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ENCONTRO DE PREFEITAS E 
PREFEITOS ELEITOS DO PARANÁ

No segundo dia do evento, no dia 1º, o secretário da Justiça, 
Trabalho e Direito Humanos do Paraná, deputado Artagão 
Júnior, atendeu mais prefeitos e lideranças do Estado, que 
estavam reunidos no evento realizado em Foz do Iguçu. 

DIA 1º

Mais de 100 prefeituras foram atendidas 
pela SEJU durante os três dias de evento

DIA 2 
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obras em colégios de   Cândido de Abreu
e Laranjeiras do Sul
O Colégio Estadual Ary Borba Carneiro, de Cândido de Abreu, e a Escola Estadual Érico 
Veríssimo, de Laranjeiras do Sul, passarão por reparos e melhorias em suas estruturas, através 
do Programa Educação Para Todos, do Governo do Estado. 

“Recebemos a confirmação da ordem de serviço da Secretaria de Educação. É muito bom 
estarmos acabando o ano e vendo o governo estadual investindo nos municípios e, 
principalmente, na Educação. Enquanto outros estados do país sofrem para pagar os salários 
dos servidores, o Paraná dá exemplo de gestão. Agradecemos ao governador Beto Richa e à 
secretária Ana Seres o atendimento das nossas demandas”, disse o secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior.

As obras no Colégio Estadual Ary Borba Carneiro, de Cândido de Abreu, terão investimentos de 
R$ 507.036,00. A empresa vencedora da licitação foi a C.W Construções Civis Ltda, com sede 
em Pitanga. O prazo de execução é de 120 dias.

Já as obras da Escola Estadual Érico Veríssimo, de Laranjeiras do Sul, terão investimentos de R$ 
131.844,00, com o prazo de 90 dias para execução. A empresa responsável é a BMB Construtora 
Eireli, com sede em Nova Laranjeiras.

DIA 5 



Colégio Professora Maria de Jesus 
Pacheco Guimarães no Guará passará 
por reformas
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Mais atendimentos

MARUMBI
Prefeito eleito Ahemar Rejani.

LARANJEIRAS
DO SUL

P r e f e i t o  e l e i t o  B e r t o  S i l v a  

ac ompanhado do v ic e-eleito  

Valdemir Scarpari e do vereador 

reeleito Carlos Alberto Machado 

(Magrão)

DIA 6 
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Obras no entorno do Aquário Marinho 
de Paranaguá terão investimentos na 
casa dos R$ 10 milhões

Com cerca de R$ 10 milhões a fundo perdido do 
Governo do Estado, as obras no entorno do 
Aquário Marinho de Paranaguá, aguardam a 
ordem de serviço para serem iniciadas. Com este 
recurso será feita uma completa revitalização 
em um dos principais cartões postais do 
município, reestruturando o mercado do peixe, 
terminal marítimo e estacionamento.
O prefeito Edison Kersten esteve no dia 7 com o 
secretário  e deputado Artagão Júnior, 

MAIS OBRAS

Duas unidades básicas de saúde serão construídas com recursos do Governo do Estado. Uma na 
praia de Encantadas, na Ilha do Mel, que já está em fase de licitação, e outra no bairro Leblon. 
Somadas, as obras terão um investimento de cerca de R$ 1,5 milhão.

OBRA CONCLUÍDA

A revitalização da Avenida Belmiro Sebastião Marques está pronta. São 4 km de melhorias na 
malha viária, beneficiando moradores dos bairros Parque São João, Vila Divinéia, Jardim 
Yamaguchi, Vila dos Comerciários, Jardim Jacarandá, Jardim Ouro Fino e Porto Seguro. Foram 
investidos R$ 7,4 milhões, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

oportunidade em que discutiram o início das 
obras.
�Estamos acompanhando e pedindo celeridade na 
Secretaria da Fazenda para que seja dada a ordem 
de serviço. Sem dúvidas é uma grande conquista 
para Paranaguá, que está recebendo recursos 
expressivos a fundo perdido do Governo do 
Estado, podendo alavancar seu potencial 
turístico�, disse Artagão Júnior.

DIA 7 
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Mais atendimentos

LINDOESTE
Prefeito Silvio Santana. 

DIA 7 

NÚCLEO REGIONAL DE 
AGRICULTURA DE 
IVAIPORÃ E PITANGA

Chefes dos núcleos regionais de 
Agricultura de Ivaiporã, Antonio 
Vila Real, e Pitanga, João Ricardo 
Pachulski.



Dia 12
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Irati inaugura Farmácia do Paraná 

unidade do Erasto Gaertner

No dia 9, foi inaugurada a nova sede da Farmácia do Paraná, em Irati. Referência para o 
atendimento de 3 mil pacientes, o serviço passa a contar com uma estrutura sete vezes maior que a 
antiga, oferecendo mais conforto aos usuários e segurança na guarda dos medicamentos.

�Em um ano de tanta instabilidade, de tanta noticia ruim, estamos terminando o ano no Paraná, 
sobretudo aqui na nossa região de Irati, com grandes conquistas. A nossa farmácia vai proporcionar 
um atendimento mais adequado, confortável e veloz à população�, disse o secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, deputado Artagão Júnior, que acompanhou o secretário 
da Saúde, Michele Caputo Neto.

Durante a solenidade, o Governo do Estado também 
formalizou uma importante parceria com o 
Hospital Erasto Gaertner, de Curitiba. Foi assinado 
um termo de cooperação técnica para viabilizar a 
instalação de uma unidade de apoio ao tratamento 
do câncer em Irati.

�É o primeiro passo. Uma demanda e um sonho que 
começam a se concretizar de forma objetiva e real. 
Embora os investimentos sejam expressivos, com 
repasses de R$ 2,4 milhões anualmente, esta conquista 
não pode ser mensurada em valores. É o transporte 
que será evitado, deslocamento para fazer o 
tratamento de quimioterapia em Curitiba e outros 
grandes centros, é o bem-estar, saúde e garantia da 
vida. Uma conquista extraordinária�. 

DIA 9 



Dia 15
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Mais atendimentos

DIA 12 

ANTONINA E
PARANAGUÁ

De Paranaguá, estiveram o 
prefeito Edison Kersten e o 
presidente da Câmara, Jozias 
da Negui. De Antonina, esteve 
a vice-prefeita eleita, Dra. 
Valéria. 

QUARTO 
CENTENÁRIO

Prefeito reeleito Reinaldo 
K ra c h i n s k i  e  s e c re t á r i o  
a d m i n i s t r a t i v o  M a r c i o  
Krachinski. 
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copel aceita parcelar dívida 
da santa casa de irati

Em audiência com o presidente da Copel, Luiz Fernando Leone Vianna, 
no dia 12, o secretário e deputado Artagão Júnior fez um 
encaminhamento da Santa Casa de Irati para o parcelamento de dívida.  

O hospital está com um débito na casa de R$ 1,1 milhão com a companhia 
de energia e precisa de um termo de cooperação para parcelar a dívida.

�O presidente Luiz Fernando nos atendeu muito bem e nenhuma medida 
drástica será tomada. Com esse entendimento, de forma harmoniosa, a Copel 
aceitou parcelar a dívida da Santa Casa em 60 vezes�, explicou Artagão 
Júnior.

Acompanharam a reunião o diretor adjunto de distribuição da Copel, 
Acácio Massato, e o superintendente Hemerson Luiz Barbosa. 

DIA 12 
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TURVO

Turvo teve o reconhecimento dos 
organizadores do prêmio pela eficácia do 
programa �Selo na Porta�, de combate ao 
Aedes aegypti � o mosquito que transmite 
a Dengue, o Zica Vírus e a Febre 
Chikungunya. A iniciativa se baseia em 
visitas domiciliares e eliminação de focos 
dos criadouros do mosquito, aliado ao um 
trabalho de conscientização. Com isso, os 
focos foram reduzidos a zero. �Realizamos 
palestras nas sedes das instituições e 
associações; fizemos blitz nas ruas da 
cidade, com panfletagem e educação�, disse 
o prefeito Nacir, acompanhado da 
primeira-dama Sonia  Bruger,  ex-
secretária de Saúde, e da coordenadora do 
projeto, Rose Rudk.

Otimização da água potável em Ivaiporã 
e combate ao Aedes aegypti em Turvo 

PROJETOS PREMIADOS

Entre os vencedores do IV Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR), os prefeitos Carlos Gil (Ivaiporã) e 
Nacir Bruger (Turvo) visitaram a Seju  no dia 12, antes da cerimônia de premiação na Assembleia 
Legislativa. O prêmio é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores da Receita do Estado do Paraná 
(Sindafep), com apoio de diversos órgãos e a participação especial do Legislativo estadual, e aposta na 
importância do reconhecimento e da valorização de iniciativas criativas capazes de promover 
mudanças positivas no cotidiano das pessoas.

IVAIPORÃ

O projeto premiado de Ivaiporã foi o 
�Cultivando Água Limpa�, que prevê a 
re c u p e ra ç ã o  e  p re s e r va ç ã o  d a s  
n a s c e n t e s  e  m at a s  c i l i a re s  d a s  
propriedades da Bacia do Rio Pindaúva, 
manancial que abastece a cidade. O 
objetivo, por meio de incentivo 
financeiro aos produtores, é identificar 
as propriedades com nascentes, a 
composição ciliar bem como outros 
aspectos técnicos necessários para a 
preservação dos recursos hídricos, 
visando sempre a melhoria da qualidade 
da água e da saúde de toda a população.
�Nossa captação passou de 4 milhões de 
litros por dia para 6 milhões�, disse o 
prefeito.

O secretário e deputado Artagão Júnior parabenizou os municípios. �É a demonstração de empenho, 
coordenação e estratégia, que servirão de exemplos a serem seguidos por outras prefeituras�, enalteceu. 

DIA 12 
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Paraná assina em Brasília pacto federativo 
para erradicar trabalho escravo no Brasil

Além do Distrito Federal, o Paraná e mais 14 
estados assinaram um Pacto Federativo para 
Erradicação do Trabalho Escravo no país, no 
dia 13, em Brasília. O acordo foi firmado 
durante a 33ª Sessão Extraordinária do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo 
é promover a articulação entre os estados nas 
ações contra o trabalho escravo e aperfeiçoar 
as estratégias de enfrentamento a esse tipo de 
c r i m e  qu e ,  s e g u n d o  a  O r g a n i z a ç ã o  
Internacional do Trabalho (OIT), atinge mais de 
20 milhões de pessoas em todo o mundo.

no paraná
De acordo com o Ministério Público do Trabalho no Paraná, entre 
procedimentos administrativos e processos judiciais, somente em 2015 
foram registrados 80 casos no estado análogos à escravidão, tráfico de 
trabalho e trabalho indígena. Segundo o secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos do Paraná (Seju), deputado Artagão Júnior, que 
assinou o pacto em Brasília, há muito trabalho a ser feito. �São casos que 
na maioria das vezes não são denunciados. Com o pacto, haverá um esforço 
em todo país para que as pessoas que praticam este crime sejam punidas�. 
Para tratar do tema, a Seju conta com o Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, ligado ao Departamento de Direitos Humanos.

DIA 13 

Será construído um novo Plano Nacional 
para Erradicação do Trabalho Escravo, até 
junho de 2017, além da criação de um 
observatório de trabalho, com site para 
divulgação de indicadores e pesquisas sobre 
trabalho escravo, até dezembro de 2017. No 
Brasil, desde 1995, em 2 mil operações 
realizadas foram encontrados e libertados 
50 mil trabalhadores em situação análoga ao 
de escravo, segundo informações do 
Ministério do Trabalho
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Agência do Trabalhador de Guarapuava 
normaliza atendimento do Seguro Desemprego
A população de Guarapuava e região já pode fazer o encaminhamento do seguro desemprego 
na Agência do Trabalhador, que está  agora funcionando na Rua Guaíra, nº3096.

�Nessa mudança, tivemos algumas readequações e a empresa responsável pelo serviço de rede 
também teve problemas para fazer as instalações�, disse o chefe da regional de Guarapuava da 
Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), Tulio Dalla Vecchia.

De acordo com ele, a Brasil Telecom está trabalhando para agilizar o sistema de internet para 
começar o atendimento de captação de vagas. �Esperamos que após o recesso de final de ano 
tudo esteja funcionando normalmente�.

O secretário da Seju, deputado Artagão Júnior, visitou a Agência no dia 16. �Aqui a estrutura é 
melhor, bem localizada para atender a população. Algumas adequações técnicas, devido à 
mudança, ainda estão sendo feitas. Mas estamos pedindo prioridade e agilidade para que tudo 
funcione bem�, ressaltou. 

DIA 16 



13Dezembro/2016

O município de Guamiranga inaugurou uma 
série de obras no dia 16, além de fazer a entrega 
de veículos. Na comunidade rural do Tigre, foi 
inaugurada obra de saneamento, com rede de 
distribuição/adutora de 14 mil metros. Foram 
feitas 65 ligações domiciliares, beneficiando 260 
moradores da localidade. Os investimentos 
passam de R$ 240 mil (R$ 121.471,46 da Sanepar 
e R$ 121.754,58 da prefeitura).

Ainda foram entregues dois carros, uma van, 
com recursos da Secretaria de Saúde do Paraná 
(R$ 240 mil), e um caminhão basculante, com 
recursos do Ministério da Agricultura.

Também foi inaugurado o cemitério, na sede, e a 
capela mortuária, na comunidade de Boa Vista. 
Os investimentos foram na casa dos R$ 600 mil, 
através de financiamento via Sedu (Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Urbano).

�Investimentos na casa de R$ 2 milhões só hoje. 
Isso  ref l e te  o  t rab al h o e  se r iedade  da  
administração municipal, juntamente com a 
parceria com os governos estadual e federal. 
Nenhum recurso vem se o município não está com 
as contas em ordem, com as certidões, se não faz os 
projetos e vai atrás dos recursos. É a demonstração 
q u e  G u a m i ra n g a  t eve  à  f r e n t e  d e  s u a  
administração nesses quatro anos uma prefeita, 
um vice-prefeito e uma equipe comprometida com 
o desenvolvimento da cidade�, disse o secretário 
da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do 
Paraná, deputado Artagão Júnior.

O município também inaugurou nesta sexta o 
Centro de Referência da Assistência Social (Cras), 
com recursos de R$ 350 mil, oriundos do governo 
federal.  Pela parte da manhã, foram entregues 
obras de ampliação na Creche Pingo de Ouro e na 
Escola Rural de Barreiro, com recursos próprios.

 �Junto com os governos estadual e federal 
conseguimos muitas realizações. Ainda vamos 
entregar dentro dos próximos dias o parque 
ambiental e mais um posto de saúde. Sensação de 
dever cumprido�, disse a prefeita Telma Fenker.

O deputado federal Sandro Alex e demais 
lideranças locais participaram dos eventos. 

Guamiranga tem dia de Inauguraçoes e 
entrega de veículos

~

DIA 16 



Dia 25
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ordem estadual do pinheiro

No dia 19, o secretário e deputado Artagão Júnior, 
participou da solenidade da Ordem Estadual do 
Pinheiro, a mais alta honraria do Governo do Paraná 
concedida a personalidades das áreas da ciência, 
educação, artes, religião, política, economia, 
administração pública e profissionais de diversos 
setores.

 A outorga da comenda a 37 personalidades indicadas 
neste ano foi feita pelo governador Beto Richa, em 
cerimônia no Palácio Iguaçu, com a presença de 
autoridades, lideranças, familiares e amigos dos 
homenageados.

Entre os homenageados, os empresários Miguel 
Krigsner, fundador do Boticário; Luiz Donaduzzi, da 
indústria de medicamentos Prati-Donaduzi (Toledo); 
o ex-senador Osmar Dias; o técnico de futebol Alexi 
Stival - o Cuca; o cooperativista Irineu da Costa 
Rodrigues, da Agroindustrial Lar (Medianeira); o 
ministro Gilmar Mendes, presidente do Superior 
Tribunal Eleitoral; o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin; o ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Pela primeira vez, professores da 
rede estadual de ensino foram condecorados com a 
Ordem do Pinheiro: Carla Milene Knechtel, de 
Cascavel, e Antônio César da Mota, de São Jerônimo 
da Serra.DIA 19 



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul
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A prefeita de Laranjeiras do Sul, Sirlene Svartz, e o secretário de 
Governo e Gestão, Gizélio Linhares, estiveram na Secretaria de 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, no dia 20.

Atendidos pelo secretário e deputado Artagão Júnior, eles 
entregaram a revista de prestação de contas da prefeitura (gestão 
2013/2016), onde contém, em mais de 100 páginas, as principais 
obras e ações desenvolvidas durante os últimos quatro anos.

�É a coroação do nosso mandato que fica eternizado. Com muita 
alegria, podemos publicar a revista da nossa prestação de contas. 
Mas ressalto que, se o nosso governo fez história em Laranjeiras do 
Sul, isso só foi possível com a ajuda do secretário e deputado Artagão 
Júnior�, disse a prefeita Sirlene. 

prefeita de laranjeiras do sul
presta contas do seu mandato

DIA 20 



Dia 26
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Escritório Regional da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento em  é inaugurado Pitanga

Foi inaugurado o escritório regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab) em 
Pitanga, no dia 21.

Demandas da área de agricultura de Pitanga e região junto ao Governo do Estado poderão ser 
protolocadas diretamente no escritório, permitindo assim mais agilidade nos processos.

O secretário e deputado Artagão Júnior esteve presente na inauguração, na companhia do 
secretário da Seab, Norberto Ortigara, do prefeito Altair Zampier, do chefe do escritório, João 
Pachulski, e demais lideranças. 

DIA 21 



Dia 29
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Inauguraçao de 17 casas rurais e 6 km de 
pavimentaçao poliédrica em Ivaiporaã

~

~ ~

Foram inauguradas 17 casas na zona rural de Ivaiporã, no dia 21, nas comunidades 
de Santa Terezinha e Santa Bárbara, através da Cohapar (Companhia de Habitação 
do Paraná).

Por meio de recursos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), também 
foram inaugurados os 6 km de pavimentação poliédrica, ligando a sede ao distrito 
de Santa Bárbara.

O secretário e deputado Artagão Júnior parabenizou. �Parabéns ao prefeito Carlos 
Gil e toda sua equipe pela belíssima gestão. Também parabenizamos e agradecemos o 
secretário Norberto Ortigara, o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, e o 
governador Beto Richa pela seriedade e comprometimento�. 

mais 2,3 km de pedrras irregulares garantidos
Atendendo solicitação do secretário e deputado Artagão Júnior, do prefeito Carlos Gil e demais 
lideranças, o secretário de Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, confirmou recursos para 
mais 2,3 km de pavimentação com pedras irregulares em Ivaiporã.

�O secretário Ortigara se sensibilizou com a demanda por nós apresentada e garantiu os recursos para 
mais 2,3 km, para que a pavimentação chegue até o distrito de Santa Bárbara�, disse Artagão Júnior.

Os primeiros 6 km de pavimentação, oriundos do programa Caminho das Pedras, tiveram um 
investimento de R$ 1,1 milhão. 

DIA 21 
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Artagão Júnior entrega a Beto Richa o 
primeiro Manual do servidor público

No dia 22, o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, 
entregou ao governador Beto Richa o Manual de Práticas Administrativas, Procedimentos 
Operacionais e Mecanismos de Controle, o primeiro entre as secretarias de Estado. Na 
oportunidade, também entregou o relatório com o balanço das ações da Seju em 2016.

O relatório apresentado ao governador contém todas as atividades realizadas pelos 
departamentos e setores da Seju. Já o manual servirá para instrumentalizar os servidores para 
que, no desempenho de suas atividades diárias, possam dispor de uma orientação técnica e 
institucional que respalde suas iniciativas, soluções propostas e encaminhamentos.

DIA 22 
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Obras no entorno do Aquário Marinho 
de  prestes a começarParanaguá

As obras do entorno do Aquário Marinho de Paranaguá devem começar já em 
2017. O Governo do Estado confirmou nesta semana o empenho de R$ 1 milhão 
para o início das obras, que foi licitada no valor de R$ 10,4 milhões 
(R$10.459.956,94). O empreendimento, que está em fase de colhimento de 
documentações por parte da empresa vencedora da licitação, prevê a reforma do 
mercado de peixes e a urbanização no entorno do Aquário Marinho de Paranaguá, 
com execução de drenagem, troca de calçamento, nova iluminação e adequação do 
estacionamento da região.

�Confirmamos a informação, que é motivo de alegria para todos nós. Um trabalho que 
é resultado de muito esforço. Inicialmente, quando estávamos trabalhando na 
viabilização dos recursos com o prefeito Edison junto ao Governo do Estado, a obra 
seria realizada através de financiamento. Hoje podemos comemorar que os recursos 
são a fundo perdido e vão potencializar o turismo da cidade�, disse o secretário e 
deputado Artagão Júnior.

REVITALIZAÇÃO TOTAL

O mercado de peixes ganhará novo visual arquitetônico, que vai dar melhores condições de 
trabalho aos pescadores e comerciantes. O novo desenho arquitetônico leva em conta a 
acessibilidade e também o conforto dos clientes. A Praça 29 de Julho, que fica ao lado do Aquário, 
será remodelada. Todo o calçamento será substituído por paver (blocos de concreto), com rampas 
de acesso para as pessoas com dificuldades de locomoção e uma nova iluminação será instalada 
na praça e perto do trapiche. Outra melhoria é a implantação de uma nova rede de drenagem para 
acabar com pontos de alagamentos, comuns em dias de chuvas fortes. O estacionamento e seus 
acessos serão melhorados.

DIA 22 



Conforme decreto do Governo do Paraná, o recesso nas repartições públicas 
estaduais será entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2016, período que compreende 
as comemorações de Natal e Ano-Novo. A medida não afetará serviços essenciais 
que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias.

No dia 23, o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, se reuniu com o coordenador-geral da Seju, Elias Thome, para despachar e 
deixar encaminhados projetos e demais processos da Secretaria já para o início de 
2017. 

Secretário e coordenador geral da  Seju
aproveitam último dia para organizar projetos

DIA 22 
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Este é apenas um 
resumo das 

atividades do 
secretário e deputado 

Artagão Júnior em 
Dezembro.

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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