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Discutindo a criação do 
Cense em Guarapuava

Em Guarapuava, no dia 1º, o secretário 
da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos (Seju), deputado Artagão 
Júnior, tratou do projeto para a 
construção do Cense (Centro de 
Socioeducação) com o prefeito Cesar 
Silvestri Filho e com representantes do 
judiciário.

A prefeitura já disponibilizou um terreno 
no bairro Boqueirão. No entanto, devido 
a restrições ambientais e topográficas, há 
dificuldades para a implantação do 
projeto padrão no local.

“A ideia seria viabilizar outro terreno que 
esteja em plenas condições, atendendo às 
resoluções da Seju referentes às 
funcionalidades do Cense. O prefeito nos 
reiterou o interesse em dar continuidade 
no projeto”, disse o secretário.

Logo após, em reunião com a diretora do 
Fórum da Comarca de Guarapuava, Juíza 
Rafaela Zarpelone, com o Juiz Glauco 
Alessandro de Oliveira, e demais 

promotores e membros do judiciário 
guarapuavano, a necessidade do Cense 
foi reforçada.

“O judiciário está mobilizado por esta 
causa. Todos foram unânimes em nos 
dizer que Guarapuava, assim como a 
região central, necessita dos serviços do 
Centro de Socioeducação, o que vai 
ajudar na recuperação de jovens 
infratores e diminuir a sensação de 
impunidade. Muitos menores infratores 
são liberados por não terem um lugar 
adequado para ficar”, explicou Artagão 
Júnior.

Dia 1º



3Abril/2016

Mais de US$ 24 milhões serão 
investidos em requalificação urbana 
de famílias em vulnerabilidade

No dia 4, o secretário da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, 
participou de reunião técnica sobre o Plano de 
Requalificação Urbana do Programa Família 
Paranaense.

Com diversas frentes de trabalho voltados a 
famílias em vulnerabilidade social, como 
reforma, construção de casas e regularização 
fundiária, o projeto é desenvolvido em parceira 
entre a Cohapar (Companhia de Habitação do 
Paraná) e Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social.

Os municípios contemplados são Cantagalo, 
Prudentópolis, Wenceslau Braz, Rebouças, 
Reserva, Turvo, Cruz Machado, Piraí do Sul, 
Laranjeiras do Sul e Imbituva. São 24,5 
milhões de dólares do BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento) para 
custear o programa.

Artagão Júnior acompanhou na reunião a 
prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, e 
o prefeito de Reserva, Luizinho Vosniak.

Laranjeiras do Sul terá disponível mais de R$ 
6 milhões. São mais de 200 famílias 
cadastradas. Já para Reserva os recursos 
chegam a R$ 5,4 milhões, também para 
atender mais de 200 famílias. 

Dia 4
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No dia 5, o secretário da Justiça, deputado Artagão Júnior, recebeu visitas do prefeito de Novo Itacolomi, 
Roberto Munhoz (Polaco da Pá), dos vereadores de Cambira Emerson Toledo e Ulysses Moya, doprefeito 
de Cambé, João Pavinato, e do vereador Junior Felix.

VISITAS

Novo Itacolomi

Cambira

Cambé

Dia 5
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Novo Itacolomi recebe van para 
transporte de pacientes

Foi entregue no dia 6 à Secretaria de 
Saúde de Novo Itacolomi 
recentemente uma Van Mercedes 
Bens 415 sprinter. Os recursos de R$ 
120 mil para a compra do veículo são 
oriundos do APSUS (Programa de 
Qualificação da Atenção Primária à 
Saúde), do Governo do Estado.

O município entrou com 
contrapartida de R$15 mil. O  veículo 
está sendo utilizado no transporte de 
passageiros para atendimento 
médico em outros municípios.

“Agradecemos ao governador Beto Richa, ao secretário de Saúde Michele Caputo Neto, por atender 
mais uma demanda apresentada por nós. Também parabenizo o prefeito Polaco da Pá e toda sua 
equipe pela organização administrativa que está possibilitando todos esses investimentos”, disse o 
secretário da Justiça, deputado Artagão Júnior. 

Kit de equipamentos para o 
Hospital São Francisco de Assis 
em Rio Azul 

No dia 7, o secretário da Justiça, 
deputado Artagão Júnior, 
confirmou com o secretário de 
Saúde, Michele Caputo Neto, a 
viabilização de um kit de 
equipamentos ao Hospital São 
Francisco de Assis, em Rio Azul.

O kit contém respiradores, 
concentrador de oxigênio, 
reanimador neo, infantil e adulto, 
entre outros.

Dia 6

Dia 7
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Visitando o presidente do 
Tribunal de Justiça

Também no dia 7, o secretário da Justiça, Cidadania e 
Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, foi recebido 
pelo presidente do Tribunal de Justiça, Paulo Roberto 
Vasconcelos.
Na oportunidade, ambos reforçaram as parcerias entre as 
instituições.

“Quero reiterar a disponibilidade da SEJU em desenvolver 
parcerias de políticas públicas no sentido de promover a 
igualdade e os direitos humanos para melhor atender a 
sociedade”, ressaltou o secretário se referindo 
principalmente a implantação da tornozeleira eletrônica 
no sistema socieducativo e do Projeto Crianças e 
Adolescentes Protegidos.

O Presidente do TJPR reforçou a importância das 
parcerias e convênios com o Governo do Estado e 
finalizou: “No que depender do Tribunal estaremos 
sempre de portas abertas e em busca do bem comum".

Dia 7
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UPS CIDADANIA

No estande da Copel, Emanuela da 
Cruz Taborda, desempregada, fazia 
o cadastro para se encaixar na 
tarifa social de energia elétrica. Ao 
redor, pessoas tirando a primeira 
carteira de trabalho, outras se 
cadastrando no programa Nota 
Paraná, tirando dúvidas de trânsito 
e combate à dengue.

Apenas um pouco do cenário do 
primeiro dia da UPS Cidadania no 
bairro Novo Mundo, em Curitiba, 
que foi realizada no dia 8. O evento 
também ocorreu no dia 9, no 13º 
Batalhão da Polícia Militar. Cerca 
de 8 mil pessoas foram atendidas. 

O secretário da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos, deputado 
Artagão Júnior, compareceu no 
evento. “É muito bom poder ver a 
população usufruindo 
gratuitamente dos serviços 
ofertados pelo poder público. É 
uma determinação do governado 
Beto Richa que a Seju facilite o 
acesso de todos esses serviços, o 
que consequentemente aproxima a 
comunidade da Polícia Militar e de 
todas as ações voltadas à 
cidadania”, avaliou o secretário.

Dia 8



8Abril/2016

Godoy Moreira 27 anos

No dia 10, o secretário da Justiça, deputado 
Artagão Júnior, esteve em Godoy Moreira para 
participar das comemorações alusivas aos 27 
anos de emancipação político-administrativa do 
município.

Com o show da dupla Ataíde e Alexandre, 
Artagão Júnior foi recebido pelo prefeito Primis 
de Oliveira, pelo vice Zezinho, secretários, 
vereadores e demais lideranças.

Artagão Júnior também foi homenageado, pois 
em 5 de abril de 1989 o seu pai, o conselheiro do 
Tribunal de Contas do Paraná, Artagão de 
Mattos Leão, deputado estadual à época, foi 
quem elaborou o projeto de lei nº 8847, que 
resultou na criação do município, até então 
distrito de São João do Ivaí.

"A história de minha família se confunde com a 
história deste município; cidade que tivemos a 
honra de fazer parte de sua transformação com 
milhões em obras, e que, tenho certeza, vamos 
poder fazer muito mais. Obrigado, Godoy 
Moreira, e parabéns por tudo que este 
município representa para o Vale do Ivaí e a 
para o Paraná", disse o secretário.

Novos investimentos foram anunciados, entre 
eles: R$ 100 mil de óleo diesel para ajudar os 
agricultores; mais de R$ 500 mil em 
pavimentação, sendo R$ 245 mil para 
pavimento novo e R$ 284 mil de recape, e a 
construção de 98 casas, investimento que se 
aproxima de R$ 5 milhões.  

Dia 10
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Liberação de R$ 43,4 milhões 
em financiamento 
Artagão Júnior acompanhou o governador Beto 
Richa e prefeitos de 19 cidades, no dia 11, no 
Palácio Iguaçu, quando foram assinados novos 
contratos de financiamento pela Fomento 
Paraná.

São R$ 43,4 milhões, que serão investidos em 
obras nas cidades e em aquisição de máquinas e 
equipamentos para as prefeituras. O crédito é 
pelo Sistema de Financiamento aos Municípios 
(SFM), programa realizado em parceria pela 
Fomento Paraná, Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano (Sedu) e o 
Paranacidade.

Na mesma solenidade, foi autorizada a 
homologação de licitações já realizadas para 
obras em 24 municípios.

Ivaiporã, Paranaguá e Santa Tereza do 
Oeste

Artagão Júnior também acompanhou os 
prefeitos Carlos Gil (Ivaiporã), Edison Kersten 
(Paranaguá) e Amarildo Rigolin (Santa Tereza 
do Oeste).

Ivaiporã recebeu a autorização para licitar 
obras de asfalto nos bairros Jardim Imperial, 
Jardim Aeroporto e Jardim Ouro Preto. Serão 
investidos R$ 4 milhões.

Paranaguá irá licitar duas pás 
carregadeiras e uma retroescavadeira, 
somando R$ 817 mil. Ainda há dez 
caminhões basculantes que estão sendo 
financiados, totalizando R$ 3,2 milhões. 
O secretário de Obras, Juliano Elias, 
esteve presente no evento.

Santa Tereza do Oeste fará obras de 
asfalto no quadro urbano. O valor a ser 
licitado corresponde a R$ 1,5 milhão. O 
prefeito estava na companhia do vice 
Carlos Weiber, do vereador Marcos 
Aurélio Alves (Marcão), do secretário de 
Meio Ambiente, Rozemar Lopes, e do ex-
secretário de Indústria e Comércio, 
Edegar Schmidt Proença (Nísio).

Godoy Moreira

No mesmo evento, Godoy Moreira teve a 
autorização para licitar R$ 245 mil em 
obras de asfalto. 

Dia 11
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Ivaiporã

Paranaguá

Santa Tereza do Oeste
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Porto Barreiro e Novo Itacolomi

No dia 12, Artagão Júnior, recebeu a prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, e o prefeito de Novo 
Itacolomi, Roberto Munhoz (Polaco da Pá).

A prefeita esteve acompanhada do secretário de Governo, José Crotti, e do secretário executivo da 
Assiscop (Associação Intermunicipal de Saúde do Centro do Paraná), James Guido Xavier. Atual 
presidente da Assiscop, a prefeita comentou com Artagão Júnior um pouco sobre as ações que estão 
sendo desenvolvidas pela entidade.

Já o prefeito Polaco esteve na companhia do empresário João Reinaldo Lima. O prefeito também 
assinou o aditivo de prazo na Secretaria do Desenvolvimento Urbano para a construção do pátio de 
máquinas, cujos recursos de R$ 300 mil são oriundos do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento 
dos Municípios). 

Porto Barreiro

Novo Itacolomi

Dia 12
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Recursos para a Santa Casa de Irati

O secretário da Justiça, deputado Artagão 
Júnior, participou de uma grande reunião na 
Casa Civil, também no dia 12, que culminou 
em anúncio de repasse de recursos do Governo 
do Estado para a Santa Casa de Irati.

Toda a diretoria do hospital, o corpo clínico, 
além de prefeitos da região, vereadores e 
demais lideranças participaram da reunião.

Juntamente com o chefe da Casa Civil, Valdir 
Rossoni, Artagão Júnior anunciou que um 
projeto de lei está sendo preparado para 
apreciação na Assembleia Legislativa, o qual 
regulamenta o repasse de R$ 200 mil mensais 
à Santa Casa para a manutenção do hospital. 

“Este é um compromisso assumido 
anteriormente, em setembro de 2015, junto 
com o secretário da Saúde, Michele Caputo 
Neto. Porém, a Procuradoria Geral do Estado 
deu parecer 

contrário. Agora, com este novo projeto 
de lei, resolveremos este impasse”, 
pontuou o secretário Artagão Júnior.

Ainda há o compromisso da Secretaria da 
Saúde do incremento de R$ 60 mil 
mensais nos repasses do HospSus, 
referentes a urgência, emergência e ao 
Programa Mãe Paranaense. Dos atuais 
R$ 240 mil por mês que a Santa Casa 
recebe do Estado passará para R$ 300 
mil.

Outro incremento nos repasses, previsto 
para maio, é referente às diárias da UTI 
Neonatal, passando de R$ 478,00 para 
R$ 800,00. A UTI correu o risco de ser 
fechada, devido ao déficit financeiro do 
hospital, que chega a R$ 250 mil mensais.

Dia 12
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Lidianópolis, Lindoeste e 
Rio Branco do Ivaí

No dia 13,  Artagão Júnior recebeu os prefeitos 
Celso Antonio Barbosa, o Magrelo 
(Lidianópolis), Silvio Santana (Lindoeste) e 
Gerôncio Carneiro Rosa (Rio Branco do Ivaí).

Lidianópolis

O prefeito Magrelo, juntamente com o 
presidente da Câmara, Val do Pessuti, e o 
diretor do Colégio Estadual do Campo Benedito 
Serra, Claudeir Gordiano, esteve na Secretaria 
de Educação. Na oportunidade, reforçaram o 
pedido para que seja ofertado o Ensino Médio 
no período da noite no colégio, que fica no 
distrito de Porto Ubá.

“Muitos dos nossos alunos trabalham durante o 
dia e precisam estudar à noite. Também fazem 
parte da comunidade ribeirinha, o que dificulta 
o acesso às escolas da sede”, justificou o diretor 
do colégio. Como o primeiro pedido foi negado 
pela Secretaria, o processo será reformulado 
com nova justificativa.

  

 

Lindoeste

O prefeito Silvio Santana tratou do Programa 
de Gestão de Solo e Água em Microbacias, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O 
objetivo do programa é recuperar e manter a 
capacidade produtiva dos recursos naturais, 
com base na gestão de microbacias 
hidrográficas.

Rio Branco do Ivaí

Já o prefeito Gerôncio está trabalhando para 
amenizar os estragos causados pelas chuvas de 
granito que atingiram o município no dia 23 de 
março.

“Tivemos casas danificadas no bairro 
Palmeirinha e no distrito de Porto Espanhol, 
mas segundo a Defesa Civil ainda não nos 
encaixamos nos critérios para que o Estado 
decrete estado de emergência”, disse o prefeito.

Dia 13
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Jorge Derbli agradece 
Artagão Júnior

O presidente do PSDB de Irati, Jorge Derbli, visitou o secretário da Justiça, 
deputado Artagão Júnior, também no dia 13.

“Estamos agradecendo o secretário e deputado pelo empenho para resolver os 
problemas financeiros da Santa Casa de Irati, tão importante para a saúde de 
toda a nossa região”, ressaltou Derbli.

No dia 12, uma grande reunião foi realizada na Casa Civil para tratar do 
assunto. Veja na página 12.

Dia 13
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Reinício de obras de calçamento em 
Laranjeiras do Sul

Ainda no dia 13, o secretário da Justiça, deputado Artagão Júnior, recebeu a prefeita de 
Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, acompanhada do secretário de Governo e Gestão do 
município, Gizélio Linhares.

Eles também foram ao DER, onde foi autorizado o reinício das obras de calçamento da Vila 
Rural.

No dia 14, houve audiência na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) para apresentar o 
projeto do programa de regularização fundiária que está prestes a ser lançado. Também foi 
entregue documentação exigida para início das ações do programa Família Paranaense. 

No DER

Dia 13
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Reunião de trabalho
Há quase um mês na função de secretário da Justiça, Cidadania e Direitos 
Humanos (Seju), o deputado Artagão Júnior reuniu, no dia 14, os diretores de 
todos os departamentos.

Na ocasião, o secretário fez um balanço do período e pediu empenho de todos os 
funcionários da pasta no sentido de aprimorar os projetos que estão sendo 
desenvolvidos.

“Reconhecemos os esforços de todos da equipe, mas peço empenho ainda maior 
para que possamos expandir os serviços ofertados à população e atender às metas 
estabelecidas pelo governo Beto Richa, que presa pela excelência no trabalho do 
servidor público”, pontuou Artagão Júnior.

Dia 14
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Homenagem do Jockey 
Club do Paraná

"Secretário de Estado da Justiça - Artagão 
de Mattos Leão Júnior” foi o nome do 
prêmio entregue ao vencedor do 1º páreo 
da 504ª corrida do Jockey Club do 
Paraná, que aconteceu no dia 17. 

O jóquei Osmar Pereira Filho, vencedor 
do prêmio, recebeu o troféu do secretário 
da Justiça, Artagão Júnior, que agradeceu 
a homenagem. “É muito bacana a 
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania 
e Direitos Humanos ser evidenciada 
durante a premiação deste evento tão 
bonito. É uma grande honra”, destacou 
Artagão. 
 

Dia17
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Godoy Moreira e Nova Cantu

O prefeito esteve também na Secretaria de Infraestrutura e 
Logística, onde tratou da elevação da PR-650; na Cohapar 
(Companhia de Habitação do Paraná), o assunto foi o projeto de 
construção de 98 casas populares; na Sanepar, tratou-se da 
ampliação da rede de água da comunidade do Porto Gaúcho e a 
instalação da caixa d’água na comunidade de Ferraria. 

O secretário da Justiça, Artagão Júnior, recebeu o prefeito de Godoy Moreira, Primis de 
Oliveira, e o prefeito de Nova Cantu, Airton Agnolin, no dia 18. 

“Estamos trazendo o abraço do povo de Nova Cantu ao 
novo secretário Artagão Júnior, desejando sucesso nesta 
nova caminhada”, disse o prefeito Airton Agnolin.

Godoy Moreira

Nova Cantu
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Liberação de R$28,6 milhões 
para unidades de saúde

No dia 19, o secretário da Justiça, deputado 
Artagão Júnior participou do anúncio da 
liberação de R$ 28,6 milhões para a compra 
de equipamentos para Unidades de Saúde da 
Família de 249 municípios.

Cada prefeitura receberá R$ 115 mil. Mesas 
clínicas, aparelhos de consultório 
odontológico, pinças, autoclaves, além de 
mobiliário, poderão ser adquiridos com os 
recursos.

Entre os municípios que estão recebendo os 
recursos, destacam-se: Quarto 
Centenário, Cândido de Abreu, 
Diamante do Sul, Fernandes Pinheiro, 
Godoy Moreira, Guamiranga, 
Ivaiporã, Jardim Alegre, Laranjeiras 
do Sul, Lidianópolis, Lindoeste, 
Lunardelli, Marilândia do Sul, Nova 
Cantu, Novo Itacolomi, Paranaguá, 
Pitanga, Porto Barreiro, Rebouças, 
Reserva, Rio Azul, Rio Branco do Ivaí, 
Santa Tereza do Oeste, São João do 
Ivaí, Teixeira Soares e Ventania.

O recurso para a compra dos equipamentos é 
da Secretaria da Saúde, pelo programa de 
qualificação da atenção primária do SUS 
(ApSUS), que já destinou R$ 183 milhões 
para a construção, reforma ou ampliação de 
503 unidades de saúde em todo o Estado.

Dia 19
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Criminalidade em Nova Cantu, 
Campina da Lagoa e Altamira do 
Paraná é tema de reunião na Sesp

Reivindicando ações para reforçar a 
segurança de Nova Cantu, Campina da 
Lagoa e Altamira do Paraná, o 
secretário da Justiça, deputado Artagão 
Júnior, participou de reunião, no dia 19, 
na Secretaria de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária (Sesp).
O secretário da pasta, Wagner 
Mesquita, ouviu as demandas por 
reforço no efetivo da Polícia Militar, 
viaturas e ações da inteligência para 
investigar a onda de assaltos na região.

No último dia 4 de abril, quatro homens 
fortemente armados assaltaram a 
agência do Banco do Brasil em Nova 
Cantu, fazendo clientes e funcionários 
de reféns.

“A situação está complicada. A população está 
assustada, pois nem parece se tratar de uma cidade 
pequena como Nova Cantu. A sensação de 
insegurança se equipara a de uma cidade grande”, 
disse o prefeito Airton Agnolin.

Atualmente, o município conta com três policiais 
militares. “Sabemos que, nem se tivesse 10 policiais, 
seria possível conter a ação dos assaltantes naquele 
dia. Mas algo precisa ser feito”, reforçou o prefeito.

Mesquita informou que estão em curso investigações 
de assaltos a banco na região, que correm sob sigilo. 
“Municípios menores estão apresentando um 
aumento exponencial neste tipo de crime. O aumento 
já é de 15% em relação ao ano passado. Muito se deve 
ao nosso trabalho de investigação feito em Curitiba e 
região metropolitana, o que reduziu em quase 50% os 
assaltos. Com isso, criminosos migraram para os 
municípios do interior”, explicou o secretário.

Roubo e receptação de carro, além do tráfico de 
drogas, também foram assuntos abordados na 
audiência. Uma reunião deverá ser realizada em 
Campina da lagoa, sede da comarca, para analisar os 
índices de violência da região e aprimorar o serviço 
de inteligência da Secretaria de Segurança.

Dia 19
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Jardim Alegre e Marilândia do Sul
Ainda no dia 19, Artagão Júnior atendeu a prefeita de Jardim Alegre, Neuza Pessuti, e o prefeito 
de Marilândia do Sul, Pedro Sérgio Mileski. 

 “Estamos com o pedido de óleo diesel junto à Secretaria de Agricultura 
para ajudar na recuperação das nossas estradas rurais e dar mais condições 
de tráfego, principalmente ao transporte escolar e ao escoamento agrícola. 
Também estamos trabalhando em projeto de casas populares. Temos 75 
unidades aguardando o início das obras”, finalizou a prefeita. 

Jardim Alegre

O prefeito Pedro Sérgio, acompanhado da primeira-dama e secretária de Ação 
Social, Anderléia Bueno Mileski, agradeceu os recursos viabilizados para a 
saúde. 

“Agradeço ao secretário e deputado Artagão Júnior e ao Governo do Estado 
pela liberação dos recursos para a saúde. Recentemente, adquirimos dois unos 
e uma van que já estão sendo utilizados e também recebemos R$ 120 mil para 
a compra de um veículo para o transporte sanitário”, explicou Pedro Sérgio.

Marilândia do Sul

Dia 19
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Prefeita de Laranjeiras do Sul 
pede apoio para criação da 
Delegacia da Mulher

No dia 20, a prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, pediu ao secretário da Justiça, 
deputado Artagão Júnior, apoio para que seja criada a Delegacia da Mulher no município.

O pedido é para que a delegacia da mulher seja criada juntamente com a Delegacia Cidadã que 
está em fase de licitação para ser construída.

“Solicitamos o apoio do secretário e deputado Artagão Júnior junto ao Governo do Estado para 
que este anseio se torne realidade. A violência contra a mulher é algo que está preocupando a 
todos”, justificou a prefeita.

Acompanharam a reunião a procuradora do município, Vanessa Bortoluzzi, a presidente do 
Conselho dos Direitos da Mulher, Terezinha Panafiel, o presidente do Conselho Comunitário 
de Segurança, Ariel José Oro, e a soldada da 2ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar, 
Vivian de Paula Oro. 

Dia 20
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ESPORTE NAS ESCOLAS

 No dia 25, secretário da Justiça, deputado 
Artagão Júnior, participou da entrega de 
materiais esportivos para atender 52 
municípios paranaenses, em evento realizado 
no Palácio Iguaçu, nesta segunda-feira (25), 
ao lado do governador Beto Richa e do 
secretário do Esporte e Turismo, Douglas 
Fabrício. 

A medida faz parte do programa Segundo 
Tempo Modalidades (PST-M), projeto 
pioneiro no Brasil, parceria com o Ministério 
do Esporte, que repassa os recursos. 
Além dos kits esportivos, o programa 
contratará 171 profissionais da educação física 
e um de nível médio para dar aulas às crianças 
e adolescentes. Eles receberão bolsas que 
variam de R$ 1.280 a R$ 2.400, conforme a 
função. Serão beneficiados 10.400 crianças e 
adolescentes, de 6 a 17 anos, de escolas 
municipais e estaduais. Eles praticarão 
esporte no horário de contraturno escolar pelo 
período de 16 meses. O investimento total será 
de R$ 5 milhões.

Serão atendidas dez modalidades esportivas: 
atletismo, tênis de mesa, tênis, handebol, 
basquetebol, voleibol, badminton, rugby, 
taekwondo e ginástica rítmica.

Entre os municípios contemplados, destacam-
se Guarapuava, Ivaiporã, Laranjeiras do Sul, 
Pitanga e São João do Ivaí.

Dia 25
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Comandante-geral da PM 
garante criação da Companhia 
Independente em Reserva

O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, 
coronel Maurício Tortato, garantiu ao secretário 
da Justiça, deputado Artagão Júnior, e ao prefeito 
de Reserva, Luizinho Vosniak, a criação da 
companhia independente no município.

“A companhia independente em Reserva é um 
compromisso nosso. Faz parte da estratégia de 
segurança, devido à localização, à densidade 
demográfica e aos índices de criminalidade”, 
afirmou o comandante na audiência realizada no 
dia 26. 

A prefeitura teve o sinal verde para definir o 
terreno onde será construído prédio e fazer o 
processo de doação ao Estado.

De acordo com o prefeito Luizinho, a 
reivindicação é de vários anos, o que se 
intensificou com o aumento da violência. “Para se 
ter uma ideia, em um ano a agência do Banco do 
Brasil foi assaltada cinco vezes. A 

vinda da companhia vai garantir a permanência 
da agência no município, que está ameaçada de 
fechar por conta dos assaltos. Além disso, vai 
trazer uma estrutura de segurança que vai 
beneficiar não só Reserva, mas toda a região, que 
é corredor do tráfico de drogas, armas e carros 
roubados”, argumentou o prefeito.

Com mais de 25 mil habitantes, Reserva é o 13º 
município do Estado em extensão territorial. 
Atualmente, o destacamento da PM conta com 
dois policiais por turno.  

“Esta é uma demanda que estamos trabalhando 
com o prefeito Luizinho com muito empenho, 
pois estamos acompanhando todos os índices de 
violência no município e região. Com a garantia 
do comandante, o trabalho de definição do 
terreno e o trâmite de todo o processo vai 
acelerar”, disse o secretário e deputado Artagão 
Júnior.

Dia 26
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O prefeito de Lunardelli, Hilário Vanjura, 
esteve com o secretário da Justiça, deputado 
Artagão Júnior, no dia 26, acompanhado do 
secretário administrativo Marcelo Prestes de 
Castro e do chefe de gabinete da secretaria do 
Meio Ambiente, Marcos Sato.

O prefeito também esteve na Funasa 
(Fundação Nacional da Saúde), onde tramita 
projeto para obras na rede de tratamento de 
esgoto do município, investimentos que 
chegam à casa de R$ 1,8 milhão. A licitação 
está prevista para maio.

LUNARDELLI

Pátio de máquinas em 
Novo Itacolomi

Também no dia 26, o secretário da Justiça, deputado Artagão Júnior, recebeu o prefeito de 
Novo Itacolomi, Roberto Munhoz (Polaco da Pá), e o vice João Pedro Magon.

O prefeito recebeu da Sedu (Secretaria do Desenvolvimento Urbano) a autorização para licitar a 
construção do pátio de máquinas, no valor total de R$ 385 mil, sendo R$ 300 mil a fundo 
perdido do Estado e R$ 85 mil de contrapartida da prefeitura. Os recursos foram viabilizados 
através do PAM (Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios).

“Decidimos usar este recurso na construção do pátio de máquinas porque temos muitos 
equipamentos e não temos um lugar adequado para guardá-los”, disse o prefeito. 
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Novas instalações de projeto são 
entregues em Quarto Centenário 

No dia 27, o secretário da Justiça, deputado 
Artagão Júnior, esteve em Quarto Centenário, 
onde participou da inauguração das novas 
instalações do projeto Cidadãos do Futuro.

 A cerimônia contou com a presença do prefeito 
Reinaldo Krachinski, vereadores, secretários, 
entre outras autoridades.

O prefeito fez questão de agradecer. “Agradeço 
ao governador Beto Richa e ao secretário e 
deputado Artagão Júnior que veio para somar 
em nosso município, pois na semana passada, 
conseguimos a liberação R$ 115 mil para a 
compra de equipamentos para Unidades de 
Saúde da Família e ainda recursos para retomar 
a obra de 6 km em pavimentação com pedras 
irregulares para a Vila Rural Porta do Céu. Hoje, 
nos trouxe mais uma grande notícia como 
presente ao município que essa semana 
comemora 20 anos. Nos próximos dias será 
liberado o valor de R$120 mil para a compra de 
uma nova ambulância”.

Artagão Júnior disse que sua presença no 
município faz parte de sua maneira de 
trabalhar. “É de costume sempre estarmos nas 
regiões que representamos para que assim seja 
possível fazer uma representação política 
diferente”, ressaltou.
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JARDIM ALEGRE 52 ANOS

Ainda no dia 27, Artagão Júnior visitou Jardim Alegre, oportunidade em que participou do sorteio de 
prêmios da prefeitura e outras atividades alusivas ao aniversário de 52 anos do município, completados no 
dia 28.

A prefeita Neuza Pessuti aproveitou para agradecer ao Governo do Estado pela recente liberação de R$ 115 
mil para a compra de equipamentos hospitalares e mais 75 casas populares, através da Cohapar, cujos 
recursos chegam a R$ 5 milhões.

Antes do início das 
festividades, Artagão Júnior 
esteve no Colégio Estadual 
Cristóvão Colombo, onde, 
entre outras demandas, 
recebeu o pedido para que 
interceda junto ao Governo 
do Estado para que seja 
reformada a quadra 
esportiva. O pedido consiste 
em aumentar a cobertura e 
fechar as laterais.  

Cristóvão 
Colombo

Dia 27



28Abril/2016

Café da manhã em Ivaiporã
Em Ivaiporã, no dia 28, Artagão Júnior tomou café da manhã com o prefeito Carlos Gil, 
vereadores e demais lideranças.

Durante o encontro, muitas demandas do município foram discutidas, como a 
construção do Cense (Centro de Socioeducação) e a superlotação da cadeia pública.

O secretário aproveitou a oportunidade para anunciar que os recursos para a construção 
da delegacia cidadã no município foram garantidos pela Secretaria de Segurança Pública 
e Administração Penitenciária. 

Pleitos da área de educação também foram debatidos, como a reforma de colégios e 
demais intervenções que necessitam da ação do Estado. 
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Recebido por vereadores em 
Boa Ventura de São Roque

No mesmo dia 28, o  secretário da Justiça, deputado Artagão Júnior, foi a Boa Ventura 
de São Roque, quando fez uma visita à Câmara de Vereadores do município.

Recebido pelo presidente do legislativo, Joanis Pereira Ferreira, e demais vereadores, 
Artagão Júnior pôde se inteirar das demandas locais em diversas áreas da administração 
pública.

Recentemente, o município recebeu R$ 115 mil da Secretaria de Saúde do Estado para a 
compra de equipamentos hospitalares. 
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Anúncio da Instalação do 
Núcleo da Agricultura em 
Pitanga e inauguração de UBS

O decreto para a instalação do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Paraná (Seab) em Pitanga foi assinado no dia 28. O secretário da Justiça, deputado Artagão 
Júnior, esteve presente no ato, acompanhando o secretário da pasta, Norberto Ortigara.

O prefeito Altair Zampier comemorou. “Era um sonho antigo do nosso município. Hoje, graças 
ao nosso empenho junto com o Artagão Júnior e o Ortigara podemos anunciar esta conquista, 
que vai dar mais agilidade no atendimento das demandas da agricultura local”, enfatizou 
Zampier.

Na oportunidade, foi anunciado também R$ 100 mil em óleo diesel para recuperar estradas 
rurais do município.

UBS

A Unidade Básica de Saúde Josephina 
Bonassoli foi inaugurada no mesmo dia. 
Entre a obra, paisagismo e equipamentos, os 
investimentos se aproximam de R$ 900 mil.

Na oportunidade, Artagão Júnior aproveitou 
para anunciar a viabilização de mais uma 
ambulância, no valor de R$ 120 mil, que 
será entregue dentro dos próximos dias

Dia 28
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