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DIA 2

Presidente da Federação 
de Skate do Paraná

ATENDIMENTOS

O presidente da Federação de Skate do Paraná, 
Adalto Elias Pereira, visitou o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, 
deputado Artagão Júnior, no dia 2.

Além de convidar o deputado para a última 
etapa do Circuito Paranaense de Skate 
Amador, em Maringá, no dia 19 de novembro, 
Adalto confirmou que estaria em Marilândia 
do Sul fazendo uma visita técnica.

“Tivemos recentemente uma conversa com o deputado Artagão Júnior e com o prefeito de Marilândia 
do Sul, Aquiles Takeda Filho, e surgiu o interesse de realizar uma etapa do circuito no município no 
ano que vem. Então vamos estar em Marilândia para fazer uma avaliação da pista de skate”, explicou 
Adalto. 

Prefeito de Prudentópolis
O prefeito de Prudentópolis, Adelmo Luiz Klosowski, 
acompanhado do vice Osnei Stadler e do chefe de 
gabinete Alex Garcia, solicitou a intervenção do deputado 
no DER-PR.
“Estamos com a solicitação de vigas para a ponte do Rio 
São Francisco. Por isso estamos pedindo ao deputado 
Artagão Júnior que nos auxilie neste processo e que a 
demanda seja atendida o mais rápido possível”, explicou 
Adelmo. 

Os vereadores Carlos Roberto Tosta, Alceu 
Vozniack e Regiane de Souza, do município de 
Reserva, reforçaram o pedido para que sejam 
liberados os recursos para a compra de uma 
ambulância, van ou veículos para a saúde.

Na ocasião, Artagão Júnior confirmou que o 
valor de R$ 120 mil, através da Secretaria de 
Estado da Saúde, está assegurado ao município. 

Vereadores de Reserva

“Os vereadores haviam nos apresentado esta demanda há alguns meses. E hoje nós temos a 
confirmação que o valor será depositado na conta da prefeitura ainda em outubro. Agradecemos ao 
secretário da Saúde, Michele Caputo Neto, e ao governador Beto Richa o atendimento desta 
reivindicação”, disse o deputado. 
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Governo do Estado libera mais 
R$ 38 milhões para os municípios

O Governo do Estado repassou no dia 3 mais R$ 22,8 milhões para investimentos em 91 municípios 
paranaenses em diversas áreas. Também foram autorizados financiamentos de outros oito municípios. 
Os projetos apresentados somam R$ 15,3 milhões. Além disso, foram homologados editais de licitações 
de obras e de compras para outros mais 42 municípios que haviam sido autorizados a captar recursos 
do Governo do Estado. 

Entre os contemplados, destacam-se:

Palmital: veículo para a Agricultura (R$ 50 mil).
Virmond: Veículo refrigerado (R$ 80 mil).
São Pedro do Ivaí: Financiamento para obras de asfalto (R$ 750 mil). 
Rosário do Ivaí: Kit de material esportivo (R$ 15 mil). 

DIA 3
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O secretário e deputado Artagão Júnior 
recebeu uma demanda da comunidade 
escolar de Pinhão, no dia 3.

O vereador Alexandro Camargo, a 
diretora do Colégio Estadual do Campo 
Cornélio Pires Ribeiro, Marisangela 
Piva, e o secretário Jamiel Doim Caldas 
solicitaram intervenção na Secretaria 
de Educação para que sejam 
viabilizados recursos para ampliar o 
colégio.

O colégio conta hoje com 136 alunos e funciona em dualidade com a Escola Municipal Rural São Roque. 
Somados, os alunos das duas unidades escolares passam de 300. 
«A solicitação já está tramitando na secretaria e vamos acompanhar o pedido de perto para que seja 
dada a devida celeridade", disse Artagão Júnior. 

Ampliação de colégio em Pinhão é tema de reunião

ATENDIMENTOS

PINHÃO SÃO PEDRO DO IVAÍ

QUARTO CENTENÁRIO RESERVA DO IGUAÇU
Presidente da Câmara Juarez Aramis Senoski. 

Prefeito Odir Gotardo, secretário de Obras e 
Transporte Denilson Oliveira, controlador 
de frotas Ivo Hoffmann e ex-vereador 
Osmar Piva.

Prefeito José Isalberti, vice Zé da Horta, 
assessor jurídico William Yagui e vereadores 
Wagner Antonio Ascencio e Rildo 
Bernardes.

Prefeito Reinaldo Krachinski, contador 
Nilson Francisco Tognato e vereador 
Elizeu de Almeida.

DIA 3
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Com investimentos de R$ 32,1 milhões, 
é autorizada a construção do Hospital 
Regional de Ivaiporã

No dia 4, em Ivaiporã, foi assinada a ordem de serviço para a construção do Hospital Regional. O 
Governo do Estado autorizou R$ 32,1 milhões para o projeto, previsto para ser entregue em 540 
dias. A unidade atenderá 140 mil pessoas dos 16 municípios da região do Vale do Ivaí.

Artagão Júnior participou da solenidade ao lado do governador Beto Richa, do prefeito Miguel 
Amaral, ex-prefeito Carlos Gil e autoridades locais.

O projeto prevê a construção de um hospital de médio porte, com centro cirúrgico, enfermarias 
e leitos de UTI adulto. O prédio terá 11 mil metros quadrados e 104 leitos, sendo 10 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) de adultos. O hospital ofertará atendimentos de urgência e 
emergência, psiquiatria, clínica geral e cirurgias eletivas. O terreno para o empreendimento foi 
doado pela prefeitura da cidad

DIA 4
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Prestação de contas em Juranda
Em Juranda, no dia 5, o secretário e deputado 
Artagão Júnior participou de uma grande reunião 
organizada pela prefeita Leila Amadei, que contou a 
com a presença da vice Joelma Demeneck, 
secretários, vereadores e a população em geral.

Artagão Júnior teve a oportunidade de prestar 
contas do seu trabalho de representação do 
município junto ao Governo do Estado. Recursos 
para obras, maquinários, saúde e educação foram 
algumas das áreas destacadas. Entre recursos já 
liberados e em fase de projetos, o montante liberado 
pelo Governo do Estado já passa de R$ 16 milhões.

“É um privilégio em nome do Governo do Estado 
trazer boas notícias. Gostaria de destacar hoje 
recursos de R$ 3,5 milhões. São R$ 3 milhões, 
através de financiamento, em pavimentação 
asfáltica e R$ 500 mil a fundo perdido para o 
caminhão da coleta seletiva de lixo”, garantiu o 
deputado.

Ele também lembrou do envio de uma nova viatura 
policial e aumento de efetivo. “É uma resposta à 
demanda da prefeita Leila, apresentada mesmo 
antes de assumir a prefeitura, que nos dizia da 
preocupação da segurança não só da cidade, mas 
também dos distritos”, frisou.

Outras conquistas já concretizadas neste mandato 
são uma ambulância, uma van e micro-ônibus. 
“Esse processo vem se avolumando. Quando um 
prefeito ou prefeita assume um município, é 
preciso organizar a casa, montar sua equipe, e isso 
leva tempo. Mas aqui em Juranda estamos no bom 
caminho. Parabenizamos a prefeita Leila e sua 
equipe pela competência. As perspectivas para 
2018 são melhores ainda”, adiantou Artagão Júnior.

FUNDAMENTAL

A prefeita Leila Amadei avalia a parceria 
com o secretário e deputado Artagão 
Júnior como “fundamental”. “Superou 
todas as expectativas essa parceria. Está 
sendo fundamental. Trabalhamos em 
cima das prioridades que ouvimos da 
população durante a campanha. Creio 
que neste primeiro ano todas as 
prioridades levantadas serão atendidas”, 
disse a prefeita.

Juranda também recebeu em 2017 a feira 
de serviços Paraná Cidadão, promovida 
pela Seju, pasta comandada pelo secretário 
e deputado Artagão Júnior. No total, foram 
realizados 2.502 atendimentos. 

DIA 5



7Outubro 2017

Em Goioerê, no dia 6, Artagão 
Júnior reuniu-se com o prefeito 
Pedro Coelho, o vice Ernani Leite, 
vereadores e secretários para 
debater questões referentes a 
construção do Centro de 
Socioedeucação (Cense), que está 
em fase de projeto.

“Com essa construção e dos outros 
quatro projetos de unidade a 
capacidade do sistema 
socioeducativo do Paraná será 
melhorado em 50%”, disse o 

secretário, que também 
apresentou questões da pasta do 
Trabalho, sobre a aquisição de 
novos equipamentos e da liberação 
da primeira parcela do FAT (Fundo 
de Amparo ao Trabalhador), que 
vai estruturar as agências e 
potencializar os atendimentos.

O prefeito Pedro Coelho agradeceu 
a vinda do deputado e secretário e 
informou que está providenciando 
as documentações para a doação 
do terreno. “É uma área muito boa 

da nossa cidade, que vai atender 
às expectativas não só de Goioerê, 
mas de toda a região”.

Ele também ressaltou o impacto 
positivo que a obra vai causar no 
município. “É uma obra de cerca 
de R$ 20 milhões. Além disso, terá 
o custeio mensal da folha de 
pagamento, fomentando o nosso 
comércio, a nossa economia, além 
de reforçar a segurança”, avaliou 
Coelho.

Discutindo a construção 
do Cense em Goioerê

Logo após, Artagão 
Júnior visitou o prefeito 
Ailton Caeiro da Silva 
(Ito), o vice Paulo 
Santana, o ex-prefeito 
José Carlos Mariussi 
(Cal), opresidente da 
Apae, Edy Batisti e 
lideranças locais. 

O secretário e deputado 
falou dos trabalhos à 
frente da Seju, colocando 
a secretaria à disposição 
do município. 

TUPÃSSI

DIA 6



Dia 15
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Inauguração da Escola Adventista Vista Alegre

O secretário e deputado Artagão 
Júnior,participou da inauguração da nova 
Escola Adventista Vista Alegre, em 
Curitiba, no dia 8.,

A escola tem capacidade para 400 alunos 
do ensino infantil e fundamental. Os 
investimentos foram da Rede Educacional 
Adventista, que, somente em Curitiba, 
possui cerca de 10 mil alunos, a segunda 
maior do mundo.

Em todo o planeta, há cerca de dois 
milhões de estudantes na Rede 
Educacional Adventista. 

DIA 8
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Comitiva de Ivaiporã vai à Casa Civil e reforça 
pedido de recursos para obras em colégios

DIA 9

Em reunião na Casa Civil, no dia 9, foram reivindicados recursos para dois 
colégios estaduais de Ivaiporã: Barbosa Ferraz e Antônio Diniz Pereira.

O secretário e deputado Artagão Júnior acompanhou o prefeito Miguel Amaral, 
o diretor do Barbosa Ferraz, Ivan Mendes, o diretor do Antônio Diniz Pereira, 
José Roberto Pereira, e os vereadores Edivaldo Montanheri (Sabão), Sueli Gevert, 
Eder Bueno, Zé do Bar e Alex Papin.

Para o colégio Barbosa Ferraz foi reforçado ao secretário chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, o pedido de reforma do colégio, que conta com 900 alunos. Pelo 
projeto, que prevê uma reforma completa em toda a estrutura, os recursos 
necessários giram em torno de R$ 800 mil.

Já para o colégio Antônio Diniz Pereira a demanda é pelo aumento das salas de 
aula, visto que, segundo o diretor José Roberto, houve um aumento de 30% de 
alunos em um ano, por conta da urbanização feita no bairro Jardim Brasília. 
Hoje são cerca de 300 alunos. Com a ampliação, a capacidade dobraria para 600. 
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RECAPE ASFÁLTICO EM KALORÉ

O prefeito de Kaloré, 
Washington Luiz da Silva, foi 
autorizado pelo Governo do 
Estado a licitar R$ 250 mil em 
obras de recape asfáltico, no dia 
10.

Artagão Júnior acompanhou o 
prefeito na Casa Civil, 
oportunidade em que recebeu o 
documento.

Washington agradeceu. 
“Agradeço ao secretário e 
deputado Aragão Júnior o 
intermédio feito e ao 
governador Beto Richa a 
liberação dos recursos. Vamos 
fazer recape asfáltico no quadro 
urbano do nosso município”, 
disse o prefeito.

DIA 10
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Governo do Estado anuncia R$ 221,2 milhões 
em investimentos para municípios

O Governo do Estado anunciou 
no dia 11, em Guarapuava, 
diversos investimentos para 19 
municípios do Sul e Centro-Sul 
do Paraná. Os recursos liberados 
somam R$221,2 milhões. As 
prefeituras destinam o dinheiro 
para projetos de 
desenvolvimento urbano, 
habitação, educação, saúde, 

saneamento, esporte, cultura e 
segurança.

 Artagão Júnior acompanhou o 
governador Beto Richa, 
prefeitos, vereadores e 
secretários municipais no 
evento, que aconteceu na 
Faculdades Guarapuava. “Esse é 
mais um momento de alegria 

para nossa região, os 
investimentos liberados farão a 
diferença para o cidadão 
paranaense. Continuaremos 
com o trabalho forte para que 
sempre, com a parceria dos 
prefeitos e vereadores e demais 
lideranças, possamos conquistar 
novos recursos para os 
municípios, este é nosso desejo”, 

 No mesmo dia, foi visitado o 
Centro de Especialidades 
Médicas. A obra, que ultrapassa 
os R$ 9 milhões em 
investimentos, está com 98% 
concluída e com a previsão de 
término para o fim de outubro. 
No Centro serão realizados 
exames de várias especialidades 
e cirurgias simples. 

Logo após, vistoriaram a obra do 
Hospital Regional, que tem um 
investimento de R$ 50 milhões e 
está 60% concluída. 

VISTORIAS

DIA 11
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Reuniões em Antonina, Matinhos, 
Pontal do Paraná e Paranaguá

 Na reunião com o empresário Denis 
Chosen, vereador Roberto Fernandes e 
demais lideranças do município, Artagão 
Júnior destacou o bom momento da 
geração do emprego no Paraná e o trabalho 
que vem sendo realizado. 
Ainda em Antonina, vistou as obras da 
nova Agência do Trabalhador e ressaltou 
para a gerente Susanna Rita Fortunato que 
o local de atendimento que hoje funciona 
junto da prefeitura, ganhará um novo 
espaço até o fim do ano. A nova sede que já 
está sendo construída vai ficar na Rua 
Conselheiro Alves de Araújo, 279.

No município, passou pelo novo 
espaço da Agência do Trabalhador, 
inaugurado em junho, onde esteve 
com a gerente Daniele Postal. 
Também se reuniu com o prefeito 
Ruy Hauer Reichert e os vereadores 
Sandro Lagarto e Sandro do Gás, 
para debater questões da secretaria 
e do município. 

ANTONINA

MATINHOS

O vereador Polaco Moroz e demais 
lideranças o receberam em uma 

reunião, oportunidade em que foi 
reforçada a disposição em ajudar no 

desenvolvimento local, intervindo 
por ações do Governo do Estado. 

PONTAL 
DO PARANÁ

Da mesma forma em Paranaguá, onde 
esteve com o ex-prefeito Edison 
Kersten, os vereadores Jozias da Negui 
e Benedito Nagel, além de lideranças 
locais, Artagão Júnior reforçou o 
compromisso com o município, 
ouvindo demandas e respondendo a 
perguntas da população, como a 
situação da passarela da Ilha dos 
Valadares. O deputado lembrou que a 
prefeitura dispõe de um laudo técnico 
feito ainda na gestão do prefeito Edison 
e que toda e qualquer intervenção na 
estrutura deve levar em conta este 
estudo. 

PARANAGUÁ

DIA 16
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Em evento da Secretaria da Educação 
em Guarapuava, Artagão Júnior 
confirma recursos aos colégios
O secretário e deputado Artagão Júnior foi a Guarapuava no dia 17, quando 
participou de evento em homenagem aos 70 anos da Secretaria da 
Educação do Paraná.

A homenagem também foi feita ao Núcleo Regional de Educação de 
Guarapuava pelos 33 anos, ao CEEBJA (30 anos) e à Usina do Conhecimento 
(20 anos).

Participaram do evento a secretária da Educação, Ana Seres Comin, 
prefeitos e vereadores da região, chefes de núcleos regionais, diretores, 
professores e profissionais da educação.

“Nenhuma unidade do NRE de Guarapuava ficará fora dos programas do 
Governo do Estado. Ou pelo programa Escola Mil ou Reparo Rápido, todos 
os colégios do núcleo estarão recebendo recursos do Governo do Estado. 
Foi uma garantia dada pela Casa Civil e que estamos reforçando aqui”, 
disse o secretário e deputado Artagão Júnior.

DIA 17



14Outubro 2017

Em mais um evento de liberação de recursos do Governo do Estado, no dia 18, o secretário e deputado 
Artagão Júnior, acompanhou prefeitos e lideranças dos municípios.

Nesta etapa, destacam-se Diamante do Sul, Palmital e Porto Barreiro.

Diamante do Sul, Palmital e Porto Barreiro são 
autorizados a licitar equipamentos e obras

Diamante recebeu a 
autorização para licitar duas 
retroescavadeiras e uma 
prancha, cujos valores 
chegam a R$ 600 mil. O 
prefeito Fernando Risso 
ainda recebeu a 
homologação de dois 
tratores (R$ 278 mil) e uma 
academia ao ar livre (R$ 25 
mil).

O prefeito de Palmital, Ney 
de Souza, foi autorizado a 
licitar R$ 1 milhão em 
pavimentação asfáltica.

Já a prefeita de Porto Barreiro, 
Marinez Crotti, com R$ 250 mil 
viabilizados pelo deputado 
Artagão Júnior, e mais R$ 44 
mil de contrapartida da 
prefeitura, vai licitar a 
construção da primeira fase do 
centro esportivo. 

DIAMANTE DO SUL PALMITAL PORTO BARREIRO

DIA 18
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O novo defensor público-geral do Paraná, 
Eduardo Pião Ortiz Abraão, tomou posse em 
evento realizado no dia 18, no Palácio Iguaçu. Ele 
exercerá o cargo no biênio 2017/2019, no lugar 
de Sérgio Parigot de Souza, que estava no cargo 
desde 2015. Diferente de outros estados, em que 
o defensor-geral é escolhido pelo governador a 
partir de uma lista tríplice, no Paraná ele foi 
eleito pelos próprios defensores.

 "Desejamos sucesso ao Eduardo e que a 
defensoria pública do Paraná conitnue se 

fortalecendo e atendendo aqueles que mais 
precisam dos seus serviços jurídicos na 
sociedade paranaense", disse Artagão Júnior. 

Abraão explicou que o objetivo de sua gestão é 
ampliar a estrutura da Defensoria no Estado. 
“Vamos elaborar e entregar, em breve, nas mãos 
do governador, um planejamento para 
aumentar o atendimento à população de forma 
quantitativa e qualitativa”, afirmou. “O desafio é 
crescimento e o fortalecimento da instituição”, 
disse.

Novo defensor público-geral do Paraná toma posse 

DIA 18
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ATENDIMENTOS

Prefeita Marinez Crotti e os secretários José Crotti (Administração), 
Claudir Crotti (Aviação e Obras) e Solange Crotti (Assuntos Comunitários).

Vereador Wagner Pertel dos Santos. 

Prefeito Neimar Granoski e o vereador Alexandre Swartz, que 
estavam acompanhados da ex-prefeita de Laranjeiras do Sul, 
Sirlene Svartz. 

QUATRO BARRAS

PORTO BARREIRO

VIRMOND E LARANJEIRAS DO SUL

DIA 18



Dia 29

17Outubro 2017

Governo do Estado entrega veículos novos 
aos 32 Núcleos Regionais de Educação
Também no dia 18, foram entregues veículos para reforçar a frota dos 32 Núcleos Regionais de 
Educação do Paraná.

O secretário e deputado Artagão Júnior acompanhou os chefes dos NREs de Ivaiporã, Sandra Mara 
Schmidt dos Reis Bueno, de Pitanga, Jonas Crensiglova, e de Guarapuava, Marlon Douglas Pires.

De acordo com Marlon, o veículo (Gol) será usado pela equipe pedagógica do núcleo. “Será utilizado 
para fazermos a verificação da situação legal das escolas. Com mais este carro, o núcleo passa a ter 
três veículos em ótimo estado”, disse o chefe do NRE de Guarapuava. 

DIA 18



Dia 16
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Paraná Cidadão em Borrazópolis
A feira de serviços Paraná 
Cidadão em Borrazópolis 
teve início no dia 18, com a 
emissão de carteiras de 
identidade para crianças e 
adolescentes, essa ação faz 
parte do projeto Criança e 
Adolescente Protegidos. 
No dia 19, o secretário da 
Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, Artagão Júnior 
realizou a abertura oficial 
do evento.

O evento levou para toda a 
população de Borrazópolis 
serviços gratuitos, como a 
Emissão de documentos 
pessoais, intermediação de 
vagas de emprego, 
programa Nota Paraná, 
tarifa social de água e luz, 
orientações jurídica, do 
consumidor. 

A moradora de Borrazópolis, Vilma Rodrigues, 53 anos, esteve 
no evento para fazer o primeiro RG. “Nunca tive oportunidade 
de fazer. Quando era pequena tive paralisia infantil, isso com 
seis meses. Devido a este problema tive diversas dificuldades 
em minha vida. Com a feira vi uma possibilidade de fazer 
meu documento, foi rápido e fácil. Estou muito feliz e espero 
que voltem mais vezes”.

DIA 18

FAXINAL
No mesmo dia, Artagão 
Júnior foi a Faxinal, 
onde fez uma visita ao 
prefeito Ylson Àlvaro 
Cantagallo e ao 
secretário de Governo 
Rafael Cantagallo.

No encontro foram 
debatidas questões 
referentes ao município 
e das demandas junto ao 
Governo do Estado.
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Viaduto e recuperação de avenida em Paranaguá 
terão investimento de R$ 36 milhões

Foi assinada no dia 23 a 
autorização para licitação da 
construção de um novo viaduto na 
avenida Ayrton Senna e para 
obras de recuperação da avenida 
Bento Rocha, em Paranaguá. Ao 
todo serão investidos cerca de R$ 
36 milhões nos projetos, por meio 
de um convênio entre a 
Administração dos Portos de 
Paranaguá e Antonina (Appa) e o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER).

O anúncio foi feito pelo 
governador Beto Richa no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba, com a 
presença do secretário e deputado 
Artagão Júnior, do prefeito 
Marcelo Roque e de 16 vereadores 
da região.

O viaduto é fundamental para que 
o acesso dos caminhões ao Pátio de 
Triagem aconteça de forma 
ordenada. “São obras 
importantíssimas para Paranaguá, 
para o litoral e para o Paraná que 
depende do porto para importação 
e exportação de mercadorias. Esta 
era uma demanda que vínhamos 
trabalhando juntamente com o 
ex-prefeito Edison Kersten e que 
agora está saindo do papel”, disse 
Artagão Júnior.   

IMPORTÂNCIA - A avenida Bento 
Rocha é uma importante via de 
acesso ao Porto de Paranaguá. 
Diariamente cerca de três mil 
caminhões trafegam por ela 
carregados de produtos.

OBRAS E INVESTIMENTOS - Na 
avenida Bento Rocha será feita a 
execução dos serviços de 
recuperação do pavimento de 
concreto, readequação do sistema 
de drenagem e também a 
reconstrução de uma ciclovia, para 
que caminhões, ciclistas e 
pedestres possam usar a via com 
segurança.

VIADUTO – O viaduto será 
construído no acesso para quem 
chega ao município de Paranaguá 
utilizando a BR-277 e dá acesso as 
avenidas Bento Rocha e Ayrton 
Senna. O serviço é classificado 
como reforma e ampliação de 
capacidade, pois toda a área da 
interseção será revitalizada.

DIA 23
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DIA 23

Artagão Júnior confirmou na Fundepar, no dia 23, a 
autorização da licitação de projetos executivos e 
orçamentos para ampliação do Colégio Estadual do 
Campo Natal Pantarolo, no município de Boa Ventura 
de São Roque. “No dia 29 de novembro, às 14h30, na 
Fundepar, serão abertos os editais. Essa é uma 
demanda apresentada pelo prefeito Edson Hoffmann 
que está andando muito bem. Agradecemos ao 
governador Beto Richa e ao presidente da Fundepar, 
Sérgio Brun, a agilidade com que vêm dando aos nossos 
pleitos”, disse Artagão Júnior. 

BOA VENTURA DE SÃO ROQUE

Lançamento da Frente Parlamentar 
dos Produtores de Energia Elétrica

No dia 24, na Assembleia Legislativa, o secretário e deputado 
Artagão Júnior participou do lançamento da Frente 
Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica, composta por 
25 parlamentares.

Também participaram técnicos e representantes da ABRAPCH – 
Associação Brasileira de PCHs e CGHs e da APGE – Associação 
Paranaense de Geradores de Energia, além de prefeitos, 
vereadores e demais autoridades.

O objetivo da frente é fortalecer e expandir a produção de 
energia elétrica no Paraná, aumentando a competitividade das 
indústrias e reduzindo custos. Entre os principais entraves do 
setor estão os atrasos, burocracia e inseguranças nos 
licenciamentos.  

DIA 24
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Artagão Júnior e Edison Kersten 
comemoram investimentos que passam 
de R$ 50 milhões em Paranaguá

O secretário e deputado Artagão Júnior recebeu 
o ex-prefeito de Paranaguá, Edison Kersten, no 
dia 25.
Na oportunidade, discutiram a autorização do 
Governo do Estado, no dia 23, para licitar a 
construção de um novo viaduto na avenida 
Ayrton Senna e obras de recuperação da avenida 
Bento Rocha, ambos pleitos apresentados e 
trabalhados ainda na gestão do prefeito Edison.

Ao todo serão investidos cerca de R$ 36 milhões 
nos projetos, por meio de um convênio entre a 
Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina (Appa) e o Departamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER).

Ainda há as obras no entorno do Aquário 
Marinho, que somam R$ 10 milhões, e a 
Delegacia Cidadã, com recursos de R$ 5,2 
milhões, que será construída no município.

“Todas essas obras terão um impacto social 
muito importante na nossa cidade. É um 
trabalho que foi iniciado na nossa gestão e que 

teve o apoio fundamental do deputado Artagão 
Júnior, que durante todo o nosso mandato foi 
um grande parceiro para o município”, disse o 
ex-prefeito.

A Delegacia Cidadã, antiga reivindicação da 
população, será construída no Aeroparque, área 
em torno do aeroporto, e vai substituir a atual 
unidade, localizada no centro da cidade e que 
tem gerado transtornos para os moradores da 
região.

O secretário e deputado Artagão Júnior também 
comentou todas as conquistas.

“Diversas audiências no DER, na Sedu, na 
Segurança Pública e com o próprio governador 
Beto Richa foram realizadas para discutirmos os 
projetos e reforçávamos estas demandas, na 
tentativa de encontrarmos uma solução rápida 
e efetiva do Governo do Estado. E hoje podemos 
comemorar. São mais de R$ 50 milhões sendo 
investidos em Paranaguá”, ressaltou Artagão 
Júnior. 

DIA 25



22Outubro 2017

Prefeito Marcelo Roque. 

Veículos para Rosário do Ivaí
Artagão Júnior recebeu o prefeito de Rosário do Ivaí, Ilton Kuroda, no dia 25, acompanhado da pedagoga 
do departamento de educação, Valéria Carvalho Dourado.
Na Casa Civil, o prefeito assinou convênio o valor de R$ 197 mil, recursos viabilizados pelo deputado 
Artagão Júnior que serão utilizados na compra de quatro veículos.

 “Vamos adquirir carros para as secretarias de Esporte, Educação, Meio Ambiente e Administração”, 
disse o prefeito. 

ATENDIMENTOS

Prefeito Beto Sobrinho.

CRUZEIRO DO OESTE PARANAGUÁ

DIA 25
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Desfile cívico em comemoração aos 
70 anos de emancipação de Quatiguá

O secretário e deputado Artagão Júnior esteve em Quatiguá, no dia 26, quando 
participou do desfile cívico em comemoração aos 70 anos de emancipação do 
município.

Artagão Júnior também participou de reunião com a prefeita Adelita Moraes, 
vereadores, lideranças, o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli e o deputado 
federal Alex Canziani.

Na oportunidade, além de discutir diversas demandas do município, Artagão 
anunciou a feira de serviços Paraná Cidadão em Quatiguá, que será realizada 
nos dias 13, 14 e 15 de dezembro. 

DIA 26
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Aproximadamente R$ 10 milhões 
do Governo do Estado estão sendo 
investidos em Inácio Martins

Em reunião na prefeitura de Inácio Martins, 
no dia 27,  Artagão Júnior e o prefeito Junior 
Benato fizeram um balanço do trabalho que 
vem sendo feito em parceria.

Nestes 10 meses de trabalho do atual 
mandato, já foram viabilizados via Governo 
do Estado aproximadamente R$ 10 milhões.

“As parcerias aqui em Inácio Martins estão 
rendendo frutos. Do Projeto Escola 1000 
para reformas nos colégios são R$ 533 mil 
investidos. Na Agricultura, temos R$ 940 
mil liberados em equipamentos, além de 
aproximadamente R$ 5 milhões do 
Desenvolvimento Urbano para mais 
equipamentos e barracão industrial. Ainda 
temos R$ 480 mil liberados para a Saúde, 
viatura da PM que já está aqui, entre outros 
recursos”, lembrou o deputado Artagão 
Júnior.

O prefeito Junior Benato agradeceu e 
enalteceu o bom momento pelo qual 
atravessa o Paraná. “O deputado Artagão 
Júnior é um parceiro do município de 
muitos anos. Ele faz uma 
representatividade muito grande, 
canalizando verbas que contribuem para o 
nosso desenvolvimento. Estamos sendo 
prestigiados em diversos setores. Por isso 
reconhecemos que o Governo do Estado 
está em uma condição econômica 
diferenciada em relação aos outros estados 
da federação”, comentou o prefeito.

Paraná Cidadão

O secretário e deputado 
Artagão Júnior 
aproveitou para 
anunciar a feira de 
serviços Paraná 
Cidadão, que estará no 
município nos dias 31 
de janeiro e 1 e 2 de 
fevereiro para atender 
gratuitamente toda a 
população. Entre os 
serviços ofertados 
estão a confecção da 
carteira de identidade, 
vagas de emprego, 
cadastros nos 
programas de tarifa 
social de luz e água, 
Nota Paraná, 
orientação jurídica, 
assistência social, entre 
outros. 

DIA 27
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Estado vai repassar R$ 200 mil mensais para 
custeio do Hospital Erasto Gaertner em Irati

Artagão Júnior participou no 
dia 27 da inauguração de uma 
unidade do Hospital Erasto 
Gaertner em Irati. O 
governador Beto Richa 
confirmou o repasse de R$ 200 
mil por mês para a 
manutenção do serviço. O 
ambulatório é a primeira 
unidade do Erasto Gaertner 
fora da capital. O hospital é 
uma referência no tratamento 
de câncer e mantém várias 
parcerias com o governo 
estadual.

ONCOLOGIA - Na área 

oncológica, o governo mantém 
convênios com o Erasto 
Gaetner, na capital, o 
Uopeccan de Cascavel e o 
Hospital do Câncer de 
Londrina. Todos recebem R$ 
200 mil mensais em incentivos 
de custeio.
Os atendimentos do Erasto 
Gaertner são 97% pelo SUS e o 
ambulatório de Irati fará 
procedimentos de triagem, 
quimioterapia oral, 
acompanhamento pós-
operatório e outros serviços de 
média complexidade. O 
secretário e deputado Artagão 

Júnior enalteceu o apoio do 
Governo do Estado. “Sem 
sombra de dúvidas o Erasto 
Gaertner é uma referência no 
tratamento oncológico e Irati 
poder contar com esse 
tratamento de excelência é 
motivo de alegria para todos 
nós”, disse Artagão Júnior.

 O novo ambulatório funciona 
nas dependências da 
Associação do Núcleo de Apoio 
ao Portador de Câncer de Irati 
e fará, inicialmente, 2.600 
consultas por ano. Após o 
funcionamento pleno esse 

REUNIÃO NO NRE

Após o evento de inauguração do hospital, Artagão 
Júnior participou de reunião no Núcleo Regional 
de Educação, juntamente com o deputado 
Alexandre Curi e o chefe da Casa Civil do Paraná. 
Além de ouvir demandas das escolas da região, 
foram debatidas com os diretores novas melhorias 
e investimentos em tecnologia e equipamentos, em 
parceria com a Copel e a Celepar.

DIA 27
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REDE EDUCACIONAL ADVENTISTA

O secretário e deputado Artagão Júnior esteve reunido, no dia 31, com a secretária de 
Educação, Ana Seres, o departamental da Associação Sul Paranaense (ASP), Anderson 
Voos, a coordenadora pedagógica, Simone Bravo e a coordenadora técnica Rose Orling, 
oportunidade em que debateram sobre projetos e apresentaram trabalhos da rede 
educacional adventista.

No encontro, Artagão Júnior se colocou a disposição dos representantes da rede 
educacional adventista para que novos trabalhos sejam realizados nas escolas.

DIA 31
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Governo repassa mais R$ 11,3 milhões 
a municípios, escolas e APAES

O Governo do Paraná  está repassando mais R$ 11,3 milhões para ações na área de Educação. Os recursos 
foram confirmados pelo governador Beto Richa no dia 31 e se destinam a compra de ônibus de transporte 
escolar para 27 municípios (R$ 7,26 milhões) e para a compra de parques infantis adaptados, veículos 
adaptados e laboratórios de informática de 96 Apaes de diversas regiões do Estado (R$ 4,1 milhões). O 
repasse será feito por convênio do Estado, por meio do Instituto Fundepar, com as prefeituras e as 
entidades beneficiadas. O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos ( Seju), deputado Artagão 
Júnior, esteve presente no evento.

ADAPTADOS - Os recursos repassados pelo governo estadual serão usados para compra de 89 parques 
infantis adaptados para 80 Apaes (R$ 1,39 milhão); laboratórios de informática para nove entidades (R$ 450 
mil) e ônibus adaptados para transporte especial para oito entidades (R$ 2,25 milhões).

DIA 31
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Cândido de Abreu recebe autorização 
para licitação de uma retroescavadeira
O prefeito de Cândido de Abreu, Junior Reis, esteve com o deputado Artagão Júnior, 
com o governador Beto Richa, e com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, no dia 31, 
oportunidade em que foi autorizado o processo de licitação de uma 
retroescavadeira, no valor de R$ 250 mil para o município.

O prefeito Junior Reis enfatizou a importância desse novo recurso viabilizado pelo 
deputado Artagão Júnior junto ao Governo do Estado. "Hoje em dia temos mais de 
3.500 km de estradas rurais, por isso necessitávamos dessa retroescavadeira que 
será muito útil para as reformas e obras das estradas do nosso município".

Cândido de Abreu ainda foi um dos 27 municípios contemplados com recursos para 
as Apaes. O município vai receber uma academia ao ar livre adaptada.

DIA 31
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Irati comemora os 70 anos da 
Secretaria de Estado da Educação

Ainda no dia 31, Artagão Júnior foi a Irati, onde,  na companhia do prefeito Jorge Derbli, participou de 
uma das solenidades em comemoração aos 70 anos da Secretária de Estado da Educação.

Artagão falou sobre os investimentos do Estado. “Os investimentos feitos na educação são destaques, pois 
ultrapassam os R$ 200 milhões com recursos dos Programas de Estado Escola 1000 e Reparo Rápido. 
Hoje o Paraná conta com mais de duas mil escolas e os trabalhos de reformas e obras estão acontecendo”.

Estavam presentes também o diretor-geral da Secretária de Educação, Edmundo de Veiga, a chefe do 
Núcleo Regional de Educação de Irati, Marisa Massa Lucas, o presidente da Câmara Municipal Hélio de 
Melo, o presidente da Amcespar e prefito de Inácio Martins, Junior Benato, demais prefeitos da região, 
professores e funcionários do núcleo.

DIA 31
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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 outubro.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

www.artagaojunior.com.br
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