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Secretário Artagão Júnior participa 
do Fórum Nacional de Secretarias 
do Trabalho 

No dia 2, o secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, Artagão Júnior, 
participou da 101ª Reunião Ordinária do 
Fórum Nacional de Secretarias do Trabalho 
(FONSET), que aconteceu em Brasília – DF.

Na oportunidade, foram apresentadas as 
demandas dos estados do Sistema Nacional 
de Emprego (SINE), aos representantes do 
Ministério do Trabalho e membros do 
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (CODEFAT).

“São muitas questões que precisam ser 
discutidas no âmbito federal que dizem 
respeito aos estados. Para que possamos 
melhorar e aprimorar os serviços da 
Secretaria do Trabalho, abrangendo as 
agências do trabalhador, dependemos das 
diretrizes federais”, disse o secretário. 

Na parte da tarde, Artagão Júnior esteve em 
audiência com o ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira e com o secretário 
Nacional de Economia Solidária, Natalino 
Oldakoski. 

Acompanhou o secretário, o Diretor do 
Departamento do Trabalho da Seju, Jorge 
Leonel de Souza.

Dia 2
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Construção de novo Centro de 
Socioeducação em Toledo é pauta 
de reunião na Seju
No dia 3, o processo de socioeducação de 
adolescentes em Toledo foi discutido na 
Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos (Seju).

O secretário da pasta, deputado Artagão 
Júnior, recebeu a juíza da 2ª Vara Criminal, 
Luciana Lopes do Amaral Beal, e o 
promotor José Roberto Moreira, 
acompanhados do deputado José Roberto 
Schiavinato. Também participaram o 
presidente do Conselho da Comunidade de 
Toledo, Gilmar Malacarne, o presidente do 
Conselho de Segurança, Sidnei Camargo, e 
o secretário Lourival Neves Junior.

Toledo tem, atualmente, um Centro de 
Socioeducação (Cense), onde há 24 
adolescentes internos. Além disso, tramita 
na Seju o projeto para a construção de mais 
uma unidade, com capacidade para 60 
adolescentes.

O secretário Artagão Júnior explicou que o 
projeto arquitetônico já foi contratado. 
“Estamos aguardando a conclusão do 
projeto para que possamos dar sequência ao 
processo na Seju. Sabemos da demanda 
local, precisamos aumentar o número de 
vagas, e estamos trabalhando para que isso 
aconteça rapidamente”, disse. 

A previsão de investimento em um Cense no 
porte do que está previsto em Toledo gira 
em torno de R$ 12,5 milhões. “É um 
investimento expressivo, com recursos 
alocados pela Seju e pelo Fundo da Infância 
e Adolescência (FIA)”, concluiu o secretário.

De acordo com o deputado Schiavinato, a 
reunião foi positiva “para demonstrar o 
empenho do Governo do Estado. O 
judiciário, o Conselho da Comunidade e o 
Conseg poderem ouvir do secretário 
Artagão Júnior que há a preocupação do 
Governo do Estado no sentido de construir 
o Cense em Toledo é extremamente positivo 
e transparente. O trabalho está sendo feito”, 
ressaltou Schiavinato.

Dia 3
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Projeto de Combate à Violência 
em União da Vitória
No dia 9,  Artagão Júnior realizou reunião 
para desenvolver projeto de estruturação 
da Rede de Prevenção e Combate à 
Violência Contra a Mulher, Criança e 
Adolescente para a população de União 
da Vitória.

O projeto tem o objetivo de prestar 
serviços de assistências jurídicas, 
atendimentos psicológicos e serviços 
sociais, para mulheres, crianças e 
adolescentes.

A tratativa, visando reforçar as ações nas 
áreas de cidadania e direitos humanos 
no município, contou com a presença do 
promotor de Justiça da 3ª Promotoria da 
Comarca, Julio Ribeiro de Campos Neto; 
do juiz Carlos Eduardo Mattioli 
Kockanny; delegado da 4ª Divisão de 
Polícia, Douglas Carlos de Possebom e 
Freitas; o deputado estadual Hussein 
Bakri e o chefe do Escritório Regional da 
Seju de União da Vitória, Ari Kruger dos 
Passos.

Dia 9
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Artagão Júnior anuncia nomeação 
de chefe do escritório regional da 
Agricultura em Pitanga

O chefe do escritório regional da Seab (Secretaria de Agricultura e Abastecimento) em Pitanga é o 
administrador João Pachulski, funcionário de carreira da Codapar (Companhia de Desenvolvimento 
Agropecuário do Paraná) de Ivaiporã.

Artagão Júnior, no dia 10, adiantou ao prefeito de Pitanga, Altair Zampier que o decreto nomeação 
estava prestes a sair. 

“Escritórios regionais aproximam o Governo do Estado dos municípios, das demandas de cada 
segmento. Desta forma, há mais agilidade na resolução de processos e desenvolvimento de projetos. 
Pitanga está de parabéns”, disse Artagão Júnior. 

Dia 10
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Prestigiando a 41ª Expogua

GUARAPUAVA

Artagão Júnior esteve no dia 11 em 
Guarapuava, quando prestigiou a 41ª 
Expoguá, no Parque de Exposições 
Lacerda Werneck.

O secretário visitou os estandes, 
caminhou pelo parque e cumprimentou 

Dia 11
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PARANÁ CIDADÃO EM MARILÂNDIA DO SUL

Com o objetivo de levar serviços 
gratuitos de diversas áreas à população, 
o programa do Governo do Estado 
Paraná Cidadão atendeu Marilândia do 
Sul nos dias 11 e 12. Esta foi a 5ª edição 
do programa, que recebeu neste evento 
cerca de 2 mil pessoas.

A população de Marilândia do Sul teve à 
disposição diversos serviços gratuitos, 
como a emissão de documentos 
pessoais e da carteira de trabalho, 
intermediação de mão de obra e da 
colocação no mercado de trabalho, 
acesso ao seguro desemprego e à tarifa 
social de água e luz, além de orientação 
jurídica, do consumidor, de saúde e a 
atividades de cultura e lazer, entre 
outros.

O secretário da SEJU, Artagão Júnior, 
esteve no evento e falou sobre o 
Programa no município. “Com essa 
mobilização foi possível levar à 
população local todos os serviços e 
atendimentos em várias áreas. Estamos 
fazendo, conforme orientação do 
governador Beto Richa, com que o 
Paraná Cidadão chegue ao maior 
número de municípios possível”, 
explicou o secretário.

Dia 12
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Prefeito de Santa Tereza do Oeste 
aguarda autorização da Sedu para 
licitar obras de asfalto

No dia 15, o prefeito de Santa Tereza do Oeste, Amarildo Rigolin, acompanhado do 
chefe de divisões culturais do município, Eduardo Araujo Bertóglio, esteve com o 
secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior.

Entre outras demandas, o prefeito aguarda a autorização da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano (Sedu) para licitar obras de asfalto no quadro urbano.

São R$ 1,2 milhão em financiamento já autorizados. 

Dia 15
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O prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa (Magrelo), esteve com Artagão Júnior, no dia 
15. Em sua companhia, estavam os técnicos da Emater (Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural) recém-empossados Rogério Rui Maia, que vai atuar em Lidianópolis, 
Carlos Eduardo dos Santos (Pitanga) e Denis Fernando Ariedo Gonçalves (Arapuã). Eles 
começam os trabalhos em seus respectivos municípios a partir de 1º de setembro.

Também estiveram na Seju, acompanhando o prefeito, o agricultor Osmir de Souza e os 
empresários Marcio Alves Dias e Esmael Bento Alves.

LIDIANÓPOLISLIDIANÓPOLIS

Logo após, foi recebido o prefeito de Godoy Moreira, Primis de Oliveira, que também esteve no 
DER, na Secretaria de Saúde, Secretaria da Agricultura e na Cohapar, onde foi discutido o 
andamento da construção de 98 casas no quadro urbano. “As obras estão bem adiantadas”, disse 
o prefeito.

De acordo com o diretor de obras da Cohapar, Roberto Erzinger, a previsão de entrega é para 
novembro de 2017. “Porém, faremos todos os esforços para adiantar as obras e concluir ainda este 
ano”, disse o diretor. 

GODOY MOREIRAGODOY MOREIRA

Dia 15
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No dia 16, na Assembleia Legislativa do 
Paraná, o secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos (Seju), deputado Artagão 
Júnior, participou do lançamento da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos da 
Classe Trabalhadora do Campo e da Cidade.

De proposição do deputado Anibelli Neto, a 
frente suprapartidária tem como objetivo 
proporcionar um espaço privilegiado para o 
debate e a defesa dos direitos constitucionais 
e infraconstitucionais que dizem respeito 
aos interesses e anseios da classe 
trabalhadora.

Artagão Júnior, que compôs a mesa, disse 
que a Seju está de portas abertas para 
qualquer discussão. “Primeiramente, 
parabenizo e enalteço a iniciativa. O debate 
de forma permanente, não só à luz de fortes 
emoções e crises, é muito importante. 
Discutir as demandas da classe trabalhadora 
apenas em momentos delicados só prejudica 
o debate, não constrói. Em nome da Seju e 
do governador Beto Richa, afirmo que 
estaremos sempre abertos a recebê-los para 
qualquer discussão”.

O evento contou com representantes da CUT 
(Central Única dos Trabalhadores), UGT 
(União Geral dos Trabalhadores), Fetiep 
(Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado do Paraná), Fetaep 
(Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Paraná), CTB 
(Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil), entre outras entidades da 
sociedade civil.

Lançamento de frente parlamentar 
em defesa da classe trabalhadora

Dia 16
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Artagão Júnior confirmou na Secretaria de Educação, no dia 17, o lançamento do Programa Escola 1000, 
no próximo mês. A iniciativa possibilitará que 1000 escolas estaduais do Paraná - das 2.100 existentes - 
tenham a oportunidade de realizar diversas melhorias em sua estrutura física.

“O governador Beto Richa autorizou a aplicação de R$ 100 milhões para obras nas estruturas das escolas. 
A destinação deste vultoso valor é uma demonstração de respeito e valorização à educação do Estado”, 
disse Artagão Júnior. Cada unidade receberá R$ 100 mil.

Em destaque, seguem abaixo algumas das escolas contempladas em seus respectivos municípios:

ADRIANÓPOLIS: C.E Santa Bárbara
CANTAGALO: C.E C do Cavaco e C.E Olavo Bilac
DIAMANTE DO SUL: C E C Irmã Rodrigues
FERNANDES PINHEIRO: C.E Getúlio Vargas
GUAMIRANGA: C.E Professor Antonio Emilio Antonelli.
GUARAPUAVA: C.E Rui Barbosa, C.E Newton Felipe Albach, Usina do Conhecimento, C.E Rubem 
Fleury da Rocha, C.E Dom Pedro I, C.E Liane Marta da Costa, C.E Bibiana Bittencourt, C.E Cristo Rei,  C.E 
Visconde de Guarapuava e C.E Prof Alba Keinert.
IRATI:  CEFEP Presidente Costa e Silva, C.E Padre Pedro Baltzar, C.E do Campo N. Sra. de Fátima, C.E 
João XXII, C.E Trajano Grácia e C.E João de Mattos Pessoa.
IVAIPORÃ:  C.E Antonio Diniz Pereira, C.E Barbosa Ferraz, C.E José de Mattos Leão, C.E Nilo Peçanha, 
Bento Mossurunga, C. E do Campo Santa Barbara, C.E Idalia Rocha e CEEBJA, C.E Barão do Cerro Azul.
LINDOESTE: C.E Cielito Lindo.
NOVA CANTU: C.E João Farias da Costa.
NOVO ITACOLOMI: C. E Tomé de Souza.
PARANAGUÁ: C.E Alberto Gomes Veiga, C.E Arthur Miranda Ramos, C.E Carmem Costa Adriano, 
CEEBJA, C.E Cidalia Rebello Gomes, C.E Didio Augusto Camargo Viana, E.E Faria Sobrinho, C.E José 
Bonifácio, C.E Porto Seguro e C.E Regina Mary Barroso de Mello.
PITANGA: E.E Tiradentes, C.E.C Pe. Victor de Almeida, C.E.C Arroio Grande, C.E.C São João da Colina, 
C.E.C Zélio Dziubate e C.E. Antonio Dorigon
PORTO BARREIRO: C.E  Gabriela Mistral.
REBOUÇAS: C.E Faxinal dos Francos.
RESERVA: E.E do Campo João Lúcio, E.E Campinas Belas e C.E do Campo Teófila  Nassar Jangada.
RIO AZUL: C.E Nossa Sra. Aparecida e C.E Doutor Afonso Alves de Camargo.
RIO BONITO DO IGUAÇU: C.E Iracy Strosacki.
SANTA TEREZA DO OESTE: C.E Santa Tereza do Oeste.
SÃO JOÃO DO IVAÍ: C.E Arthur de Azevedo.
TURVO: C.E Faxinal da Boa Vista

Liberação de R$ 100 milhões 
para reformas nas escolas

Dia 17
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ABONO SALARIAL ANO-BASE 2014

No dia 22, o superintendente Regional do Trabalho no Paraná (SRTE/PR), Paulo Kroneis, 
esteve na Seju. Na pauta, discutiram que mais de 65 mil trabalhadores do Paraná com 
direito ao abono salarial ano-base 2014 ainda não haviam feito o saque do benefício. 

Artagão Júnior e Kroneis se mobilizaram para divulgar as datas na imprensa e tirar 
eventuais dúvidas dos beneficiários

O valor, de um salário mínimo (R$ 880), pôde ser sacado até 31 de agosto. 

Dia 22
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Prefeito de Marilândia do Sul 
recebe as chaves de ambulância 
0 km do Governo do Estado
Marilândia do Sul ganhou mais uma ambulância 0 km do Governo do Estado. O prefeito 
Pedro Sérgio Mileski, acompanhado da primeira-dama e secretária municipal de Ação Social, 
Anderléia Bueno Mileski, esteve com Artagão Júnior, no dia 24, oportunidade em que 
recebeu as chaves do veículo.

“Agradeço ao Governo do Estado e ao secretário e deputado Artagão Júnior mais esta 
conquista. Ainda há outra ambulância que vamos licitar em breve, com recursos do APSUS 
(Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde”, disse o prefeito, que já recebeu 
dois outros veículos para a saúde nesta gestão, uma UTI móvel e uma ambulância para o 
transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise.

Para Artagão Júnior, a viabilização da nova ambulância, no valor de R$ 120 mil, reflete o 
compromisso do Governo do Estado com os municípios. “Quero agradecer ao secretário da 
Saúde Michele Caputo Neto e ao governador Beto Richa que mais uma vez atenderem as 
demandas por nós apresentadas. Investimentos na área da saúde são sempre essenciais, 
ainda mais quando se trata de pequenos municípios”. 

Dia 24
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Confirmado na Educação: 
município de Pinhão terá 
Curso Técnico em Vendas

O município de Pinhão terá o Curso Técnico em Vendas, na 
modalidade subsequente, a partir do ano que vem. A informação 
foi confirmada, no dia 25, pelo secretário e deputado Artagão 
Júnior, junto à Secretaria de Educação.

“O curso será ofertado no Colégio Estadual Mário Evaldo Morski 
e todos aqueles que possuem o Ensino Médio completo poderão 
fazer”, explicou Artagão Júnior.

 A escolha do curso técnico em vendas foi amplamente discutida 
com a comunidade de Pinhão, tendo o apoio da Associação 
Comercial e Empresarial e da secretaria municipal de Indústria e 
Comércio, uma vez que suprirá a demanda por profissionais 
qualificados na área de vendas e atendimento ao 
público.

“É uma oportunidade para todos aqueles que 
querem ter um currículo mais qualificado. O 
mercado de trabalho também sai 
ganhando, pois terá profissionais mais 
preparados”, complementou o secretário 
e deputado Artagão Júnior. 

Dia 25



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul

15Agosto/2016

PARANÁ CIDADÃO ATENDE 
POPULAÇÃO DE RIO BRANCO DO IVAÍ

A feira de serviços Paraná Cidadão passou 
por Rio Branco do Ivaí nos dias 25 e 26. 

O serviço mais procurado pelos moradores 
da cidade foi a confecção de RG e CPF. A 
professora municipal Michele Desplanches 
aproveitou para fazer os documentos dos 
filhos. “Facilitou pra quem precisa fazer os 
documentos, você vem e já tira a foto 
digital na hora. Foi de grande utilidade 
para nosso município”, disse Michele.

 A feira oferece vagas de emprego, 
inscrição nos cadastros de tarifa social de 
água e luz, orientação jurídica e 
atendimento à mulher em situação de 
violência.

“São todas as estruturas do Governo do 
Estado reunidas para atender a população 
nas necessidades que forem de interesse de 
cada cidadão”, comentou o secretário da 
Seju, deputado Artagão Júnior.

Só neste ano já foram realizados mais de 
40 mil atendimentos à população, no 
Interior do Estado, através do Paraná 
Cidadão.

Dia 25
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VISITAS A FAXINAL E GUARAPUAVA

No dia 25, Artagão Júnior 
visitou a Agência do 
Trabalhador de Faxinal, 
na região do Vale do Ivaí.
Recebido pela gerente da 
agência, Ilda Cavalheiro, e 
demais funcionários, 
Artagão Júnior pôde 
conhecer melhor a 
estrutura, o atendimento 
e as principais demandas.
“Estamos fazendo essas 
visitas técnicas por todo o 
Estado no intuito de ver 
de perto a realidade das 
agências e conversar com 
os colaboradores”, disse o 
secretário.

De acordo com o funcionário da agência Edson Pinheiro, os principais encaminhamentos são para seguro 
desemprego. “Dá uma média de 40 atendimentos por dia”, revelou.
Ainda segundo ele, as principais vagas de emprego disponíveis no município são para serviços domésticos, 
rurais e para o comércio.

No dia 26, o secretário e deputado visitou o Escritório Regional da Seju em Guarapuava.

Recebido pelo chefe do escritório, Tulio Dalla Vecchia, Artagão Júnior se inteirou dos processos e 
trabalhos em desenvolvimento.
Segundo Dalla Vecchia, está sendo discutida a mudança de local da Agência do Trabalhador do 
município, que hoje fica situada na Rua Vicente Machado.

“Já está bem encaminhada esta mudança. Estamos analisando imóveis em regiões mais centrais da 
cidade, com melhor mobilidade, que facilitem o acesso para população. Em breve, teremos uma 
definição”, disse. 
 

Dia 25

Dia 26
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No dia 29, o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, 
participou da solenidade de renovação do contrato de gestão do Governo do Estado com o Serviço 
Social Autônomo Paranacidade.  

De janeiro de 2011 até agosto de 2016, o governo investiu mais de R$ 2,26 bilhões em 3.298 ações 
executadas em municípios de todas as regiões do Estado.

Governo do Estado renova contrato 
de gestão com o Paranacidade

O Paranacidade, que completou 20 anos em julho, é responsável pela gestão dos projetos apresentados 
pelos municípios e faz o acompanhamento das obras, garantindo que elas sejam entregues no tempo 
previsto. É também responsável pelo gerenciamento do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano 
(FDU).

A renovação, por mais cinco anos, do contrato de gestão foi assinado pelo governador, pelo 
superintendente do Paranacidade e secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, e 
pelo diretor-geral da pasta, João Carlos Ortega. O documento disciplina as relações de cooperação entre o 
Governo do Estado e o órgão para a execução das ações previstas em planos, programas, projetos e 
atividades voltadas ao desenvolvimento urbano, regional e institucional nos municípios.

Dia 29
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Coordenadoras do fórum pela Paz no 
Trânsito em Laranjeiras do Sul pedem 
intervenção

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, recebeu 
as coordenadoras do Fórum Permanente 
pela Paz no Trânsito em Laranjeiras do Sul, 
Vera Regina Dias e Nena Sampietro, no dia 
29.

Acompanhadas do secretário municipal de 
Governo e Gestão, Gizélio Linhares, elas 
solicitaram a intervenção do parlamentar 
para que haja melhorias no IML (Instituto 
Médico Legal) de Guarapuava. Também 
solicitaram a implantação de redutores de 
velocidade na BR-158, nas intermediações da 
UFFS de Laranjeiras do Sul (Universidade 
Federal da Fronteira Sul).  

“Um motorista bêbado em Laranjeiras 
matou minha neta e minha filha em um 
acidente de trânsito. Os corpos foram 
encaminhados ao IML de Guarapuava e 
ficaram mais de 12 horas fora da câmara de 
resfriamento”, contou Nena Sampietro 
muito emocionada.

O acidente trágico aconteceu no último dia 
30 de julho, em uma colisão frontal no Km 
406 da BR 158, envolvendo uma 
Toyota/Hilux com placas de Rio Bonito do 
Iguaçu/PR, conduzida por um homem de 44 
anos, que invadiu a pista contrária e colidiu 
frontalmente com um Gol, conduzido pela 
filha de Nena, Dayane Carla Diniz, de 26 
anos, que tinha como passageira sua filha, 
Maria Eduarda Diniz Sitta, de 6 anos de 

“Decidi fazer da minha dor a minha energia 
para lutar por mais segurança no trânsito”, 
disse Nena.

O secretário Gizélio argumentou que os 
redutores de velocidade são necessários 
neste trecho e também no acesso ao 
assentamento 8 de Julho. “O tráfego de 
veículos é intenso devido à agroindústria. 
Mas vai aumentar, pois em breve será 
inaugurada uma escola municipal nas 
intermediações”.

Artagão Júnior, que já tratou do tema em 
outras audiências no DNIT (Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes), 
órgão responsável pela rodovia, afirmou que 
vai reagendar audiência para cobrar medidas 
urgentes. “Embora o DNIT seja federal, 
vamos continuar cobrando uma solução para 
esta rodovia. Da mesma forma, 
aconselhamos que tudo seja documentado 
no caso do IML, para que possamos solicitar 
melhorias de forma mais embasada”.

“Decidi fazer da minha 
dor a minha energia para 
lutar por mais segurança 
no trânsito”. 
(Nena Sampietro, coordenadora do Fórum 
Permanente pela Paz no Trânsito em 
Laranjeiras do Sul, e mãe e avó de vítimas 
fatais em acidente de carro).

Dia 29
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Secretário visita Cense Curitiba e 
afirma que unidade passará por obras

O secretário Artagão Júnior visitou 
o Centro de Socioeducação de 
Curitiba (Cense Curitiba), no dia 
29.

Acompanhado da equipe técnica do 
Seju, o secretário foi recebido pelo 
diretor do Cense Valdecir Pereira 
de Souza Filho e pela promotora 
Danielle Cavalli Tuoto, da 1.ª 
Promotoria de Adolescente em 
Conflito com a Lei de Curitiba.

A unidade, que abriga em torno de 
100 adolescentes de forma 
provisória, deverá passar por 
reformas estruturais.

“Temos a previsão orçamentária, 
os projetos em andamento no setor 
de engenharia e em breve deverão 
entrar em processo licitatório”, 
informou o secretário Artagão 
Júnior.

Os projetos contemplam obras de 
melhorias nos alojamentos, salas 
pedagógicas e de recepção, 
ventilação e demais ampliações na 
estrutura. 

Dia 29



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

20Agosto/2016
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