
1INFORMATIVO AGOSTO/2012

O deputado Artagão Júnior ainda reiterou o 
pleito da mudança do fluxo viário em 

. Hoje a rua Escrivã Egleci 
Campanini é utilizada como escoamento do 
tráfego pesado, onde há hospital, clínicas 
de saúde, escola e grande parte do 
comércio. A intenção é que o fluxo seja 
desviado para a rua João Ferreira Neves, na 
quadra paralela. Antes, é necessário que a 
rua seja recuperada, com pavimentação e 
demais adequações. Melani disse que a 
equipe técnica do DER fará novo 
levantamento, para que a obra seja inserida no orçamento do Estado do ano que vem.

Atendendo pedido do deputado, o diretor geral garantiu que as máquinas que estão fazendo a 
recuperação das estradas rurais em Manoel Ribas permanecerão no município até o fim do decreto de 
situação de emergência, para que os serviços sejam concluídos.

Palmital

Manoel Ribas

REFORÇO DE PLEITOS EM AUDIÊNCIA NO DER 
 Último trecho de Góes Artigas ao Guará será licitado este ano

Logo no dia 1º, o deputado Artagão Júnior esteve com 
o diretor geral do DER, Paulo Melani, e com o 
secretário de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, 
quando discutiram sobre o último trecho da estrada 
que liga o distrito de Góes Artigas, em , 
ao distrito do Guará, em , o qual deve  
ser licitado ainda este ano. O diretor geral informou 
que os projetos do trevo e das duas pontes estão em 
fase final de elaboração. A obra deve ultrapassar os

.

Inácio Martins
Guarapuava

 

R$ 30 milhões

PALMITAL E MANOEL RIBAS

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA SANEPAR 
VISITA DEPUTADO ARTAGÃO JÚNIOR

O chefe de gabinete da presidência 
da Sanepar, Glauco Machado, 
visitou o deputado Artagão Júnior, 
também no dia 1º de agosto. Na 
oportunidade, conversaram sobre 
demandas dos municípios da base, 
como a questão da assinatura do 
termo aditivo para que a prefeitura 
de  possa dar continuidade 
às obras no sistema de esgoto. O 
deputado também reiterou o pedido 
da perfuração do poço artesiano 
em , na 
comunidade de Ubazinho II. 

 Pitanga

Cândido de Abreu
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PASSANDO POR PRUDENTÓPOLIS E GUAMIRANGA
No dia 2, o deputado Artagão Júnior foi a Prudentópolis e a Guamiranga. No primeiro município, na 
residência do ex-vereador Marino Bobato, o parlamentar esteve reunido com o candidato a prefeito 
Helinho do Posto (PSB), com a ex-diretora da Apae e candidata a vice, Miriam Marconato (PT), 
entre outros candidatos a vereador. Em Guamiranga, Artagão Júnior esteve com Irineu Martins, 
filiado do PMDB, com o ex-prefeito João Orestes Fenker cuja esposa, Thelma Fenker (PSDB), é 
candidata a prefeita.  

IGREJA ADVENTISTA DO 7º DIA - ‘‘PORTÃO GLOBAL’’
O deputado Artagão Júnior e sua família participaram 
do culto da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Portão, 
em Curitiba, no dia , quando estiveram reunidos com o 
pastor Silas Barbosa e demais membros.  
A Igreja do Portão está realizando a campanha “Portão 
Global”, cujo um dos objetivos é construir uma igreja 
adventista no município de Inácio Martins e outra no 
bairro da Água Verde, conforme explicou o pastor Silas 
Barbosa. O prefeito de Inácio Martins, Junior Benato, 
esteve no culto para conhecer o projeto e dizer que o 
município é parceiro nesta caminhada. O deputado 
Artagão Júnior, que atende o município de Inácio 
Martins desde o seu primeiro mandato, se disse feliz 
com esta iniciativa e também está fazendo todo o 
esforço para viabilizá-la.  
A líder comunitária Cida Queiroga também esteve 
presente.  
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JÚNIOR BENATO OFICIALIZA CANDIDATURA EM INÁCIO MARTINS  
O deputado Artagão Júnior esteve no dia 11 em Inácio Martins, no lançamento da candidatura à 
reeleição do prefeito Junior Benato (PSD) e da candidata a vice na coligação “Inácio Sempre em 
Frente”, Liz Stroparo (PMDB). Diante da população, o deputado Artagão Júnior manifestou todo o 
seu apoio no sentido de continuar trabalhando em conjunto com o prefeito Junior Benato e 
continuar promovendo o desenvolvimento do município.

CARLÃO E CARLINHO PARA A PREFEITURA DE ARIRANHA DO IVAÍ 
No dia 15, em Ariranha do Ivaí, o deputado Artagão Júnior esteve no primeiro comício em apoio à 
reeleição do prefeito Carlos Bandiera de Mattos (PSD), o Carlão. O candidato a vice é Carlos 
Alberto Felix Rocha (PDT), mais conhecido como Carlinho. O deputado Artagão Júnior subiu ao 
palanque e reforçou o seu apoio, destacando as obras viabilizadas junto ao Governo do Estado, 
como a recente liberação de R$ 500 mil para a reforma e ampliação da unidade básica de saúde, 
além de obras de pavimentação e casas populares. 

VISITAS A MAIS CINCO MUNICÍPIOS DO VALE DO IVAÍ 
No dia 16, o deputado Artagão Júnior passou por mais cinco municípios do Vale do 
Ivaí, quando esteve reunido com candidatos para discutir a política local e assumir 
o compromisso de ser a ponte de ligação ao Governo do Estado. Artagão Júnior, 
que é o 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, passou por 
Lidianópolis, Lunardelli, São João do Ivaí, São Pedro do Ivaí e Ivaiporã. Confira 
quem são os candidatos a prefeito que o deputado apoia: Lidianópolis (prefeito 
Magrelo, vice Zezinho); Lunardelli (prefeito Padre Hilário, vice Mazinho); São João 
do Ivaí (prefeito Hidek, vice Carla Emerenciano); São Pedro do Ivaí (prefeito Zé da 
Horta, vice Luiz Bento) e Ivaiporã (prefeito Carlos Gil, vice Adail Rother Junior). 

CONFIRA AS FOTOS...



4INFORMATIVO AGOSTO/2012

LIDIANÓPOLIS

LUNARDELLI

SÃO JOÃO DO IVAÍ

SÃO PEDRO DO IVAÍ

IVAIPORÃ

E TEVE MAIS...
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No dia seguinte, sexta-feira (17), o deputado ainda passou por Manoel Ribas e 
Cândido de Abreu. No primeiro município, esteve reunido com o candidato a 
prefeito Maurilio Viana, com o candidato a vice, Zequinha, além do atual prefeito 
Valentim Darcin e demais candidatos e lideranças. Depois, em Cândido de Abreu, 
fez visitas ao lado do candidato a prefeito Junior da Rádio, do candidato a vice Dr. 
Samuel, do ex-prefeito Olgierde Malanowiski (Nhunho), e demais lideranças.

MANOEL RIBAS CÂNDIDO DE ABREU

AMBULÂNCIAS PARA IMBITUVA E INÁCIO MARTINS
Ao lado do governador Beto Richa, do secretário de Saúde, Michele Caputo Neto, e 
demais autoridades, o deputado Artagão Júnior participou, no dia 21, da entrega de 
ambulâncias de simples remoção a 50 municípios que necessitam de renovação 
da frota, reposição de veículos ou a ampliação da oferta dos serviços de transporte 
de pacientes. Nesta etapa, os municípios de Imbituva e Inácio Martins receberam 
um veículo cada, no valor de R$ 95 mil.
A Secretaria da Saúde investiu R$ 4,7 milhões na compra dos veículos. 

IMBITUVA

INÁCIO MARTINS
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NOVA PACTUAÇÃO DO PROGRAMA COMPRA DIRETA EM IRATI
O deputado Artagão Júnior acompanhou o secretário estadual do Trabalho, Luiz 
Claudio Romanelli, no dia 23, em Irati, na solenidade de pactuação do Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA)-Compra Direta com agricultores familiares e entidades 
assistenciais. A nova pactuação com os municípios das regionais de Irati, União da 
Vitória, Guarapuava e Ponta Grossa beneficiará 38 municípios, 1.176 agricultores e  
405 entidades assistenciais, com recursos de R$ 2.172.579,93.

JORGE DERBLI E LUCIMARA

Logo após, o deputado Artagão Júnior 
se reuniu com o candidato a prefeito 
de Irati, Jorge Derbli, e com a 
candidata a vice na chapa, Lucimara 
Farias, quando discutiram as ações 
de campanha da coligação Juntos 
por Irati.  O deputado ainda fez 
gravações de rádio. 

REUNIÕES, COMÍCIOS E CARREATAS PELO INTERIOR 
Do dia 23 ao dia 26, o deputado Artagão Júnior começou uma maratona rumo a 
mais 12 municípios de sua base de atuação para se reunir com os candidatos 
que apoia. Com reuniões, carreatas e comícios, Artagão Júnior, 1º vice-
presidente da Assembleia Legislativa, reforçou seu compromisso de ser a ponte 
de ligação com o Governo do Estado. Confira quais os municípios que passou e 
quem são os candidatos a prefeito e vice. Fotos ao lado:

Palmeira

Guarapuava

Pitanga

Cambira

Cantagalo

Pinhão

Kaloré

Grandes Rios

Rosário do Ivaí 

Cruzmaltina

Novo Itacolomi

Laranjeiras do Sul

(Inácio Budziak e Denilson)

( Sirlene Svartz e Ivan Theo) (Neusa Bellini e Manoel) 

(Amarildo Spadin e Eliete)

( Dirceu de Oliveira e Zé do Zoraldo)

(Everson Konjunski e Rocha Ribas)

(Zampier e Mirna)

(Dr. Antenor e Evandro)

(Polaco da Pá e João Pedro)

(Zé Maria e Carlinhos Pastori)

(Eliane e Renato Carmago)

(Orlando e Kuroda)
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PINHÃO PALMEIRA

LARANJEIRAS DO SUL

CANTAGALO
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PITANGA

GUARAPUAVA
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CAMBIRA

KALORÉ
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NOVO ITACOLOMI

CRUZMALTINA



INFORMATIVO AGOSTO/2012 11

ROSÁRIO DO IVAÍ

GRANDES RIOS
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APROVADA EQUIPARAÇÃO SALARIAL DOS 
PROFESSORES DA REDE ESTADUAL 

A equiparação salarial dos professores da 
rede estadual ao dos agentes profissionais 
do quadro do Poder Executivo foi aprovada 
na sessão plenária do dia 29. O reajuste 
será concedido em duas parcelas: a 
primeira será de 6,66%, retroativa a julho, e 
a segunda de 6,65%, a ser implantada a 
partir de outubro.
De acordo com o deputado Artagão Júnior, 
a equiparação salarial é o reconhecimento 
do trabalho dos professores no Paraná. “É 
uma equiparação justa e necessária 

àqueles que constroem o futuro, que ampliam os conhecimentos dos nossos 
estudantes. Foi uma resposta rápida do Governo do Estado e também da Assembleia 
Legislativa”, argumenta Artagão Júnior.
O projeto segue agora para sanção do governador Beto Richa..

Este é apenas um resumo das 
atividades do deputado Artagão 

Júnior no mês de agosto. 
Fique por dentro acessando o 
site

Siga também no Twitter: 
 

 www.artagaojunior.com.br

@artagaojunior
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