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Reunião em Laranjeiras do Sul 

O secretário da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos, deputado 
Artagão Júnior, esteve em 
Laranjeiras do Sul, no dia 1º, onde 
esteve reunido com a ex-prefeita 
Sirlene Svartz, vereadores e demais 
lideranças locais.

Logo após, Artagão Júnior, também acompanhado de 
lideranças, prestigiou o primeiro dia da 14ª Expoagro.

Dia 1º
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Agenda em Guarapuava 

No dia 2, Artagão Júnior  cumpriu agenda em Guarapuava. Logo cedo, visitou a 14ª Subdivisão da Polícia 
Civil, quando conversou com o delegado-chefe Rubens Miranda Junior. “Discutimos a respeito da 
transferência de presos condenados para as penitenciárias e perspectivas de reformas no setor 
carcerário de toda a SDP”, explicou Artagão Júnior.

Em seguida, o deputado participou de 
evento da Secretaria de Estado da Saúde no 
auditório da Faculdade Campo Real. Na 
oportunidade, foram entregues selos de 
certificação de Tutoria na Atenção Primária 
referentes a 5ª e 6ª Regionais de Saúde.

saúde

Dia 2
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Guarapuava ganha 
novo cartão-postal 
com o Jardim Europeu

Foi inaugurado no dia 4 em Guarapuava o Jardim 
Europeu, no Parque Natural Municipal das 
Araucárias. O novo espaço é inspirado nos jardins 
europeus construídos em forma de labirintos, 
prezando a geometria e a simetria. A área tem 
arbustos, um chafariz, rampas acessíveis e bancos, 
além de uma estufa de plantas. “Guarapuava está de 
parabéns. Além da preservação ambiental, o novo 
cartão-postal fomenta o turismo, potencializa as 
atividades culturais e realça as belezas do nosso 
município”, disse Artagão Júnior.
De acordo com o presidente da Sanepar, Mounir 
Chaowiche, a construção do espaço demonstra que a 
parceria da Sanepar com os municípios paranaenses 
vai além das obras de saneamento. “O Estado tem 

que ser parceiro dos municípios, e aqui é um exemplo 
desta parceria. A modernização deste belo parque 
beneficia toda a população de Guarapuava. O local é 
um ponto de encontro das famílias, um ponto 
turístico da cidade, e a Sanepar fica feliz e satisfeita 
por fazer parte deste belo projeto”, afirmou.
O prefeito César Filho destacou que o Jardim 
Europeu é mais um atrativo para a visitação no 
Parque das Araucárias. “Este local tem um 
significado simbólico porque mexe com a autoestima 
do povo de Guarapuava e valoriza o município. É um 
local que as pessoas irão visitar, que será cenário das 
fotos de famílias, casamentos e aniversários”, disse.“É 
fruto de mais uma bela parceria com o Governo do 
Estado por intermédio da Sanepar, que viabilizou 

Dia 4
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Artagão Júnior e Beto Richa entregam 
100 veículos para reforçar intermediação 
da mão de obra
No dia 5, Artagão Júnior e o governador Beto 
Richa entregaram 100 novos veículos aos 
Escritórios Regionais e às Agências do 
Trabalhador. Os investimentos se aproximam 
de R$ 3,5 milhões. Os veículos são do modelo 
Gol da marca Volkswagem. Foram destinados 
81 às Agências do Trabalhador de todo o Estado 
e 19 para uso dos escritórios regionais da 
secretaria. “Levamos em conta critérios 
técnicos e ainda distribuição por 
produtividade das Agências. As 15 agências 
que tiveram a melhor produtividade nos 
últimos anos foram contempladas como 
forma de incentivar a ampliação da 
intermediação de mão de obra”, afirmou 
Artagão Júnior.

EMPREGOS – Os novos veículos para as 
Agências do Trabalhador contribuem para a 
oferta contínua de postos de emprego. 
Somente no ano passado, quase 108 mil 
pessoas conseguiram um novo emprego pelo 
atendimento de uma das Agências do Paraná, o 
número representa 21% do total de empregos 
do Brasil e coloca o Estado como o que mais 
emprega pessoas por meio das agências Além 
destes, o Governo do Estado entregou em 2017 
sete vans e quatro kombis para a renovação da 
frota da secretaria, e no mês passado foram 
adquiridos mais dez carros. Os investimentos 
no último ano foram de R$ 1 milhão.

Dia 5
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Em audiência no dia 5 com o presidente do  
Fundepar Sérgio Brun, foram discutidas 
demandas do Colégio Estadual Vicente 
Machado. O deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito José Isalberti e o 
presidente da Câmara, Evaldo Domingues de 
Oliveira, na audiência. Na oportunidade, foi 
reativado o processo solicitando a 
construção de cinco salas de aula do colégio. 
O pedido havia sido feito em 2014, mas foi 
indeferido pelo Fundepar. Agora, o pleito 
conta com o apoio do deputado Artagão 
Júnior e teve o aval do presidente do 
instituto. A prefeitura, em parceria com o 
Núcleo Regional de Educação de Ivaiporã, 
vai fazer o projeto da obra para que seja 
posteriormente apresentado ao Fundepar.

Pedido de construção de cinco salas de aula em 
colégio de São Pedro do Ivaí tem aval do Fundepar

Em audiência com o secretário da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária, Júlio Reis, 
no dia 6, esteve em pauta a construção da Delegacia 
Cidadã de Ivaiporã. Artagão Júnior acompanhou o 
prefeito Miguel Amaral e o ex-prefeito Carlos Gil na 
reunião.
O processo licitatório da obra, de cerca de R$ 4,5 
milhões, foi suspenso no final do ano passado pelo 
Tribunal de Contas do Estado devido a contestações 
no projeto.
“O processo se encontra na Paraná Edificações 
agora. Vamos trazer para Sesp e fazer uma nova 
licitação, com o orçamento de 2018”, garantiu Reis, 
que assumiu a secretaria em fevereiro deste ano.
“Pedimos agilidade, pois é uma obra que há muito 
tempo está em fase de projeto. Precisamos evoluir 
nesta questão para podermos começá-la o quanto 
antes”, reforçou Aragão Júnior.
Segundo Miguel Amaral e Carlos Gil, atualmente a 

cadeia pública de Ivaiporã está superlotada com 
cerca de 170 presos, sendo que a capacidade não 
passa de 40. A Delegacia Cidadã faz parte do projeto 
Paraná Seguro, lançado, em 2012, pelo Governo do 
Estado. A unidade terá áreas isoladas para 
mulheres, crianças e idosos. A Delegacia Cidadã não 
terá carceragem, e sim celas para custódia daqueles 
que aguardam transferência para outros 
municípios.

Nova sede do Corpo de Bombeiros
Ainda na reunião, Artagão Júnior buscou 
informações sobre a nova sede do Corpo de 
Bombeiros. A obra, orçada em R$ 7,5 milhões, com 
aproximadamente 4 mil m², está prestes a ser 
licitada. O projeto se encontra na Secretaria da 
Fazenda e aguarda autorização do secretário Mauro 
Ricardo Costa.

Delegacia Cidadã de Ivaiporã

Dia 5

Dia 6
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DIA 6
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O prefeito de Candói, Gelson 
Costa, visitou o secretário e 
agradeceu a destinação de um 
veículo novo para a Agência do 
Trabalhador de Candói. 

Prefeito de Candói
agradece veículo

Sistema prisional de Guarapuava 
é tema de audiência no Depen
Em audiência com o diretor-geral do Depen 
(Departamento Penitenciário do Paraná), Luiz 
Alberto Cartaxo Moura, o sistema prisional de 
Guarapuava foi debatido. Artagão Júnior, 
acompanhou o juiz da Vara de Execuções Penais, 
Marcelo Pietroski, a promotora Marcia Broietti, e o 
chefe de cadeia da 14ª SDP, Roberto Chagas.
“Discutimos com o diretor-geral o sistema como 
um todo, no sentido de encontrar soluções para 
estancar o problema da superlotação, rebeliões e 
demais questões envolvendo a segurança pública 
do município”, disse Artagão Júnior.

Artagão Júnior confirmou ao prefeito de 
Ivaiporã, Miguel Amaral, que as obras de reparo 
na rodovia que liga o município a Mauá da Serra 
começarão ainda em março. O deputado obteve 
a informação da Secretaria de Infraestrutura e 
Logística.
O trecho que liga os dois municípios através da 
PR-466 possui cerca de 90 km.

Recuperação de rodovia 
entre Ivaiporã e mauá da serra

Artagão Júnior e prefeito 
de Virmond cobram Copel 
a recuperação das estradas 
de acesso à usina
Artagão Júnior acompanhou o prefeito de 
Virmond, Neimar Granoski, em reunião com o 
diretor-presidente da Copel Geração e 
Transmissão S.A., Sergio Luiz Lamy, para tratar 
da recuperação das estradas de acesso à Usina 
do Cavernoso II. O ofício solicitando o apoio da 
Copel foi enviado no ano passado e solicita apoio 
na recuperação da pavimentação poliédrica das 
linhas da Lagoa Bonita e Cavernoso, que dão 
acesso à Usina do Cavernoso II. Conforme 
estabelecido no contrato da obra, “após o 
término todos os acessos externos que vierem a 
ser utilizados deverão estar iguais ou 
superiores às condições encontradas no período 
anterior do início da obra”.
De acordo com Lamy, a Copel deve começar as 
obras de reparo em até 90 dias.

Dia 6
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Em Guarapuava, no dia 7, Artagão Júnior visitou os 
Colégios Estaduais Pedro Carli e Leni Marlene 
Jacob, oportunidade em que anunciou R$ 250 mil 
para reparos nas unidades. Os dois colégios contam 
com mais de 700 alunos.
Também foi anunciada a retomada das obras nas 
novas unidades. Cada obra terá um investimento 
de quase R$ 3,5 milhões. “Um dia muito 
importante para educação de Guarapuava, pois 
além de estarmos anunciando R$ 250 mil para 
cada colégio, para reparos nas unidades já 
existentes, estamos anunciando também, junto da 
empresa vencedora do processo licitatório, a 
retomada das obras nas novas unidades”, destacou 
o deputado.
Representantes da Largo Engenharia de Cascavel, 
empresa responsável pela obra, estiveram 

presentes no ato.

COLÉGIOS - O Colégio Estadual Pedro Carli 
funciona em dualidade com a Escola Municipal 
Capitão Wagner e o Colégio Estadual Leni Marlene 
Jacob funciona hoje em dualidade com a Escola 
Municipal Abílio Fahriciano de Oliveira. A 
estrutura do Pedro Carli contará com 20 salas de 
aula, do Leni Marlene16 salas de aula e cada 
unidade terá capacidade para comportar 1,8 mil 
alunos.
Os eventos contaram com as presenças do chefe do 
Núcleo Regional de Educação, Marlon Douglas 
Pires, dos vereadores Danilo Dominico, Pedro 
Moraes, do presidente da Câmara, Paulo Napoleão, 
da secretária municipal de Educação, Doraci Luy, do 
empresário Odacir Antonelli, além dos diretores, 

anúncio de recursos e retomada de 
obras em colégios de Guarapuava

Pedro Carli

leni marlene jacob

Dia 7
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 Artagão Júnior esteve, no dia 7, nos municípios de Imbituva, Mallet, 
Prudentópolis e Teixeira Soares, para entregar a chave dos novos veículos 
para as agências do trabalhador. 

Entrega de veículos para 
as agências do trabalhador

imbituva

mallet

prudentópolis

teixeira soares

Dia 7
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Pinhão vai ampliar sistemas de 
tratamentos de água e esgoto
Em Pinhão, no dia 8, Artagão Júnior e o prefeito Odir Antonio Gotardo visitaram o 
terreno onde será construída a estação de tratamento de água e esgoto, que vai ampliar o 
saneamento para a população.

Estão sendo viabilizados com a Rede de Tratamento de água, esgoto e a estação, cerca de 
R$17 milhões, só para o Pinhão. “Estamos muito contentes com mais esta conquista, pois 
estes são investimentos para o município que vão permitir a ampliação do atendimento 
para parte importante da cidade”.

O deputado ainda ressaltou que com o esgotamento sanitário a situação vai melhorar 
bastante. “Neste local a central de tratamento de água e esgoto, e a rede de água, que já é 
de 90%, será cada vez melhor. E o esgoto saindo de 31% do atendimento à população, 
chegará próximo de 60%. Este é o avanço que Pinhão quer, precisa e que vai ter”.

Estavam presentes na visita o chefe da Regional da Sanepar em Guarapuava, Evandro 
Marcos Dalmolin, demais vereadores e secretários municipais.

Dia 8
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Entrega de veículos para 
as agências do trabalhador

Artagão Júnior esteve, no dia 8, em Candói, Foz do Jordão, 
Guarapuava, Pinhão e Reserva do Iguaçu para entregar a 
chave dos novos veículos para as agências do trabalhador. 

Candói

guarapuava

pinhão

reserva do iguaçu

Foz do jordão

Dia 8
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Paraná Cidadão registra mais 
de seis mil atendimentos
em Reserva do Iguaçu

Artagão Júnior participou da abertura oficial do Paraná Cidadão em Reserva do Iguaçu, no dia 8. Nos três 
dias (7, 8 e 9), o evento teve a participação de mais de quase 2,5 mil pessoas. O evento reuniu dois programas 
da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos: Projeto Criança e Adolescente Protegidos e o Paraná 
Cidadão.

Juntamente com o Sebastião Campos, o secretário falou sobre a importância da feira. “A feira tem o 
objetivo de facilitar a vida da população. Com este intuito reunimos diversas estruturas do governo e 
município em um mesmo local para atender a população de forma gratuito, com isso os resultados estão 
aparecendo e a população busca cada vez mais as ações oferecidas no evento”, explicou Artagão Júnior.

Entre os serviços estão a emissão de documentos pessoais, intermediação de vagas de emprego, programa 
Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientações jurídicas e do consumidor. Ainda há informações sobre 
direitos humanos e assistência social. 

Dia 8
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No dia 9, Artagão Júnior entregou veículos da agência do 
trabalhador para Turvo, Boa Ventura do São Roque, 
Palmital, Laranjeiras do Sul e Porto Barreiro. 

Entrega de veículos para 
as agências do trabalhador

Dia 9

Turvo

Boa Ventura de São Roque

Palmital

Laranjeiras do Sul

Porto Barreiro
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A crise humanitária da Venezuela e o 
acolhimento dos imigrantes foram pautas de 
uma audiência no Ministério da Justiça, em 
Brasília, no dia 13. Artagão Júnior se reuniu com 
o secretário Nacional de Justiça, Luiz Pontel, e o 
diretor do departamento de migrações, André 
Furquim.
“Tratamos da questão dos venezuelanos, das 
perspectivas que estão sendo trabalhadas pelo 
governo federal. Os governos estaduais em 
breve serão chamados para uma reunião cujo 
intuito será ajustar a metodologia de trabalho. 
Neste primeiro momento, o Ministério da 
Justiça está fazendo o cadastramento dos 
venezuelanos que estão entrando pela fronteira 
de Roraima. Este trabalho consiste em 
identificar se são casados ou solteiros, se tem 
filhos, qual idade, formação, e demais 
informações pessoais. Baseada nesses 
levantamentos, será feita a programação de 
interiorização pelo país”, explicou Artagão 
Júnior.
Ainda de acordo com Artagão, o Ministério de 
Desenvolvimento Social está em contato 
permanente com prefeituras. “Mesmo ainda não 
tendo nada definido, o ministério está tratando 
diretamente com prefeituras do país, que 

possuem abrigos e que possam eventualmente 
receber os imigrantes que estão chegando. Há 
também, paralelamente, grupos de trabalho 
que estão definindo como será conduzido todo 
o processo”, complementou.
No norte do Brasil, cerca de 40 mil refugiados 
venezuelanos estão em Boa Vista, número que 
representa cerca de 10% da população da capital 
de Roraima. Estima-se que de 600 a 800 pessoas 
entrem no país diariamente, o que levou o 
governo a declarar estado de emergência na 
fronteira.

Estratégias de acolhimento 
de imigrantes venezuelanos 
são debatidas no Ministério da Justiça

Dia 13
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Artagão Júnior e vereadores
 de Marilândia do Sul 
se reúnem com gerente da TIM

Eu reunião com o gerente de Relações Institucionais da TIM - Região 
Sul, Cleber Rodrigo Affanio, no dia 14, Artagão Júnior solicitou 
informações sobre o pedido de implantação da torre 4G no distrito 
de Nova Moreira, em Marilândia do Sul. O presidente da Câmara, 
Vinicius Costa, o vereador Gentil Canedo Gomes, a vereadora 
Tatiane Martinez e o secretário de esportes do município, Cleverson 
Luiz Ribeiro, participaram da reunião.

De acordo com o representante da operadora, é preciso ainda 
aguardar o fechamento do Plano 2018. “Estamos aguardando uma 
resposta da equipe de engenharia que deve sair até abril”, disse 
Affanio.
Os vereadores reforçaram a necessidade da implantação da torre, 
que é uma demanda antiga dos moradores de Nova Moreira.
Como forma de acelerar o processo, uma reunião com a diretoria 
nacional em Brasília pode ser realizada em breve.

Dia 14
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Em Londrina, secretário visita Cense 
e participa de mutirão da cidadania

Artagão Júnior visitou no dia 15 o Mutirão da Cidadania, em Londrina, na companhia do 
vereador João Martins e do vice-prefeito João Mendonça.
Durante a passagem pelo evento, o secretário visitou o espaço com serviços oferecidos pela 
secretaria, como informações sobre direitos do consumidor, direitos humanos, e um dos 
serviços mais procurados do evento: a agência do trabalhador.
“Este evento é algo grandioso. Imagina uma pessoa conseguir resolver várias situações em 
um único lugar e em poucas horas? É isso que acontece aqui e graças à sensibilidade do 
governador Beto Richa”, avaliou Artagão.

 

.

Antes de prestigiar o 
evento, o secretário 
Artagão Júnior visitou o 
Centro de Socioeducação 
(Cense) II de Londrina.

Na unidade, com 
capacidade para abrigar 60 
adolescentes, o secretário 
conversou com os 
servidores e pôde conferir 
de perto o trabalho 
realizado no local

cense

Dia 15
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Entrega de veículos para 
as agências do trabalhador
Nos dias 15 e 16, Artagão Júnior entregou veículos da 
agência do trabalhador para Arapongas, Faxinal, São João 
do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Ivaiporã.

Arapongas

Faxinal

São Pedro do Ivaí

São João do Ivaí

Ivaiporã

Dia 15

Dia 15

Dia 16

Dia 16

Dia 16
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A prefeita de Juranda, Leila 
Amadei, assinou o convênio 
para a construção de um 
playground (parque infantil), 
no dia 19. Os recursos de R$ 
70 mil foram viabilizados 
pelo deputado Artagão 
Júnior, a fundo perdido, na 
Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedu).
De acordo com a prefeita, o 
playground será construído 
na Praça dos Pioneiros.

Prefeita de Juranda assina convênio 
para construção de playground Dia 19

Mais atendimentos

Cambira

Paranaguá
Ex-prefeito Edison Kersten.

Vereadores Rodrigo 
Rodrigues e Ederson 
dos Santos Moraes.
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As obras de elevação da PR-650, em Godoy Moreira, na localidade da Água do Sapo 
estão em processo licitatório. No dia 19, Artagão Júnior recebeu o prefeito José 
Gonçalves, o chefe do departamento de administração, Primis de Oliveira, e os 
vereadores Miguel da Bananeira e Rubens Martins de Oliveira (presidente da 
Câmara).

 “Uma demanda antiga da população de Godoy Moreira que sempre sofre quando 
ocorrem as enchentes. Além de a população ficar ilhada com o transbordamento 
do Rio Corumbataí, muitos carros ficam danificados na tentativa de seguir 
viagem. Recentemente o motor de uma das ambulâncias da prefeitura foi 
fundido, quando o motorista ansioso por chegar com o paciente no hospital 
tentou atravessar a rodovia”, explicou o prefeito.

O deputado Artagão Júnior comentou que este é um pleito que requer urgência. 
“Desde o primeiro momento estivemos presentes, cobrando agilidade no DER, nos 
projetos e demais encaminhamentos. Sabemos o quanto a população de Godoy 
Moreira sofre com este problema. Mas está com os dias contados”, afirmou Artagão 
Júnior.

Elevação de pista em Godoy Moreira 
vai solucionar transtornos com 
transbordamento de rio

Dia 19
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Vereadores de Guarapuava

Os vereadores Gilson da Ambulância e Guto Klosowski solicitaram apoio para que seja instalada 
uma torre de telefonia móvel na região do Rio do Corvo, localidade de São Pedro, no distrito de 
Guairacá. Também pediram intervenção para a viabilização de dois veículos para o IML de 
Guarapuava. Gilson e Guto ainda discutiram a respeito da construção de uma quadra sintética 
para atender o Alto Cascavel, Vila Colibri, Jardim Patrícia e Vila Mariana. Os recursos já foram 
assegurados pelo deputado Artagão Júnior.

Vereadores de Iguatu

Os vereadores Ademir da Saúde, João Edson e Reginaldo Correia agradeceram as recentes 
liberações de recursos para os municípios, como os R$ 120 mil para a compra de dois veículos 
para a saúde, R$ 70 mil para um playground e R$ 40 mil em equipamentos para a clínica de 
fisioterapia. “Deixamos aqui o nosso agradecimento também em nome dos vereadores Edson 
Negão (presidente da Câmara) e Jonas Godoy”, disseram.
Os vereadores ainda aproveitaram a visita para trazer novas demandas do município. Eles 
solicitaram intervenção na Secretaria de Agricultura e Abastecimento na aquisição de 
equipamentos rodoviários para recuperar as estradas, reivindicação da associação de 
agricultores de Iguatu.

Dia 20
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Visita técnica às obras 
do Cense em Toledo

Artagão Júnior esteve em Toledo, no dia 21, e 
vistoriou as obras do Centro de Socioeducação 
(Cense).
A obra terá um investimento de cerca de R$ 14 
milhões e está sendo construída em um terreno de 
15 mil m². A empresa vencedora do certame 
licitatório foi a Construtora Projeto Novo Ltda. de 
Cascavel. O novo Cense terá 60 vagas e prevê um 
aumento de 32 vagas no sistema socioeducativo do 
Paraná. Hoje são 1009 adolescentes cumprindo 
medida socioeducativa no estado, sendo 90 
adolescentes em semiliberdade.
“Sabíamos desta demanda aqui em Toledo e 
trabalhamos para pudéssemos iniciar a obra o 
mais rápido possível”, explicou o secretário, ao 
lado do prefeito Lúcio De Marchi, deputado 

Schiavinato e vereadores.
O Governo do Estado já investiu na socioeducação 
desde 2015 mais de R$ 52 milhões em obras, 
reparos e melhorias em 27 Censes e Casas de 
Semiliberdade.
“Nós temos investido bastante em socioeducação, 
tanto que o Paraná é modelo para o Brasil, graças 
ao empenho dos nossos servidores e à 
sensibilidade do governador Beto Richa. Além da 
parte de estrutura, investimos só em 2017, R$ 4 
milhões em cursos profissionalizantes para os 
adolescentes. Ano passado também, contratamos 
82 novos profissionais e oferecemos 11 
capacitações, entre alinhamentos técnicos, 
formação administrativa e treinamentos”, 
comentou Artagão Júnior.

Dia 21
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Artagão Júnior também esteve em Iguatu, no dia 21. Recebido pelo prefeito 
Vlademir Barela, pelo ex-prefeito Flávio Brandão, pelo presidente da Câmara, 
Edson Aparecido da Silva, demais vereadores e servidores, Artagão Júnior fez a 
entrega oficial de dois veículos para a Saúde. Os recursos viabilizados junto ao 
Governo do Estado foram de R$ 120 mil.

Ainda no município, o deputado anunciou a construção de um playground (R$ 70 
mil), e equipamentos para a clínica de fisioterapia (R$ 40 mil).

“É um prazer estar aqui em Iguatu, conhecendo melhor o município e suas 
demandas, mas também entregando e anunciando novos recursos”, disse Artagão 
Júnior.

entrega de veículos para a Saúde e 
anúncio de novos recursos em Iguatu

Dia 21
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Entrega de veículos para 
as agências do trabalhador

No dia 22, Artagão Júnior entregou veículos da agência do 
trabalhador para Clevelândia, Mangueirinha e 
Chopinzinho.

Mangueirinha

Clevelândia 

Chopinzinho

Dia 22
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reuniões nos municípios

Em Santa Lúcia, esteve com os 
vereadores Diego Jurisch, Lui, 
Mané e Vana. Para o 
município Artagão Júnior já 
garantiu recursos para a 
construção de um playground 
(R$ 70 mil) e um veículo para a 
saúde (R$ 120 mil).

Em Lindoeste, foi 
recebido pelo ex-prefeito 
Silvio Santana, vereador 
Euzébio e lideranças. 
Recentemente o 
município também 
recebeu uma 
ambulância (R$ 120 mil), 
equipamentos para a 
saúde e o playground,

Em Santa Tereza do 
Oeste, Artagão Júnior 
se reuniu com o 
vereador Marcão e 
demais lideranças. O 
município também 
recebeu recentemente 
R$ 70 mil para a 
construção de um 
playground.

Dia 22

Santa Lúcia

Lindoeste

Santa Tereza do Oeste
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Dia 23
 Inauguração do novo 
Cense de Cascavel

No dia 23, foi inaugurado o novo Cense de 
Cascavel, com investimentos de R$ 6,5 milhões. A 
estrutura tem 1,5 mil metros quadrados e 11 blocos, 
e abre 40 vagas para adolescentes que cumprem 
medidas socioeducativas.
“As vagas para esta unidade são em sistema de 
internamento provisório”, explicou  Artagão 
Júnior, presente na inauguração ao lado do 
governador Beto Richa, do prefeito Leonaldo 
Paranhos e demais autoridades.

Uma antiga unidade de Cascavel, com 24 vagas, 

terá seu funcionamento readequado. O objetivo é 
torná-la uma unidade feminina.

O Governo do Paraná ampliou o atendimento nos 
19 centros de socioeducação (Cense) e oito casas de 
semiliberdade espalhadas pelo Estado. Hoje, são 
1.158 lugares ocupados por adolescentes que 
cumprem medidas socioeducativas. De 2011 até 
este ano, 114 novas vagas foram abertas. Com os 
projetos que estão em andamento pelo Estado, 
outras 558 serão disponibilizadas nos próximos 
anos.



26MARÇO 2018

Autorizada licitação do asfalto 
entre Irati e São Mateus do Sul

Dia 23

Foi autorizada no dia 23 a licitação das obras de pavimentação de 47,7 quilômetros da PR-364, 
entre Irati e São Mateus do Sul, passando pelo município de Rebouças. A estrada, atualmente 
de terra, liga o Sul e Centro-Sul do Paraná. A obra é esperada há mais de 50 anos pela 
população e vai beneficiar diretamente cerca de 120 mil habitantes das três cidades. A estrada 
reduzirá em mais da metade a distância por estradas asfaltadas entre estas duas cidades.
“Uma conquista que ficará na história. São R$ 139,8 milhões na obra e mais R$ 1,2 milhão 
que o governador autorizou, atendendo pedido do prefeito Jorge, para pavimentação 
asfáltica aqui no Riozinho”, disse o deputado Artagão Júnior.

O governador Beto Richa destacou que para chegar nesta etapa foi necessário vencer muitos 
obstáculos burocráticos e políticos. Richa lembrou que no início do mandato determinou ao 
DER-PR a contratação do projeto da pavimentação do trecho, que custou R$ 1,7 milhão. Após 
esta fase, em virtude de problemas com o Governo Federal, o Estado precisou aguardar a 
liberação de recursos. O dinheiro só foi assegurado no final de dezembro de 2017, quando foi 
assinado o contrato com o BID, que totaliza R$ 1,4 bilhão em investimentos em infraestrutura 
no Estado. Metade do valor é do próprio governo.
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Paraná Cidadão em Marumbi

Artagão Júnior participou da abertura oficial do 
Paraná Cidadão em Marumbi, no dia 27, junto do 
prefeito Adhemar Rejani, vereadores, secretários 
municipais e demais servidores.
Um dos serviços mais procurados foi a emissão de 
carteira de identidade. Numa parceria com o 
Instituto de Identificação do Paraná, quase 800 
pessoas fizeram o RG em Marumbi. Ediana Correa, 
fez RG e CPF do filho, Mateus, de 13 anos pela 
primeira vez. “É uma ação bem importante porque 
aqui na cidade é difícil de conseguir fazer os 

documentos. Aproveitei e fiz os dois do meu filho 
de uma só vez”, avaliou a dona de casa.

O Paraná Cidadão é organizado pela Secretaria da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos em parceria 
com outras secretarias de Estado, Prefeitura e  
instituições.
Só no ano passado, o Paraná Cidadão foi realizado 
em 19 cidades e realizou 205.576 atendimentos.

Quase 7 mil atendimentos foram realizados

Dia 27
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Visita ao Centro do Idoso 
e à Apae de Novo Itacolomi

Artagão Júnior esteve em Novo Itacolomi, no dia 
27, onde visitou com o prefeito Moacir Andreolla, 
o vice Wilson Lopes, vereadores e secretários, o 
Centro do Idoso e a Apae  Na oportunidade 
prestou contas dos projetos em desenvolvimento. 
“Hoje temos projetos que são prioridades para 
nossa cidade, como o Barracão Industrial, Meu 
Campinho e uma Bobcat, que são alguns dos 
investimentos que estão sendo viabilizados e 
que passam dos R$ 3 milhões”. Recentemente 
foram viabilizados R$ 100 mil para obras e 
reformas na estrutura da Apae do município.

Reunião com lideranças em Ivaiporã
Em Ivaiporã, ainda no dia 27, Artagão 
Júnior visitou a comunidade da Água dos 
Milagres, onde esteve reunido com diversas 
lideranças locais, entre elas, o presidente da 
associação dos produtores rurais da 
comunidade, José Luiz de Paula Dias. 

Dia 27
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cas guarapuava é inaugurado 

O Governo do Estado inaugurou no dia 28, em 
Guarapuava, uma nova sede do Centro de 
Apoio ao Surdo e aos Profissionais da 
Educação de Surdos (CAS). Com o novo centro, 
a Secretaria da Educação vai expandir o 
atendimento especializado a cerca de 2 mil 
alunos surdos matriculados na rede estadual 
de ensino e em unidades conveniadas 
presentes nos 32 Núcleos Regionais da 
Educação (NREs).
“A inauguração deste CAS é um marco na 
história da educação especial, da educação 
inclusiva no nosso Estado. Antes tínhamos 
apenas um Centro de Apoio a Surdos em 
Curitiba que atendia 11 regionais. No Paraná 
temos 32 regionais e agora, com o CAS em 
Guarapuava, estaremos aptos a atender o 
Paraná todo. Estamos fazendo um resgate 
deste atendimento aos surdos de todo o 

Paraná”, afirmou a secretária da Educação, 
professora Ana Seres.
“Com o segundo CAS sendo implantado aqui 
em Guarapuava temos uma facilitação e uma 
cobertura ampliada, com mais profissionais 
para este atendimento. É uma conquista 
extraordinária, e a comunidade dos surdos, 
que tanto precisa dessa atenção especial, 
festeja”, reforçou Artagão Júnior.
DEMANDA - O CAS de Guarapuava será um 
centro de formação para professores e alunos 
que atuam em 279 municípios do Interior do 
Estado. O novo centro atenderá 919 alunos do 
Interior e, em Curitiba, já recebe outros 1.006 
matriculados em 689 escolas da rede estadual 
e em 317 unidades conveniadas de 120 
municípios. Com a inauguração, todo a 
demanda do Estado poderá ser atendida.

Diretores do NRE
 Artagão Júnior também se reuniu com diretores de 
colégios do NRE de Guarapuava, quando recebeu 
pedidos de recursos junto ao Governo do Estado, 
solicitando obras, reparos e reformas nas unidades. 
Os colégios que solicitaram os recursos são: Teotônio 
Vilela, de Campina do Simão; Alba Keinert, Visconde 
de Guarapuava e Dom Pedro I, ambos de 
Guarapuava, e Colégio Estadual Isabel F. Siqueira, de 
Reserva do Iguaçu. 
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Jornalista responsável: Victor Almeida

Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos

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

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

www.artagaojunior.com.br
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