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2Junho/2017

Novas 765 viaturas para a PM começam a ser 

entregues aos municípios entre maio e junho

Visitas  aos municípios

Teixeira Soares

Irati

Rebouças

Mallet

Primeiramente no dia 1º, o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, visitou o ex-
prefeito de Teixeira Soares, Ivanor Muller, e 
demais lideranças do município.

Logo após, esteve com o prefeito de Irati, Jorge 
Derbli, secretários, vereadores e demais 
servidores públicos, quando discutiu sobre as 
demandas do município e as ações do Governo 
do Estado que estão sendo desenvolvidas. 

Na sequência, esteve em Rebouças com o ex-
prefeito Antonio Padilha, o vereador Toninho 
do Vale, o ex-vereador André Piskorz e demais 
lideranças.

Finalizando o dia, passou por Mallet, 
oportunidade em que participou de uma 
reunião na Câmara de Vereadores, que 
também contou com a presença do prefeito 
Moacir Szinzelski. 

Dia 1º
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Artagão Júnior trabalha em parceria 
com os municípios para a construção 
de quase mil casas rurais

A Caixa Econômica Federal já está analisando a documentação dos municípios cadastrados no Plano 
Nacional de Habitação Rural (PNHR) do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Aqui no Paraná, municípios da base do deputado Artagão Júnior também entregaram as 
documentações com a demanda de casas a serem construídas nas zonas rurais. A Cohapar é a 
responsável pela execução do programa.

“Agora temos que esperar esse tempo para análise dos documentos para depois trabalharmos para 
agilizar o início das obras”, disse o deputado e secretário Artagão Júnior, no dia 2.

Confira quais são os municípios da base inscritos no programa e quantas 
casas estão pleiteando:

Ariranha do Ivaí: 20 casas
Boa Ventura de São Roque: 13 casas
Bom Sucesso: 12 casas
Borrazópolis: 30 casas
Cândido de Abreu: 22 casas
Diamante do Sul: 45 casas
Foz do Jordão: 22 casas
Godoy Moreira: 60 casas
Guarapuava: 183 casas
Inácio Martins: 38 casas
Irati: 104 casas
Ivaiporã: 44 casas

Marilândia do Sul: 28 casas
Marumbi: 9 casas
Novo Itacolomi: 22 casas
Palmital: 88 casas
Pinhão: 11 casas
Porto Barreiro: 23 casas
Quarto Centenário: 10 casas
Rio Bonito do Iguaçu: 28 casas
Rio Branco do Ivaí: 20 casas
Rosário do Ivaí: 81 casas
São João do Ivaí: 53 casas
São Pedro do Ivaí: 4 casas
Virmond: 22 casas

O investimento feito em cada casa é de R$ 34,2 mil. Somando todos os municípios da base do deputado, 
com 992 casas, o valor chega a R$ 33,9 milhões. As famílias devem ter renda anual bruta de até R$ 17 
mil.
Uma vez assinado o contrato, após a conclusão das obras, o beneficiário deve honrar com uma 
contrapartida correspondente a 4% do valor do subsídio concedido para a construção da casa. O 
pagamento à Caixa é efetuado por meio de boletos, em quatro parcelas anuais.

Dia 2
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INAUGURAÇÃO DO 
CORPO DE BOMBEIROS
DE PRUDENTÓPOLIS

Foi inaugurado, no dia 2, o Corpo de Bombeiros Militar 
de Prudentópolis. Artagão Júnior participou da 
solenidade, ao lado do prefeito Adelmo Klosowski, do 
comandante do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Paraná, Juceli Simiano, do comandante do 
destacamento local, 2º tenente Da Macena, e demais 
lideranças.

Artagão Júnior, primeiramente, agradeceu o trabalho 
desenvolvido nos últimos 13 anos pelo bombeiro 
comunitário do município. “Fizeram um trabalho 
extraordinário, assim como os outros 70 bombeiros 
comunitários do Paraná. Quero deixar aqui aos 
agentes da defesa civil, aos bombeiros comunitários, o 
nosso agradecimento pelo comprometimento que 
tiveram pela causa. Muito obrigado pelos mais de seis 
mil atendimentos feitos. Tenho certeza que, para onde 
forem, continuarão realizando um belo trabalho”, 
exaltou o deputado.  

De acordo com o comandante Da Macena o efetivo 
inicial será de 15 militares. “Também teremos 
inicialmente um caminhão de combate a incêndio, 
uma ambulância para primeiros socorros, uma 
viatura leve para vistoria e uma de autobusca e 
salvamento”, explicou.

Segundo o prefeito, o projeto agora é construir uma 
nova sede para o Corpo de Bombeiros. “Já estamos 
sondando um imóvel, e, com certeza, vamos ter uma 
sede mais apropriada”, completou Adelmo. Dia 2
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VISITA À AGÊNCIA DO TRABALHADOR
DE IMBITUVA

O secretário e deputado Artagão Júnior visitou a Agência do Trabalhador de Imbituva, no dia 2.

O secretário foi recepcionado pelo gerente da agência, Aciole Pereira, e demais funcionários. 

Dia 2
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Emissoras de rádio paranaenses AM 
migram para a frequência FM

Foi assinado no dia 5, no Palácio Iguaçu, o termo de adaptação de outorgas que permite a 
migração de emissoras de rádio AM para a faixa FM. O Paraná é o quinto estado a participar 
do mutirão de migração promovido pelo Ministério. Nesta etapa, 45 emissoras paranaenses 

farão a mudança, de um total de 161 que fizeram o pedido.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, participou 
da solenidade, ao lado do governador Beto Richa e do ministro da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab.

“É um processo necessário de modernização. 
Desta forma, teremos um acesso melhor e 
mais amplo com todas as rádios FM”, disse 

Artagão Júnior.

O Governo do Estado disponibilizou 
uma linha de crédito da Fomento 

Paraná, no valor de R$ 10 
milhões, para custear o 

investimento das emissoras em 
equipamentos e reforma na 

estrutura física para a 
transmissão do sinal em FM. 

Os recursos são da linha 
Banco do Empreendedor 

Micro e Pequenas 
Empresas. Dia 5
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Logo após, Artagão Júnior recebeu a 
visita de cortesia do ex-prefeito Edison 
Kersten, que estava com o vereador 
Benedito Nagel, acompanhado do 
filho, Élcio, e do chefe da Ciretran, 
Adriano da Silva dos Santos. 

ATENDIMENTOS

No dia 5, o prefeito Marcio Wosniak, 
acompanhado do secretário 
administrativo, Claudemir Andrade, 
solicitou a intervenção do deputado 
junto ao Governo do Estado. 
“Conversamos a respeito da nossa 
defensoria pública, da nossa saúde e 
da geração de empregos. Mas também 
agradecemos pelo que já foi feito, 
como a viabilização de recursos para 
pavimentação e equipamentos para a 
saúde”, disse Wosniak.

O prefeito Fábio Hidek, acompanhado 
do contador Samuel Benfica, solicitou a 
intervenção do deputado junto à 
Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social. “Estamos 
precisando de um veículo para ajudar 
na ação social do município, então 
estamos pedindo para o deputado e 
secretário Artagão Júnior nos ajudar 
com esta demanda”, explicou Hidek.

Fazenda Rio Grande

Paranaguá

São João do Ivaí

Dia 5
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Paranaguá e Marumbi recebem 
recursos para financiamento de obras
Mais municípios receberam a autorização no dia 6 para operação de crédito via 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano. Artagão Júnior acompanhou o prefeito de 
Paranaguá, Marcelo Roque, e o prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani.
Paranaguá está contratando R$ 7 milhões, que serão investidos na construção de 
campos com grama sintética e demais obras de infraestrutura urbana. Já Marumbi 
utilizará os R$ 800 mil financiados para pavimentação asfáltica no quadro urbano.

"Mais uma vez o Governo do Estado cumprindo com seus compromissos, mostrando 
a situação fiscal de destaque pela qual passa no Brasil, o que permite fazer esses 
investimentos nos municípios”, disse Artagão Júnior.  

Paranaguá

Marumbi Dia 6
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Na 21ª Conferência Nacional da Unale, Artagão 
Júnior fala da união dos poderes legislativos

O secretário e deputado Artagão Júnior 
participou da solenidade de abertura da 
21ª Conferência Nacional de 
Legisladores e Legislativos Estaduais, em 
Foz do Iguaçu, no dia 7. O evento foi 
realizado pela Unale, entidade da qual 
Artagão júnior já foi presidente.
A abertura contou com a presença do 
governador Beto Richa, do ministro da 
Saúde, Ricardo Barros, além de 
deputados estaduais e autoridades de 
todo o país.

A conferência, que foi realizada até o dia 
9, tratou das principais dificuldades 
enfrentadas pelos estados, com a 
participação de deputados estaduais, 
governadores e autoridades de todo o 
país.

"O resultado desses dias de debates se 
transforma num manifesto do poder 
legislativo estadual de todo o país, no 
sentido de se ter unidade para que as 
demandas dos Estados junto à União e 
ao Congresso Nacional ganhem força e 
representatividade”, resumiu Artagão 
Júnior. 

Dias 7 e 8
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Paraná Cidadão realiza 8 mil 
atendimentos em Foz do Jordão

Cerca de 2,5 mil pessoas passaram pelo Paraná Cidadão em Foz do Jordão, nos dias 7, 8 e 9.  
“Os números surpreendem cada vez mais. Isso demonstra êxito do Paraná Cidadão em 
Foz do Jordão, pois foram realizado cerca de 8 mil atendimentos nos três dias de evento. 
Várias pessoas tiveram a oportunidade de exercer sua cidadania e de ser atendido em 
algum dos diversos serviços gratuitos oferecidos”, ressaltou o secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, que esteve na feira, no dia 9.

Para Patrícia, moradora de Foz do Jordão, o evento foi ótimo. “Ontem tive a oportunidade 
de fazer a identidade da minha filha de 2 anos e meio e o CPF do meu filho de 11 anos. 
Hoje retornei aqui para o evento e consegui renovar a minha identidade também. Tudo 
isso para a população em um só lugar gratuitamente é muito bom para todos, pois é de 
iniciativa assim que nós precisamos”.

Vitor Vilmar da Silva trabalha como carpinteiro em Foz do Jordão e ficou muito satisfeito 
com os serviços do evento. “Os serviços são muito importantes para toda a população. 
Durante os dias de evento consegui fazer meu CPF, minha segunda via da carteira de 
identidade e retirei um cartão para compras pelo município”.

Dia 9
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Realocação de 15 famílias atingidas por 
tornado em Reserva do Iguaçu está garantida

Devido aos dois fortes tornados que passaram por 
Reserva do Iguaçu no mesmo mês, o deputado 
Artagão Júnior visitou no dia 9 o prefeito Sebastião 
Campos, oportunidade em que debateram formas 
de ajudar as famílias atingidas que perderam suas 
casas. Artagão Júnior também esteve com o 
prefeito nos locais onde as casas foram atingidas. 
Ao todo, 27 famílias tiveram suas casas danificadas. 
O deputado e secretário entrou em contato com a 
secretária da Família e Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa, a qual confirmou a realocação de 
15 famílias atingidas, que moram em localidade de 
risco.

‘‘Tivemos a garantia destas primeiras 15 casas. 
Vamos trabalhar para conseguir as demais’’, disse 
o deputado. Dia 9
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Prestigiando a 11ª Festa do 
Pinhão em Inácio Martins

Artagão Júnior foi a Inácio Martins no dia 11 para prestigiar a 11ª Festa do Pinhão, ao lado do prefeito 
Junior Benato e toda a comunidade do município mais alto do Paraná.

“Não é simplesmente uma festa que foi retomada. É uma festa cuidadosamente preparada, muito 
organizada, que está sendo um sucesso pela sua organização, mas principalmente pela grande 
participação da população martinense”, disse o deputado.

O deputado também transmitiu mensagem do governador Beto Richa. “Ele não pôde estar presente, mas 
me pediu para deixar o seu abraço. Ainda este ano com certeza ele estará aqui. Pois temos obras para 
anunciar e para inaugura, como a pavimentação asfáltica que liga Inácio Martins a Guarapuava. A 
terceira etapa está sendo finalizada. A primeira etapa foi até Papagaios; a segunda chegou a Góes 
Artigas, e a terceira está indo até o Guará. Foram mais de R$ 35 milhões investidos pelo Governo do 
Estado somente nesta última parte da obra”, ressaltou.  

Dia 11
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Posse da procuradora Maria Tereza 
Uille Gomes como conselheira do CNJ

No dia 13, em Brasília, o secretário da 
Justiça, Trabalho Direitos Humanos do 
Paraná, deputado Artagão Júnior, 
prestigiou a cerimônia de posse da nova 
conselheira do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), a procuradora Maria Tereza 
Uille Gomes.

Após a realização da 253ª Sessão Ordinária 
do Conselho, sob o comando da presidente 
do CNJ, ministra Cármen Lúcia, a sessão de 
posse contou com a participação do 
presidente do Tribunal Superior Tribunal 
Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, do 
também ministro do STF Edson Fachin, do 
governador do Paraná, Beto Richa, da vice 
Cida Borghetti, do vice-procurador-geral da 
República, José Bonifácio Borges de 
Andrada, do presidente do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), Claudio Lamachia, e do secretário-
geral do CNJ, Júlio Ferreira de Andrade, e 
demais autoridades.

Maria Tereza Uille é procuradora de Justiça 
e tem um extenso histórico de atuação na 
área de política criminal e penitenciária, 
um dos focos do CNJ. Formada em Direito 
pela Universidade Estadual de 
Londrina/PR, a conselheira ingressou no 
Ministério Público em 1987. De 1999 a 2002, 
presidiu a Associação Paranaense do 
Ministério Público e, em março de 2002, 
tornou-se a primeira mulher a assumir a 
Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do 
Paraná.

Entre 2011 e 2014, foi secretária de Justiça, 
Cidadania e Direitos Humanos do Paraná, 
pasta que incorporou as atribuições do 
Trabalho em 2016 e vem sendo comandada 
desde então pelo secretário e deputado 
Artagão Júnior.  

Dia 13
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A deputada Claudia Pereira visitou  o secretário e 
deputado Artagão Júnior no dia 14, oportunidade 
em que foi discutida a possibilidade da realização 
de parcerias. Representante de Foz do Iguaçu, a 
deputada está trabalhando para viabilizar 
projetos voltados aos menores que cumprem 
medidas socioeducativas no município.

“Sabemos do trabalho que está sendo feito no 
Estado. Estamos discutindo possíveis parcerias 
com a Seju, com ONGs do município e demais 
entidades, para fazermos trabalhos em conjunto 
que possam atender este público”, disse a 
deputada.
Foz do Iguaçu possui hoje um Cense (Centro de 
Socioeducação) com 93 vagas masculinas e 4 
femininas, além de uma Casa de Semiliberdade, 
com capacidade para 14 adolescentes.  

O prefeito de Boa Ventura de São Roque, 
Edson Hoffmann, agradeceu Artagão Júnior 
pela viabilização de R$ 200 mil junto ao 
Governo do Estado. “Os recursos serão 
investidos na construção de um barracão 
para o nosso pátio de máquinas”, disse o 
prefeito, acompanhado do secretário de 
Administração, Adilson Roque dos Santos.

Hoffmann aproveitou a oportunidade para 
reforçar o pedido para que o deputado 
intervenha na Secretaria de Estado da Saúde e 
viabilize os recursos para a conclusão da 
antiga clínica da mulher. A previsão de 
investimento é de R$ 150 mil.  

O prefeito de Reserva do Iguaçu, Sebastião Campos, e a prefeita de Quatiguá, Adelita Moraes, também 
foram atendidos no dia 14. Ambos trouxeram demandas de seus municípios junto ao Governo do Estado e 
solicitaram a intervenção do deputado. A prefeita Adelita ainda protocolou o pedido para que Quatiguá 
recebe a feira de serviços Paraná Cidadão, programa promovido pela Seju. 

ATENDIMENTOS

Deputada Cludia Pereira Boa Ventura de São Roque

Reserva do Iguaçu Quatiguá

Dia 14



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul

15Junho/2017

ATENDIMENTOS

O prefeito Neimar agradeceu a 
liberação de um veículo 
refrigerado para transporte de 
carne de cabrito para a 
Associação de Caprinicultores 
de Virmond. 

Ex-prefeito Luizinho Vosniak 
fez uma visita de cortesia. 

O prefeito Adhemar estava 
acompanhado dos vereadores 
Salomão, Johnny e Agnaldo 
Barbosa. Ele solicitou que o 
deputado o acompanhe em uma 
audiência no Instituto das 
Águas.

Marumbi

Virmond

Reserva

Dia 19
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Marumbi solicita tubos de concreto, caminhão 
e barracão para coleta seletiva de lixo

No dia 19, Artagão Júnior acompanhou o 
prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, em 
audiência com o diretor-presidente do 
Instituto das Águas, Iram de Rezende.
Na pauta, foram solicitadas diversas 
demandas do município, como um 
caminhão coletor de lixo, um barracão para 
a coleta seletiva e cerca de mil metros de 
tubo de concreto, que o prefeito pretende 
utilizar na construção de um emissário.

“O presidente Iram nos atendeu muito 
bem e estamos confiantes que teremos 
nossas demandas atendidas”, disse o 
deputado. 

No mesmo dia Artagão Júnior esteve com o  secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, quando 
reforçou demandas dos municípios. 
Entre elas, reformas de unidades de saúde, kits de equipamentos, vans e ambulâncias.

“Estamos em contato direto com o secretário Michele e pedimos atenção especial aos pleitos 
dos municípios, pois a saúde é uma área que tem pressa”, disse Artagão Júnior. 

NA SECRETARIA DE SAÚDEDia 19



Dia 29

17Junho/2017

Comitiva vai ao TJ-PR para pedir a construção 
do novo fórum da comarca de Jandaia do Sul

A construção do novo fórum da Comarca de 
Jandaia do Sul foi tema de audiência no Tribunal 
de Justiça do Paraná (TJ-PR), no dia 20.

O presidente do TJ-PR, Renato Braga Bettega, 
recebeu o secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, o 
juiz e diretor do Fórum João Gustavo Rodrigues 
Stolsis, a juíza da 1ª vara Letícia Lilian Kirschnick 
Seyr, além dos prefeitos Benedito Pupio (Jandaia 
do Sul), Whashington Luiz da Silva (Kaloré), 
Adhemar Rejani (Marumbi), Emerson Toledo 
(Cambira) e Raimundo Severiano de Almeida 
Junior (Bom Sucesso).

A prefeitura de Jandaia do Sul está 
disponibilizando um terreno na saída do 
município para a construção do novo fórum, que 
ainda será analisado pelo departamento de 

engenharia e arquitetura do TJ-PR. Após esse 
processo, inicia-se o projeto arquitetônico para, 
depois, ser licitado. A previsão é que a obra 
custe em torno de R$ 8 milhões.

De acordo com o juiz Stolsis, a demanda pela 
construção de um fórum maior se deve à 
elevação da comarca de inicial à intermediária, 
em 2012. “Com isso, tivemos um aumento de 
promotores, juízes e servidores em geral. E, por 
consequência, mais processos”, explicou.

O secretário e deputado Artagão Júnior 
corroborou. “Nós que estamos constantemente 
na região sabemos do aumento da demanda. 
Por isso estamos aqui reforçando o pedido. 
Desde já agradecemos ao presidente Bettega a 
sinalização positiva que está nos dando para 
tocar o projeto”, destacou.  

No mesmo dia, Artagão Júnior confirmou ao presidente da 
Federação de Skate do Paraná, Adalto Elias Pereira, presença 
na terceira etapa do circuito paranaense de skate amador, que 
será realizada em Ivaiporã, nos dias 12 e 13 de agosto. O 
deputado, ao lado do prefeito Miguel Amaral, fará a entrega 
das premiações aos primeiros colocados na competição.
De acordo com Adalto, mais de 200 skatistas participarão da 
etapa em Ivaiporã. 

Circuito paranaense de skate em IvaiporãDia 20



Dia 16

Junho/2017

O prefeito Reinaldo Krachinski 
veio acompanhado do 
controlador interno Marcelo da 
Joia, do vereador Silvio Bessani, e 
do secretário administrativo 
Márcio Krachinski. Eles 
receberam kits de materiais 
esportivos, viabilizados na 
Secretaria do Esporte e Turismo 
no Paraná, que serão repassados a 
associações esportivas do 
município. 

ATENDIMENTOS

Iguatu

Diamante do Sul

Quarto Centenário

Pedindo atenção especial aos 
pleitos do município junto ao 
Governo do Estado, de Iguatu, 
estiveram os vereadores Edson 
Aparecido da Silva (presidente da 
Câmara), João Edson Almerão 
(vice), Ademir de Melo Santana, 
Jonas Lucas de Godoy e Reginaldo 
da Silva Correia.

O prefeito Fernando Risso, o vice 
Juvenal Campanholi e o 
secretário de finanças e ex-
prefeito Darci Tirelli pediram o 
apoio do deputado na viabilização 
de uma viatura policial, uma 
ambulância, recursos para 
pavimentação, além de fazer o 
convite para as festividades 
alusivas ao aniversário do 
município, no próximo mês.

Dia 20

18
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ATENDIMENTOS

Mamborê

Jaguariaíva

Godoy Moreira

Vereador Fábio Ferreira 
(Chitão)

Vereador Adilson Passos Félix

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

Dia 21
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Sanepar anuncia investimentos de 
R$ 3,6 milhões em Cândido de Abreu

A Sanepar anunciou 
investimentos de R$ 3,6 
milhões em Cândido de 
Abreu, no dia 22. O 
presidente da companhia 
paranaense de saneamento, 
Mounir Chaowiche, e o 
secretário e deputado 
Artagão Júnior estiveram no 
município para, ao lado do 
prefeito Junior Reis, fazer o 
anúncio oficial dos 
investimentos. As obras 
serão na captação 
superficial, construção de 
elevatórias, adutoras de água 
bruta e tratada, além da 
ampliação da rede de esgoto.

VISITANDO AMIGOS DE RESERVA
Em Reserva, Artagão Júnior esteve 
com o ex-prefeito Luizinho Vosniak 
e demais lideranças. Muitos 
recursos, obras e melhorias foram 
viabilizados para o município, fruto 
do trabalho em parceria de Artagão 
Júnior e Luizinho, na gestão 
municipal 2013/2016. Entre eles, 
destacam-se caminhão coletor de 
lixo, retroescavadeira, ambulância, 
van escolar, viaturas policiais,  
caminhões basculantes, recurso para 
óleo diesel e calcário, tubos de 
concreto, incubadora neo-natal, 
recursos para a vigilância sanitária, 
reforma de unidades de saúde, casas 
populares, entre outros. Os 
investimentos do Estado passam de 
R$ 10 milhões. 

Dia 22

Dia 21



21Junho/2017

Paraná Cidadão atende a população
de Pinhão com anúncio de R$ 7,2 milhões 
em obras da Sanepar

Sanepar investe R$ 7,2 milhões em Pinhão

Ainda no evento, Artagão Júnior e o 
presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, 
anunciaram investimentos para Pinhão. 
Serão realizadas obras de ampliação no 
sistema de abastecimento de água 
compreendendo a construção de uma 
barragem de nível no Rio Tapera. Também 
melhorias e ampliação na estação de 
tratamento existente e nas redes de esgoto. 
Os investimentos chegam a R$ 7,2 milhões. 

cadastros de tarifa social de água e luz, orientação 
jurídica e atendimento à mulher em situação de 
violência, orientações de saúde, teste de visão, 
exposição de artesanatos, feira de livros, corte de 
cabelo gratuito e recreação com as crianças.

João Nestor, morador de Pinhão, achou a feira 
muito boa e fala da ótima oportunidade que teve 
para encaminhar suas situações pessoais. 
“Consegui encaminhar parte das minhas 
situações que estavam pendentes, com as 
questões jurídicas e do consumidor, além de 
aproveitar os demais serviços que a feira está 
oferecendo. Agradeço o Governo do Estado e a 
prefeitura de Pinhão pela oportunidade”.

A feira de serviços Paraná Cidadão em Pinhão 
teve sua abertura oficial no dia 22, com a 
presença do 
secretário e deputado Artagão Júnior. 
 
“São serviços que com certeza fizeram a 
diferença para essa população. Essa é a 
determinação do governador Beto Richa, 
mostrar o quanto é importante essa ação para as 
pessoas que não têm oportunidade e nem 
condição de providenciar a emissão de um 
documento, de conseguir um emprego, de fazer 
exames de saúde, entre outros serviços sociais 
essenciais para o cidadão”.

Os serviços mais procurados são as confecções da 
carteira de identidade e o CPF, mas a feira 
também oferece vagas de emprego, inscrição nos 

Dia 22
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Mais investimentos da Sanepar
Em Foz do Jordão, foram anunciados R$ 
3,5 milhões em investimentos, para a 
ampliação da Estação de Tratamento de 
Água (ETA) e a construção de um novo 
reservatório. A previsão é que as obras 
comecem já em agosto. No momento, o 
projeto está em fase complementar de 
sondagem estrutural e geotécnico.
Mais de 600 empregos serão gerados 
com as obras, que vão beneficiar 7,8 mil 
pessoas. 
Chaowiche também assumiu o 
compromisso de começar a ampliação 
da rede de esgoto no município a partir 
do ano que vem. 

FOZ DOJORDÃO

Em Rio Bonito do Iguaçu foram 
anunciados oficialmente os investimentos 
de R$ 21,5 milhões. O prefeito Ademir 
Fagundes (Gaúcho) e demais lideranças 
receberam Artagão Júnior e Mounir 
Chaowiche.

A nova extensão de abastecimento e 
tratamento de água, que sairá da região do 
Rio Tapera, passará  pela comunidade de 
Campo do Bugre em Laranjeiras do Sul, 
atravessará a região das instalações da 
Universidade da Fronteira Sul e irá 
abastecer Rio Bonito do Iguaçu.

RIO BONITO DO IGUAÇU

Dia 22
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Mais investimentos da Sanepar
A Sanepar está investindo cerca de 
R$ 42 milhões em Guarapuava. 
Algumas obras já estão em 
andamento, outras ainda estão em 
fase de licitação ou ordem de serviço.

No dia 23,  Artagão Júnior e Mounir 
Chaowiche foram recebidos pelo 
prefeito Cesar Silvestri Filho, para 
falar dos investimentos. Em 
andamento, a obra de ampliação do 
sistema de abastecimento de água 
terá capacidade para 4.000m ³. 
Somente nela, estão sendo investidos 
R$ 10,5 milhões.
Ainda há em fase de licitação ou com 
recursos já autorizados obras no 
sistema distribuidor, ampliação da 
capacidade de tratamento e rede 
coletora de esgoto. Somados os 
últimos cinco anos, os investimentos 
da Sanepar em Guarapuava chegam 
a R$ 191 milhões. A meta, conforme 
a previsão dos projetos, é chegar a 
85% da cobertura do sistema de 
esgoto até 2020. Além disso, em 
cobertura de água tratada, o índice 
chega a 100%.

GUARAPUAVA

Finalizando o roteiro do dia 23 com o 
presidente da Sanepar, Mounir 
Chaowiche, Artagão Júnior esteve 
em Irati. Recebidos pelo prefeito 
Jorge Derbli, foram anunciados 
oficialmente R$ 6,6 milhões que 
serão investidos na ampliação do 
sistema de abastecimento de água, 
na adequação do sistema 
distribuidor e reservatório, com 
obras na parte civil e elétrica.

IRATI
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Abertura da fase regional dos
 jogos escolares em Palmital

A solenidade de abertura da fase regional do 64º Jogos Escolares do 
Paraná em Palmtal foi realizada na noite do dia 24 no ginásio de 
esporte Waldemar Wolff. Artagão Júnior esteve presente no 
evento. Nesta edição Palmital reuniu 1092 participantes 
representando 28 instituições na categoria regular, representando 
sete municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de 
Pitanga. Palmital, Boa Ventura de São Roque, Laranjal, Mato Rico, 
Nova Tebas, Pitanga e Santa Maria do Oeste.

Dia 24
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Festa de São João Batista em Irati

O secretário e deputado Artagão Júnior prestigiou a Festa de São João Batista, em Irati, no dia 25. 

O deputado esteve com o prefeito Jorge Derbli, e sua família, o coordenador geral da festa, Celso Specht, e 
as equipes da Igreja Matriz São João Batista, da Vila São João, recepcionam o público e as autoridades no 
evento.
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Consórcio de máquinas da Cantuquiriguaçu 
pede ajuda ao Estado para recuperar estradas

No dia 26, prefeitos membros do CMC (Consórcio Municipal da Cantuquiriguaçu), acompanhados do 
secretário e deputado Artagão Júnior, estiveram em reunião com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.

Eles solicitaram a ajuda do Governo do Estado na recuperação de estradas rurais. Atualmente existem 
nove conjuntos de máquinas que compõem as Patrulhas Rurais, compradas pelo governo para 60 
municípios atendidos pelo Pró-Rural – Programa de Desenvolvimento Econômico e Territorial: Renda e 
Cidadania no campo. Os investimentos foram de R$ 24 milhões.

Rossoni disse que estudará uma solução para ajudar o CMC, senão pelo Pró-Rural, por uma ajuda de 
custo aos municípios. O CMC visa a aquisição de veículos e equipamentos objetivando organizar, 
fortalecer a agricultura familiar e a cadeia produtiva, aumentando o acesso aos mercados pelos 
agricultores. O consórcio é composto pelos seguintes municípios: Espigão Alto do Iguaçu, Foz do Jordão, 
Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu e Virmond.

Dia 26
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Acompanhando prefeitos na 
entrega de viaturas policiais
O secretário e deputado Artagão Júnior participou, no dia 27, da entrega de mais 466 novas viaturas para as 
polícias Militar, Civil e Científica do Paraná. As unidades são as primeiras viaturas de um lote de 1.100 
veículos adquiridos pelo Governo do Estado. As demais serão entregues nos próximos meses. O 
investimento é de R$ 112,3 milhões.

“Foi um compromisso assumido pelo governador Beto Richa com os municípios que está sendo 
cumprido”, disse Artagão Júnior.

Da sua base de atuação, estão recebendo 
viaturas novas da PM os seguintes municípios:

Ariranha do Ivaí, Boa Ventura do São Roque, 
Cândido de Abreu, Diamante do Sul, Inácio 
Martins, Irati, Juranda, Marilãndia do Sul, 
Marumbi, Pinhão, Rio Bonito do Iguaçu, Rio 
Branco do Ivaí, São João do Ivaí, Ivaiporã, 
Mauá da Serra, Mamborê, Novo Itacolomi, 
Porto Barreiro, Guarapuava, Foz do Jordão, 
Kaloré, Quarto Centenário, Rosário do Ivaí e 
Ibema e Quinta do Sol.

Viaturas da Polícia Civil estão recebendo os 
seguintes municípios:

Cantagalo, Palmital, Ibaiti, Arapoti, Irati, 
Jaguariaíva, Teixeira Soares, Pinhão, Pitanga, 
Prudentópolis, São João do Ivaí, Guaraniaçu, 
Mamborê, Faxinal, Ivaiporã, Marilândia do 
Sul, Cândido de Abreu e Reserva.

Desde 2011 o Governo do Estado ampliou a frota de segurança com 3.000 novas viaturas, a maior parte 
adquirida com recursos do tesouro (2.600 unidades), outras em parceria com órgãos estaduais e federais e 
também 250 unidades locadas para reforçar policiamento em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral.

VIATURAS - Das unidades destinadas à PM e à Polícia Civil, 90 são modelo Toyota/Etios, 20 Renault/Oroch, 
117 Fiat/Palio Adventure, 90 Volkswagen/Amarok e 40 Renaut/Duster para a Polícia Militar, e 100 
Renault/Duster para a Polícia Civil.
As novas viaturas contam com celas humanizadas. Nelas os presos podem ser conduzidos no banco de trás 
do veículo, dependendo da gravidade do delito.

Dia 27
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Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos

www.artagaojunior.com.br

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

Acompanhe as notícias 
diárias pelo site e pelas 
redes sociais.
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