
O deputado estadual Artagão Júnior está 
em seu terceiro mandato como 
parlamentar na Assembleia Legislativa 
do Paraná. De família tradicional na 
política paranaense, Artagão Júnior 
representa mais de 70 municípios, a 
maioria de pequeno porte e IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) baixo. 

Guiado pelos princípios cristãos, o 
deputado Artagão Júnior, que é ancião 
da Igreja Adventista do 7º Dia da Vista 
Alegre, em Curitiba, desenvolve um 
trabalho em parceria com entidades e 
lideranças da IASD.
Este breve informativo tem como objetivo 
mostrar um pouco destas atividades. 
Boa leitura. 

Clube dos
Desbravadores

Informativo 



Artagão Júnior leva a
aos 

municípios do interior

 
TV Novo Tempo 

Conhecida pela comunidade adventista, a TV Novo 
Tempo traz conteúdo religioso, cultural e de 
entretenimento para toda a família. Depois do 
trabalho do deputado Artagão Júnior em parceria 
com o presidente da Associação Central-
Paranaense (ACP), Lorival Gomes de Souza, e 
com o diretor de comunicação, Paulo Machado, 
mais seis municípios passaram a ter o sinal da 
emissora: Cantagalo, Inácio Martins, Cândido de 
Abreu, Reserva, Pinhão e Ipiranga.
O trabalho do parlamentar, que representa estes 
municípios junto ao Governo do Estado, foi o de 
aproximação dos prefeitos com a TV e o auxílio em 
todo o processo burocrático até o momento da 
concessão. 
‘‘A TV Novo Tempo cumpre uma belíssima 
missão evangelizadora. Aproximar ela dos 
municípios menores e carentes é uma alegria’’, 
diz o parlamentar.  
Atualmente, Artagão Júnior trabalha, em parceria 
com a Associação Sul-Paranaense, para levar a TV 
Novo Tempo a Paranaguá e a todo o litoral.

Seis municípios já contam com o sinal da 
emissora, através do trabalho do deputado. 



Mutirão de Natal 2013 
arrecadou mais de 100 
toneladas de alimentos

O deputado Artagão Júnior, em 
parceria com o departamental da ACP, 
pastor Célio Longo, trabalhou para que 
o projeto “Mutirão de Natal 2013” 
tivesse o apoio da Secretaria da 
Família e Desenvolvimento Social e o 
Provopar (Programa do Voluntariado 
Paranaense). Foram arrecadados mais 
de um milhão de peças de roupas, 
mais de 100 toneladas de alimentos, 
proporcionando o atendimento de 
aproximadamente 100 mil pessoas em 
todo o Estado.

Participação em eventos

Campori, em Foz do Iguaçu Campori, em Pinhais Aventuri, em Pinhais

Aventuri, em Campina Grande do Sul Festa das Primícias, em MamborêAcústico Gospel, em Curitiba

Apoio irrestrito aos eventos. O deputado Artagão Júnior, além de prestigiar Camporis, 
Aventuris e demais atividades evangelizadoras, atua para ajudar na viabilização dos locais 
dos eventos e demais intervenções no processo de organização. 



Colégios Adventistas
O deputado Artagão Júnior recebeu alunos dos colégios adventistas da Boa Vista e 
Santa Efigênia, que estão estudando a  história e as competências dos Três Podres da 
República: Executivo, Legislativo e Judiciário. Muito curiosos, os estudantes 
aproveitaram para tirar dúvidas a respeito da vida parlamentar. 



Apresentando líderes da 
IASD ao Governo do Estado 

O deputado Artagão Júnior agendou e acompanhou líderes da Igreja Adventista 
do 7º Dia do Paraná e do Sul do Brasil em audiência com o governador Beto 
Richa. Para apresentar os trabalhos desenvolvidos pela igreja, estiveram o 
presidente da USB (União Sul-Brasileira), Marlinton Lopes; o secretário da ASP 
(Associação Sul-Paranaense), Osni Fernandes; o presidente da ACP 
(Associação Central Paranaense), Lourival Gomes, e o secretário Paulo 
Machado; o presidente da ANP (Associação Norte-Paranaense), Ronaldo 
Bertazzo; e o líder do Ministério Jovem da USB, Elmar Borges

Homenagem aos clubes de 
Desbravadores do Paraná 



Projetos de lei

Uma grande conquista para os 
guardadores do Sábado. A lei 
nº16653/10 dispõe que as provas e 
demais avaliações, atividades 
referentes a concursos públicos e 
vestibulares, em qualquer de suas 
fases, não se realizarão aos sábados. 
É lei! Cobre seus direitos!

Lei Antifumo
Pensando na saúde dos paranaenses, 
Artagão Júnior foi o relator da Lei nº 
16239/09, que proíbe em ambientes de 
uso coletivo o consumo de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de 
qualquer outro produto fumígeno.

Conheça um pouco da atuação 
parlamentar do deputado Artagão 
Júnior na Assembleia Legislativa

Quebrando o Silêncio
A lei nº 15.355/06 é um grande passo 
contra a impunidade decorrente da 
violência doméstica, pois obriga os 
hospitais, públicos ou privados, a 
comunicarem às Delegacias de Polícia 
mais próximas casos de mulheres, 
crianças e adolescentes vítimas de 
agressão física.

Lei do Sábado

Artagão Júnior é um ferrenho defensor do 
Criacionismo. Seu projeto de lei nº 594/07 
faz com que parte da grade curricular da 
rede pública estadual acrescente os 
ensinamentos básicos sobre Criacionismo. 
A intenção é propor que a vida tem sua 
origem em Deus, como Criador supremo de 
todo universo e de todas as coisas que o 
compõe. 

Criacionismo

Atendimentos no gabinete

Gabinete Parlamentar
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná - Praça Nossa 
Senhora da Salete, s/nº, Térreo, Gabinete 5 
Centro Cívico – Curitiba/PR
Fone: (41) 3350-4079 / 3253-0005
E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br
Acompanhe o trabalho do deputado Artagão Júnior pelo site 
www.artagaojunior.com.br

Jornalista responsável: Victor Almeida


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

