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PERSPECTIVAS PARA 2017
O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, 
retornou aos trabalhos no dia 2, após o recesso nas repartições públicas estaduais 
que aconteceu entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2016. 

Já em ritmo acelerado, o ano começou forte com os atendimentos aos novos 
prefeitos e também com trabalho nas questões da Seju.

�Vamos atender e firmar novas parcerias com os novos prefeitos e continuar o 
trabalho com os prefeitos reeleitos. Também focaremos nas diversas ações que a Seju 
realizará neste ano, com o foco no trabalho, no consumidor, na socioeducação, nos 
direitos humanos e na cidadania, tudo para melhor atender a população do nosso 
estado�, disse Artagão Júnior. 

Dia 2
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No dia 9, o prefeito Ademir Fagundes 
(Gaúcho), pediu intervenção para a 
aquisição de novas ambulâncias e 
veículos junto ao Departamento de 
Transportes Oficiais (Deto), além de 
outras demandas. 

Mais atendimentos

RIO BONITO 
DO IGUAÇU

O prefeito Júnior Benatto  pediu 
intervenção junto à Secretaria da 
Família e Desenvolvimento Social (Seds) 
para a construção de 50 casas pelo 
Programa Família Paranaense. Também 
debateram sobre questões de Saúde para 
o município e demais assuntos que 
tramitam nas demais secretarias de 
Estado.

INÁCIO MARTINS

LARANJEIRAS 
DO SUL

Dia 10

Dia 10

O prefeito Berto Silva e o vice Valdemir 
Scarpari, discutiram a construção da 
D e l e g a c i a  C i d a d ã  n a  c i d a d e .
O ex-diretor do Cense Laranjeiras do Sul, 
Deoclécio de Nez, acompanhou a 
reunião. 

Dia 9



Colégio Professora Maria de Jesus 
Pacheco Guimarães no Guará passará 
por reformas
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DER-PR autoriza asfaltamento de 
acostamento em trecho da PR-456 

PALMITAL 

No dia 10, o prefeito de Palmital, Valdenei de Souza (Ney), teve a liberação do convênio de 
asfaltamento do acostamento do trecho da PR-456, através do DER-PR.

O asfaltamento será de 1.600 metros do trecho da PR-456 que vai do Parque de Exposição até a 
entrada da Vila Parque Júnior. A obra está no valor de aproximadamente R$ 150 mil, esse 
acrescentado ao contrato que já está em andamento pelo DER-PR. �Essa obra vai melhorar a 
segurança pública, pois ali é um local de muito movimento, e com a liberação da obra de asfaltamento a 
melhora do trecho vai acontecer para facilitar o trajeto para a população que ali transita�, destaca o 
prefeito.

�Hoje conseguimos uma liberação importante junto ao DER-PR para o início da obra no trecho de 
Palmital que liga dois locais de grande fluxo e que vai alinhar a situação da rodovia para um melhor uso 
da população�, ressalta Artagão Júnior.

Dia 10
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Obras, reformas e melhorias nos 
colégios estaduais de Guarapuava, 
Pitanga e regiões contempladas 
com os recursos do programa 
Escola 1000 foram alguns dos 
principais assuntos debatidos, no 
dia 11, em reunião com os chefes 
d o s  N ú c l e o s  Re g i o n a i s  d e  
Educação (NRE) de Guarapuava, 
Marlon Douglas Pires, e de 
Pitanga, Jonas Crensiglova.

O prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton 
Shiguemi Kuroda, acompanhado do 
vereador mais votado do município, 
Jandre Marcos de Souza, conversou 
com o deputado que fez as orientações 
acerca das demandas.

Na ocasião o prefeito aproveitou para 
reivindicar o retorno das obras de 28 
unidades urbanas, do programa sub-
50 da Cohapar.

Mais atendimentos

NREs de Guarapuava e Pitanga

Também foram debatidas demandas dos 16 municípios que são coordenados pelos NREs de 
Guarapuava e Pitanga e a construção de uma unidade nova do Colégio Estadual Alba Keinert, no 
Residencial 2000, em Guarapuava.

Os chefes dos NREs pontuaram assuntos como a construção de uma quadra coberta no Colégio Sítio 
Boa Ventura, no município de Boa Ventura e demais questões de investimentos para melhorias nas 
escolas estaduais.

Dia 11

ROSÁRIO DO IVAÍ

Kuroda também solicitou a intervenção junto à Secretaria de Segurança Pública (Sesp) para a 
viabilização de viatura policial, e na Secretaria do Desenvolvimento Urbano (Sedu) com a solicitação 
de maquinário, especificamente uma escavadeira. 

Dia 11
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RECEBENDO PREFEITOS 
Na Seju, Artagão Júnior 
recebeu a visita dos prefeitos 
d e  Q u a r t o  C e n t e n á r i o ,  
Reinaldo Krachinski; Rio 
Branco do Ivaí, Geroncio e seu 
vice-prefeito, João Franco; 
São Pedro do Ivaí, Zé Isalberti 
e seu vice, Zé da Horta; o vice-
prefeito de Ariranha do Ivaí, 
Carlão; o vice-prefeito de 
K a l o r é ,  E d m i l s o n  e  
vereadores.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, participou no dia 12, da 
posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR), conselheiro Durval Amaral.

Artagão Júnior prestigiou a posse da nova gestão onde o conselheiro Durval Amaral assume o TCE-PR 
para o biênio 2017-2018, no lugar do conselheiro Ivan Bonilha, que esteve à frente do órgão entre 2015 e 
2016. 

NOVA PRESIDÊNCIA NO TCE 

Dia 12

Dia 12



Dia 12
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R$ 430 milhões para os municípios  
No dia 16, prefeitos de todo o Paraná participaram de evento de liberação de cota extra do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Ao todo, são R$ 429.823.380,38 a mais que o 
Estado está repassando para os municípios. O recurso vem do pagamento de ICMS de empresas que 
receberam incentivos fiscais de postergação do recolhimento do imposto, gerado em função da 
realização de projetos de investimentos no Estado, dentro do programa de incentivo instituído pelo 
governo.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, disse que os 
recursos vão fazer a diferença positiva para cada um dos prefeitos que estão iniciando o mandato. 
�Sem dúvida alguma, quem se beneficia é a população�, ressaltou.

Dia 16
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Guarapuava Rosário do Ivaí Rio Bonito do Iguaçu São João (R$ 5 milhões);  (R$ 200 mil),  (R$ 650 mil), 
do Ivaí Virmond Ibaiti Jardim Alegre Quarto  (R$ 400 mil),  (R$ 200 mil),  (R$ 700 mil),  (R$ 400 mil), 
Centenário Ariranha do Ivaí Boa Ventura de São Roque  (R$ 460 mil),  (R$ 200 mil), (R$ 550 mil), 
Cambira Cândido de Abreu Diamante do Sul Godoy Moreira (R$ 400 mil),  (R$ 700 mil),  (R$ 140 mil),  
(R$ 120 mil),  (R$ 570 mil), (R$ 1,5 milhão), (R$ 620 mil),  (R$ 500 Inácio Martins Irati Ivaiporã Juranda
mil),  (R$ 520 mil),  (R$ 160 mil), (R$ 250 mil),  (R$ Marilândia do Sul Marumbi Novo Itacolomi Palmital
520 mil),  (R$ 230 mil),  (R$ 190 mil),  (R$ 210 mil),  Porto Barreiro Kaloré Rio Branco do Ivaí Borrazópolis
(R$ 308 mil),  (R$ 400 mil), (R$ 355 mil), (R$ 1 milhão), Campina do Simão Campo Bonito  Candói 
Cantagalo Fernandes Pinheiro Guamiranga Imbituva  (R$ 366 mil),  (R$ 677 mil),  (R$ 355 mil), (R$ 1 
milhão),  (R$ 732 mil),  (R$ 1,8 milhão),  (R$ 705 mil),  Ibaiti Jaguariaíva Laranjeiras do Sul Lidianópolis
(R$ 107 mil),  (R$ 281 mil), (R$ 191 mil),  (R$ 400 mil), Lindoeste  Lunardelli Nova Cantu Nova 
Laranjeiras Paranaguá Pinhão Pitanga  (R$ 585 mil), (R$ 4,7 milhões), (R$ 1,3 milhão), (R$ 1,2 milhão),
Rebouças Reserva Rio Azul Santa Tereza do Oeste (R$ 546 mil),  (R$ 982 mil),  (R$ 656 mil),  (R$ 544 mil), 
Teixeira Soares Turvo Ventania (R$ 729 mil),  (R$ 769 mil) e  (R$ 478 mil).

Municípios da base de atuação do deputado 
Artagão Júnior receberam  R$ 37 milhões

Confira quanto alguns estão recebendo em valores arredondados: 

Dia 16
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Convênio com a Sanepar 
contempla mais 5 km de rede de 
esgoto em Laranjeiras do Sul
Laranjeiras do Sul terá mais 5 km de rede de esgoto, através de convênio assinado com a 
Sanepar no fim do ano passado, em 22 de dezembro. O projeto também contempla 250 
ligações prediais de esgoto, beneficiando centenas de famílias do município.

No dia 17, o secretário e deputado Artagão Júnior se manifestou publicamente a 
respeito da obra. �Agradeço ao presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, a liberação das 
obras, e parabenizo a ex-prefeita Sirlene Svartz, pelo empenho na corrida atrás dos 
recursos e na parceria com a companhia paranaense de saneamento. Dinheiro investido 
em saneamento é dinheiro economizado na saúde pública�.

Dia 17
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Cândido de Abreu, Irati, 
Juranda, Porto Barreiro e 
Virmond em reunião na Seju
Também no dia 17, os municípios de Cândido de Abreu, Irati, Juranda, Porto Barreiro e 
Virmond foram atendidos na Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do 
Paraná.

Demandas gerais junto ao Governo do Estado foram abordadas na reunião com o 
secretário e deputado Artagão Júnior.

Estiveram na Seju o secretário administrativo Sandroval Probst (Cândido de Abreu); o 
prefeito Jorge Derbli, o chefe de gabinete Paulo Secco e o chefe da 4ª Regional de Saúde, 
João Antônio de Almeida Junior (Irati); a prefeita Leila Amadei e a vice Joelma 
Demeneck (Juranda); a prefeita Marinez Crotti e o secretário administrativo José 
Crotti (Porto Barreiro); o prefeito Neimar Granoski e a primeira-dama e secretária de 
Assistência Social, Marilza Granoski (Virmond). 

Dia 17
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Mais atendimentos

O prefeito Ivan Pinheiro, acompanhado do 
secretário administrativo Edirlei César 
Antunes e do presidente da Câmara Derli 
Francisco Rodrigues Costa, comentou sobre 
os desafios frente ao executivo de Foz do 
Jordão.

�Estamos herdando a prefeitura com uma 
dívida de R$ 6 milhões e com problemas em 
todas as certidões negativas. Mas vamos 
trabalhar firme para reverter esta situação�, 
disse Ivan.

FOZ DO JORDÃO

GODOY MOREIRA
O vice-prefeito Valdecir Martins (Miguel), 
acompanhado do ex-prefeito e atual diretor 
do departamento de administração, Primis de 
Oliveira, se inteirou sobre a aplicação dos 
recursos via emenda parlamentar. Através de 
emenda do deputado Artagão Júnior, 
referente ao Orçamento de 2017, Godoy 
Moreira terá disponível R$ 250 mil.

FAROL
A prefeita Angela Kraus, acompanhada da 
secretária de finanças Sandra Regina Felix e do 
vereador Reginaldo da Silva Loubak, pediu ao 
secretário Artagão Júnior que seja instalada 
uma Agência do Trabalhador no município.

�O município é pequeno, mas acreditamos que 
u m a  a g ê n c i a  a j u d a r i a  m u i t o  n o s  
encaminhamentos para vagas de trabalho e nos 
demais serviços prestados ao trabalhador�, disse 
Angela, que também protocolou o pedido para 
que o município receba o Paraná Cidadão � 
feira de serviços gratuitos do Governo do 
Estado.

Dia 17
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Prefeito de Rio Bonito do 
Iguaçu recebe garantia de 
emenda parlamentar

O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Ademir Fagundes (Gaúcho), esteve com o 
secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, no dia 17, oportunidade em que recebeu o cardápio de sugestões para 
aplicação de recursos via emenda.

O município poderá investir R$ 250 mil, através de emenda do deputado 
Artagão Júnior ao Orçamento do Estado. Os recursos devem ser empregados 
conforme as sugestões de obras, equipamentos e veículos que constam no 
cardápio elaborado pela Casa Civil.

�Através de Audiência pública, vamos definir no que vamos investir esse 
recurso que será muito bem vindo�, disse o prefeito Gaúcho, acompanhado do 
chefe de gabinete Claudinei Oliboni. 

Dia 17



13Janeiro/2017

Mais atendimentos

PARANAGUÁ
O vereador Cleverson Ribeiro Miguel 
(Ratinho), acompanhado dos assessores 
Maickon Chemure e Marta Maia, 
Ratinho encaminhou solicitações para o 
meio ambiente, rodovias, segurança e 
ação social.

�Pedimos ao secretário e deputado que 
intervenha por Paranaguá em algumas de 
nossas demandas, como a conclusão do 
C e nt ro  da  Juve nt ude  (Be r t ioga) ,  
academias ao livre e kits de higiene junto 
ao Provopar para as 189 famílias 
atingidas por enchentes e maré alta�, 
reforçou o vereador.

IBAITI
O vereador Claudio Gerolimo e o ex-
prefeito Luiz Carlos dos Santos (Peté) 
pediram ao secretário e deputado que 
continue dando atenção aos pleitos de 
Ibaiti junto ao Governo do Estado e 
também se inteiraram dos programas e 
ações desenvolvidos pela Seju.

Dia 18
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O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, recebeu o convite 
para a inauguração do Centro Médico Hospitalar São Lucas, de Laranjeiras do Sul, que passou por 
uma reestruturação geral. O convite foi feito no dia 18 pelos diretores Tadeu Svartz e Arlini Musse, 
acompanhados da conselheira da Organização e ex-prefeita Sirlene Svartz, além do ex-secretário de 
finanças do município, Marcelo Passarin.

Eles também pediram que o secretário e deputado continue trabalhando em busca de parcerias para 
o centro médico, tanto na esfera estadual quanto federal.

A inauguração está marcada para o dia 21 de fevereiro, a partir das 19h.

Inauguração de Centro Hospitalar 
em Laranjeiras do Sul

Dia 18



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul
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O Paraná ficou em primeiro lugar no ranking que avalia o Programa de 
Intermediação de Mão de Obra, segundo dados do Ministério do Trabalho 
divulgados no dia 26. Em 2016, no Brasil, 400.396 pessoas conseguiram um 
emprego pelas Agências do trabalhador, destes, 78.287 foram em Agências do 
Paraná � 20% do total do país.

No Paraná a captação de vagas de emprego nas Agências do Trabalhador é mais 
que o dobro da estimativa nacional. Em 2016, segundo dados do Caged, foram 
128.232 vagas captadas no estado. Destas, 12% foram captadas nas Agências do 
Trabalhador do estado. Nos dados nacionais em 2016, também com dados do 
Caged, foram 893.959 vagas de emprego. Apenas 3% foram captadas nas 
Agências do Trabalhador do país. No número de colocados as Agências do 
Trabalhador do Paraná mantém a mesma média: o dobro da estimativa nacional.

Para o deputado Artagão Júnior, atual secretário Seju, os números refletem a 
política de trabalho adotada pelo Estado. �Estar em primeiro lugar significa que a 
Seju tem feito um esforço, a sua equipe, os seus servidores, escritórios regionais, 
agências do trabalhador, mais de 200 agências no Paraná, dentro de um sistema 
de agendamento e de encaminhamento que trazem resultados. Mas demonstra 
também as boas políticas públicas adotadas pelo Governo Beto Richa, decisões 
acertadas que possibilitaram uma retomada de desenvolvimento 
antecipadamente ao resto do país�, avaliou Artagão Júnior. Dia 26



Dia 26
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Santa Casa de Irati 
empossa novo provedor

No dia 26, Artagão Júnior prestigiou a posse do 
novo provedor da Santa Casa de Irati, Ladislao 
Obzut Neto.

Ladislao é médico psiquiatra e substitui 
Germano Strassmann, que ficou à frente do 
hospital por 10 anos.

Artagão Júnior parabenizou o novo provedor e 
reafirmou o compromisso de continuar fazendo 
a interlocução com o Governo do Estado.  

�Muitas conquistas foram atingidas em trabalho 
conjunto com o ex-provedor Germano ao longo 
destes 10 anos. Vamos continuar o trabalho de 
intermediação com o secretário de Saúde Michele 

Caputo Neto e o governador Beto Richa para que 
outras conquistas continuem acontecendo. 
Podemos citar exemplos recentes como o pronto 
atendimento que está sendo finalizado, com 
recursos de aproximadamente R$ 2 milhões, os 
repasses para custeio mensal, o parcelamento da 
dívida de energia elétrica, equipamento de 
mamografia, entre tantos outros. Agora, com o 
provedor Ladislao daremos continuidade a este 
processo�, afirmou Artagão Júnior. 

Dia 26

Novo provedor da Santa Casa de Irati, 
Ladislao Obzut Neto



Dia 29
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Calçamento no distrito de Ubauna em 
São João do Ivaí é tema de audiência

O prefeito de São João do Ivaí, Fábio Hidek, e a 
vice Carla Emerenciano, estiveram em Curitiba 
no dia 31, quando trataram de diversos pleitos 
do município. Em conversa com Artagão 
Júnior, pediram a intervenção para que seja 
agilizado o trâmite de projetos em demais 
secretarias.

�Solicitamos a intervenção do secretário e 
deputado Artagão Júnior para que seja retomado 
o convênio com a Secretaria de Infraestrutura e 
Logística e que possamos fazer o calçamento no 
distrito de Ubauna, uma demanda antiga da 
nossa população�, disse o prefeito.

Outro pedido é a construção do trevo de acesso 
ao Distrito do Luar e a revitalização da rodovia 
que passa dentro da cidade, assunto que 
também foi discutido nesta terça com o diretor-
geral do DER, Nelson Leal Junior.

O prefeito e a vice ainda estiveram na Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná),  
oportunidade em que discutiram parcerias 
para a construção de casas populares. O 
município dispõe de vários terrenos para 
desenvolver projetos habitacionais, inclusive 
nos distritos..

POÇOS ARTESIANOS

De acordo com o Instituto das Águas, poços 
artesianos nos distritos de Ubauna e Santa Luzia 
devem ser perfurados em fevereiro.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

No próximo dia 9 de fevereiro (quinta-feira) será 
realizada audiência pública na Câmara Municipal 
de Vereadores, a partir das 19h, para discutir a 
aplicação de recursos via emendas parlamentares. 
Através de emenda do deputado Artagão Júnior ao 
Orçamento do Estado, São João do Ivaí terá 
disponível R$ 250 mil para investir em obra, 
aquisição de veículos ou maquinários.

Dia 31
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Ivaiporã deve sediar etapa do Circuito 
Paranaense de Skate Amador 2017

Artagão Júnior recebeu no dia 31 o presidente 
da Federação de Skate do Paraná, Adalto Elias 
Pereira, e o prefeito de Ivaiporã, Miguel Amaral.

Na oportunidade, foi dado início às discussões 
para que Ivaiporã receba uma etapa do Circuito 
Paranaense de Skate Amador este ano. A 
primeira etapa será em abril, no município de 
Matinhos.

�Temos a intenção de realizar a competição em 
nosso município e vamos trabalhar para que 
aconteça�, disse o prefeito.

O presidente da Federação também pediu ao 
secretário intervenção para a construção de 
novas pistas de skate para os municípios de 
Guarapuava e dos Campos Gerais.

Em audiência com o secretário de 
Infraestrutura e Logística (Seil), José 
Richa Filho, no dia 31, o prefeito de Foz do 
Jordão, Ivan Pinheiro, recebeu a garantia 
da retomada das obras com pedra 
irregular no município, com início no 
bairro Jardim Floresta indo até a 
comunidade Águas de São Francisco.
Na presença da assessoria do secretário 
da Justiça e deputado Artagão Júnior, foi 
assinado o aditivo de prazo para dar 
continuidade à obra, que faz parte do 
programa Caminho das Pedras do 
Governo do Estado. Os investimentos são 
de mais de R$ 1 milhão.
A Seil agora vai definir os cronogramas 
para o início das obras. 

 Foz do Jordão

Retomada de calçamento

Dia 31
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Mais atendimentos

NOVO ITACOLOMI
Prefeito Moacir Andreolla, o vice 
Wilson Lopes e o assessor jurídico 
Jeferson Policarpo. Na oportunidade, 
foi tratada da construção de casas 
populares para famílias de baixa renda.

MARILÂNDIA DO SUL
O prefeito Aquiles Takeda Filho pediu intervenção 
para a doação de materiais  esp ortivos,  
financiamento para pavimentação de vias 
urbanas, readequação da delegacia de polícia e a 
doação do terreno da Escola Municipal Angelo 
Muller Filho, que é de propriedade do Estado e 
impossibilita que o município desenvolva projetos 
para a celebração de convênios.

Dia 31

PALMITAL
O prefeito Ney de Souza fez novos 
encaminhamentos e tirou dúvidas a 
respeito da realização da audiência 
pública para definir destino de recurso 
via emenda. 

O prefeito Kuroda, acompanhado do assessor jurídico 
Fernando Moreira, e da coordenadora da Casa 
Familiar Rural, Vanira Soares Pimentel, fez diversos 
encaminhamentos, como calçadas em vias urbanas, 
academia ao ar livre, caminhão compactador de lixo e 
óleo diesel para a recuperação de estradas rurais. 
Kuroda também somou voz ao pedido para que o 
Estado continue com o convênio firmado com a Casa 
Familiar Rural do município. 

ROSÁRIO DO IVAÍ
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Este é apenas um 
resumo das 

atividades do 
secretário e 

deputado Artagão 
Júnior em Janeiro.

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
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