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Novas 765 viaturas para a PM começam a ser 

entregues aos municípios entre maio e junho

No dia 4, o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, deputado Artagão Júnior, recebeu o 
secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho, com quem discutiu o andamento de obras 
nos centros de socioeducação. Artagão Júnior também recebeu os prefeitos José Gonçalves (Godoy 
Moreira), Moacir Andreolla (Novo Itacolomi) e José Isalberti (São Pedro do Ivaí), além do ex-prefeito 
de Ramilândia, Rui Spagnol. Na oportunidade, também foram discutidas demandas dos municípios 
que estão tramitando na Seil e no DER. 

Recebendo o secretário de 
Infraestrutura e Logística e prefeitos

Mais prefeitos

MARILÂNDIA DO SUL KALORÉ

PRADO FERREIRAMALLET

DIA 4
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Bom Sucesso, Cândido de Abreu e 
Novo Itacolomi garantem maquinários 

Bom Sucesso, Cândido de Abreu e Novo Itacolomi foram beneficiados com recursos do Governo do 
Estado, em evento realizado no Palácio Iguaçu, no dia 5. Artagão Júnior acompanhou os prefeitos 
na solenidade, que contou com a presença do governador Beto Richa e demais autoridades.

O prefeito Raimundo Severiano 
de Almeida Junior 
(Raimundinho), vai investir os R$ 
250 mil recebidos em um 
caminhão basculante. “Nós 
temos uma das maiores 
extensões rurais do Vale do Ivaí 
e só tínhamos um caminhão. 
Agora com esse outro veículo 
vamos dar agilidade aos 
trabalhos de readequação das 
estradas”, disse o prefeito.

O prefeito Junior Reis 
conseguiu a autorização para 
licitar três motoniveladoras, 
cujos recursos de R$ 1,5 milhão 
serão financiados. “Já temos 
duas motoniveladoras. Agora 
teremos cinco. Um 
investimento extremamente 
necessário para Cândido de 
Abreu, uma vez que temos 3 
mil km em estrada rurais”.

O prefeito Moacir Andreolla, 
com R$ 250 mil, vai comprar 
uma patrullha agrícola para 
Novo Itacolomi. “Vamos 
atender os nossos pequenos 
agricultores, principalmente 
os produtores de leite, no que 
diz respeito ao preparo do solo, 
armazenagem, alimentação 
dos animais, enfim, aumentar 
a produtividade e renda’’.

BOM SUCESO CÂNDIDO DE ABREU NOVO ITACOLOMI

DIA 5
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Com investimento de R$ 140 
milhões, abatedouro em Ivaiporã 
vai gerar 1500 empregos diretos

A Jaguafrangos, uma das maiores indústrias do 
ramo de aves do Paraná, deverá se instalar em 
Ivaiporã até o final do ano que vem. Com 
investimento inicial de mais de R$ 140 
milhões, via BRDE, a expectativa é de que 
sejam gerados inicialmente cerca de 1500 
empregos diretos.

No dia 6, foi feita a apresentação do projeto no 
Palácio Iguaçu, em Curitiba, que contou com a 
presença do governador Beto Richa, do 
secretário e deputado Artagão Júnior, do 
prefeito Miguel Amaral, do ex-prefeito Carlos 
Gil, vereadores e demais secretários e técnicos 
das instituições financeiras.

Pelo projeto, será construída uma fábrica de 
ração e instalada a indústria de abate e 
processamento de frango, numa área de 36 mil 
metros quadrados. De acordo com presidente 
da Jaguafrangos, Sidnei Bottazzari, o 
empreendimento também vai envolver 
produtores da região. “Teremos os nossos 
parceiros integrados, ou seja, os produtores 
que vão criar os frangos em suas 
propriedades para que sejam abatidos na 
nossa indústria”, explicou.

O prefeito Miguel Amaral disse que a obra será 
um marco. “Vai mudar o histórico da indústria 
não só de Ivaiporã e região, mas do Paraná, 
pois vamos colocar no centro do estado, que 
sobrevive essencialmente do agronegócio, 
uma indústria que agregará valor ao produto 
primário do campo. Nós somos uma região 
jovem que precisa desse investimento”, 
ressaltou. As tratativas para que a empresa se 
instalasse no município se iniciaram ainda na 
gestão do ex-prefeito Carlos Gil, quando foi 
feita a doação do terreno para a instalação do 
abatedouro.

Com a previsão do abatimento inicial de 220 
mil frangos por dia, a empresa, uma vez 
consolidada, espera ter um faturamento de 
quase R$ 2 bilhões anuais.

Segundo o secretário Artagão Júnior, as 
perspectivas são muito positivas. “Estamos 
falando da construção de aviários em até 100 
km de distância da cidade polo, que é 
Ivaiporã. Ou seja, é um projeto de alcance 
regional. Na primeira e segunda fase de 
estruturação, algo em torno de 1500 empregos 
diretos serão gerados, além de mais de 100 
aviários produzindo”, destacou.

DIA 6
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Materiais esportivos são entregues 
a 75 Apaes e entidades parceiras

Materiais esportivos para instituições sociais de 34 municípios paranaenses 
foram entregues no dia 6. Nesta etapa, 75 Apaes (Associações de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) e instituições parceiras de Curitiba, região e Litoral 
receberam os conjuntos de materiais esportivos adaptados para o paraesporte, 
como brinquedos que desenvolvem a sensibilidade, além de bolas, jogos de 
camisa, redes e apitos para árbitro. 

MAIS ESPORTE – O repasse de materiais esportivos é uma ação do Programa 
Paraná Mais Esporte, criado pelo governo estadual a partir de um diagnóstico 
da situação dos municípios, feito em todo, em 2015. O objetivo do projeto é 
consolidar a nova política de esportes do Paraná, que tem como foco a 
iniciação esportiva.

‘‘Parabenizamos ao secretário Douglas Fabrício e ao governador Beto Richa a 
belíssima iniciativa, que pensa também no esporte como meio de inclusão”, 
disse Artagão Júnior.

A meta é disponibilizar os equipamentos a todos os municípios do Estado até o 
final deste ano. O Paraná conta com 336 Apaes e 14 instituições parceiras que, 
juntas, atendem 45 mil alunos.

DIA 6
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O secretário e deputado Artagão Júnior visitou o novo diretor-presidente do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), Sérgio Brun, também no dia 6.

“Desejamos boas vindas e aproveitamos para dar continuidade aos nossos 
encaminhamentos dos municípios, no que diz respeito a obras em escolas e demais 
demandas da educação”, disse Artagão Júnior, acompanhado do assessor César Augusto da 
Silva.

Na oportunidade, foram discutidos processos que tramitam na Fundepar de São Pedro 
Ivaí, Rio Branco do Ivaí, Ivaiporã, Guarapuava, Inácio Martins e Porto Barreiro.

Visita ao novo presidente da Fundepar

DIA 6
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Doze municípios garantem 
recursos na Casa Civil

MARILÂNDIA DO SUL: Micro-ônibus para saúde (R$ 240 mil) e financiamento de uma 
retroescavadeira hidráulica (R$ 470 mil). 
JURANDA: Três veículos para a saúde (R$ 120 mil), financiamento de racape e pavimentação 
(R$ 1,5 milhão) e garantia da inclusão na próxima etapa do programa de coleta seletiva, com 
caminhão e equipamentos (R$ 500 mil). 
PINHÃO: Financiamento (R$ 1 milhão) - ainda ser definida a aplicação do recurso – e reforma de 
postos de saúde (R$ 450 mil).
RIO BRANCO DO IVAÍ: Raio X (R$90 mil) e ambulância (R$ 120 mil). 
ROSÁRIO DO IVAÍ: Financiamento para pavimentação (R$ 1 milhão) e construção de posto de 
saúde (R$ 600 mil). 
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE: Barracão industrial (R$ 200 mil), construção de quatro salas 
de aula (R$ 250 mil), complementação de recurso para reforma em posto de saúde (R$ 50 mil) e 
ambulância (R$ 120 mil). 
DIAMANTE DO SUL: Reforma completa no ginásio de esportes (R$ 950 mil). 
NOVO ITACOLOMI: Financiamento para compra de terreno para ampliação do cemitério e 
ampliação de duas salas de aula na Escola Municipal Francisco Ribeiro Franco (R$ 1,2 milhão) e 
garantia da inclusão na próxima etapa do programa de coleta seletiva, com caminhão e 
equipamentos (R$ 500 mil). 
PALMITAL: Financiamento para pavimentação asfáltica (R$ 1 milhão), medidas de reforço na 
segurança e inclusão na próxima etapa do programa de coleta seletiva (R$ 500 mil). 
QUARTO CENTENÁRIO: Financiamento para pavimentação asfáltica (R$ 500 mil) e um micro-
ônibus para a saúde (R$ 240 mil). 
RESERVA DO IGUAÇU: Reforma de um posto de saúde (R$ 150 mil), um micro-ônibus e um 
veículo (R$ 280 mil).
RIO BONITO DO IGUAÇU: Um micro-ônibus para a saúde (R$ 240 mil). 

Doze municípios que compõem a base de atuação do deputado Artagão Júnior tiveram recursos 
garantidos pelo Governo do Estado, no dia 11. Somando o montando de liberações, o valor chega à 
casa de R$ 12 milhões. Os prefeitos de Marilândia do Sul, Juranda, Pinhão, Rio Branco do Ivaí, Rosário 
do Ivaí, Boa Ventura de São Roque, Diamante do Sul, Novo Itacolomi, Palmital, Quarto Centenário, 
Reserva do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu foram acompanhados por Artagão Júnior em audiência 
com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.

Confira:

DIA 11
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O secretário e deputado Artagão Júnior 
acompanhou o prefeito de Goioerê, Pedro 
Coelho, e o prefeito de Quarto Centenário, 
Reinaldo Krachinski, em audiência com o 
secretário de Segurança Pública e 
Administração Penitenciária, Wagner 
Mesquita, no dia 12.

Na pauta, foi solicitado reforço na segurança 
para todos os municípios que compõem a 
comarca de Goioerê, que são Quarto 
Centenário, Rancho Alegre, Mariluz e Moreira 
Sales. Também participaram da audiência o 
vice-prefeito de Goioerê, Ernani Leite, e o 
vereador de Quarto Centenário, Ennio Alves 
Faria.

Segundo as estatísticas da Sesp, houve 
aumento nas ocorrências de roubo, roubo de 
carros e homicídios em Goioerê, que, somente 
neste ano, registrou quatro assassinatos.

“Reconhecemos que os números são 
preocupantes”, disse Mesquita.

Além do pedido de reforço policial, foram 
solicitados mais armamentos e viaturas. Há 

também o pedido de criação de uma 
companhia independente da Polícia Militar 
em Goioerê, que hoje pertence a Cruzeiro do 
Oeste.

Boletim de ocorrência

Uma questão levantada na audiência foi o fato 
de muitas pessoas não registrarem o boletim 
de ocorrência, o que acaba dando uma falsa 
impressão dos reais números. “Números 
oficialmente registrados não condizem com o 
que a gente tem na prática”, destacou o 
deputado Artagão Júnior, complementando 
que o registro das ocorrências contribui para o 
trabalho de investigação e atuação das polícias.  

Centro de Socioeducação

Na Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos 
Humanos, pasta comandada pelo secretário e 
deputado Artagão Júnior, tramita o projeto 
para a construção de um Centro de 
Socioeducação (Cense) destinado à 
recuperação de menores em conflito com a lei. 
O projeto está na fase de análise de terreno. 

Reforço na segurança de Goioerê, Quarto 
Centenário e região é tema de audiência

DIA 12
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Vereadores de Marilândia do Sul pedem 
poços artesianos e torre de telefonia 
móvel em distrito

Os vereadores Jean Bueno, Gentil Canedo e Tati Martinez, de Marilândia do Sul, 
estiveram com o secretário e deputado Artagão Júnior, no dia 12, quando fizeram 
solicitações para o município.

Os legisladores pediram celeridade por parte do Instituto das Águas na perfuração de 
poços artesianos em comunidades de Marilândia.

A vereadora Tati Martinez também solicitou a intervenção do deputado para que seja 
instalada uma torre da TIM no distrito de Nova Amoreira, onde há cerca de mil 
moradores.

“É uma demanda urgente daquela localidade, pois com este serviço de telefonia será 
facilitado o escoamento agrícola, o policiamento e até mesmo atendimento médico”, 
argumentou a vereadora. 

DIA 12
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Inaugurada a UBS Campão 
em Cândido de Abreu

O secretário e deputado Artagão Júnior 
inaugurou em Cândido de Abreu, no dia 14, 
com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, o 
prefeito Junior Reis e demais lideranças, a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) Campão.

A unidade que teve um investimento de R$ 515 
mil, mais R$ 115 mil em equipamentos, vai 
atender a população de Cândido de Abreu. 

PARANÁ CIDADÃO - No mesmo dia, foi 
realizada a abertura oficial da feira de serviços 
Paraná Cidadão. 

INVESTIMENTOS – Também em Cândido de 
Abreu o secretário e deputado Artagão Júnior 

participou da implantação do Aterro Sanitário, 
que contou com recursos de R$ 1,5 milhão por 
parte do Governo Federal.

MAIS INVESTIMENTOS - Também estão sendo 
viabilizados uma ambulância; uma balsa; um 
micro-ônibus; um caminhão para coleta 
seletiva do lixo e a reforma do colégio Faxinal 
de Catanduvas, que foram alguns dos pedidos 
atendidos em reunião na Casa Civil, no final de 
agosto. Somados com o financiamento de três 
motoniveladoras, os recursos do Governo do 
Estado autorizados giram em torno de R$ 4 
milhões. 

DIA 14
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Colégio Estadual Rio Branco 
do Ivaí passará por reforma

Em Rio Branco do Ivaí, Artagão 
Júnior e o chefe da Casa Civil, 
Valdir Rossoni, se reuniram, no 
dia 14, com o prefeito Gerôncio 
Carneiro Rosa, demais vereadores 
e lideranças, oportunidade em 
que anunciaram a reforma 
completa do Colégio Estadual Rio 
Branco do Ivaí, que funciona em 
dualidade com a Escola Estadual 
Dom Pedro II. São cerca de 900 
alunos, 450 só da rede estadual.

“O projeto da reforma do colégio 
está sendo trabalhado e em breve 
engenheiros da Fudepar irão até 
o local avaliar o projeto para a 
reforma que terá um 
investimento no entorno de R$ 
300 a R$ 400 mil. Esses recursos 
com certeza vão fazer a diferença 
para as crianças e os professores 
da escola”, enfatizou Artagão.

Ainda foram anunciados uma ambulância, Raio X e ultrassom para o município. Também foram 
entregues um micro-ônibus para a saúde no valor de R$ 240 mil e três veículos, cujos recursos investidos 
foram de R$ 120 mil.

DIA 14
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DIA 14 Rosário do Ivaí recebe R$ 3,3 milhões 
em novos recursos do Estado

Artagão Júnior e Valdir Rossoni, 
anunciaram, também no dia 14, 
diversos recursos para Rosário do 
Ivaí. O prefeito Ilton Kuroda, o vice-
prefeito Orlando Alves, vereadores 
e lideranças recepcionaram os 
secretários de Estado. 

Foram viabilizados recursos que 
chegam ao valor de R$ 3, 3 milhões. 
Investimentos como asfalto; 
ambulância; unidades de Pronto 
Atendimento; academia ao ar livre e 
iluminação pública foram alguns 
dos anunciados.

Artagão Júnior agradeceu a 
confiança da população de Rosário 
do Ivaí e agradeceu o atendimento 
das demandas. "Agradecemos ao 
Rossoni e ao governador Beto 
Richa a liberação destes recursos, 
tão importantes para o 
desenvolvimento do nosso 
município", ressaltou.  
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Finalizando o roteiro do dia 14,  Artagão Júnior e 
Rossoni estiveram em Marilândia do Sul, 
oportunidade em que apresentaram novos 
recursos que estão sendo viabilizados pelo 
Governo do Estado. Estavam presentes o prefeito 
Aquiles Takeda Filho, o vice Walmir Peres, o ex-
prefeito Pedro Sérgio Mileski, vereadores e 
lideranças locais. 

Foram apresentados os seguintes recursos: 
pavimentação e calçadas com acessibilidade e 
demais obras de urbanização, através de 
financiamento (R$ 1,9 milhão); a fundo perdido: 
um micro-ônibus (R$ 240 mil); calçadas com 

acessibilidade (R$ 250 mil); programa de Coleta 
Seletiva de Lixo, sendo R$ 250 mil para um 
caminhão e R$ 250 mil para equipamentos; 
campo de grama sintética do programa Meu 
Campinho (R$ 380 mil) e reforma de três postos 
de saúde (R$ 150 mil).

Artagão Júnior também lembrou dos 
investimentos passados, na gestão do ex-prefeito 
Pedro Sérgio Mileski, como a construção de 160 
casas populares, calçamento com pedras 
irregulares, pavimentação, investimentos da 
saúde, entre outros. Todos os recursos passam de 
R$ 20 milhões já viabilizados.

Marilândia do Sul recebe novos recursos

DIA 14
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Artagão Júnior prestigia 
campeonato paranaense de Skate 
e fala em fortalecer parcerias

INCENTIVO

O Governo do Estado patrocina skatistas ranqueados que participarão dos Jogos Olímpicos do Japão, em 
2020, através do programa Talento Olímpico. Também há o incentivo ao campeonato que está sendo 
realizado nos municípios, aonde governo faz parcerias e ajudas de custo, por meio da Sanepar e Copel. 
“Muito bom ver os jovens praticando uma atividade esportiva, desenvolvendo suas habilidades 
técnicas. Também aproveitamos para conhecer melhor as demandas e encurtar as distâncias entre a 
federação, a prática do Skate e o Governo do Estado, que já está participando através da Sanepar e 
Copel. Queremos potencializar esta parceria”, afirmou Artagão Júnior.

Foi realizada a 4ª etapa do 
Campeonato Paranaense de 
Skate Amador, no dia 17, na 
pista da Arena da Baixada, em 
Curitiba. Ao lado do presidente 
da Federação Paranaense de 
Skate, Adalto Elias Pereira, o 
secretário e deputado Artagão 
Júnior prestigiou o evento que 
contou com skatistas vindo de 
todas as regiões do estado.
“Tivemos no sábado (16) 80 
atletas inscritos nas categorias 
mirim e iniciante. No amador 
um e dois que está sendo hoje, 
já estamos superando as 
expectativas de 120 inscritos”, 
disse Adalto.
Além da premiação dos 
skatistas vencedores desta 
etapa em Curitiba, há o 
ranking da classificação geral 
do campeonato, cuja última 
etapa será em Maringá.

DIA 17



inauguração de Unidade Básica de Saúde em Rio Azul
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Tenente-coronel Erich Osternack assume o 
comando do Batalhão da Polícia Rodoviária

O tenente-coronel Erich Osternack 
tomou posse como comandante do 
Batalhão da Polícia Rodoviária 
Estadual, no dia 18, substituindo o 
coronel Antonio Zanatta Neto.

Artagão Júnior,prestigiou a solenidade 
de posse, ao lado do secretário de 
Segurança Pública e Administração 
Penitenciária, Wagner Mesquita, do 
secretário de Infraestrutura e Logística, 
José Richa Filho, do comandante-geral 
da PM, coronel Maurício Tortato, e 
demais autoridades.

Erich deixa o comando do 16º BPM de 
Guarapuava, onde esteve à frente por 
dois anos. Em seu lugar, assume o 
tenente-coronel Mario Jorge Alves 
Lopes,  que veio do comando do 
Batalhão Escolar da PM, em Curitiba.

Diretor do Colégio 
Curitibano Adventista 
Paulo Orling e vice 
Juliano Cruz

Ex-prefeitos Marcos Sobreira (Marcão) 
e Celso Antonio Barbosa (Magrelo).

LIDIANÓPOLIS

CCA BOM RETIRO

VISITAS

DIA 18
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Acompanhando prefeitos em mais 
uma etapa de liberação de recursos

Mais um evento de liberação de recursos do Governo do Estado, no dia 19, foi realizado no Palácio 
Iguaçu, quando foram assinados mais de 200 convênios com municípios para repasse de recursos 
destinados a investimentos nas cidades. As prefeituras aplicarão em equipamentos e veículos para 
coleta de lixo, melhoria infraestrutura urbana, obras e equipamentos das áreas de esporte e da 
agricultura.

O secretário e deputado Artagão Júnior acompanhou diversos prefeitos, vereadores, secretários e 
lideranças dos municípios.

“Agradecemos mais uma vez o governador Beto Richa o empenho em continuar ajudando 
principalmente os pequenos municípios, o que demonstra responsabilidade e decisões acertadas, 
num momento que o Brasil ainda enfrenta a crise econômica”, disse Artagão Júnior.

Confira o que está sendo liberado, nesta etapa, para os municípios a base do deputado.

Kit carrinho e lixeira para a coleta seletiva (R$ 30 mil): Ariranha do Ivaí, Cândido de Abreu, 
Ivaiporã, Porto Barreiro, São João do Ivaí, Godoy Moreira e Virmond.

Financiamentos: Palmital (R$ 1 milhão) para maquinário; Porto Barreiro (R$ 500 mil) para recape 
asfáltico.

Recursos a fundo perdido: Pinhão (R$ 250 mil) para equipamentos; Godoy Moreira (R$ 15 mil) para 
kit esportivo; Ivaiporã (R$ 250 mil) para barracão industrial. 

DIA 19



Dia 29
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Prefeitos, vereadores, secretários e demais 
lideranças de Irati, Ivaiporã, Kaloré, Paranavaí, 
São João do Ivaí, Quarto Centenário e Nova 
Cantu foram atendidos pelo secretário e 
deputado Artagão Júnior, no dia 19.

O prefeito de Irati, Jorge Derbli, protocolou o 
pedido de intervenção para que o 3º 
Subgrupamento de Bombeiros seja 
transformado em Grupamento e possa atender 
toda a região.
Os prefeitos Miguel Amaral (Ivaiporã) e 
Washington Luiz da Silva (Kaloré), que haviam 
participado do evento de liberação de recursos 
no Palácio Iguaçu, acompanharam o trâmite de 
diversas demandas junto ao Governo do Estado.
De Paranavaí, Artagão Júnior recebeu a visita 
de cortesia do vereador Roberto Pacheco, do 
investigador Jonas Albuquerque e do contador 
Eduardo Albuquerque.
O prefeito Raimundinho, de Bom Sucesso, 
reforçou o pedido de inclusão do município no 

programa da coleta seletiva de lixo em que o 
Governo do Estado fornece um caminhão 
coletor e kit com lixeira e carrinhos. O valor do 
convênio é de R$ 500 mil.
Os assuntos discutidos com o prefeito de 
Goioerê, Pedro Coelho, foram a construção do 
Cense (Centro de Socioeducação), cujo processo 
está na fase de análise de terreno, e a 
viabilização de um veículo para a agência do 
trabalhador. 
Operação tapa-buraco no PR-180 e melhorias no 
sinal da TIM em Quarto Centenário foram 
alguns dos pedidos de intervenção apresentados 
pelos vereadores Alécio Magão, Claudinei Carlis, 
Elizeu de Almeida, Silvio Bessani e Diogo 
Bolonha.
De Nova Cantu, estiveram o prefeito José Carlos 
Gomes e os vereadores Noel da Veterinária e 
Eugênio Chelne. Eles pediram o apoio do 
deputado na implantação de um parque infantil 
ao ar livre e recape asfáltico na Vila Rural 
Araucária. 

ATENDIMENTOS

DIA 19
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O prefeito de Guaraniaçu, Osmário Portela, agradeceu a 
viabilização de R$ 120 mil para o município, através da 
Secretaria da Saúde. “Viemos agradecer ao secretário e 
deputado Artagão Júnior a destinação destes recursos para 
Guaraniaçu. O dinheiro será investido em uma ambulância 
ou em veículos para a saúde”, disse o prefeito Osmário, 
acompanhado do secretário municipal de Saúde, Wanderlei 
Portela. 

O prefeito de Paranaguá, Marcelo 
Roque, solicitou intervenção junto 
ao Governo do Estado no sentido 
de dar celeridade às obras que 
estão em andamento, bem como 
na viabilização de novos recursos. 

Para tratar de assuntos referentes à saúde, agricultura, financiamentos na Sedu e 
demais demandas, Artagão Júnior recebeu os vereadores Wagner Ascencio, Rildo 
Bernardes de Camargo e Marcos Bernardes, de São Pedro do Ivaí; o prefeito de 
Marilândia do Sul, Aquiles Takeda Filho; o prefeito de Novo Itacolomi, Moacir 
Antreolla, e o prefeito de Godoy Moreira, José Gonçalves, acompanhado do 
gerente de convênios, Sidnei Jack. 

O prefeito de Virmond, Neimar Granoski, 
tratou do andamento de projetos 
encaminhados e fez novas reivindicações, 
mais especificamente recursos para a 
Educação.
Acompanharam o prefeito a primeira-dama e 
secretária de Assistência Social, Marliza 
Schuartz Granoski, a secretária de Educação, 
Estela Fredecheski, o presidente da Câmara, 
Nicolau Russen, e a diretora do CMEI, Luciane 
Dombrovski. 

ATENDIMENTOS

Guaraniaçu, Paranaguá, São Pedro do 
Ivaí, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, 
Godoy Moreira e Virmond

DIA 20
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CARAMBEÍ

Setembro 2017

PÉ NA ESTRADA

Em Carambeí, Artagão Júnior foi 
recepcionado pelo prefeito Osmar 
Blum, presidente da Câmara, Diego 
Macedo, os vereadores Joel 
Aparecido Costa Rosa (Sacolinha), 
Lourival Iaros, e demais funcionários. 
Em seguida, foram à agência do 
trabalhador, onde estiveram com o 
gerente Sidney Ayres Bourguignon, 
com os funcionários Carlos Alberto 
Oliveira e Rosângela Pereira Kiel, 
com o a secretária de 
Desenvolvimento Aline Macedo e o 
secretário de Indústria, Comércio e 
Turismo, Marcos Moreira.

Visita ao ex-
prefeito José Liuz 
Bittencourt (Zélio) 
e seu fillho, Anain. 

Visita ao ex-
prefeito Ademar 
de Barros, e ex-
vereadores 
Juninho Pemac e 
Rosmar.

JAGUARIAÍVA VENTANIA

IBAITI
Em Ibaiti, finalizando a agenda, foi 
recebido pelo ex-prefeito Luiz 
Carlos dos Santos (Peté). Eles 
visitaram a Agência do 
Trabalhador, quando foram 
discutidas demandas com o 
diretor Willian Borges e demais 
funcionários. Artagão Júnior 
também esteve com a chefe 
regional da Seju, Maria Pavani.

Depois foi realizada uma grande reunião, com a presença do vice-prefeito Ulisses Mingote, vereadores José 
Oscar Belão, Claudio da Vince e André Matos (Sub Zero), a diretora do Banco do Empreendedor, Rosemar 
Costelini, o ex-vereador Geiel Ferreira, secretários municipais e outras lideranças.
Na mesma reunião em Ibaiti, estiveram presentes o secretário de Desenvolvimento Econômico e gerente da 
Agência do Trabalhador de Wenceslau Bras, Gilson Morais, e o secretário de Planejamento, Adriano 
Teixeira.
De Conselheiro Mairinck, estiveram o gerente da Agência do Trabalhador, Igor Fabiano Rocha, policiais 
militares e civis.. 

DIA 21
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Inaugurada a nova estrutura da      
Clínica Escola de Fisioterapia na 
Unicentro Guarapuava

No Campus Cedeteg da Unicentro em 
Guarapuava foi inaugurada a nova estrutura 
da Clínica Escola de Fisioterapia, no dia 22. O 
secretário e deputado Artagão Júnior 
participou do evento, na companhia do 
secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior, João Carlos Gomes, do reitor Aldo 
Bona, do diretor do campus, Fabio 
Hernandes, do diretor da clínica, Luciano 
Pavan Rossi, e demais autoridades, alunos e 
funcionários.

Foram investidos R$ 1,5 milhão na estrutura e 
R$ 400 mil em equipamentos, recursos 
oriundos da Secretaria de Estado da Saúde.

“Agradecemos ao secretário da Saúde, Michele Caputo 
Neto, o atendimento da nossa demanda que vai 
beneficiar toda a região”, disse Artagão Júnior.

Com o aumento da estrutura, será possível fortalecer 
também o trabalho da clínica de órtese e prótese do 
Cedeteg. De acordo com a coordenadora Maria Regiane 
Trincaus, houve um aumento significativo no 
atendimento. “Hoje, a clínica de órtese e prótese atende 
pacientes de quatro regionais de saúde, abrangendo 
aproximadamente 1 milhão de habitantes. Com certeza vamos fortalecer o atendimento destas pessoas 
que estiverem fazendo reabilitação física. Agradecemos o trabalho do secretário e deputado Artagão 
Júnior na viabilização dos recursos”, destacou. 

DIA 22

Em Prudentópolis
Artagão Júnior ainda passou por Prudentópolis, onde foi recebido pelo 
prefeito Adelmo Luiz Klosowski e parte do secretariado municipal, 
Artagão Júnior discutiu demandas do município junto ao Governo do 
Estado, reforçando a disponibilidade de trabalho.

Ainda no município, o 
deputado visitou o 
empresário Nene Saviski. 
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Governo do Estado 
autoriza R$ 7,3 milhões 
para reformas em escolas

Confira outros colégios 
que foram contemplados:

CE Santa Clara (Candói): R$ 110 mil; CE João 
Maffei Rosa (Juranda): R$ 111 mil; CE Abraham 
Lincoln (Kaloré): R$ 78 mil; CE João Ferreira 
Neves (Palmital): R$ 124 mil; CEC Izaltino 
Rodrigues de Bastos (Pinhão): R$ 125 mil; CE 
José Siqueira Rosas (Rosário do Ivaí): R$ 128 mil; 
CE Anita Kanet (Jaguariaíva): R$ 107 mil. 

O secretário e deputado Artagão 
Júnior participou de evento no Palácio 
Iguaçu, no dia 25, quando foram 
assinadas ordens de serviço para início 
de obras em 75 escolas estaduais de 60 
municípios do estado.

O investimento do Governo do Estado, 
através do Instituto Fundepar, é de R$ 
7,3 milhões para reformas, ampliações 
e aquisição de equipamentos e 
materiais.

A diretora do Colégio Estadual 
Cristóvão Colombo, de Jardim Alegre, 
Sara Jane, comentou que os recursos 
de R$ 274 mil serão utilizados para 
reforma e manutenção. “Vamos de 
imediato refazer o muro, que é a nossa 
demanda mais urgente, pois há o risco 
de desabamento, principalmente em 
dias de chuva”, explicou.

Já a diretora do Colégio Teotônio 
Vilela, de Campina do Simão, Lucineia 
Zampier, disse que serão feitos reparos 
gerais na estrutura. “O nosso prédio é 
de 1986. Então há muitos reparos a 
serem feitos em toda a estrutura. Os 
recursos estão vindo em boa hora”. Os 
recursos destinados ao colégio giram 
em torno de R$ 100 mil. 

DIA 25
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ATENDIMENTOS

JURANDA

Ex-prefeito Oziel Neivert 

QUARTO CENTENÁRIO

ARAUCÁRIA

FERNANDES PINHEIRO

Prefeita Leila Amadei

Prefeito Reinaldo Krachinski

Vereadorees Francisco Carlos Cabrini, 
Pedro de Lima e Celso Nicácio

DIA 25
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Comemoração aos 164 anos da Polícia Civil
O secretário e deputado Artagão Júnior, ao lado do 
governador Beto Richa, participou no dia 26 da 
solenidade que comemorou os 164 anos da Polícia 
Civil do Paraná.

O evento, realizado no Palácio Iguaçu, contou com a 
presença de policiais, delegados e seus familiares. O 
secretário da Segurança Pública, Wagner Mesquita, e 
o diretor-geral da Polícia Civil, Júlio Reis, também 
participaram. Policiais que se destacaram em suas 
funções foram homenageados.

Os profissionais também receberam medalhas de 
bronze (10 anos), prata (20 anos) e ouro (30) anos. 
Além do tempo de serviço, a homenagem atende a 
critérios de bons serviços à Polícia Civil, à ordem 
pública e à coletividade policial.

“São profissionais indispensáveis no combate à 
criminalidade, no que diz respeito à inteligência e 
investigação. O nosso reconhecimento à toda 
corporação”, disse Artagão Júnior.

Reforço

Todas as regiões do Paraná foram beneficiadas com 
novas viaturas para a Polícia Civil, que estão dentro 
do lote de mais de 3 mil veículos adquiridos pelo 
Governo do Estado para as forças de segurança, nos 
últimos anos. Desde 2011, foram contratados 1.800 
profissionais, entre delegados, investigadores, 
escrivães e papiloscopistas.

DIA 26
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O secretário e deputado Artagão Júnior,confirmou que serão liberados R$ 80 mil para o município de 
Virmond, via Secretaria da Agricultura e Abastecimento.

Artagão Júnior recebeu, no dia 26, o prefeito Neimar Granoski, o secretário municipal de 
Agricultura, Vilson Buskivcz, o vereador Rodrigo Gonçalves e a presidente do Provopar local, Maria 
Gertrudes, oportunidade em que confirmou a viabilização dos recursos.

De acordo com o prefeito, o dinheiro será utilizado para licitar um veículo refrigerado.

“A prefeitura terá condições de apoiar os produtores da Caprivir (Associação dos Caprinocultores 
de Virmond)”, disse Neimar. 

Prefeitura de Virmond vai 
adquirir veículo refrigerado

O presidente da Câmara de Marilândia do Sul, 
Vinícius Costa, e o vereador Marquinhos da 
Saúde, fizeram solicitações no dia 26. 
Acompanhados do chefe de gabinete da Câmara, 
Ricardo Garcia, eles trataram de demandas no 
DER e nas secretarias de Agricultura e 
Abastecimento e Família e Desenvolvimento 
Social.

Vereadores de Marilândia do 
Sul solicitam intervenção

“Nós acompanhamos o trâmite do projeto para a construção de 12 casas no Residencial Conquista, 
através do programa Família Paranaense”, disse o presidente da Câmara.

Já o vereador Marquinhos da Saúde reforçou a solicitação de material fresado para a Vila Rural e nos 
distritos de São José e Nova Amoreira.

“Também pedimos a intervenção do deputado para que seja acelerada a última etapa do calçamento da 
estrada que liga o distrito de Nova Amoreira ao bairro dos Costas (Góes)”, explicou Marquinhos. 

DIA 26
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O ex-prefeito de Cantagalo, Everson Konjunski, entregou um ofício da APAE do município, 
solicitando intervenção junto ao Governo do Estado na viabilização de um veículo para o transporte 
escolar. A APAE de Cantagalo possui atualmente 57 alunos. 

Ex-prefeito de Cantagalo reforça pedido da APAE 

Artagão Júnior acompanhou a 
prefeita de Juranda, Leila Amadei, em 
audiência com o secretário do 
Desenvolvimento Urbano, João 
Carlos Ortega, no dia 26. Na oocasião, 
foi pedido agilidade na autorização 
para licitar o financiamento de R$ 1,5 
milhão, que serão utilizados para 
recape asfáltico no quadro urbano do 
município.

Juranda aguarda autorização da 
Sedu para licitar R$ 1,5 milhão em 
recape asfáltico

“Estamos aguardando também a autorização de mais R$ 1,5 milhão para que possamos pavimentar o 
bairro Jardim Bandeirantes. São demandas urgentes de Juranda”, disse a prefeita. 

DIA 26
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Provedor da Santa Casa de Irati pede intervenção 
para aumentar a ala de atendimento do SUS

O provedor da Santa Casa de Irati, Ladislao Obrzut e  deputado Artagão Júnior discutiram 
projetos de melhorias e ampliação do hospital, no dia 27. O provedor solicitou a intervenção do 
deputado na Secretaria da Saúde.

“Precisamos aumentar a estrutura, principalmente a ala do SUS. Então precisamos de recursos 
do Governo do Estado. Por isso estamos pedindo o apoio do secretário e deputado Artagão 
Júnior”, explicou.

Mensalmente, a Santa Casa de Irati realiza cerca de 1500 consultas e 460 internamentos pelo SUS. 

O secretário e deputado Artagão 
Júnior recebeu também no dia 27 os 
vereadores Antonio Leandro do 
Nascimento e Aldino de Oliveira 
Alves, de Ramilândia, o vereador 
Renato Lunardon, de Colombo, o 
prefeito de Paranaguá Marcelo Roque 
e o ex-prefeito Edison Kersten. 

ATENDIMENTOS
Ramilândia Paranaguá

Colombo

DIA 27
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PÉ NA ESTRADA

No dia 28, Artagão Júnior esteve em Turvo, onde se 
reuniu com o prefeito Jerônimo Gadens do Rosário, o 
vice Aroldo Correa de Mattos, o presidente da Câmara, 
Eraldo Mattos, o presidente do Conselho de Segurança, 
Eugênio do Couto, e demais secretários.

Na visita, ele destacou os trabalhos à frente da Seju e se 
colocou à disposição para intervir pelo município junto 
ao Governo do Estado. 
Artagão Júnior  ainda visitou o ex-prefeito Nacir 
Bruger e sua esposa, ex-secretária da Saúde, Sônia 
Bruger.

Turvo

Em Santa Maria do Oeste, Artagão Júnior esteve com o prefeito José Reinoldo Oliveira, o vice Luiz Antonio 
Lima, secretários, vereadores e demais servidores. Durante o encontro, o deputado falou dos programas de 
Governo como o Escola 1.000 e Reparo Rápido da Secretaria da Educação (Seed), e se colocou à disposição 
para ajudar a encaixar os colégios do município nestes programas. Também foram destacados os atuais 
números da geração de empregos no Paraná, da intermediação de mão de obra e da possibilidade de 
instalação de uma agência do trabalhador em Santa Maria do Oeste.

Artagão Júnior parabenizou a gestão municipal por conta da conservação das vias urbanas. "Quando 
entramos na cidade podemos notar a boa condição das ruas, pavimentadas e sinalizadas. Isso demonstra a 
capacidade desta administração e do trabalho que vem sendo conduzido", disse Artagão Júnior.

Santa Maria do Oeste

DIA 28
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PÉ NA ESTRADA
A quadra coberta do Colégio Estadual Zumbi 
dos Palmares foi inaugurada no dia 28. O 
colégio funciona em dualidade com a Escola 
do Campo Municipal Carlos Chagas, no 
assentamento Bela Manhã. Os investimentos 
da obra pelo Governo Federal são de R$ 509 
mil.

Artagão Júnior participou da inauguração 
juntamente com o prefeito Ney de Souza, o 
vice Zezé, do chefe do Núcleo Regional de 
Educação de Pitanga, Jonas Crensiglova, 
demais vereadores, secretários e lideranças. 

INVESTIMENTOS – Já foram viabilizados 
para Palmital mais de R$ 4 milhões em 
recursos que estão sendo investidos na saúde, 
esporte, infraestrutura e educação com as 
escolas que foram englobadas pelo Projeto 
Escola 1000. Também será trabalhado para 
encaixar nos colégios de Palmital o projeto 
Reparo Rápido da Secretaria da Educação, 
com o intuito de realizar novas reformas e 
benfeitorias.

JOGOS ESCOLARES - À noite foi realizada a abertura 
da fase regional dos jogos escolares - bom de bola - 
com equipes de futebol dos municípios de Palmital, 
Pitanga, Boa Ventura de São Roque, Santa Maria do 
Oeste, Nova Tebas e Laranjal. A abertura aconteceu 
no Ginásio de Esportes de Palmital.

Ainda em Palmital, Artagão Júnior 
vistoriou junto do prefeito Ney e do ex-
prefeito Clério o último trecho concluído 
do asfalto do Parque de Exposição até a 
Vila Parque Júnior, na entrada da cidade.
O secretário e deputado interveio junto ao 
DER-PR no começo do ano, logo quando o 
prefeito Ney iniciou o mandato, para que a 
obra fosse concluída, pois ainda faltavam 
1600 metros de revestimento. Outros 400 
metros, até chegar à cidade, foram 
finalizados na última semana. Os recursos 
viabilizados giram em torno de R$ 1 
milhão.

Asfalto concluído

Palmital

Inauguração do ginásio de esportes

DIA 28
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PÉ NA ESTRADA
Guarapuava

No dia 29, Artagão Júnior 
participou da solenidade da 
troca de comando do 16º 
Batalhão da Polícia Militar de 
Guarapuava, que aconteceu na 
Faculdade Campo Real.

O tenente-coronel Erich 
Osternach deixou o Batalhão 
depois de dois anos no cargo 
para comandar a Polícia 
Rodoviária do Paraná. Quem 
fica no lugar de Erich é o 
também tenente-coronel Mario 
Jorge Alves Lopes, que 
comandava o Batalhão da 
Patrulha Escolar da Polícia 
Militar, em Curitiba.

Troca de comando no 16º BPM

DIA 29
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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 setembro.

Acompanhe as notícias diárias pelo site e pelas 
redes sociais.

 

www.artagaojunior.com.br
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