
Secretário da 
Justiça, 
Trabalho e 
Direitos Humanos

2018

Resumo das ações de

fevereiro

Informativo mensal



2FEVEREIRO 2018

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, participou do 
primeiro dia do Mutirão da Cidadania, no dia 1º, realizado na Regional Santa Felicidade, em Curitiba.
Cerca de 200 serviços gratuitos, estaduais e municipais, foram disponibilizados à população nos três 
dias do evento (1 a 3 de fevereiro), na Rua da Cidadania de Santa Felicidade, anexa ao terminal.

 Nos cinco mutirões que aconteceram no ano passado – Bairro Novo, Cajuru, CIC, Tatuquara e 
Boqueirão – foram registrados 228,7 mil atendimentos.

Mutirão da Cidadania em Curitiba

Dia 1º
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Prefeito de Reserva do 
Iguaçu pede intervenção na Sedu

O prefeito de Reserva do 
Iguaçu, Sebastião Campos, 
solicitou intervenção para 
que o município consiga 
financiar equipamentos 
rodoviários, veículos para 
o transporte escolar e 
pavimentação asfáltica.
“A nossa capacidade de 
endividamento na Sedu 
gira em torno de R$ 5 
milhões. Estamos 
contando com o apoio do 
deputado Artagão Júnior 
para que a Sedu aprove o 
nosso pedido e que seja 
dada agilidade ao 
processo”, disse o prefeito.  

Demandas de Turvo

O prefeito de Turvo, Jerônimo Gadens do Rosário, e o vice Aroldo Correa de Mattos pediram intervenção 
na liberação de recursos para a cobertura da quadra de esportes da comunidade de Cambucica. Os 
recursos orçados para a realização da obra giram em torno de R$ 160 mil.
“É uma comunidade com mais de 300 pessoas. A quadra também é utilizada por moradores de outras 
comunidades vizinhas”, disse o prefeito.
Eles também reforçaram o pedido de um veículo novo para agência do trabalhador, que já foi sinalizado 
pelo deputado.

Recentemente, Artagão Júnior viabilizou R$ 120 mil para o transporte sanitário de Turvo e R$ 70 mil para 
a construção de um playground (parquinho infantil).

Dia 5
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Casas populares em Rosário do Ivaí
No mesmo dia foi solicitada à secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, 
a inclusão de Rosário do Ivaí no projeto para a construção de casas populares, através do 
programa Família Paranaense. Artagão Júnior acompanhou o prefeito Ilton Kuroda na 
audiência. O projeto apresentado prevê a construção de 28 casas no município.

 Fernanda Richa orientou a entrega de toda a documentação para análise e disse que um novo 
edital será lançado tão logo seja feito o chamamento dos municípios contemplados na primeira 
fase do programa.

Dia 6
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 DEMANDAS DA SAÚDE

No dia 7, o deputado Artagão Júnior esteve em audiência com o secretário 
da Saúde, Michele Caputo Neto.

Na pauta, foram reforçadas demandas dos municípios representados pelo 
deputado.

“Encaminhamos pedidos por veículos, equipamentos hospitalares e 
recursos para hospitais, através do programa HospSus”, explicou Artagão 
Júnior.

“ ”, Acreditamos que em breve teremos boas notícias para os municípios
previu o deputado.  

Dia 7
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Paraná Cidadão registra 3,8 mil
 atendimentos em Inácio Martins

O Paraná Cidadão registrou cerca de 3,8 mil atendimentos em Inácio Martins. O público estimado 
durante os três dias ( 6, 7 e 8) de serviços foi de aproximadamente 1,2 mil pessoas. O serviço mais 
procurado foi a emissão de carteiras de identidade, com cerca de 844 encaminhamentos. No primeiro 
dia de evento, só com o Projeto Criança e Adolescente Protegidos foram realizados aproximadamente 
380 registros biométricos digitais para a confecção de documentos de identidade, exclusivos para 
crianças e adolescentes. Nos dias 7 e 8, os serviços estiveram disponíveis para toda a população local 
de Inácio Martins. Entre esses serviços foram ofertados a emissão de documentos pessoais, 
intermediação de vagas de emprego, programa Nota Paraná, tarifa social de água e luz, orientações 
jurídicas, do consumidor. Ainda houve informações sobre direitos humanos e assistência social.

Ainda no município, foi 
feita a entrega oficial de 
veículos para a saúde, 
equipamentos agrícolas e 
caminhões basculantes. 

Entrega de veículos 
e maquinários

Dia 7
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Confirmadas obras em 
escola municipal de Boa 
Ventura de São Roque

O deputado Artagão Júnior confirmou no dia 8, na Casa Civil, a 
autorização do processo licitatório para a ampliação da Escola 
Municipal Nossa Senhora Aparecida, em Boa Ventura de São Roque.

O valor viabilizado, a fundo perdido, pelo Governo do Estado é de R$ 
250 mil, através da Sedu. A prefeitura entra com contrapartida de R$ 
121 mil. Com os recursos, será possível construir quatro salas de aula 
e fazer uma revitalização no prédio.

“Foi uma demanda apresentada pelo prefeito Edson e que agora 
tivemos a confirmação do processo licitatório. Uma boa notícia para 
comunidade escolar de Boa Ventura de São Roque, que terá mais 
espaço e conforto”, disse o deputado.

Dia 9
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Vereador de Arapongas 
pede intervenção para 
construção de playground

O vereador Dr. Fernando Oliveira, do município de Arapongas,  
solicitou recursos para a construção de um playground (parquinho 
infantil) na cidade. O pleito será trabalhado pelo deputado junto à 
Secretaria do Desenvolvimento Urbano.

Agência do Trabalhador

O vereador ainda reforçou a necessidade de um veículo novo para 
Agência do Trabalhador de Arapongas. O secretário e deputado 
Artagão Júnior confirmou que o pedido será atendido e o carro 
será entregue no próximo dia 5 de março, em evento no Palácio 
Iguaçu.

Políticas Públicas 
para a Juventude

Artagão Júnior também recebeu o 
assessor especial de Políticas Públicas 
para a Juventude do Paraná, Edson Lau 
Filho.
Na oportunidade, discutiram a 
possibilidade de projetos em parceria com 
a Seju voltados ao público jovem.

Dia 21
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Pavimentação entre Mato Rico 
e Pitanga tem licitação aberta

A pavimentação asfáltica da PR-239 entre Pitanga e Mato Rico teve o processo licitatório aberto 
no dia 21. O teto da licitação é de R$ 133,5 milhões, mas os descontos oferecidos sobre o valor 
máximo passam de 20%. Serão pavimentados 43,1km.

 O investimento compreende a pavimentação da PR-239, tendo início no entroncamento entre a 
PR-466 e a PR-460, em Pitanga, passando por Barra Bonita e terminando no início da Avenida 
Central, em Mato Rico. Entre as obras previstas, estão a implantação de rodovia em pista 
simples, terceiras faixas, obras de terraplenagem, fundações de aterros, drenagem, paisagismo e 
melhoras ambientais. A pavimentação vai beneficiar cerca de 35 mil moradores dos dois 
municípios, principalmente pequenos produtores e estudantes de Mato Rico, que chegam a levar 
mais de três horas para chegar até as universidades da cidade vizinha.

 PROGRAMA ESTRATÉGICO – O asfaltamento da PR-239 é a primeira licitação internacional do 
Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná, financiado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com investimento total de R$ 1,4 bilhão.

“Enfim estamos próximos do início desta grande obra que vai mudar a realidade de toda a região 
central do Paraná”, disse o deputado Artagão Júnior, que trabalha pela viabilização dos recursos 
desde 2012, quando foi o autor da proposta de estadualização deste trecho.

À época, o então prefeito Altair Zampier propôs uma permuta, assumindo o trecho que liga a 
PR-460 próximo à cidade de Roncador, que antes era de jurisdição do Governo do Estado. O 
compromisso do asfaltamento da PR-239, inclusive, foi uma das exigências para assinatura do 
termo de comodato, proposto por Zampier e Artagão Júnior.

Dia 21
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No Paraná Cidadão em Bom Sucesso, Artagão 
Júnior destaca recursos para toda a região

 Artagão Júnior esteve em Bom Sucesso no 
dia 22 para a abertura oficial da feira de 
serviços Paraná Cidadão. No dia 21, somente 
crianças e adolescentes foram atendidos, 
pois este dia é exclusivo para fazer o RG 
desse público.

Ao lado do prefeito Raimundinho, do 
prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, do 
prefeito de São Pedro do Ivaí, José Isalberti, 
vereadores e lideranças da região, Artagão 
Júnior aproveitou para enumerar as 
diversas obras, programas e ações 
destinados a Bom Sucesso, assim como tem 
ocorrido com outros municípios da região. 
Um dos exemplos é a elevação da rodovia 
PR-650 em Godoy Moreira, com 
investimento de R$ 4 milhões, e o Hospital 
Regional de Ivaiporã, de R$ 32 milhões.

O prefeito Raimundinho reforçou "O 
interessante é que o deputado não teve votos 
em Bom Sucesso, mas nos atendeu com toda 
dedicação. Em um ano, foram mais de 3 
milhões de reais, e os frutos já começamos a 
colher. Bom Sucesso está muito feliz com o 
seu trabalho", disse o prefeito em entrevista, 
ao vivo, para a Rádio Nova Era e Blog do 
Berimbau.

Dia 21
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Rodovia entre Guarapuava 
e Inácio Martins é inaugurada 
com homenagem à família Mattos Leão

Foi inaugurado no dia 22 o asfaltamento do trecho de 12,6 quilômetros da PR-364, que liga o distrito de 
Guará, no entroncamento da BR-277 em Guarapuava, até o distrito de Góes Artigas, em Inácio Martins. 
A rodovia passa a se chamar Aragão de Mattos Leão, primeiro prefeito de Inácio Martins e avô de 
secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior.

“Esta é uma obra que tem uma mistura direta com a história da minha família e pela qual eu tenho 
lutado desde o dia 1° de fevereiro de 2003, quando assumi o meu primeiro mandato. E, depois de três 
etapas de construção, estamos aqui hoje comemorando este investimento, que atualizado passa dos R$ 
60 milhões. É a demonstração de sensibilidade e comprometimento com o interior. Agradeço a 
homenagem feita ao meu saudoso avô, Aragão de Mattos Leão, que dá nome agora a esta rodovia. Ele foi 
o primeiro prefeito eleito de Inácio Martins na década de 60 e que por muitas e muitas vezes viajou por 
esta estrada quando era de chão. Em nome da minha família, da população de Inácio Martins, 
Guarapuava e do Paraná, eu agradeço ao Governo do Estado. Parabéns a todos pela conquista”, 
enalteceu Artagão Júnior.

A modernização vai beneficiar cerca de 180 mil pessoas, moradoras dos municípios, e encurtará a 
distância entre as regiões Central e Sul do Paraná. O tempo de viagem entre Inácio Martins e 
Guarapuava vai diminuir em cerca de 30 minutos.

O governador Beto Richa lembrou que o Governo do Estado investiu R$ 50,4 milhões na obra, sendo R$ 
37,6 milhões na rodovia, R$ 7,1 milhões em uma trincheira de 2,13 quilômetros e R$ 5,6 milhões em 
duas novas pontes, uma de 39 metros sobre o Rio Bananas e outra de 60 metros sobre o Rio Iratim.

Dia 22
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“Agora o trânsito pode fluir de maneira mais tranquila, garantindo segurança e conforto aos motoristas 
e moradores. Isso contribui de forma direta para o desenvolvimento mais intenso de Guarapuava e 
toda esta região”, disse o governador.

Para o prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho, a obra vai integrar os municípios e contribuir para 
a industrialização de Guarapuava e Inácio Martins. “Faremos uma reaproximação, fortalecendo a 
economia de ambos os municípios. Isso vai apoiar a industrialização de Inácio Martins, que tem 
grandes maciços florestais, mas a falta de infraestrutura dificultava este processo e também fortalecer 
muito Guarapuava porque os consumidores, o comércio e prestação de serviços ficarão muito mais 
facilitadas”, disse.

MAIS SEGURANÇA - A obra também vai trazer 
mais segurança. A comunidade que vive ao largo da 
PR-364, perto da trincheira de acesso à BR-277, usa 
uma via marginal na contramão em vez de fazer o 
retorno que fica a 1,3 quilômetro de distância.

O secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa 
Filho, disse que o DER-PR vai transformar esta via 
marginal de mão única em uma via de duas mãos e 
atualizar as sinalizações verticais e horizontais. “A 
ideia é construir uma rotatória e aumentar ainda 
mais a segurança deste trecho”, afirmou.

O motorista José Rodrigues da Silva é morador de 
Guarapuava e vai quase todo dia para Inácio 
Martins, e já percebeu as melhorias em segurança e 
agilidade na viagem. “Está mais seguro e muito mais 
rápido. Antes nós levávamos duas horas daqui a 
Inácio Martins, agora levamos 1h10. Isso bem 
carregado, se for com pouquinha carga é muito mais 
rápido”.

A modernização vai beneficiar 
cerca de 180 mil pessoas

“Esta é uma obra que tem uma mistura direta com 
a história da minha família e pela qual eu tenho 
lutado desde o dia 1° de fevereiro de 2003, quando 
assumi o meu primeiro mandato’’.
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No dia 23, em Guarapuava, Artagão Júnior visitou 
a Fundação Proteger, que é uma instituição sem 
fins lucrativos, dedicada ao cuidado da criança e 
do adolescente em situação de risco e extremo 
risco.

Artagão esteve com a presidente da Fundação, 
Lidiane Andrade Vatrin.

“Recebemos o convite para conhecer com mais 
profundidade o trabalho da fundação, que é uma 
atividade vinculada diretamente à nossa 
secretaria. Nós temos o departamento de direitos 
humanos direcionado pra este tipo de ação. Já 
programamos para receber em Curitiba a 
presidente Lidiane e sua equipe, junto com o 
Cedeca, que é o conselho que atende diretamente 
crianças e adolescentes e faz a gestão dos recursos 
do FIA (Fundo da Infância e Adolescência). Então 
vamos trabalhar juntos no desenvolvimento de 
projetos e captação de recursos para melhorar a 
infraestrutura, obras de reparos, ampliação, 
compra de equipamentos e demais melhorias para 

a fundação. Enfim, foi uma reunião muito positiva, 
e esperamos que os desdobramentos sejam ainda 
melhores”, disse o secretário Artagão Júnior.

A Fundação Proteger tem seis casas de 
acolhimento em Guarapuava e atua com diversos 
projetos para suprir possíveis carências físicas, 
psicológicas e sociais das quase 100 crianças e 
adolescentes atendidos no município. Para realizar 
o trabalho, a equipe conta com profissionais 
preparados, como psicólogos, pedagogos, 
assistentes sociais e educadores.

“Foi muito importante a visita do secretário 
Artagão Júnior para o conhecimento do nosso 
trabalho. É motivo de orgulho poder mostrar que 
Guarapuava faz este trabalho, que temos um 
prefeito que se importa com as crianças e 
adolescentes, que nossas casas são bem 
estruturadas, com uma equipe completa e 
comprometida. Esperamos que a parceria com a 
Seju possa render bons frutos para a fundação”, 
comentou Lidiane.

Em Guarapuava, Artagão Júnior 
visita a Fundação Proteger e 
agenda reunião em Curitiba

Dia 23
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O vereador Gilson Moreira da Silva (Gilson 
da Ambulância), de Guarapuava,  solicitou 
intervenção na viabilização de recursos 
para a construção de uma quadra sintética 
no bairro Alto Cascavel.

O prefeito de Marumbi, Adhemar Rejani, recebeu a 
autorização para licitar as obras do Meu Campinho, 
complexo esportivo com quadra de grama sintética. 
O valor disponível, através da Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano (Sedu), é de R$ 380 mil.

Quadra sintética 
em Guarapuava

Meu Campinho em Marumbi

LIDERANÇAS DE RIO BRANCO DO SUL E ITAPERUÇU

Artagão Júnior recebeu lideranças de Rio Branco do Sul e Itaperuçu no dia 27. De Rio Branco, estiveram 
os suplentes de vereador André Viana, Douglas Bonfim e Juliano Lisboa Filho, além do empresário Eliel 
Bueno. De Itaperuçu, esteve o técnico químico Amir Pereira, que concorreu a uma vaga na Câmara de 
Vereadores do município no último pleito. Na reunião, eles discutiram demandas em comum que dizem 
respeito aos dois municípios e solicitaram a intervenção do deputado junto ao Governo do Estado. Eles 
pediram apoio no projeto de duplicação da rodovia dos minérios e na construção do hospital regional, 
para atender o norte da região metropolitana de Curitiba.

Dia 27



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul
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Ainda no dia 27, Artagão Júnior 
recebeu os prefeitos Augusto Cicatto 
(Ariranha do Ivaí), Emerson Toledo 
Pires (Cambira) e Gerôncio Carneiro 
Rosa (Rio Branco do Ivaí). Cada 
prefeito discutiu demandas específicas 
do seu município. Cicatto apresentou 
projeto da Apae; o prefeito Emerson 
reforçou o pedido de um veículo para 
agência do trabalhador e o prefeito 
Gerôncio discutiu sobre a construção 
do colégio estadual.

Ariranha do Ivaí, Cambira e Rio Branco do Ivaí  

estradas de Godoy Moreira 

O prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves 
(Zezinho), e o chefe do departamento de 
administração, Primis de Oliveira,  trataram 
da readequação da estrada da Água do Sapo, 
que aguarda o início do processo licitatório, e 
o término do asfalto da estrada José da Costa, 
também conhecida como a estrada do Jardim 
Florestal. A estrada liga Godoy Moreira, 
Lunardelli e Jardim Alegre.

Fundação Proteger  
A presidente da Fundação Proteger, Lidiane 
Andrade Vatri, e sua equipe, visitaram a Seju,  
oportunidade que conheceram os projetos 
desenvolvidos com a política de proteção da criança 
e do adolescente no Departamento de Direitos 
Humanos e Cidadania e no Departamento de 
Atendimento Socioeducativo da secretaria.

nova santa bárbara  
O secretário e deputado Artagão Júnior recebeu 
o prefeito de Nova Santa Bárbara, Eric Kondo, e o 
empresário Lucas Francisco Bispo.

Através de recursos viabilizados pelo deputado, 
o município vai construir um playground 
(parquinho infantil) e duas academias ao ar livre, 
sendo uma delas na zona rural.

Dia 27
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Lançamento do programa Escola Conectada 
e repasse de recursos para as Apaes  

No dia 28, foi lançado o programa Escola Conectada, que vai modernizar os sistemas de informática dos 
colégios da rede estadual. Serão investidos R$ 283 milhões para aquisição de equipamentos e melhorias da 
rede de Internet das escolas. 

Artagão Júnior participou do evento, no Palácio Iguaçu, e também recebeu em seu gabinete professores, 
diretores e chefes de núcleo.

APAES

Também foi autorizado o repasse de R$ 20 milhões para a reforma de 200 Apaes do Paraná. O recurso faz 
parte do maior pacote de investimentos da história da educação do Estado. Os recursos vão atender mais da 
metade das Apaes paranaenses – hoje são 336 escolas e 13 associações coirmãs filiadas.
Cada entidade beneficiada hoje vai receber R$ 100 mil diretamente na conta bancária. Caberá à comunidade 
escolar decidir quais intervenções são prioritárias e também fiscalizar a qualidade das obras.

Dia 28
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vereadores de guarapuava pedem 
intervenção por recursos

Os vereadores de Guarapuava Danilo Dominico, Aldonei Luiz Bonfim (Dognei) e Valdemar dos 
Santos (Vardinho) pediram a intervenção do deputado para a captação de recursos junto ao 
Governo do Estado. Em especial, o vereador Vardinho protocolou o pedido de um parquinho na 
Praça Nova Esperança e estudo de viabilidade para saneamento básico na Vila Machado, Abigail 
e Leal. O vereador Dognei pediu apoio na viabilização de um veículo para o canil municipal.

A prefeitura de Boa Ventura de São Roque vai licitar a 
construção do barracão do pátio de máquinas. O 
prefeito Edson Hoffmann, acompanhado do secretário 
de Administração, Adilson Roque dos Santos, recebeu 
a autorização de licitação, no dia 28, do deputado 
Artagão Júnior. O valor total da obra será de R$ 553 
mil. Deste valor, R$ 300 mil foram viabilizados pelo 
deputado Artagão Júnior junto ao Governo do Estado, 
sendo R$ 253 mil de contrapartida da prefeitura.
De acordo com o prefeito, a obra é uma antiga 
demanda. “A população cobra muito, pois nossos 
maquinários ficam no sol e na chuva, comprometendo 
a vida útil deles. Então o pátio vai ser de extrema 
importância para o nosso município”, disse Hoffmann.

Pátio de máquinas de Boa 
Ventura de São Roque

O prefeito de Cândido de Abreu, Junior Reis, participou do 
lançamento do programa Escola Conectada e relembrou que 
o município vem sistematicamente recebendo recursos do 
Governo do Estado. “Recebemos R$ 300 mil para o colégio 
Dr. Cândido de Abreu, R$ 300 mil para o Ary Borba 
Carneiro, R$ 1 milhão para o Faxinal de Catanduvas, que 
passará a ocupar um antigo prédio do IAP e que está sendo 
revitalizado. Hoje recebemos R$ 100 mil para Apae.”, disse o 
prefeito. Outro assunto tratado foi a construção do sistema 
de água para as comunidades de Imbuia e Saltinho, cujo 
projeto está sendo desenvolvido pela Sanepar. 

CÂNDIDO DE ABREU

Dia 28
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Jornalista responsável: Victor 

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 fevereiro.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

www.artagaojunior.com.br
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