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Dia 3

Novas 765 viaturas para a PM 
começam a ser entregues aos 
municípios entre maio e junho

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos (Seju), deputado Artagão Júnior, 
visitou o diretor do Instituto de 
Identificação do Paraná (IIPR), Marcus 
Michelotto, no dia 3.

Na pauta, discutiram a possibilidade de 
ampliar o trabalho em conjunto entre a Seju 
e a IIPR através da confecção de carteiras de 
identidade que são ofertadas na feira de 
serviços Paraná Cidadão.

Além de atender o público geral, as carteiras 
também são confeccionadas para as 
crianças em idade escolar por meio do 
projeto Criança e Adolescente Protegidos.

Seju quer ampliar confecção de 
carteira de identidades ofertadas 
no programa Paraná Cidadão

�Esperamos que nos próximos eventos já 
possamos aumentar a nossa estrutura de 
atendimento�, disse Artagão Júnior.

Somente no último Paraná Cidadão, 
realizado em Paranaguá, entre os dias 22 e 
24 de março, foram feitas mais de 400 
carteiras de identidade.

O delegado-geral da Polícia Civil, Julio 
Cezar dos Reis, acompanhou a reunião. 
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No dia 3, o prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, Ademir Fagundes (Gaúcho), discutiu com o 
secretário e deputado Artagão Júnior detalhes do projeto da Sanepar para a ampliação do 
sistema de abastecimento de água integrado com Laranjeiras do Sul. Serão investidos R$ 21,5 
milhões do programa Saneamento para Todos, via Governo Federal, cujos recursos são do 
FGTS.

Será feita a execução de barragem de nível na captação do Rio Tapera, 10 estações 
elevatórias e implantação de 26,8 metros de adutoras. A estação de tratamento será ampliada 
e receberá melhorias na disposição do lodo. Serão construídos reservatórios com capacidade 
de 100, 500 e mil metros cúbicos, além de 13,5 km de redes de distribuição.

O chefe do escritório regional da Sanepar em Guarapuava, Evandro Dalmolin, acompanhou 
a reunião. 

Abastecimento de água em Rio 
Bonito do Iguaçu receberá 
investimento de R$ 21,5 milhões
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Prefeito de Quarto Centenário e 
vice de Goioerê se reúnem com 
secretário de Segurança do Paraná

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, recebeu o 
prefeito de Quarto Centenário, Reinaldo Krachinski, e o vice-prefeito de Goioerê, Ernani Leite, 
em audiência no dia 3. Acompanhados do secretário e deputado Artagão Júnior, Reinaldo e 
Ernani relataram o atual cenário de violência que vive a região, com assaltos à mão armada, 
homicídios e tráfico de drogas. Goioerê é sede da comarca, que abrange Quarto Centenário, 
Rancho Alegre do Oeste e Moreira Sales.

Na oportunidade, foi entregue ao secretário Mesquita um abaixo assinado da sociedade civil dos 
municípios da comarca solicitando uma ação de segurança para coibir as ocorrências. Mesquita, 
por sua vez, garantiu que será reforçada a segurança na região.

�Apenas pedimos que seja feito um planejamento prévio por parte das polícias militar e civil, também 
com o judiciário, para que possamos traçar uma operação e estabelecer prioridades�, orientou o 
secretário de Segurança, adiantando que a ROTAM e o COPE serão acionados.  

Dia 3
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Hospital de Cantagalo deve 
voltar a realizar partos pelo 
SUS e poderá ser referência 
em psiquiatria

PSIQUIATRIA

Outro assunto discutido foi o pedido para 
que o hospital passe a ofertar atendimento 
psiquiátrico.

�Há espaço físico sobrando, segundo foi nos 
passado, e a demanda existe�, enfatizou 
Artagão Júnior.

Com 90 leitos ao todo, o hospital conta com 
15 leitos disponíveis para realizar o 
tratamento de doenças mentais.

�Vamos começar o trâmite desta solicitação e, 
se tudo correr dentro do previsto, Cantagalo 
poderá ser referência regional no tratamento 
psiquiátrico�, argumentou Caputo Neto. 

Suspenso desde março deste ano, o trabalho de 
parto no Hospital Santo Antonio de Cantagalo 
pelo SUS deve voltar à normalidade. A garantia 
foi do secretário de Saúde do Paraná, Michele 
Caputo Neto, em audiência realizada no dia 4. 
Artagão Júnior, acompanhou o proprietário do 
hospital, Élzio Teixeira Machado, e a diretora 
administrativa Maria Machado Vaz. Também 
participaram da reunião o radialista Ponciano 
Abreu e os ex-vereadores Alcides Grein e Ciro 
José de Abreu.

De acordo com os representantes do hospital, o 
parto foi suspenso pela 5ª Regional de Saúde de 
Guarapuava que passou os serviços para 
Laranjeiras do Sul. Segundo eles, houve 
divergência técnica a respeito do número de 
leitos necessários para a prestação do serviço. 
Atualmente a estrutura conta com 50 leitos 
para esta finalidade, número exigido pela 
secretaria.

�Nós estávamos atualizando o nosso cadastro de 
32 para 50 leitos. Porém, neste processo, fomos 
proibidos pela regional de continuar fazendo os 
partos�, disse o proprietário.

O secretário Caputo Neto solicitou a 
formalização do pedido com a devida 
documentação e garantiu que a prestação do 
serviço voltará ao hospital.

A diretora Maria Machado Vaz reforçou que 
foram feitos 178 partos em 2015 e 148 em 2016, 
sem óbito pós-procedimento.

Dia 4



6Abril/2017

Godoy Moreira recebe  caminhonete 
para a vigilância sanitária e viatura 
policial

No dia 4, a Secretaria de Saúde do Paraná fez a doação de uma caminhonete para a 
vigilância sanitária de Godoy Moreira. O prefeito José Gonçalves (Zezinho), 
acompanhado do diretor do departamento de administração, Primis de Oliveira, 
recebeu as chaves do veículo do secretário Michele Caputo Neto.

�Agradeço ao secretário Michele e ao deputado Artagão Júnior a intervenção feita. 
Usaremos o veículo para o combate à dengue e demais serviços de vigilância�, disse o 
prefeito Zezinho.

Logo após, eles estiveram em audiência com o secretário chefe da Casa Civil, Valdir 
Rossoni, oportunidade em que foi garantida uma viatura para a Polícia Militar. O pedido 
havia sido feito no mesmo dia, na parte da manhã, ao comando da PM. 

Dia 4
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Godoy Moreira, Juranda, Rio Branco do 
Ivaí e Mauá da Serra recebem recursos 
para a Saúde

No dia 5, o Governo do Estado repassou R$ 35 milhões para 206 municípios reforçarem o atendimento 
na área de saúde.

Os recursos repassados poderão ser aplicados pelas prefeituras em compra de ambulâncias, ônibus, 
vans e veículos para o transporte de pacientes, reforma de unidades de saúde, aquisição de kits de 
equipamentos e mobiliário para unidades de saúdes, além de conjuntos de equipamentos de 
fisioterapia.

Através da intervenção do secretário e deputado Artagão Júnior, foram contemplados nesta etapa 
Godoy Moreira (R$ 240 mil), que vai comprar um micro-ônibus, Juranda (R$ 240 mil), que vai 
adquirir uma ambulância e uma van, Rio Branco do Ivaí (R$ 240 mil), também um micro-ônibus, e 
Mauá da Serra (R$ 120 mil), que vai comprar uma ambulância.

Na mesma solenidade, o governador também assinou decreto de nomeação de mais 585 profissionais 
da área, entre os quais médicos, enfermeiros, farmacêuticos.

Dia 5
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PÉ NA ESTRADA

Entre os dias 5 e 7 Artagão Júnior passou por Palmital, Nova Cantu, Jurada, São 
João do Ivaí, Bom Suceso, Borrazópolis, Lidianópolis, Ivaiporã, Godoy Moreira, 
Ariranha do Ivaí e Pitanga. 

PALMITAL
 No encontro com o prefeito Ney de Souza, assessores, vereadores demais lideranças políticas., Artagão 
Júnior pôde prestar contas de seu trabalho. Entre as conquistas estão a liberação de em torno de R$ 600 mil 
para a pavimentação do acostamento da PR-456, R$ 1 milhão em financiamento de maquinário, R$ 520 mil 
de antecipação do ICMS, além de kits esportivos, projetos de casas populares e recursos na saúde e 
segurança. 

NOVA CANTU

Logo cedo, no dia 6, Artagão Júnior 
passou por Nova Cantu, onde esteve 
reunido com o ex-prefeito Airton 
Agnolin, vereadores e demais lideranças 
do município. Durante o bate �papo, 
também foi possível ouvir as demandas e 
reivindicações junto ao Governo do 
Estado. 

Dia 5

Dia 6
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PÉ NA ESTRADAPÉ NA ESTRADA

Paraná Cidadão faz 5 mil atendimentos 
em Juranda
Desta vez foram os moradores de Juranda que 
receberam a feira de serviços promovida pela 
Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos. Até o secretário e deputado 
Artagão Júnior aproveitou o evento para 
retirar um novo documento de identidade RG. 
Ele tinha feito o documento em Curitiba e 
retirou em Juranda. �A agilidade do pessoal 
aqui é impressionante. Nossa parceria com o 
Instituto de Identificação faz a diferença na 
vida de muitas pessoas que chegam a passar 
anos sem um documento, um registro�, 
comentou o Secretário.

E o Instituto de Identificação, da Polícia Civil, 
é uma das várias entidades parceiras do 
Paraná Cidadão. Em Juranda, por exemplo, 
quem passou pelo Centro de Eventos da 

cidade pôde auferir a pressão arterial, fazer 
testes rápidos de hepatite e sífilis e aproveitar 
outros serviços de saúde, ter o nome incluído 
no Programa Nota Paraná, fazer a avaliação 
para ter o nome incluído nos programas de 
tarifa social de água e luz, entre outros vários 
programas. 

Logo na chegada vários computadores, 
fornecidos pela Celepar, estavam à disposição 
de servidores e voluntários para cadastrar 
quem vai ao Paraná Cidadão. Ali a pessoa é 
encaminhada para o setor que pode atender 
às necessidades dela. 

Dia 6
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PÉ NA ESTRADAPÉ NA ESTRADA

SÃO JOÃO DO IVAÍ
Foram entregues 19 casas para famílias da zona rural do município, através da Cohapar. O prefeito Fábio 
Hidek falou da conquista. �É um sonho realizado. É tudo pra essas famílias. A gente não quer que o ocorra o 
êxodo rural fazendo com que os produtores venham para a cidade sem estrutura�, disse o prefeito.
Hidek também falou das demandas do município que estão sendo trabalhadas com o apoio do deputado 
Artagão Júnior. �Estamos trabalhando na viabilização de pedras irregulares para os distritos, melhorias na 
iluminação pública, colocando lâmpadas de led nas avenidas para dar mais visibilidade. Outros projetos são por 
mais terrenos para a construção de casas populares, construção de um novo cemitério e continuar as obras de 
pavimentação urbana�. 

Dia 6

BOM SUCESSO
Em reunião com o  prefeito Raimundo Severiano de Almeida Junior (Raimundinho), demais lideranças e a 
população em geral, Artagão Júnior reforçou seu compromisso de trabalho com o município.
O prefeito Raimundinho elencou alguns resultados da parceria nesse início de mandato.
�Conseguimos a cessão de uso do pátio de máquinas do DER, que era uma demanda antiga e só foi realizada 
com a ajuda do deputado. Também tivemos aprovado o financiamento de R$ 1 milhão junto à 
Sedu/Paranacidade para pavimentação e iluminação e vamos conseguir mais R$ 1 milhão em agosto. Com esses 
recursos vamos atender as nossas principais demandas. A gente só tem a agradecer o trabalho do deputado�. 

Dia 6
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PÉ NA ESTRADAPÉ NA ESTRADA

BORRAZÓPOLIS

Uma reunião organizada pelo vereador Valdnei Del Grande, o "Dí", foi realizada na Câmara Municipal para 
recepcionar Artagão Junior. O prefeito Adílson Luchetti (Didi) agradeceu a todos os vereadores a parceria 
de trabalho ao secretário e deputado Artagão Júnior a liberação de cerca de R$ 200 mil, que podem ser 
utilizados para a reforma da Clínica da Família (antiga Clínica da Mulher) e construção de uma sala de 
fisioterapia. Também estão assegurados R$ 500 mil para compra de mais um terreno que será destinado ao 
Parque Industrial II. 

LIDIANÓPOLIS
Artagão Júnior terminou as atividades do dia 6 em Lidianópolis, quando se reuniu com lideranças políticas 
para uma confraternização na residência do ex-prefeito Magrelo. Também esteve presente o ex-prefeito 
Marcos Eusébio Sobreira (Marcão), atual chefe regional da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos (Seju), pasta comandada pelo deputado Artagão Júnior.

Dia 6

Dia 6
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PÉ NA ESTRADAPÉ NA ESTRADA

IVAIPORÃ
Em reunião na Câmara de Veadores de Ivaiporã, Artagão Júnior prestou contas do seu trabalho em prol do 
município, cuja parceria com o prefeito Miguel Amaral vem rendendo frutos. O secretário e deputado 
também falou da atual situação fiscal macroeconômica do Paraná. �Temos capacidade de fazer esses 
investimentos porque cumprimos com as nossas obrigações. O próprio pagamento de salário do 
funcionalismo, que é obrigação, tem Estado que não está pagando devido à crise. O Paraná está saindo da crise 
mais rápido, e isso é muito bom para a população. Estes investimentos que destacamos: viaturas, R$ 1,5 milhão 
para equipamentos rodoviários, projeto Escola 1000, com mais de dez colégios da região recebendo R$ 100 mil 
cada; construção do hospital regional, perfuração de poços artesianos, liberação de ambulância, casas rurais e 
urbanas, são o resultado�, elencou. Somente para o hospital regional, o orçamento da obra é de R$ 33,8 
milhões.

GODOY MOREIRA
Quase R$ 14 milhões em investimentos foram anunciados em Godoy Moreira, no dia 7, oportunidade que 
o município estava comemorando 28 anos de sua emancipação. Além da inauguração do Campo de 
Futebol Sintético, Academia da Terceira Idade e Playground do programa �Meu Campinho� da Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano, também foram entregues uma caminhonete L200 para a vigilância 
sanitária e uma viatura pra a Polícia Militar. �Ainda temos as obras do Cras em andamento, o centro de 
eventos e hospital sendo reformados, casas populares para serem entregues, entre outras obras�, disse o 
prefeito José Gonçalves (Zezinho) Artagão Júnior falou da alegria de estar em Godoy Moreira 
comemorando o aniversário de emancipação e anunciando investimentos. �A nossa relação com o 
município é extremamente positiva e antiga. Sem dúvida alguma, momentos como esse, aonde a gente entrega 
e anuncia obras e recursos, abraçando a população no dia do seu aniversário, são especiais. É uma relação de 
amizade, anos de parceria e conquistas, com obras  e investimentos em todo canto da cidade�.

Dia 7

Dia 7
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PÉ NA ESTRADAPÉ NA ESTRADA

ARIRANHA DO IVAÍ
Continuando a agenda pelo Vale do Ivaí, Artagão Júnior esteve em Ariranha do Ivaí, onde foi recebido pelo 
prefeito Augusto Cicatto, pelo vice Carlão, secretários, vereadores e lideranças.
O deputado informou o trâmite de muitas demandas do município que estão sendo trabalhadas junto ao 
Governo do Estado, como a nova unidade da escola municipal, que hoje funcional em dualidade com o 
Estado, poços artesianos, viatura nova para a PM, R$ 250 mil para urbanização, construção de casas na 
zona rural, entre outros.
�Esta demanda da escola municipal começou na época do prefeito Carlão. Agora estamos trabalhando com o 
prefeito Cicatto e estamos muito perto da realização da obra. Também o governo do estado conseguiu, em 
parceria com o governo federal, a viabilização de 5 mil habitações rurais e Ariranha do Ivaí vai estar inserida no 
programa�, garantiu Artagão Júnior. O prefeito Cicatto agradeceu a visita. �Estamos felizes por estar 
recebendo o secretário e deputado, parceiro do município. Muitos recursos estão sendo viabilizados e nós só 
temos a agradecer. A gente se sente em casa quando vamos a Curitiba. Toda a equipe do deputado é muito 
receptiva e organizada�, enalteceu Cicatto. 

PITANGA

Finalizando a agenda, Artagão Júnior passou por Pitanga, com quem esteve com o ex-prefeito Altair 
Zampier, vereadores e demais lideranças.

Projetos trabalhados por Artagão Júnior e Zampier estão virando realidade, como é o caso da pavimentação 
entre Pitanga e Mato Rico pela PR-239. O valor total da obra está estimado em R$ 132 milhões, através de 
financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Outra conquista é a militarização do 
Corpo de Bombeiros.

Dia 7

Dia 7
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Novo Itacolomi e São Pedro do Ivaí 
iniciam tratativas com a Cohapar para 
a construção de 50 casas

Projetos para a construção de casas populares em Novo Itacolomi e São Pedro do Ivaí foram 
discutidos, no dia 10, em audiência com o presidente da Cohapar (Companhia de Habitação 
do Paraná), Abelardo Lupion.

O secretário e deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Moacir Andreolla (Novo 
Itacolomi) e José Isalberti (São Pedro do Ivaí) na reunião.

�Os municípios foram habilitados no programa Minha Casa, Minha Vida para que cada um 
construa 50 unidades habitacionais, na modalidade faixa 1, que engloba famílias com renda 
mensal de até R$ 1,8 mil. O presidente Lupion nos atendeu muito bem e autorizou o início do 
trâmite das documentações�, explicou Artagão Júnior. 

Dia 10



inauguração de Unidade Básica de 
Saúde em Rio Azul

15Abril/2017

Melhorias de estradas rurais e da infraestrutura urbana, modernização do parque de máquinas e 
construção de novos equipamentos públicos estão entre os projetos que 65 municípios paranaenses 
querem implantar com recursos financiados pelo Governo do Estado. No dia 11, em solenidade no 
Palácio Iguaçu, o governador Beto Richa autorizou as prefeituras a iniciarem os trâmites para 
obtenção do financiamento. Os projetos somam cerca de R$ 70 milhões em investimentos.

O secretário e deputado Artagão Júnior acompanhou prefeitos que receberam a autorização do 
financiamento. Entre os municípios, destacam-se:

- Bom Sucesso: Pavimentação asfáltica e iluminação pública (R$ 1 milhão)
- Cândido de Abreu: Equipamentos rodoviários (R$ 1,5 milhão) 
- Diamante do Sul: Equipamentos rodoviários (R$ 600 mil)
- Ivaiporã: Equipamentos rodoviários (R$ 1,5 milhão)
- Marilândia do Sul: Pavimentação asfátlica (R$ 1 milhão)
- Palmital: Equipamentos rodoviários(R$ 1 milhão)
- Pinhão: Equipamentos rodoviários (R$ 1 milhão)
- Quarto Centenário: Pavimentação asfáltica (R$ 1 milhão) 
- Kaloré: Pavimentação asfáltica (R$ 1 milhão)
- Marumbi: Pavimentação asfátlica (R$ 800 mil) 
- Rosário do Ivaí: Iluminação pública (R$ 200 mil) 
- São João do Ivaí: Terreno e equipamentos rodoviários (R$ 1 milhão)

Estado autoriza R$ 70 milhões para municípios 
financiarem obras e equipamentos

Somente nestes 12 municípios, os recursos somam R$ 11, 2 milhões. 

Dia 11
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Dia 22
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Diamante do Sul Bom Sucesso Cândido de Abreu

Ivaiporã Kaloré Marilândia do Sul

Palmital Pinhão Rio Bonito do Iguaçu

Quarto Centenário Rosário do Ivaí São João do Ivaí



Dia 29

17Abril/2017

Doação de um veículo à 
prefeitura de Rio Bonito 
do Iguaçu
A prefeitura de Rio Bonito do Iguaçu recebeu a 
doação de um veículo Gol do Governo do Estado, 
no dia 12.

As chaves do carro foram entregues ao prefeito 
Ademir Fagundes (Gaúcho) pelo secretário e 
deputado Artagão Júnior, que viabilizou o veículo 
junto ao Deto (Departamento de Transporte 
Oficial do Paraná). 

O chefe da Ciretran de Paranaguá, 
Adriano da Silva dos Santos, visitou a 
Seju. 

Nete Santana, que foi candidata a 
vereadora em Curitiba, e seu marido, 
Eliseu Silva, acompanharam Adriano. 

Chefe da Ciretran 
de Paranaguá

A prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti, reforçou algumas demandas do município.

Acompanhada do secretário administrativo José Crotti, a prefeita discutiu projetos para a construção 
de casas populares na zona rural bem como para famílias aptas a se encaixarem no programa Família 
Paranaense.

Outro assunto foi o projeto do centro esportivo, obra que já conta com a viabilização de R$ 250 mil do 
deputado Artagão Júnior junto ao Governo do Estado.  

Casas populares e 
centro esportivo de 
Porto Barreiro na 
pauta

Dia 12



Dia 16

18Abril/2017

Artagão Júnior reforça à Fetraconspar e 
à Sompar desejo do Estado de trabalhar 
em sintonia

O secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos do Paraná, 
deputado Artagão Júnior, participou 
de reunião, no dia 12, com 
representantes da Fetraconspar 
(Federação dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Construção e do 
Mobiliário do Paraná) e da Sompar 
(Sindicato dos Oficiais Marceneiros do 
Paraná).

�Manifestamos o desejo do governo em 
caminhar junto, de estar sempre em 
relação próxima com a federação e o 
sindicato�, disse Artagão Júnior.  

O secretário também os convidou para 
uma visita à Seju para dar sequência 
aos temas de interesse das categorias. 
�Podermos discutir com mais 
profundidade todas as demandas�.

Ainda na reunião foram abordadas as 
reformas trabalhista e previdenciária 
que estão sendo apreciadas pelo 
Congresso Nacional. Artagão Júnior 
orientou para que as manifestações da 
Fetraconspar e da Sompar a respeito 
do tema sejam formalizadas e 
protocoladas na Seju.

Reajuste no salário mínimo regional

O secretário da Seju anunciou que o governador Beto 
Richa havia acabado de sancionar o reajuste do 
salário mínimo regional.

�A medida demonstra o compromisso do Governo do 
Estado com a classe trabalhadora, com os segmentos 
que não estão sindicalizados e não têm sua garantia 
amparada por uma lei definitiva�, destacou.

O reajuste, de 7%, vale a partir de 1º de abril. As 
novas faixas salariais variam de R$ 1.223,30 a R$ 
1.414,60. O valor foi ajustado conforme o percentual 
aplicado para o salário mínimo nacional, como 
determina a Lei 18.766 de maio de 2016, aprovada 
pela Assembleia Legislativa do Paraná.

Dia 12
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Estrada que liga Jardim Alegre, Lunardelli e Godoy 
Moreira pode ser estadualizada e pavimentada

No dia 17, em audiência com o secretário de 
Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, e 
com o diretor-geral do DER-PR, Nelson Leal 
Junior, a pavimentação da estrada que liga 
Jardim Alegre, Lunardelli e Godoy Moreira foi 
pauta de discussão.

O secretário e deputado Artagão Júnior 
acompanhou os prefeitos José Roberto Furlan 
(Jardim Alegre), Reinaldo Grola (Lunardelli) e 
José Gonçalves (Godoy Moreira), e reforçou o 
pedido.

�O interesse pela pavimentação é comum, pois 
os municípios não têm condições de manter a 
estrada. Então a nossa solicitação é que continue 
o trabalho de pavimentação�, argumentou 
Artagão Júnior.

A estrada que passa por distritos e 
comunidades dos três municípios tem 25 km, 
dos quais 4,2 km já foram asfaltados.

Godoy Moreira é o município mais 
prejudicado com a atual situação da estrada, 
pois fica ilhado em dias de chuva devido ao 
transbordamento do rio. �Em Godoy Moreira a 
situação é grave�, reforçou o deputado�. O 
benefício da pavimentação também se traduz 
em economia de tempo. Pela PR-650, são 75 
km entre Godoy Moreira e Ivaiporã. Pela 
estrada alternativa, seriam 25 km.

Pepe Richa e Nelson Leal Junior 
reconheceram a necessidade de atender a 
demanda e de imediato autorizaram a 
readequação da estrada através do trabalho 
das patrulhas do DER. Enquanto isso, o projeto 
de pavimentação de todo o trecho deverá ser 
acelerado com a estadualização da estrada, 
alternativa levantada na reunião e aceita por 
todos. O projeto de estadualização ainda 
passará pela a aprovação da Assembleia 
Legislativa do Paraná.

Dia 17
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Conscientização sobre
 ACIDENTES DE TRABALHO

No Paraná ocorrem, em média, 55,1 mil casos de 
acidentes e doenças do trabalho por ano, com 230 
óbitos, segundo dados da Previdência Social. São 1,3 
mil casos de invalidez por ano. No Brasil, os dados 
são de 710 mil casos, com 2.800 mortes por ano. São 
15 mil casos de acidente ou doenças incapacitantes.

Conscientizar a sociedade sobre a importância da 
prevenção e redução destes números foram temas 
debatidos no dia 17, durante o lançamento, no 
Paraná, da Campanha de Prevenção de Acidentes 
de Trabalho � Canpat 2017 - que faz parte do 
movimento Abril Verde.

PARCERIA - O Governo do Paraná é parceiro da 
iniciativa, por meio da Secretaria da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos. A campanha é de 
âmbito nacional e no Paraná está sob a coordenação 
da Superintendência Regional do Trabalho e 
Emprego, em parceria, além do Governo do Estado, 
com o Ministério Público Federal do Trabalho, 
Tribunal Regional do Trabalho, prefeitura de 
Curitiba e INSS.

INCIDÊNCIA - O tema desta edição foi Conhecer 
para Prevenir para combater principalmente os 
acidentes de trânsito e as doenças mentais 
desencadeadas pelo estresse no ambiente de 
trabalho.

�Das mortes registradas entre os trabalhadores, 15% 
são de motoristas de caminhão. O setor ocupa o 
primeiro lugar em número de óbito e o segundo em 
incapacidades permanentes�, explicou Maria Tereza 
Jensen, secretária de Inspeção do Trabalho, do 
Ministério do Trabalho. Segundo ela, a depressão 
atinge 49% dos trabalhadores que são afastados do 
trabalho por doenças.

PERDA � O secretário Artagão Junior ressaltou que 
a cada ano, segundo dados do Ministério do 
Trabalho, a Previdência Social gasta R$ 11 bilhões 
com acidentes de trabalho. �Há uma perda 
incalculável com os acidentes de trabalho. Um pai, 
uma mãe ou um filho que morrem em acidente no 
trabalho causam uma perda que não pode ser 
mensurada. E há também uma perda para toda a 
sociedade�, afirmou ele.
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Sanepar garante ampliação dos 
sistemas de água e esgoto em Pinhão

Atualmente, o município de Pinhão tem 35% 
de suas residências ligadas à rede de esgoto 
da Sanepar. Este índice era pra estar acima 
dos 50% em 2016, conforme cronograma de 
obras que não se concretizou.

Para discutir o assunto, no dia 18, o secretário 
e deputado Artagão Júnior acompanhou o 
prefeito Odir Gotardo, o secretário municipal 
de Obras e Transporte, Denilson Oliveira, e o 
vereador Samuel Ribeiro, em audiência com 
o presidente da Sanepar, Mounir Chawoiche.

Chawoiche justificou o não cumprimento do 
cronograma inicial devido a atrasos de 
repasse de recursos da Fuanasa (Fundação 
Nacional de Saúde). Mas garantiu que será 
retomado. �Vamos fechar um novo 
cronograma de obras. Primeiro vamos fazer 
um levantamento técnico das áreas, para saber 
onde é necessária a construção de elevatórias e 
onde não é�, afirmou.

Artagão Júnior pediu agilidade ao trâmite e 
lembrou que o município fará obras de 
pavimentação. �Seria importante que as obras 
da Sanepar fossem realizadas antes da 
urbanização pela qual Pinhão vai passar�, 
frisou.

Além da rede de esgoto, o presidente 
Chawoiche garantiu o atendimento da 
demanda pela ampliação do abastecimento 
de água na sede e no distrito de Faxinal do 
Céu.

Pinhão ainda tem assegurados R$ 5,9 milhões 
para obras de ampliação do sistema, 
compreendendo a construção de uma 
barragem de nível na captação do Rio Tapera, 
duas elevatórias de água e 3,4 metros de 
adutoras. A estação de tratamento também 
receberá melhorias e será ampliada. Estes 
investimentos fazem parte do programa 
Saneamento para Todos, do Ministério das 
Cidades. 

Dia 18 Dia 17



22Abril/2017

Obras de readequação urbana em 
seis municípios prioritários devem 
ser licitadas em junho

Em audiência com a secretária da Família e 
Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, no 
dia 18, foi discutido o Programa Integrado de 
Inclusão Social e Requalificação Urbana � 
Família Paranaense. A primeira etapa do 
programa prevê a construção e adequação de 
moradias para 700 famílias que ocupam áreas 
de risco ou de proteção ambiental em seis 
municípios do Estado. Os bairros selecionados 
de cada cidade irão passar por um 
aprimoramento com reformas de casas, 
construção de novas residências no lugar das 
antigas ou até mesmo realocação para novos 
espaços em casos onde haja risco para as 
famílias. Os municípios são: Rebouças (54 
famílias, na Vila Facão), Cantagalo (125 
famílias, na Vila Chimin), Prudentópolis (83 
famílias, na Vila Santana), Laranjeiras do Sul 
(128 famílias, na Vila Caic), Imbituva (196 
famílias, na Vila Zezo e arredores) e 
Wenceslau Braz (108 famílias, na Vila Sem 
Teto). A previsão é que a Cohapar faça a 
licitação para as obras nesses 6 municípios em 
junho.

Segunda etapa

O projeto de Redução de Déficit Habitacional 
faz parte da segunda etapa do programa e 
conta com investimento total de R$ 313 
milhões (US$ 100 milhões), ofertando uma rede 
de serviços para as famílias em vulnerabilidade 
social. O Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) financia o programa, 
que atenderá 22 mil famílias, dos 156 
municípios considerados prioritários. Dentre 
eles, constam municípios da base de atuação do 
deputado Artagão Júnior que estão no processo 
de habilitação para construção de até 50 casas. 
São eles: Virmond, Marilândia do Sul, Rio 
Branco do Ivaí, Rosário do Ivaí, Diamante do 
Sul, Novo Itacolomi, Boa Ventura de São 
Roque, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, 
Inácio Martins, Laranjeiras do Sul, Palmital, 
Cândido de Abreu, Pinhão, Foz do Jordão e 
Ariranha do Ivaí.

A data de entrega das documentações exigidas 
em edital foi dia 25 de abril.
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Guaratuba inicia processo para instalação do 
Procon e ampliação da Agência do Trabalhador
O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, 
esteve na Seju para tratar da implantação de 
uma agência do Procon e da ampliação da 
Agência do Trabalhador no município.

Reunido com o secretário da pasta, deputado 
Artagão Júnior, e o coordenador-geral Elias 
Thome, o prefeito formalizou o pedido. �O 
secretário Artagão Júnior aprovou a nossa 
solicitação. Agora daremos sequência ao 
trâmite�, disse Justus, acompanhado do 
secretário de Administração, Edilson Kalat.  

Em relação à Agência do Trabalhador, o 
município tem o projeto para ampliar a 
estrutura de atendimento. �Estamos 
aguardando a Seju aprovar o novo prédio. É 
uma estrutura que possui 140 metros 
quadrados e vai ampliar a nossa capacidade de 
atendimento e intermediação de mão de obra�.

A Seju também irá equipar a agência com 
mobiliário e vai arcar com as despesas de 
custeio, até então de responsabilidade do 
município. 
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Artagão Júnior reforça parceria do Estado 
na implantação do Hospital do Câncer em 
Guarapuava

Durante a audiência pública na Câmara de 
Vereadores de Guarapuava, no dia 20, para 
discutir a implantação do Centro Oncológico 
(Hospital do Câncer), Artagão Júnior reforçou o 
apoio do Governo do Estado na viabilização do 
projeto.  

�Em nome do governador Beto Richa, eu quero 
aqui deixar o compromisso do governo em 
continuar se somando para viabilizar o hospital 
do câncer que é uma necessidade de Guarapuava 
e toda a região�, disse Artagão Júnior, que está 
viabilizando R$ 1 milhão através de emenda 
parlamentar. 
Ao todo, somando a doação de empresários, 
emendas parlamentares, recursos da 

prefeitura e da Câmara, o projeto já conta com 
R$ 16 milhões.  

�A sociedade guarapuavana estará conosco 
nesse projeto�, ressaltou o deputado.

Artagão Júnior também lembrou da atuação 
do Governo do Estado em Guarapuava e região, 
que vem rendendo investimentos e obras em 
diversas áreas. �Temos a duplicação da BR-277, 
da PR- 466, o hospital regional, o asfalto a Inácio 
Martins, o centro de especialidades, casas 
populares e tantas outras. Isso demonstra a 
união de forças e a presença do governo na nossa 
região�, enfatizou.   

Dia 20
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O saneamento de Guarapuava se 
aproxima ao de países de primeiro 
mundo, diz Artagão Júnior

Com um cronograma de investimentos de R$ 53 milhões até 2020 em obras nas 
redes de água e esgoto de Guarapuava, o município vem se destacando nos 
índices de cobertura. Em reunião realizada no bairro Boqueirão, no dia 20, foram 
anunciados esses investimentos e detalhados números atingidos nos últimos 
cinco anos, cujos recursos aplicados chegam a R$ 191 milhões. A reunião faz 
parte do programa "Sanepar Comunidade". 

De acordo com o chefe do escritório regional da Sanepar em Guarapuava, 
Evandro Dalmolin, a meta é chegar a 85% da cobertura do sistema de esgoto até 
2020. �Além disso, em cobertura de água tratada, o índice chega a 100%. Não só em 
Guarapuava, mas no Paraná inteiro a Sanepar vem cumprindo sua função social e 
missão de levar qualidade de vida a todos os paranaenses por meio da 
universalização do saneamento básico�, pontuou Evandro. �Enquanto outras 
empresas de saneamento do Brasil estão sendo vendidas para pagar dívidas, a 
Sanepar demonstra capacidade de investimento extraordinário neste momento de 
crise pelo qual o país atravessa. Isso reflete seriedade na gestão�, concluiu.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, deputado 
Artagão Júnior, corroborou. �São ações e obras que tanto esperávamos e 
desejávamos. Foram batalhados com a força das lideranças e da comunidade, das 
associações que reivindicaram, da população de uma forma geral, e pelo trabalho da 
Sanepar e do Governo do Estado. Agradecemos ao presidente da companhia de 
saneamento Mounir Chaowiche e sobretudo ao governador Beto Richa que tem 
permitido tudo isso, que tem atendido nossas reivindicações�.

Artagão Júnior também enalteceu os números de Guarapuava. �Ainda estamos 
avançando, mas com 100% de água tratada e com a meta de 85% da rede de esgoto 
até 2020, são índices comparáveis ao de países da Europa, de primeiro mundo, que 
possuem grande desenvolvimento e estrutura urbana�, destacou o secretário de 
Estado e deputado.
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3

ATENDIMENTOS

Ex-prefeito Wilson 
Machado, acompanhado do 
acadêmico de Direito Wilson 
Machado Neto, da 
fisioterapeuta Giselli 
Machado e da advogada 
Tatiane Sato Machado. 

Prefeito Moacir Alfredo 
Szinvelski e vereador 
Edinei Rogulski.

Mallet

Lunardelli

Dia 24
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A Identidade Jovem, ou simplesmente ID 
Jovem, documento que possibilita acesso a 
benefícios para jovens de 15 a 29 anos foi 
apresentada ao secretário e deputado 
Artagão Júnior no dia 24.

O consultor do programa no Paraná e Santa 
Catarina, Michell Sombrio, foi quem 
explicou os benefícios da ID Jovem, como 
meia-entrada em eventos artístico-culturais 
e esportivos e também a vagas gratuitas, 
além de desconto no sistema de transporte 
coletivo interestadual.

A ID Jovem, programa da Secretaria 
Nacional de Juventude, é destinada a jovens 
pertencentes à família com renda mensal 
de até dois salários mínimos e inscritos no 
Cadastro Único do Governo Federal, com 
informações atualizadas há pelo menos 24 
meses.

�Estamos em busca de parcerias e sabemos 
que a Seju trabalha com jovens que podem se 
encaixar no programa�, disse Sombrio, 
acompanhado do secretário-geral da JSB-PR 
(Juventude Socialista Brasileira), André 
Avelino.

O programa será oficialmente lançado no 
Paraná no dia 16 de maio.

�Há 625 mil jovens paranaenses que se 
encaixam nos pré-requisitos do programa�, 
informou o consultor da ID Jovem.

Em Curitiba são 50 mil jovens. Em 
Guarapuava, são 15 mil.

O cartão é virtual e pode ser apresentado 
nos estabelecimentos na tela do celular ou 
impresso pela página da internet.

Artagão Júnior disse que a iniciativa poderá 
ser divulgada pela Seju. �Temos a feira de 
serviços Paraná Cidadão que percorre os 
municípios do interior e que pode ajudar a 
auxiliar os jovens a se inscreverem e se 
beneficiarem do programa�.

O secretário e deputado também elogiou 
dois outros programas da Secretaria 
Nacional da Juventude: o Estação 
Juventude, que visa a ampliação do acesso a 
políticas públicas, e o Juventude Viva, que 
reúne ações para reduzir a vulnerabilidade 
de jovens negros em situação de violência 
física e simbólica. 

Programa ID Jovem será lançado no 
Paraná em 16 de maio e poderá 
beneficiar 625 mil jovens

Dia 24
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Artagão Júnior reforça demandas 
da educação dos municípios ao 
diretor-presidente da Fundepar

Em reunião com o diretor-presidente da Fundepar (Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional), Victor Hugo Boselli Dantas, no dia 25, o 
secretário e deputado Artagão Júnior levou demandas por reformas em 
colégios, novas salas de aula e construção de novas unidades.

Acompanhado do chefe do Núcleo Regional de Educação de Guarapuava, 
Marlon Douglas Pires, e do secretário administrativo da prefeitura de Porto 
Barreiro, José Crotti, Artagão Júnior.

 �São pleitos que já tramitam na Fundepar e que estamos reforçando ao diretor-
presidente Victor Hugo para que possa dar agilidade aos trâmites�, disse o 
secretário e deputado. 

Entre os principais pedidos estão a continuidade das obras dos colégios Leni 
Marlene Jacob e Pedro Carli, em Guarapuava, a construção da cobertura da 
quadra de esportes do colégio Gabriela Mistral de Porto Barreiro, unidade nova 
em Rio Branco do Ivaí, além de reformas em São Pedro do Ivaí, Ivaiporã e 
demais municípios. 
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Em uma campanha de resposta ao 
jogo da "baleia azul", o Colégio 
Curitibano Adventista do Bom Retiro 
lançou, no dia 25, o �Jonas Challenge 
� Seja um Jonas, Saia da Baleia�, em 
alusão ao personagem bíblico.

A iniciativa proposta aos alunos do 
CCA Bom Retiro consiste em um 
desafio por dia, durante 50 dias. �São 
desafios de valores, de ser útil à 
sociedade, de praticar o bem�, resumiu 
o diretor do colégio, Paulo Orling. As 
crianças poderão postar fotos e 
relatar as atividades a cada dia em 
um sistema na internet ou na 
própria coordenação. Ao final, os 
alunos que completarem os 50 
desafios participarão de uma grande 
festa.

O secretário e deputado Artagão 
Júnior participou do evento de 
lançamento. �Sem dúvida alguma não 
poderia deixar de prestigiar e enaltecer 
a direção do colégio pela velocidade 
com que responderam a esse grande 
desafio do mal. Nesse caso é um 
desafio do bem, que promove a 
autoestima da criança, a interação, o 
fortalecimento dos laços familiares, o 
contato amoroso e afetivo entre as 
pessoas, ou seja, a construção de uma 
sociedade mais alegre, unida e 
preparada para enfrentar os 
problemas que naturalmente já 
existem�, reforçou Artagão Júnior.

CCA Bom Retiro lança campanha para 
rebater o jogo macabro da Baleia Azul

De acordo com o diretor Paulo Orling, outras escolas adventistas estão aderindo à campanha. �Estamos 
muito felizes com a adesão, estão nos procurando para também fazer o Jonas Challenge. Precisamos resistir a 
essa tendência de desvalorização�.

Ainda segundo ele, �percebemos que o problema estava perto da gente, que bateu à nossa porta, com casos 
reais que estão sendo acompanhados por nossos profissionais. A sociedade precisa entender que o problema 
diz respeito a todos. A campanha é um grito pela vida�. 
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Municípios entregam documentações 
referentes ao edital do programa de 
déficit habitacional
Artagão Júnior recebeu prefeitos, secretários e vereadores em seu gabinete, no dia 25.

De Ariranha do Ivaí, estiveram o prefeito Augusto Cicatto e o vereador Celso Kusminski 
(Tocera); de Ivaiporã, o prefeito Miguel Amral; de Marilândia do Sul, o prefeito Aquiles 
Takeda Filho; de Nova Laranjeiras, o prefeito em exercício Altamiro Scheffer, o ex-prefeito 
Eugênio Bittencourt, e a secretária de Compras e Licitação, Brenda Scheffer; de Palmital, 
esteve a vereadora Marcela Oliveira, e de Rio Bonito do Iguaçu, o prefeito Ademir Fagundes 
(Gaúcho).

Alguns municípios também entregaram documentações referentes ao edital do programa de 
Redução de Déficit Habitacional � Família Paranaense, da Secretaria da Família e 
Desenvolvimento Social: Ariranha do Ivaí (14 famílias inscritas), Marilândia do Sul (13 
famílias), Novo Itacolomi (42 famílias), Porto Barreiro (26 famílias) e Rio Bonito do Iuguaçu 
(33 famílias). 
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PÉ NA ESTRADA

Entre os dias 26 e 28 Artagão Júnior passou por Diamante do Sul, Virmond, 
Novo Itacolomi, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí, Marumbi, Kaloré , Rio 
Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí. 

DIAMANTE DO SUL
Reunido com o prefeito Fernando Risso, o vice Juvenal da Cruz Campanholi, vereadores e o ex-prefeito 
Darci Tirelli, Artagão Júnior prestou contas de todo o trabalho que vem sendo feito junto com o prefeito 
Fernando e falou dos recursos viabilizados para o município que já passam de R$ 1 milhão somente neste 
ano, na atual gestão. �Entre os recursos destacamos para este ano a liberação de R$ 600 mil para renovação do 
pátio de máquinas do município, já autorizados pelo governador Beto Richa e entregues ao prefeito, também a 
viabilização de R$ 250 mil para a construção do ginásio de esportes que está em fase final do processo de 
licitação e a entrega de uma nova viatura da PM que já está garantida no processo de trabalho que vem sendo 
realizado�, ressaltou.

Dia 5

Ainda em Diamante do Sul, Artagão Júnior 
esteve também com os vereadores de 
Guaraniaçu, presidente da Câmara, Odair José e 
o vereador Eliseu Duarte, oportunidade em que 
discutiram a possibilidade de conseguir um 
veículo para atender os produtores rurais e 
demais melhorias para a saúde do município.

Encontro com vereadores 
de Guaraniaçu

Dia 26
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PÉ NA ESTRADA

VIRMOND

Na visita ao prefeito Neimar Granoski, secretários municipais e vereadores, foi falada da 
viabilização de R$ 250 mil que serão usados em óleo diesel para ajudar a recuperar as 
estradas rurais e um caminhão para os produtores rurais. Também já foram 
disponibilizados materiais escolares e apostilas da Positivo.  O secretário e deputado ainda 
visitou o CRAS, onde falou do cadastramento das 40 famílias no Programa Família 
Paranaense. �Ressaltamos nosso reconhecimento pela velocidade e competência da prefeitura 
de Virmond. Em poucos meses de gestão já temos resultados positivos. Conseguimos com o 
programa de habitação de casas populares do Programa Família Paranaense a possibilidade 
de viabilizar 40 casas para o município. A prefeitura já está avançando com essa demanda. O 
terreno já foi registrado, a documentação já foi entregue para a Seds e as demandas estão 
sendo encaminhadas e avançadas junto ao Governo do Estado�, relatou.

Ainda em Virmond, Artagão Júnior se 
encontrou com o secretário de Obras de Rio 
Bonito do Iguaçu, Hélio Henrique Moraes, e o 
chefe do Departamento de Urbanismo, 
Renan Moreira.

Rio Bonito do Iguaçu
Dia 26
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PÉ NA ESTRADA

NOVO ITACOLOMI

Visita ao ex-prefeito de 
Lunardelli

Em Novo Itacolomi, Artagão Júnior se encontrou com o prefeito Moacir Andreolla, demais secretários, 
vereadores e o ex-prefeito Polaco da Pá.  O deputado elogiou a agilidade do prefeito Andreolla em 
apresentar as documentações para o programa de habitação Família Paranaense que aumentam as 
chances do município ser contemplado já no primeiro lote com as casas. Fora isso, na Cohapar há 
expectativa da construção de mais 50 casas, para o programa Minha Casa Minha Vida. Também foi 
falada da liberação de R$ 570 mil para a pavimentação asfáltica, que vai ajudar no deslocamento da 
população e dos trabalhadores; R$ 100 mil na compra de óleo diesel para a recuperação das estradas; R$ 
115 mil para a compra de equipamentos para Unidade Básica de Saúde (UBS), entre outros recursos que 
estão liberados para o município.

Dia 26

No dia 27, Artagão Júnior visitou o ex-
prefeito de Lunardelli, Hilário Vanjura, que 
hoje reside em Ivaiporã.
          
Na oportunidade, conversaram sobre as 
conquistas que  o município obteve, fruto da 
pareceria de trabalho. Dentro dos próximos 
dias, será inaugurado o Centro de Eventos.

Dia 27



34Abril/2017

PÉ NA ESTRADA

Paraná Cidadão faz quase mil carteiras de 
identidade em São João do Ivaí

Carine e Carolina são gêmeas. As meninas de oito anos ainda não tinham nenhum documento de 
identificação. O problema foi resolvido no Paraná Cidadão em São João do Ivaí. As duas saíram do 
evento com a carteira de identidade e o CPF. A mãe, Rosana Domingues Cordeiro, ficou feliz em poder 
fazer os documentos das filhas em um único lugar. �Muito legal eles oferecerem esse serviço pra gente, 
o atendimento está excelente�, avalia a autônoma.

Já Cesar Mairik encontrou no Paraná Cidadão o caminho para voltar aos estudos. Ele não conseguiu se 
matricular na escola em 2017 e foi conversando com representantes da Prefeitura Municipal que soube 
como resolver a situação. �Fui muito bem atendido e agora sei como resolver meu problema�, comenta o 
jovem de 20 anos.
As mais de três mil pessoas que passaram pela Praça da Bíblia, em São João do Ivaí, puderam resolver 
vários problemas com a ajuda de órgãos dos governos estadual e municipal presentes no evento. Ao 
todo foram 5.500 atendimentos realizados.

�Essa é a principal característica do Paraná Cidadão: levar a solução de vários problemas para mais perto 
das pessoas. Aqui é possível fazer documentos, encontrar assessoria jurídica, se inscrever no programa 
Nota Paraná, vários serviços que proporcionam cidadania à população. O desejo do Governador Beto Richa 
é que com o Paraná cidadão os moradores se sintam mais próximos do Governo�, explicou Artagão Júnior, 
Secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos que esteve presente na abertura do evento, no dia 
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SÃO PEDRO DO IVAÍ

Reunido com o prefeito Zé Isalberti, o vice Zé da Horta, secretários e vereadores, Artagão Júnior 
reforçou seu compromisso de trabalho com o município e falou da reforma do Colégio Estadual do 
Campo Vicente Machado pelo programa Escola 1.000. �São R$ 100 mil de verba liberada do programa 
Escola 1.000 e R$ 150 mil de verba descentralizada que vão ajudar o colégio, entre outros reparos, a 
reformar o telhado e a construir a rampa de acessibilidade, totalizando R$ 250 mil, através da Secretaria 
de Educação, para reformas�, explicou.

MARUMBI

O prefeito Adhemar Rejani agradeceu o deputado pela revitalização e manutenção asfáltica da 
Rodovia Rodrigues Massa que liga o município de Marumbi a Kaloré, e pelo aumento do efetivo 
policial, além de outros investimentos. Adhemar ainda disse que vai protocolar pedido para 
instalação de câmeras de vigilância nas ruas para trazer mais segurança para a população. Artagão 
Júnior falou sobre a viabilização de R$ 250 mil divididos em óleo diesel e recape asfáltico, para 
recuperar as estradas e vias, além de R$ 800 mil para a pavimentação asfáltica já viabilizados 
através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano; também a liberação já ocorrida de uma 
ambulância para demandas na área de saúde. Junto à Cohapar estão sendo viabilizadas casas 
populares, com a disponibilização de terrenos pelo próprio município.

Dia 27
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KALORÉ

 Reunido com o prefeito Washington Luiz da Silva, secretários e vereadores falou da viabilização de 
R$ 250 para pavimentação asfáltica; ainda R$ 1 milhão por meio do financiamento da Sedu, uma 
viatura policial, entre outros recursos. Na oportunidade, o prefeito Washington agradeceu a visita 
do deputado e o trabalho que vem sendo feito na conquista de novos recursos e de investimentos que 
já vieram, como a recuperação que está em andamento da PR-466, ligando Kaloré a Marumbi; 
também foi aumentado o efetivo policial e entregue uma viatura seminova.

RIO BRANCO DO IVAÍ

Em Rio Branco do Ivaí, Artagão Júnior falou ao prefeito Gerôncio Carneiro Rosa, demais secretários e 
vereadores, sobre a construção da nova unidade do Colégio Estadual Rio Branco, demanda que está 
sendo trabalhada junto à Fundepar. O colégio hoje funciona em dualidade com a Escola Municipal Dom 
Pedro II. Cedido pela prefeitura, o prédio comporta 656 alunos (420 da rede estadual e 236 da rede 
municipal). Outros investimentos já foram viabilizados, como o efetivo policial que já foi aumentado e 
uma ambulância já entregue. Ainda uma viatura da Policia Militar chega em junho.
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ROSÁRIO DO IVAÍ
 Em visita ao prefeito Ilton Kuroda, ao vice Orlando Alves de Almeida, secretários e vereadores, o deputado 
falou da viabilização de R$ 250 mil que serão divididos em óleo diesel e maquinário. Artagão Júnior também 
falou da liberação de três poços artesianos; kits de materiais esportivos; efetivo policial já aumentado e uma 
viatura da PM que chegará ao município em junho
Além disso, está sendo trabalhada a liberação de 100 casas populares na Cohapar. 

Dia 28

Festa do Frango Invertebrado em Quarto Centenário

No dia 30, Artagão Júnior foi a 
Quarto Centenário para prestigiar a 
festa do Frango Invertebrado, 
alusiva ao aniversário de 20 anos de 
emancipação do município. 

Recepcionado pelo prefeito 
Reinaldo Krachinski, vereadores, 
secretários e lideranças, Artagão 
Júnior cumprimentou a população e 
falou do trabalho que está sendo 
realizado junto ao Governo do 
Estado.

Entre os recursos já assegurados, 
estão a viabilização de R$ 250 mil 
que serão utilizados na compra de 
maquinário, R$ 1 milhão via Sedu 
para a pavimentação asfáltica, além 
de ações para o reforço da 
segurança e saúde do município. 
Quarto Centenário também 
recebeu R$ 460 mil do Estado, 
referente à antecipação do ICMS.Dia 30
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Este é apenas um resumo 
das atividades do 
secretário e deputado 
Artagão Júnior em Abril.

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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