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Dia 2

Novas 765 viaturas para a PM começam a ser 

entregues aos municípios entre maio e junho

A Secretaria de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária do Paraná (Sesp) 
fará em conjunto com a prefeitura de 
Guarapuava o projeto da nova cadeia pública do 
município, que hoje fica em região central, na 14ª 
SDP.

Com capacidade para cerca de 300 vagas, o 
projeto é para que o novo presídio seja construído 
em um terreno anexo à Penitenciária Industrial 
de Guarapuava (PIG), ainda a ser analisado.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos do Paraná, deputado Artagão Júnior, 
acompanhou o prefeito Cesar Silvestri Filho, e a 
deputada Cristina Silvestri, na reunião com o 
secretário de Segurança, Wagner Mesquita, no 
dia 2.

Desativação da cadeia pública da área 
central de Guarapuava GANHA FORÇA 
com projeto de realocação

Os recursos, segundo Mesquita, para a 
construção do novo presídio, podem vir do 
Fundo Penitenciário. “Acho que o projeto de 
desativação da cadeia pública de Guarapuava da 
região central, realocando em um terreno ao 
lado da PIG, é muito viável. Podemos conversar 
com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para 
apresentarmos o projeto e reivindicar os 
recursos que podem vir do Fundo 
Penitenciário”, disse o secretário.

Somente em 2016, o Paraná conseguiu do fundo 
R$ 52 milhões. “Estes recursos já estão 
comprometidos, mas podemos pleitear outra 
liberação para 2018”, completou Mesquita. A 
previsão é que a obra da nova cadeia custe em 
torno de R$ 15 milhões.

Uma audiência com o ministro Osmar Serraglio 
deverá ser marcada em breve para tratar do 
assunto. 
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ATENDIMENTOS

Pitanga
Vereadores Sidney Heidemann, Eliseu 
Latczuk e André Luiz de Oliveira. Eles 
estão solicitando a intervenção do 
deputado junto à Sanepar para que 
seja mudado o local de captação de 
água do município. Outra demanda é 
por vigas de pontes para as estradas 
rurais, pedido que será apresentado ao 
DER-PR.

Ariranha do Ivaí 
e Bom Sucesso
Já o prefeito de Ariranha do Ivaí, Augusto Cicatto, 
tratou da liberação dos recursos para a retomada 
da obra da escola municipal. E o prefeito Raimundo 
Severiano de Almeida Junior (Raimundinho), de 
Bom Sucesso, acompanhado do assessor jurídico 
Vinícius Caleffi, agradeceu ao deputado a 
intervenção no DER-PR para que fosse cedido o 
barracão do departamento que fica no município. O 
pedido foi atendido.

Dia 2
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Assinado TAC para 
CONTINUIDADE DA OBRA 
da escola municipal de Ariranha do Ivaí

Na Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
(Sedu), foi assinado no dia 3 o TAC (Termo 
de Ajuste de Conduta) para a continuidade 
das obras da Escola Municipal Demétrio 
Verenka, de Ariranha do Ivaí.

O secretário e deputado Artagão Júnior 
acompanhou no ato o prefeito Augusto 
Cicatto, o vice Carlos Bandiera de Mattos, o 
secretário municipal de Educação, Valdir 
Prachun, e os vereadores José Aparecido 
de Oliveira (presidente da Câmara) e 
Vilmar de Almeida.

Ao todo, a obra terá um valor global de R$ 
3,1 milhões, com cerca de R$ 800 mil de 
contrapartida da prefeitura. Nesta segunda 
etapa, os valores aplicados serão de R$ 2,2 
milhões. O primeiro convênio assinado 
com a Secretaria de Educação foi em 2010.

Devido à falta da estrutura, os alunos da 
rede municipal estudam no Colégio 
Estadual Presidente Kennedy, que 
funciona em dualidade. Cerca de 200 
crianças passarão para o novo prédio da 
escola municipal. 

Dia 3
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ATENDIMENTOS

Turvo
Prefeito Jerônimo Gadens do Rosário, 
vice Aroldo Leão, e assessor Onézimo 
Ferreira. Eles solicitaram a 
intervenção no reforço da segurança 
do município.

Vereadores Saulo Fillippini e Valdinei Pain, 
que também trouxeram demandas da área de 
segurança pública. Entre os pedidos, os 
vereadores solicitaram uma viatura nova para 
a PM. 

Dia 3

Ibema
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Fundepar ANUNCIA OBRAS em colégios 
de São Pedro do Ivaí e Rio Branco do Ivaí

O Colégio Estadual Vicente Machado de São 
Pedro do Ivaí e o Colégio Estadual de Rio Branco 
do Ivaí, receberam, no dia 4, uma visita técnica 
do secretário da Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, deputado Artagão Júnior, que esteve 
acompanhado do presidente da Fundepar, 
Victor Hugo Dantas.

Em São Pedro do Ivaí, foi destacado o pleito de 
possíveis recursos para reforma geral na 
estrutura do colégio, no valor de R$ 800 mil. O 
Colégio também recebeu R$ 100 mil do 
Programa Escola 1.000, e mais R$ 150 mil de 
verba descentralizada, valores que serão usados 
para refazer a parte elétrica e reformar parte da 
estrutura geral do ambiente. Acompanharam a 
visita o prefeito José Isalberti e demais 
vereadores. Segundo Artagão Júnior, esses 
recursos vão ampliar o espaço do refeitório, da 
biblioteca, do laboratório de informática e de 
ciências e biologia e ainda poderá ser usado para 
a construção de um anfiteatro, espaço destinado 
a eventos e palestras para os alunos da escola.

Ainda em São Pedro do Ivaí, o secretário e deputado 
Artagão Júnior passou pelo Colégio Estadual 
Virgínio Seco, que funciona em dualidade com a 
Escola Municipal Gertrudes Maria Domingues. Para 
este espaço já está previsto R$ 150 mil, do programa 
Renova Escola viabilizado junto a Fundepar.

RIO BRANCO DO IVAÍ - As visitas técnicas se 
encerraram no Colégio Estadual Rio Branco do Ivaí, 
que também funciona em dualidade com a Escola 
Estadual Dom Pedro II. São cerca de 900 alunos, 450 
só da rede estadual. O pleito para o município é para 
a construção de um novo Colégio Estadual para Rio 
Branco do Ivaí. Acompanharam a visita o prefeito 
Geroncio e demais vereadores.

A Fundepar anunciou e garantiu que a licitação 
para a construção vai ser lançada em breve e espera 
que em um ano a obra que será feita com blocos 
sustentáveis esteja pronta. A comitiva ainda passou 
pelo terreno que o colégio será construído.

Dia 4
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Patrulhas rurais compradas pelo Governo 
do Estado vão RECUPERAR ESTRADAS 
de 60 municípios

No dia 8, foram entregues nove conjuntos de 
máquinas que compõem as Patrulhas Rurais, 
compradas pelo Governo do Estado, para 60 
municípios atendidos pelo Pró-Rural – Programa 
de Desenvolvimento Econômico e Territorial: 
Renda e Cidadania no campo. Os investimentos 
foram de R$ 24 milhões. As máquinas farão as 
obras de adequação das estradas rurais nos 
municípios das regiões Central e Vale do Ribeira, 
considerados os mais carentes do Estado.

O secretário e deputado Artagão Júnior 
acompanhou o governador Beto Richa, o 
secretário de Agricultura e Abastecimento, 
Norberto Ortigara, além de prefeitos e demais 
autoridades.

“Mais uma importante ação do Governo do 
Estado, com esse conjunto de equipamentos 
atendendo os consórcios municipais, permitindo 
melhorar a condição das estradas. É uma ação em 
resposta ao anseio da população do interior do 
estado”, disse Artagão Júnior.

Do consórcio Vale do Rio Jordão, os municípios 
contemplados são Guarapuava, Pinhão e Reserva 
do Iguaçu; do CID Centro são Cândido de Abreu, 
Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Palmital, 
Pitanga e Turvo; do Conder estão os municípios de 
Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, 
Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, 
Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares; do consórcio 
do Vale do Ivaí estão Arapuã, Ariranha do Ivaí e 
Ivaiporã; e do Caminhos do Tibagi destacam-se 
Reserva, Rio Branco do Ivaí e Ventania.

Durante o ato foi assinado o termo de cessão para 
uso dos equipamentos. 

Dia 8



Dia 15

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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Secretária garante o FUNCIONAMENTO 
PERMANENTE do CEEBJA no colégio 
Santa Clara em Candói
A secretária de Estado da Educação, Ana Seres Comin, confirmou ao deputado Artagão Júnior, no dia 
8, que o CEEBJA permanecerá atendendo no Colégio Estadual Santa Clara, em Candói.

Com 320 alunos matriculados, o CEEBJA estava autorizado a utilizar no período noturno a estrutura 
do colégio apenas durante o atual ano letivo, ficando depois sem local adequado para a oferta das 
aulas e, por consequência, podendo ser fechado.  

“A secretária atendeu a nossa reivindicação e as aulas continuarão sendo ofertadas normalmente”, 
disse o deputado Artagão Júnior, atual secretário de Estado da Justiça Trabalho e Direitos Humanos.

A faixa etária dos alunos que estudam no CEEBJA em Candói vai de 15 a 80 anos. 

Dia 8

Secretária garante o FUNCIONAMENTO 
PERMANENTE do CEEBJA no colégio 
Santa Clara em Candói
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Demandas de Ivaiporã, Porto Barreiro e Marilândia do Sul foram discutidas no dia 8 na Secretaria de Estado 
da Saúde.

O secretário Michele Caputo Neto atendeu 
o secretário e deputado Artagão Júnior, que 
estava acompanhado do diretor do Instituto 
de Saúde Bom Jesus, de Ivaiporã, Jorge 
Kawano, e o diretor jurídico, Fernando 
Kawano. O chefe da regional da 
Agricultura de Ivaiporã, Antônio Vila Real, 
também esteve presente. Na ocasião, 
Caputo Neto confirmou a liberação de 
equipamentos, entre eles, um tomógrafo e 
uma usina de oxigênio. Também discutiram 

sobre a inclusão no processo de Contratualização do Incentivo de Gestão Hospitalar (IGH), sistema de 
custeio do governo federal. Artagão Júnior e Caputo Neto se comprometeram a conversar a respeito com o 
ministro da Saúde, Ricardo Barros. Outra demanda que será trabalhada são as implantações dos bancos de 
sangue e leite humano, aumentando os leitos para gestantes de alto risco, que são atendidas pela Rede Mãe 
Paranaense. Para isso, será discutida com a prefeitura de Ivaiporã a cessão de uso de um terreno anexo ao 
hospital. A Secretaria de Saúde garantiu ajudar na estruturação.

A prefeita Marinez Crotti, que também é 
presidente da Assiscop (Associação 
Intermunicipal de Saúde do Centro-Oeste 
do Paraná), levou demandas diversas dos 
municípios abrangidos: Laranjeiras do Sul, 
Marquinho, Nova Laranjeiras, Rio Bonito 
do Iguaçu e Virmond, além de Porto 
Barreiro. Acompanhada do secretário 
administrativo, José Crotti, a prefeita 
aproveitou para convidar Caputo Neto para 

a 4ª Festa do Peixe, no próximo dia 28.

Ao prefeito Aquiles Takeda Filho, foram 
garantidos R$ 150 mil, que serão utilizados 
para a reforma de três unidades básicas de 
saúde (UBS). O chefe do executivo de 
Marilândia do Sul ainda solicitou um 
refrigerador para o armazenamento de 
vacinas, demanda que será analisada pela 
Sesa. Desempenhando também a função de 
presidente a Cisvir (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e 
Região), Aquiles está pleiteando um 
ultrassom dopller, para atender a Rende 

Mãe Paranaense e Consus. A campanha de cirurgias eletivas para os municípios atendidos pelo Cisvir foi 
outro tema debatido. “Estamos com uma grande demanda de cirurgias, principalmente as ortopédicas e 
vasculares”, explicou Aquiles. 

Pleitos da saúde de Ivaiporã, Porto Barreiro e 
Marilândia do Sul foram temas de audiência na Sesa

IVAIPORÃ

PORTO BARREIRO

MARILÂNDIA DO SUL

Dia 8
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O secretário e deputado Artagão Júnior prestigiou a posse da nova Diretoria do 
Iprade (Instituto Paranaense de Direito Eleitoral), no dia 8, no auditório do TRE-PR. 
O instituto será presidido pelo advogado Moisés Pessuti, em substituição a Gustavo 
Bonini Guedes.

O ex-ministro Henrique Neves, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), esteve 
presente e participou do painel intitulado “Perspectivas sobre a reforma política e 
eleitoral”.

Fundado em março de 2008 por advogados que atuavam junto à Justiça Eleitoral e 
professores que trabalhavam com o Direito Eleitoral e áreas afins (Ciência Política 
e Sociologia do Direito, dentre outras), o Iprade estuda a doutrina do Direito 
Eleitoral e organiza eventos científicos na área. A organização também visa  
consolidar as instituições do exercício da democracia e lutar por um Estado 
Democrático de Direito mais substancial.

POSSE DA NOVA DIRETORIA DO IPRADE

Dia 8
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ENCONTRO DE JOVENS  da Igreja 
Adventista do 7º Dia deve ser realizado 
em Curitiba

O líder de jovens da USB (União Sul-Brasileira) da 
Igreja Adventista do 7º Dia, pastor Elmar Borges, 
visitou o secretário e deputado Artagão Júnior, no dia 
9. 

Na oportunidade, Elmar falou da intenção de realizar 
o Encontro de Jovens da USB do ano que vem em 
Curitiba. O encontro já foi realizado em Florianópolis 
e Foz do Iguaçu. A expectativa é que o próximo 
evento reúna cerca de 10 mil jovens.
 
Artagão Júnior se prontificou a ajudar na 
viabilização do local onde será realizado o encontro.

Dia 9

11
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MATERIAL FRESADO

Demandas dos municípios foram 
apresentadas ao secretário de 
Infraestrutura e Logística, José Richa 
Filho, no dia 9. Artagão Júnior 
solicitou a doação de material 
fresado para Virmond, Porto 
Barreiro, Boa Ventura de São Roque 
e Marilândia do Sul, que utilizarão a 
fresa para recuperar trechos 
urbanos e rodovias.
Outros assuntos também foram 
discutidos, como as obras de 
elevação da PR-650 em Godoy 
Moreira e a pavimentação da estrada 
florestal, ligando Godoy Moreira, 
Lunardelli e Jardim Alegre. 

Prefeito de Boa Ventura de São Roque 
pede intervenção para conclusão da obra 
da CLÍNICA DA MULHER

O prefeito de Boa Ventura de 
São Roque, Edson Hoffmann, 
esteve com Artagão Júnior no 
dia 10, oportunidade em que 
solicitou intervenção para que o 
município consiga a viabilização 
de R$ 150 mil, via Secretaria de 
Saúde, para o término da obra 
da Clínica da Mulher. Segundo o 
prefeito, a obra está paralisada 
há oito anos.

Acompanhado do secretário 
administrativo, Adilson Roque 
dos Santos, da vereadora Rosélia 
Kolassniak, e do agricultor Luiz 
Secondino dos Santos, o prefeito 
ainda pediu melhorias na 

agência do trabalhador de Boa Ventura e construção de acostamento na PR-480.

Hoffmann aproveitou para agradecer as melhorias na rodovia que dá acesso à cidade, que recebeu 
pintura e operação tapa-buraco.

“Agradeço o trabalho do secretário e deputado Artagão e todo a sua equipe em prol do nosso 
município, cujo resultado já está aparecendo em obras e melhorias”, destacou. 

Dia 9

Dia 10
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PARANÁ CIDADÃO movimenta o município de 
Palmital com 6,5 mil atendimentos

A feira de serviços Paraná Cidadão, promovida nos dias 
10, 11 e 12  em Palmital reuniu aproximadamente 3.300 
pessoas no espaço da Igreja Ucraniana e realizados cerca 
de 6,5 mil atendimentos. 

O serviço mais procurado foi a documentação e o ônibus 
da Agência do Trabalhador da Seju com vagas de emprego. 
“Esse trabalho está sendo muito bem abraçado por nossa 
população. Hoje pude perceber a importância de você 
receber um atendimento para documentação, ou para 
vagas de emprego, ou ainda para cortar cabelo, entre 
outros diversos serviços que vi aqui. Só tenho que 
agradecer pelo evento e que se possível voltem para 
Palmital”, comentou Salim, morador de Palmital. 

Outros serviços oferecidos foram a inscrição nos cadastros 
de tarifa social de água e luz, orientação jurídica, do 
consumidor e dos direitos humanos, além de atividades 
culturais e de lazer. Também CPF, a emissão da carteira de 
trabalho, informações e cadastramento no programa de 
cidadania fiscal Nota Paraná e corte de cabelo também 
tiveram grande procura nesses dias.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, reforçou o comprometimento 
com o governador Beto Richa em levar serviços gratuitos 
para toda a população. “São serviços que com certeza 
fizeram a diferença para essa população. Essa é a 
determinação do governador Beto Richa mostrar o 
quanto é importante essa ação para as pessoas que não 
têm oportunidade e nem condição de providenciar a 
emissão de um documento, de conseguir um emprego, de 
fazer exames de saúde, entre outros serviços sociais 
essenciais para o cidadão”.Dia 11
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Ainda no dia 11, Artagão Júnior passou 
por Santa Maria do Oeste, quando se 
reuniu com o vice-prefeito Luiz Lima e 
demais lideranças do município. 

SANTA MARIA 
DO OESTE

Visita ao colégio do Guará em Guarapuava

O Colégio Estadual do Campo 
Professora Maria de Jesus Pacheco 
Guimarães, no distrito do Guará, em 
Guarapuava, recebeu a visita do 
secretário e deputado Artagão Júnior, 
no dia 12.

O diretor Luiz Alberto Ogibowski, 
professores e alunos receberam o 
deputado, que estava na companhia 
do chefe do Núcleo Regional de 
Educação (NRE), Marlon Douglas 
Pires, e do chefe do escritório regional 
da Seju, Tulio Dalla Vecchia.

O colégio passou recentemente por 
reformas gerais na sua estrutura, 
através do programa Renova Escola, 
cujos recursos viabilizados junto ao 
Governo do Estado foram de 
aproximadamente R$ 150 mil. Dia 12

Dia 11



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul
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Título de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
é entregue a 58 famílias em Boa Ventura de São Roque

Artagão Júnior acompanhou o governador Beto 
Richa em Boa Ventura do São Roque, no dia 12, 
onde foram entregues títulos definitivos de 
propriedade para 58 famílias de pequenos 
produtores rurais, ocupantes de terras devolutas 
(públicas ou pertencentes ao Estado).

Com isso, eles agora têm mais facilidade de acesso a 
políticas públicas e a crédito para investimento na 
propriedade e para comprar equipamentos.

Elza Aparecida Veloso, 62 anos, é uma das 
beneficiadas. “Para mim esse documento é tudo. 
Eu só tinha terra debaixo das unhas e hoje tenho 
a garantia de propriedade de sete alqueires”, 
comemorou ela.

A regularização é resultado do trabalho do Instituto 
de Terras, Cartografia e Geociências (ITCG). Os 
agricultores esperavam há mais de três décadas 
pelo título definitivo. Essas 58 famílias são 
remanescentes de 2 mil que se fixaram em uma 
área conhecida como Colônia Boa Ventura de São 
Roque, dividida em 18 glebas.

Só na área rural, nos últimos seis anos, o Governo 
do Paraná regularizou 5.045 pequenas 
propriedades. Foram concedidos 3.129 títulos para 
ocupantes de terras devolutas e mais 1.916 para 
propriedades instaladas em áreas particulares e 
regularizadas por usucapião.

Dia 12
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Governo do Estado libera R$ 2 milhões para início 
da PAVIMENTAÇÃO ENTRE PITANGA E MATO RICO

Em Pitanga, também no dia 12, foram assinadas documentações referentes a 
financiamentos que somam cerca de R$ 3 milhões de recursos do Governo do 
Estado para melhorias urbanas.

R$ 2 milhões foram para o projeto de pavimentação asfáltica da PR- 239, que liga 
Pitanga a Mato Rico. Até agosto, a licitação internacional para a contratação do 
serviço já deve estar lançada.

A obra beneficiará 35 mil moradores e facilitará o escoamento da produção 
agrícola. Está previsto investimento de R$ 120 milhões para a pavimentação de 
43,1 quilômetros da rodovia. A obra integra o Programa Estratégico de 
Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado, orçado em US$ 435 milhões 
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Estado entrará com 
US$ 200 milhões de contrapartida. A expectativa é que o empréstimo seja 
assinado nos próximos meses e a obra seja executada a partir de 2018.

A pavimentação é um antigo pleito da população dos dois municípios, cujo 
trabalho do deputado Artagão Júnior em parceria com o ex-prefeito de Pitanga 
Altair Zampier deu início ao processo em 2010, quando o trecho foi 
estadualizado. Só depois da estadualização foi possível pleitear os recursos para a 
pavimentação. Dia 12
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Seed completa 70 anos de história

No dia 15, Artagão Júnior participou do evento de 
homenagem aos 70 anos de história da Secretaria de 
Estado da Educação (Seed), quando esteve ao lado do 
governador Beto Richa, da secretária Ana Seres 
Comin, além de demais autoridades, chefes de 
núcleos regionais e educadores.

Atualmente, são mais de 100 mil profissionais 
vinculados à Seed que contribuem com a qualidade 
de ensino para mais de um milhão de estudantes no 
Paraná. 

HISTÓRIA – As principais conquistas nas sete 
décadas de história, desde as mudanças tecnológicas 
até o aumento nos investimentos do Governo do 
Estado para a área, foram apresentadas pela 
secretária Ana Seres. “A democratização do ensino 
foi a principal conquista destes 70 anos. Hoje o 
Paraná leva ensino de qualidade a todos os 
municípios. Não temos mais problemas de acesso à 
educação”, disse ela. “Também investimos 35% do 
orçamento do Estado na Educação, 10% a mais que 
o mínimo determinado por lei federal”.

HOMENAGENS – Na solenidade, todos os 37 
secretários que passaram pela pasta foram 
homenageados. Os diretores das cinco escolas que 
completam 70 anos em 2017 também foram 
homenageados. São elas a Escola Estadual Santa 
Terezinha, de Santo Antônio da Platina; o Colégio 
Estadual do Campo Doutor Júlio Junqueira, de 
Arapongas; os colégios estaduais Doutor Willie 
Davids, de Londrina; Dom Alberto Gonçalves, de 
Palmeira; e Professor Becker e Silva, de Ponta 
Grossa. Dia 15
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Conferência Nacional da Unale em Foz do Iguaçu 
é lançada oficialmente na Assembleia Legislativa

Os últimos detalhes da 21ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais foram 
definidos no dia 15 durante reunião da diretoria da União Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Unale). Deputados estaduais que representam dez estados brasileiros 
participam das atividades na Assembleia Legislativa do Paraná. O lançamento oficial da 
conferência ocorreu durante a sessão plenária.

O ex-presidente da entidade, deputado Artagão Júnior, participou da reunião.

Com o tema “O Brasil e suas reformas”, o evento terá palestras que abordarão os panoramas 
econômico e político do Brasil e o impacto das reformas em andamento, a questão da segurança 

pública e o enfrentamento da crise 
econômica nos principais estados 

brasileiros.

A 21ª Conferência 
Nacional dos 
Legisladores e 

Legislativos 
Estaduais 

acontece entre 
os dias 7 e 9 

de junho, em 
Foz do 

Iguaçu.

Dia 15
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O prefeito de Cândido de Abreu, Junior Reis, acompanhado do secretário municipal de finanças, 
Emerson Luiz Moreira, discutiu o andamento do projeto do Meu Campinho, que está em fase de 
licitação. Os investimentos do Governo do Estado para a obra giram em torno de R$ 350 mil.

Junior Reis também pediu agilidade na liberação de R$ 250 mil, viabilizados pelo deputado, que serão 
utilizados na compra de uma retroescavadeira e tratou da data de inauguração da Unidade Básica de 
Saúde da comunidade do Campão.

“A UBS está concluída, faltando apenas o mobiliário para ser inaugurada”, explicou o prefeito. 

CÂNDIDO DE ABREU

O prefeito de Diamante do Sul, Fernando Risso, acompanhado da primeira-dama e secretária de 
Educação, Maria Célia, e do secretário do Meio Ambiente, Julio Duarte, pediu intervenção por 
manilhas junto ao Instituto das Águas e computadores novos para a Biblioteca Cidadã. Risso ainda está 
trabalhando para que a Banda de Música da Polícia Militar do Paraná regrave o hino do município.

“Também estamos buscando parcerias com o Governo do Estado para a realização das festividades 
alusivas ao aniversário do município, que ocorrerão do dia 9 a 15 de julho”, disse o prefeito. 

DIAMANTE DO SUL

Dia 16



20Maio/2017

VIRMOND completa 27 anos

Artagão Júnior prestigiou no dia 17 as 
festividades alusivas ao 27º aniversário de 
Virmond, juntamente com o prefeito Neimar 
Granoski e a população do município. 

O prefeito aproveitou para agradecer o 
trabalho que o secretário e deputado vem 
realizando em prol de Virmond. Uma das 
prioridades é a construção de 40 casas 
populares, através do programa Família 
Paranaense. Também h á a solicitação para 
que seja feita a regularização fundiária para 
60 famílias do município.

Artagão Júnior ressaltou no encontro a 
viabilização de R$ 250 mil que será usado 
para o investimento em óleo diesel para 
recuperação de estradas e para a aquisição de 
um veiculo câmara fria para a Associação de 
Caprinocultures de Virmond (Caprivir). 
Ainda foi anunciado R$ 150 mil para a 
reforma do posto de saúde local.

Dia 17
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Reuniões em Candói e Foz do Jordão 
discutem CRIAÇÃO DE COMARCA

Em Candói, Artagão Júnior visitou o ex-
prefeito Elias Farah, os vereadores José 
Carlos Modesto, Osmar José Mis e 
lideranças, oportunidade em que debateram 
sobre diversas demandas, como a 
regularização fundiária e a criação da 
Comarca de Candói, que hoje pertence a 
Guarapuava.                       

Na visita, o deputado disse que o momento é 
oportuno para se trabalhar a viabilização da 
Comarca, devido o Paraná estar se 
recuperando da crise. Frisou também que é 
importante continuar a mobilização da 
sociedade para que o Tribunal de Justiça 
atenda a demanda. Em junho, uma 
audiência será marcada com o presidente do 
TJ para discutir o assunto. A Comarca de 
Candói atenderia Foz do Jordão e Reserva do 
Iguaçu. 

Em Foz do Jordão, Artagão Júnior se reuniu 
com o prefeito Ivan Pinheiro, secretários e 
vereadores. "Fico feliz por poder estar 
novamente no município, representando 
junto ao Governo do Estado", disse Artagão 
Júnior.                        

No encontro, o secretário e deputado 
reforçou algumas demandas que estão sendo 
trabalhadas com o município, como a criação 
da Comarca de Candói. "Estamos 
trabalhando para que Candói se torne sede 
da comarca para facilitar o atendimento 
aqui no município, também estamos 
trabalhando para disponibilizar uma 
viatura nova da PM; além de R$ 250 mil já 
viabilizados que vão para o recape asfáltico 
e um financiamento para compras de 
maquinários, no valor de R$ 1 milhão”, 
destacou.

CANDÓI

FOZ DO JORDÃO

Dia 17
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Artagão Júnior anuncia feira de serviços 
PARANÃ CIDADÃO em Pinhão

Ainda no dia 17, Artagão Júnior visitou o 
município de Pinhão, onde se reuniu com o 
prefeito Odir Gotardo, secretários e 
lideranças.

No encontro foram apresentadas demandas 
para o município. São R$ 250 mil para 
aquisição de um rolo compactor, R$ 1 milhão 
para o recape asfáltico das estradas e vias, R$ 
5 milhões junto a Sanepar para ampliar a 
captação de água, além da ampliação da rede 
de esgoto. Hoje, cerca de 30% das casas em 
Pinhão são ligadas à rede de esgoto. Também 
estão sendo trabalhadas a implantação de 
uma Companhia 

da Polícia Militar e viaturas que devem 
chegar em breve.

O secretário e deputado Artagão Júnior 
aproveitou a reunião para anunciar que o 
município vai receber a feira de serviços 
Paraná Cidadão, nos dias 21, 22 e 23 de junho. 
A feira de serviços tem o objetivo de levar 
para a população diversos serviços gratuitos 
como a emissão de carteiras de identidade, 
vagas de emprego, orientações jurídicas e do 
consumidor, entre outros serviços que estarão 
disponíveis.                  
 

 Após a reunião, Artagão Júnior 
visitou o CEEBJA, onde recebeu 
demandas por recursos para obras 
de melhorias na estrutura do centro.

CEEBJA

Dia 17



23Maio/2017

Visitas ao NRE, Acig, Procon e o Hemocentro

GUARAPUAVA

No dia 18, Artagão Júnior cumpriu agenda em Guarapuava. Inicialmente, visitou o Núcleo Regional de 
Educação (NRE), onde esteve com o chefe Marlon Douglas Pires e demais servidores. Artagão Júnior 
agradeceu e parabenizou toda a equipe pelo trabalho que vem sendo realizado. "O NRE de Guarapuava 
tem feito um belíssimo trabalho, reconhecido pela própria secretária de Educação, Ana Seres Comin, que 
nos relatou que o trabalho é de excelência", disse.

ACIG - Logo após, em reunião com o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Guarapuava - 
ACIG, Rudival Kasczuk, foi discutido o atual cenário econômico, oportunidade em que o deputado também 
se inteirou das demandas do setor. "Colocamo-nos à disposição da ACIG para que possamos caminhar 
juntos e continuar promovendo o desenvolvimento local".

PROCON - No Procon, Artagão Júnior esteve com o coordenador Paulo Lima e demais funcionários, 
oportunidade em que conheceu melhor a estrutura. Somente no ano passado o Procon de Guarapuava fez 
8600 atendimentos. O coordenador falou da demanda por equipamentos e digitalização dos processos. “Se 
os processos fossem eletrônicos, economizaríamos espaço e tempo”, ressaltou Paulo.

HEMOCENTRO - Já na visita ao Hemocentro, o deputado conversou com diretor Fernando Guiné e demais 
funcionários, que relataram a movimentação do Centro e da média dos atendimentos. “Temos uma 
movimentação constante. A média mensal é de 600 bolsas de sangue coletadas e 300 transfusões”, 
explicou Guiné. Ainda pediu intervenção para que a estrutura seja ampliada, uma vez que, com a chegada 
do Hospital Regional e com a possível implantação do hospital do câncer, a demanda tende a aumentar.              

Dia 18
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AGENDA EM 
LARANJEIRAS 
DO SUL

A Associação dos Municípios Cantuquiriguaçu recebeu 
no dia 19 o secretário e deputado Artagão Júnior. Na 
visita foi feito um resumo das ações do Governo do 
Estado na região, habitação, segurança pública, 
saneamento, rodovias, entre outros. Artagão Júnior 
falou também do Hospital Regional de Guarapuava, que 
já está com 50% da obra pronta, cujos recursos apenas na 
estrutura chegam a R$ 50 milhões. "Ainda há o projeto 
do hospital do câncer que está mobilizando toda a 
região. O secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, já 
garantiu o credenciamento de 30 leitos dos 40 que o 
hospital oncológico terá", disse o deputado.

Também visitou a prefeitura e esteve com o 
vice-prefeito Valdemir Scarpari e secretários, 
ocasião em que falou dos investimentos do 
Estado, como R$ 21 milhões da Sanepar para a 
ampliação da captação da rede de 
abastecimento de água, que também atende Rio 
Bonito do Iguaçu. 

Aproveitando o dia em Laranjeiras do Sul, 
na companhia da ex-prefeita Sirlene 
Svartz, Artagão Júnior foi ao Centro 
Médico Hospitalar São Lucas, onde 
conversaram sobre os programas da 
Família Paranaense e o de Apoio e 
Qualificação de Hospitais Públicos e 
Filantrópicos do SUS Paraná (HospSus).

Dia 19
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Artagão Júnior finalizou a agenda em Cantagalo no dia 19, onde visitou o ex-
prefeito Everson Konjusnki, vereadores e lideranças.

No encontro o deputado relembrou dos recursos liberados para o município, 
fruto do trabalho feito em pareceria com o ex-prefeito. Para o Colégio Estadual 
da Vila Caçula, foram quase R$ 5 milhões viabilizados, além de 
aproximadamente R$ 7 milhões para saneamento para Cantagalo. Ainda os 
Colégios Olavo Bilac e do Cavaco já estão recebendo recursos da Escola 1.000.

Foram liberados ainda recursos para uma rodoviária nova que está em 
construção cujos valores aplicados chegam a R$ 2 milhões. Ainda foram 
liberados recursos para unidades básicas de saúde, vigilância sanitária, micro-
ônibus pra APAE e uma viatura nova para a PM que vai chegar em breve.

"Ainda continuamos trabalhando para o município. Recentemente estivemos 
em audiência com o secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, e o hospital 
Santo Antônio vai voltar a realizar partos, além da autorização para criar uma 
clínica de psiquiatria", disse Artagão.               

Visita a CANTAGALO

Dia 19
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Projeto de READEQUAÇÃO DA DELEGACIA 
de Marilândia do Sul tem sinal verde da 
Secretaria de Segurança

O secretário de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária do Paraná, Wagner 
Mesquita, autorizou no dia 22 a prefeitura de 
Marilândia do Sul a prosseguir com o projeto de 
readequação da delegacia de Polícia, que vem há 
tempos sofrendo com o problema de 
superlotação. 

O secretário e deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito Aquiles Takeda Filho na 
audiência. Também estiveram presentes o 
delegado da comarca, Felipe Ribeiro Rodrigues, o 
chefe de gabinete da prefeitura, Aristides Bueno 
Junior, e o engenheiro Augusto Ciskoski.

Atualmente, a delegacia da comarca de 
Marilândia do Sul, que tem capacidade para 8 
presos, está abrigando cerca de 50.

“Com o sinal verde do secretário Mesquita, 
podemos continuar trabalhando no projeto de 
readequação e humanização”, disse o prefeito. A 
estimativa prévia é que sejam investidos cerca 
de R$ 600 mil na obra.

Artagão Júnior reforçou ao secretário Mesquita 
que esta é uma demanda que vem sendo 
trabalhada desde o mandato do ex-prefeito 

Pedro Sérgio Mileski. “Pedimos que este pleito 
seja tratado com prioridade”, enfatizou o 
deputado.

O delegado Felipe Ribeiro Rodrigues 
argumentou que Marilândia do Sul é sede da 
comarca e abrange os municípios de Rio Bom, 
Califórnia e Mauá da Serra. “Se somarmos aos 
presos que estão também nesses municípios o 
número passa de 70. Queremos readequar o 
espaço da nossa delegacia, pois há o risco de 
interdição por parte da Justiça, o que faria com 
que os presos fossem transferidos para 
Apucarana, superlotando aquela delegacia e 
agravando o problema como um todo”, disse.

Mesquita concluiu: “Podem dar sequência ao 
projeto que vamos tratar o pleito com 
prioridade e vamos estudar a melhor forma de 
conseguir o aporte financeiro”.

Ainda na audiência foram solicitados veículos 
para as polícias Civil e Militar. 

Dia 22
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Boa Ventura de São Roque trabalha no 
projeto para a CONSTRUÇÃO DE 32 CASAS

O prefeito de Boa Ventura de São Roque, Edson Hoffmann, esteve com o secretário e deputado 
Artagão Júnior, no dia 22. Acompanhado do secretário administrativo Adilson Roque dos 
Santos e do vereador Jair Hoffmann, o prefeito solicitou a intervenção do deputado junto à 
secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, para que seja agilizado o 
projeto para a construção de 32 casas.

“Estivemos também com a secretária Fernanda e apresentamos o projeto. Agora estamos 
solicitando a intervenção do deputado para que seja agilizado o trâmite”, disse o prefeito 
Edson.

Os recursos virão do Fundo de Combate à Pobreza, que visa ampliar o atendimento social às 
famílias que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social.

Dia 22
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VISITAS a Ramilândia, 
Santa Tereza do Oeste
 e Lindoeste

O secretário e deputado Artagão Júnior 
visitou Ramilândia, Santa Tereza do Oeste e 
Lindoeste, no dia 23.

No primeiro município, foi recebido pelo ex-
prefeito Rui Antonio Spagnol, vereadores e 
demais lideranças.

Em Santa Tereza do Oeste, Artagão Júnior 
esteve com o ex-prefeito Amarildo Rigolin, 
entre outras lideranças políticas. 

Da mesma forma em Lindoeste, o ex-
prefeito Silvio Santana o recebeu 
acompanhado de vereadoes e lideranças 
locais. 

Santa Tereza do Oeste

Ramilândia

Lindoeste

Ramilândia

Santa Tereza do Oeste

Lindoeste

Dia 23
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Governador Beto Richa recebe líderes da
 IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA no Palácio Iguaçu

Líderes da Igreja Adventista do 7º Dia do Paraná 
foram recebidos pelo governador Beto Richa, no dia 
24, no Palácio Iguaçu, oportunidade em que 
entregaram um exemplar do livro “Em Busca de 
Esperança”, da escritora Ellen White.

“Todo ano a igreja faz o trabalho de distribuição. 
Somente no Paraná serão 1,5 milhão de cópias 
entregues gratuitamente. No Brasil, serão 16,8 
milhões”, explicou o deputado Artagão Júnior, atual 
secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 
do Paraná.

Artagão Júnior, que agendou a reunião, apresentou 
os líderes ao chefe do executivo paranaense, entre 
eles, os pastores da União Sul-Brasileira Elmar 
Borges e Rubens Paulo Silva; os pastores Tiago 
Santos e Fabiano Roberto de Souza, da Associação 
Central Paranaense; os pastores Anderson Voos, 
Samuel Camilo e Antonio Eduardo, da Associação 
Sul-Paranaense; o pastor Michel Moroz, do distrito 
de Vista Alegre, do qual o deputado Artagão Júnior 
é ancião, entre outros líderes. A TV Novo Tempo 
também fez a cobertura da reunião.

O governador Beto Richa também foi convidado 
para o Encontro de Jovens da USB, que será 
realizado no próximo ano em Curitiba. A previsão é 
que o encontro reúna cerca de 10 mil jovens.

O pastor Elmar, que é o líder de Jovens da USB, e o 
deputado Artagão Júnior falaram que os jovens têm 
a intenção de ajudar tanto o Estado quanto Curitiba 
no que for necessário.

“Eles estão disponíveis para ajudar com a doação 
de sangue, a fazer algumas melhorias em prédios 
públicos, ou outra função que possa ser realizada 
por eles que traga benefícios para a sociedade”, 
disse Elmar.

O governador Beto Richa se disse honrando e 
agradeceu a visita. “Sei do trabalho que a Igreja 
Adventista do 7º Dia realiza em prol de toda a 
comunidade e me sinto muito honrado pela visita”.

Logo após, Artagão Júnior acompanhou os líderes 
pelo Palácio Iguaçu, quando entregaram mais 
exemplares ao presidente da Assembleia Legislativa 
do Paraná, Ademar Traiano, ao chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, demais deputados e funcionários. 

Dia 24
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Paraná Cidadão BATE RECORDE e faz mais de mil 
carteiras de identidade em Rio Bonito do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu foi a oitava cidade do 
estado a receber o Paraná Cidadão este ano. E 
desta vez com um recorde: 1030 carteiras de 
identidade foram feitas no município que tem 
pouco mais de 13.500 habitantes.

“Neste evento, com as estruturas do Governo 
do Estado e da Prefeitura reunidas, 
demonstramos a nossa busca por sempre 
melhorar. Antes fazíamos menos de 150 
identidades por dia, em cada evento. Aqui 
em Rio Bonito do Iguaçu foram 415 em um 
dia só. Outro recorde que batemos aqui na 
cidade”, afirmou o Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, Artagão 
Júnior.

“Oportunidades como essa são muito 
importante, pois as vezes a gente acaba não 
conseguindo ir até o devido local para fazer 
uma identidade ou receber algum 
atendimento, e aqui podemos receber tudo 
de forma gratuita. Hoje aqui fiz a identidade 
da minha filha, estou muito feliz por essa 
conquista que para ela é uma forma de ter 
segurança e ser reconhecida”, comentou 
Eliane, moradora de Rio Bonito do Iguaçu.

Para Luiz Carlos, também do município, os 
serviços oferecidos valorizam a população. “O 
evento é muito bom, beneficia muita gente. 
Hoje eu vim fazer a identidade da minha 
filha”.

Mas nem só de carteiras de identidade se faz 
um Paraná Cidadão. O seu Edith, de 78 anos e 
a dona Amanda, de 85, aproveitaram a feira 
para colocar no papel a união que já existe há 
quase 50 anos.

Eles não foram os únicos. Mais 40 casais 
aproveitaram para dar entrada nos papéis do 
casamento em Rio Bonito do Iguaçu.
Mais de 40 serviços foram oferecidos aos 5 
mil moradores de Rio Bonito e Iguaçu e região 
que passaram pelo Ginásio de Esporte 
Alessandro Bovino nos dois dias de Paraná 
Cidadão e um dia do Programa Criança e 
Adolescente Protegidos. Mais de dez mil 
atendimentos foram realizados.

1.030 carteiras de 
identidade feitas

Dia 25



31Maio/2017

Passando por Nova Laranjeiras, 
Goioxim e Guamiranga

No dia 25, Artagão Júnior passou por Nova Laranjeiras, onde esteve 
reunido com o ex-prefeito Eugênio Bittencourt, o presidente da Câmara, 
Altamiro Scheffer, demais vereadores e lideranças do município.

Depois foi a Guamiranga, onde foi recebido pela ex-prefeita Telma Fenker, 
vereadores e lideranças locais. 

Logo após, passou por Goioxim, quando se encontrou com o ex-prefeito 
Luís Ravanello Neto, vereadores e lideranças.

NOVA LARANJEIRAS

GUAMIRANGA

GOIOXIM

Dia 25
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O secretário e deputado Artagão Júnior recebeu a visita do ex-prefeito de Guarapuava, 
Vitor Hugo Burko, no dia 26.

Burko ficou à frente da prefeitura entre 1997 e 2004. 

Vitor Hugo Burko

Dia 26
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Festa do Frango e da Banana em Novo Itacolomi 
e Festa do Peixe em Porto Barreiro

Artagão Júnior esteve no dia 27 em Novo 
Itacolomi, onde prestigiou a Festa do Frango e a 
Festa da Banana, ao lado do prefeito Moacir 
Andreolla, demais lideranças e toda a população. 
Artagão Júnior falou do trabalho que está sendo 
feito para a construção de 50 casas, além da 
liberação de R$ 570 mil para a pavimentação 
asfáltica, R$ 100 mil na compra de óleo diesel para 
a recuperação das estradas; R$ 115 mil em 
equipamentos para UBS, entre outros recursos que 
estão liberados para o município.

No dia 28, o deputado foi recebido em Porto Barreiro 
pela prefeita Marinez Crotti e a população, na 
tradicional Festa do Peixe. Lá, foi reforçado o 
compromisso de trabalho e prestado contas dos 
recursos que estão sendo liberados via Governo do 
Estado, como os R$ 500 mil de financiamento para 
recape asfáltico, kits de material esportivo, material 
fresado, R$ 210 mil para o programa de gestão de 
solo e água em microbacia. Outra demanda é a 
viabilização de recursos para construção da 
cobertura da quadra do Colégio Gabriela Mistral. 

NOVO ITACOLOMI

PORTO BARREIRO

Dia 27
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Sanepar garante conclusão de 
obra para abastecimento de água 
em bairro de Rio Branco do Ivaí

Em audiência com o presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche, no 
dia 29, foi discutido o sistema de abastecimento de água do bairro 
Água do Embueiro, em Rio Branco do Ivaí.

O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, 
acompanhou o prefeito Gerôncio Carneiro Rosa na audiência com 
Chaowiche.

“Com recursos da Funasa, a obra para a construção do sistema de 
abastecimento de água no bairro começou em 2004, mas nunca foi 
terminada”, disse o prefeito.

São mais de 40 famílias que moram na localidade, a uma distância de 
aproximadamente 20 km da sede do município.

O presidente da Sanepar solicitou à sua equipe técnica um estudo 
imediato da situação para saber qual a melhor forma de concluir a 
obra, se será aproveitado o que já está pronto, com a mesma 
perfuração, ou se será feito tudo novo.

“O nosso compromisso é que estas famílias receberão água potável 
em casa”, afirmou. 

Dia 29
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Campanha contra a EXPLORAÇÃO SEXUAL de 
crianças e adolescentes tem adesão no Paraná

Estima-se que a cada 24 horas 500 crianças e 
adolescentes, com idades entre 7 e 14 anos, 
são vítimas de exploração sexual no Brasil. 
“Os números assustam. Um número salva: 
disque 100”, é o mote da campanha nacional 
do Instituto Liberta, com o intuito de 
combater este tipo de abuso no país.

Para discutir o assunto no Paraná, a 
presidente do instituto, Luciana Temer, e o 
fundador Elie Horn, se reuniram, no dia 29, 
com a vice-governadora Cida Borghetti, a 
secretária da Família e Desenvolvimento 
Social, Fernanda Richa, o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, e demais 
representantes de outras secretarias de 
Estado.

Campanha

A campanha publicitária foi criada pelo 
Instituto Liberta, a Childhood Brasil e a 
Fundação Abrinq. O objetivo é o de propor 
uma nova abordagem para o enfrentamento 
do problema. A ação conta com o apoio e 
parceria dos maiores veículos de 
comunicação do Brasil para ampla cobertura 
na mídia nacional. Intitulada ‘Números’, a 

campanha tem a apresentadora Xuxa Meneghel 
como uma das embaixadoras da causa e locutora 
do filme. O vídeo pode ser assistido através do link:
https://youtu.be/yl-9JlDdpEk

A proposta é evidenciar dados relativos ao 
problema da exploração sexual de crianças e 
adolescentes no país, a fim de provocar um choque 
de consciência na sociedade, gerando engajamento 
e ação imediata, bem como ampliar a quantidade 
de denúncias pelo telefone, por meio do canal 
‘Disque 100’.

Conferência da Unale

Na reunião, o secretário e deputado Artagão 
Júnior convidou os representantes do instituto 
para estarem divulgando a campanha em Foz do 
Iguaçu na conferência nacional da Unale (União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), 
que será realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho. 
“Estarão presentes mais de 500 deputados 
estaduais de todo o Brasil, além de governadores 
e demais autoridades. O governador Beto Richa, 
entre outros governadores também estarão 
presentes. Acredito que será uma bela 
oportunidade para se apresentar a campanha que 
trata deste tema tão delicado”, convidou Artagão 
Júnior.
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Governo do Estado libera R$ 33,6 milhões 
para a SAÚDE de 189 municípios

O Governo do Estado vai repassar R$ 33,6 
milhões para fortalecer e ampliar o atendimento 
à saúde em 189 municípios do Paraná. É o 
segundo montante repassado em menos de dois 
meses. Em abril, 206 municípios paranaenses 
haviam recebido R$ 35 milhões. Neste ano, já 
foram R$ 68,6 milhões para este fim para 395 
municípios.

MAIS DE 100 ITENS - As prefeituras podem 
aplicar o dinheiro em compra de ambulâncias, 
ônibus, vans e veículos para o transporte de 
pacientes, comprar conjuntos de equipamentos e 
mobiliário para unidades de saúdes e conjuntos 
de equipamentos de fisioterapia. São mais de 100 
itens na lista.

Do montante a ser repassado, R$ 30,7 milhões 
são destinados para aquisição de veículos de 
transporte sanitário para 167 municípios; R$ 2,1 
milhões para compra de equipamentos para 
unidades de saúde da família para 12 municípios; 

e R$ 760 mil para compra de equipamentos de 
fisioterapia para 16 municípios.

Presente no evento, o secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, ressaltou a importância dos repasses. “São 
recursos para a saúde, uma área tão sensível na 
administração pública, que sem dúvida alguma 
farão a diferença no dia a dia dos municípios”.

Recebendo R$ 120 mil, o prefeito de Mauá da 
Serra, Hermes Wicthoff, comprará uma 
ambulância. “Vamos tirar uma de circulação que 
já está muito velha. Então esta ambulância nova 
está vindo em boa hora”, explicou o prefeito.

Também com R$ 120 mil disponíveis o prefeito de 
Palmital, Ney de Souza, ainda está decidindo 
como vai investir. “Ainda estamos avaliando, 
mas vamos comprar um micro-ônibus para o 
transporte de pacientes ou três veículos 
menores”, revelou Ney.  
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No dia 30, o prefeito de Novo Itacolomi, 
Moacir Andreolla, tratou de demandas do 
município, como a construção de 42 casas do 
programa Família Paranaense. O prefeito 
estava acompanhado do serralheiro Dorival 
Manoel da Silva e da empresária Maria 
Aparecida da Silva.

Logo após, Artagão Júnoir recebeu a visita do 
ex-prefeito de Cantagalo, Everson Konjunski, 
que estava acompanhado do empresário 
Rudimar de Jesus e dos vereadores Acenir 
Mendes dos Santos, Jacir Marcondes 
(Pirilampo) e Elias Almeida. 

O prefeito de Quarto Centenário, Reinaldo 
Krachinski, acompanhado do secretário 
administrativo Márcio Krachinski e do contador 
Nilson Tognato, tratou do projeto para a 
construção de 55 casas no distrito de 
Bandeirantes do Oeste.. As famílias beneficiadas 
devem ter renda mensal de até R$ 1,8 mil.
O prefeito ainda está solicitando a implantação 
de um EJA (Educação de Jovens e Adultos) e a 
viabilização de um veículo para a ação social do 
município. 

Mais atendimentos
Novo Itacolomi Cantagalo

Quarto Centenário

Fundepar inicia processo para compra da estrutura do CEEBJA de Pinhão

A Fundepar autorizou no dia 31 o início do 
processo para a compra do prédio e terreno do 
CEEBJA de Pinhão, que funciona em uma 
estrutura alugada há 16 anos. “Há 12 anos que a 
gente vem pedindo isso, pois não podemos 
pleitear melhorias com recursos do Estado, 
uma vez que estamos em um local alugado”, 
disse o diretor de centro, Cláudio Marcos 
Francesconi.
O CEEBJA de Pinhão possui cerca de 550 
alunos, entre a sede e as APDs (Ações 
Pedagógicas Descentralizadas), que funcionam 

em localidades rurais. Mas a maior 
concentração de alunos se dá mesmo na 
estrutura da sede, com aproximadamente 400 
estudantes, nos três turnos. Com a compra da 
estrutura pelo Estado, avaliada em R$ 1,3 
milhão, será possível trabalhar as principais 
demandas do colégio, que hoje são as 
construções de banheiros com acessibilidade, 
quadra coberta e refeitório. Quem interveio 
junto à Fundepar foi o secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão 
Júnior, que visitou o CEEBJA no último dia 17.
 

Dia 30 Dia 30

Dia 31

Dia 31
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Fé, Ação e Resultados!

Secretário da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos

www.artagaojunior.com.br
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Este é apenas um 
resumo das 
atividades do 
secretário e deputado 
Artagão Júnior em 
maio.

Acompanhe as 
notícias diárias pelo 
site e pelas redes 
sociais.
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