250 mil para um 
caminhão de coleta seletiva de lixo, R$ 280 mil para a agricultura, R$ 600 mil para equipamentos 
rodoviários, R$ 120 mil para uma ambulância, sem falar em casas populares, poços artesianos e uma 
série de demandas bem encaminhadas”. 

Em Guaraniaçu, Artagão Júnior esteve com o 
prefeito Osmario Portela, secretários e os 
vereadores Eliseu Duarte e Odair José 
(presidente da Câmara). Na oportunidade, o 
deputado garantiu um veículo novo para a 
Agência do Trabalhador. Recentemente, R$ 
120 mil foram repassados à prefeitura para a 
compra de uma ambulância. 

Guaraniaçu

Diamante do Sul
Dia 29
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Em Laranjeiras do Sul, R$ 135,3 milhões são 
autorizados para municípios da região

Ao lado do governador Beto Richa recebeu no 
dia 29, em Laranjeiras do Sul, o secretário 
deputado Artagão Júnior participou de um 
evento com prefeitos de 24 municípios do 
Centro-Sul e da região Central do Paraná, 
quando foiram confirmados mais R$ 135,7 
milhões para investimentos nestas cidades. O 
evento foi realizado no Cine Teatro Iguassu.
 O dinheiro vai para melhorias urbanas, compra 
de equipamentos rodoviários, equipamentos 
agrícolas, veículos e ações em saúde, melhoria 
de escolas, instalação de mini arenas e 
academias ao ar livre, aquisição de caminhões e 
materiais para coleta seletiva de lixo, além de 
saneamento.
 Para Laranjeiras do Sul os recursos somam R$ 
21,8 milhões. São contemplados também 
Altamira do Paraná, Campo Bonito, Candói, 
Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, 
Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, Goioxim, 
Guaraniaçu, Ibema, Manoel Ribas, Marquinho, 

Nova Laranjeiras, Palmital, Pinhão, Pitanga, 
Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do 
Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Três Barras do 
Paraná e Virmond.
 
ENSINO – Em Laranjeiras do Sul, também foram 
descerradas as placas de duas escolas. Na Escola 
Estadual José Marcondes Sobrinho o 
descerramento foi simbólico. A unidade 
viabilizada em parceria entre o Estado e o 
município foi construída há dois anos. O novo 
prédio abriga 480 alunos em três turnos. 
Também foi inaugurado o Centro Estadual de 
Educação profissional Professora Nayana 
Bavaresco de Souza, construída por meio de 
parceria do Estado, prefeitura e governo 
estadual. A unidade oferece cursos de 
agronegócio, contabilidade e enfermagem para 
255 alunos de Laranjeiras do Sul, Porto Barreiro, 
Nova Laranjeiras, Marquinho, Rio Bonito do 
Iguaçu e Virmond.

Dia 29
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ACILS

Antes do evento no Cine Teatro Iguassu, Artagão Júnior esteve na Acils (Associação Comercial e 
Empresarial de Laranjeiras do Sul), onde foi homenageado pela ex-prefeita Sirlene Svartz.

DESFILE CÍVICO: No dia 30, o deputado participou do desfile cívico dos 71 anos de aniversário da 
cidade, ao lado do prefeito Berto Silva e demais autoridades.  

DELEGACIA: Vistoriando as obras na 2ª SDP de Laranjeiras do Sul que está passando por reformas 
na estrutura

REUNIÃO COM LIDERANÇAS: Na parte da tarde, Artagão Júnior reuniu-se novamente na Acils com 
a ex-prefeita Sirlene Svartz, vereadores e demais lideranças, onde falou dos trabalhos frente à Seju, da 
ressocialização dos adolescentes, da geração de empregos no estado e demais ações. 

Dia 29

Dia 30



34 NOVEMBRO 2017

entrega de van para a Saúde 
de Rio Bonito do Iguaçu e 
anúncio de investimentos

Em Rio Bonito do Iguaçu, no dia 30, Artagão Júnior esteve reunido com o prefeito Ademir Fagundes 
(Gaúcho), secretários e vereadores, quando foi feita uma prestação de contas do trabalho que vem sendo 
feito em prol do município. Anda foi entregue oficialmente uma van para o transporte de pacientes, via o 
programa APSUS (Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde), do Governo do Estado.
 
“São R$ 6,3 milhões em investimentos, que vão desde reformas em escolas até equipamentos rodoviários. 
Somente em asfalto, são R$ 3 milhões. Mais R$ 500 mil para o transporte seletivo do lixo. Em 
equipamentos, os investimentos são de R$ 1,5 milhão, que vão ajudar na manutenção e recuperação das 
estradas do interior, escoar e incentivar o aumento da produção, chegar no assentamento, acampamento, 
sair para outros cantos. Um município sem estrada é um município que fica capenga”, disse o deputado 
Artagão Júnior, parabenizando o prefeito gaúcho e sua equipe pela organização e agilidade na elaboração 
dos projetos.
 
O prefeito agradeceu. “Agradecemos mais uma vez ao deputado Artagão Júnior todos os investimentos 
viabilizados para o nosso município. Continuaremos seguindo em frente”, afirmou o prefeito.  

Dia 30
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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 
novembro.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e 
pelas redes sociais.

www.artagaojunior.com.br
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