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No dia 1º, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de 
Curitiba, Gilson Pizzatto, o qual convidou o 
parlamentar para a “Caminhada da Esperança”, a ser 
realizada no dia 19 de maio. De acordo com ele, esse 
é um projeto de atendimento à comunidade. “Será o 
domingo comunitário. Realizaremos de forma 
voluntária atendimentos médicos, cortes de 
cabelo, até o auxílio às pessoas que não possuem 
documentação”, explica o ancião.

Segundo Pizzatto, a “Caminhada da Esperança” sairá 
da Igreja Central, na Rua Carlos de Caravalho, nº400, 
às 9h, e irá até o ginásio do JAC (Juventude 
Adventista Curitibana), próximo à Igreja da Vista 
Alegre, da qual o deputado Artagão Júnior é ancião. 
Os trabalhos de voluntariado serão realizados no 
local. 

CAMINHADA DA ESPERANÇA - IASD

ATENDIMENTOS AOS 
MUNICÍPIOS

IRATI CÂNDIDO DE ABREU

GODOY MOREIRA

IRATI

Ainda no dia 1º

GODOY MOREIRA

CÂNDIDO DE ABREU

Diretor do Jornal Folha de Irati, Nilton  Pabis

Vice-prefeito José Gonçalves (Zezinho), 
acompanhado da secretária municipal de Saúde, 
Lucimar Aparecida Cardoso, e da enfermeira 
Adriana Salviato

Presidente da Câmara, Josnei Freitas
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MAIS ATENDIMENTOS
No dia 2, o deputado Artagão Júnior recebeu mais 
prefeitos, vereadores e lideranças.

Laranjeiras do Sul

Diamante do Sul

Novo Itacolomi

Irati

Santa Tereza do Oeste
e Rio Branco do Ivaí

Turvo

Campo Bonito

Rebouças
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VEÍCULOS PARA AS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR
No dia 3, o deputado Artagão Júnior participou, 
ao lado do governador Beto Richa e do 
secretário do Trabalho, Emprego e Economia 
Solidária, Luiz Claudio Romanelli, e demais 
autoridades, da entrega de 37 novos carros 
para reforçar a estrutura de atendimento dos 
escritórios regionais e da rede de agências do 
trabalhador no interior do estado.

Também foi feita a entrega simbólica de 700 
microcomputadores para as agências do 
Trabalhador de todo o estado e 1.686 freezers 
para as escolas estaduais da rede pública, 
para o Programa Leite das Crianças.

Ainda foi assinado o termo aditivo do 
programa Compra Direta - Programa de 
Aquisição de Alimentos, que prevê para os 
próximos dois anos um investimento de R$ 26 
milhões.

O programa ProJovem Trabalhador - 
Juventude Cidadã,  também foi lançado. O 
programa do Ministério do Trabalho e 
Emprego, executado em parceria com o 
Estado, visa qualificar inicialmente sete 
mil jovens de 18 a 29 anos, em 117 
municípios do Estado. Os recursos 
destinados pelo governo federal para esta 
etapa do programa são de R$ 13 milhões. 
Os beneficiários passam por uma 
qualificação de seis meses e receberão 
uma bolsa auxílio de R$ 100 por mês. 

PROJOVEM
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MAIS ATENDIMENTOS
Ainda no dia 3, o gabinete do deputado Artagão 
Júnior esteve lotado. Confira:

Porto Barrreiro

Santa Tereza do Oeste

Reserva

Guamiranga

São João do Ivaí

Faxinal
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Borrazópolis

Rio Branco do Ivaí

Imbituva

No final da tarde do dia 3, o secretário de Indústria e Comércio de Pitanga, Marco 
Aurélio Uliana, acompanhado do assessor do deputado, Cesar Augusto da Silva, foi 
pegar as chaves de um veículo para Agência do Trabalhador. O veículo foi confirmado 
ao prefeito Altair Zampier durante o evento.

Pitanga

Veículo para Agência do Trabalhador de Pitanga
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PASSANDO PELO VALE DO IVAÍ
No dia 5, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa em visitas a 
municípios do Vale do Ivaí, quando estiveram reunidos com prefeitos de toda a região. 
Foram discutidas demandas pontuais e anunciados recursos. 

Recuperação da PR-650

Um grande pleito do deputado Artagão Júnior foi 
atendido pelo governador Beto Richa, que anunciou 
a recuperação de 33 quilômetros da PR-650 que 
liga Godoy Moreira a São João do Ivaí, com 
investimento de R$ 1,3 milhão, incluindo a 
ampliação das pontes sobre os rios Bulha e 
Bananeira. Na área de habitação, Richa anunciou a 
construção de 25 casas para famílias que vivem na 
área rural e o projeto de construção de 98 moradias 
urbanas, com investimento superior a R$ 5 milhões.

Em São Pedro do Ivaí, foi anunciada a construção 
da subestação local de energia, obra que será 
concluída em 2014 e receberá investimento de R$ 
13 milhões.

Ainda em São Pedro, foi lançado o programa 
Caminhos do Desenvolvimento – Sucroalcooleiro, 
que vai melhorar a infraestrutura nas estradas 
rurais entre as áreas de plantio da cana-de-açúcar 
até as usinas de processamento.

Serão investidos R$ 300 milhões, até 2016, numa 
parceria entre Estado e o setor produtivo. Até o final 
de 2014, serão beneficiados 73 municípios do 
Noroeste e Norte Pioneiro, cuja produção 
canavieira tem forte impacto na economia e onde 
vivem cerca de 1,5 milhão de paranaenses. Vinte e 
cinco usinas e destilarias serão atendidas.

O programa, lançado simultaneamente à abertura 
oficial da safra nacional de cana-de-açúcar 
2013/2014, tem como objetivo dar mais 
competitividade à produção paranaense, com a 
redução no custo do frete e agilidade no acesso às 
usinas.

Godoy Moreira

Godoy Moreira estava completando 24 anos de 
emancipação e recebeu um aparelho de Raio X, 
através de emenda do deputado Artagão Júnior. 
Também foram anunciados recursos para a compra 
de uma patrulha sericícola (trator, carreta, 
roçadeira, grade, sulcador, colheitadeira e máquina 
de tirar casulo), com o objetivo de auxiliar 
produtores de bicho-da-seda a modernizar sua 
atividade. Também foram liberados recursos para a 
compra de um resfriador de leite e um kit de 
inseminação, no valor de R$ 13 mil.

Em São João do Ivaí
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Ainda em São João...

Em São Pedro do Ivaí
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Em Godoy Moreira
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DOIS VIZINHOS E CANTAGALO NO GABINETE
Dois Vizinhos

No dia 8, o deputado Artagão 
Júnior recebeu a primeira visita 
do prefeito de Dois Vizinhos, Raul 
Isotton, acompanhado dos 
vereadores Gelson Lindner 
(Sacristão) e Altair Celso Zotti 
(Zottinho), que também é 
radialista da Rádio Educadora 
AM. Na oportunidade, 
conversaram sobre as demandas 
do município, que fica no 
Sudoeste do Paraná. 

Acompanhados da assessoria do 
deputado, foram à Secretaria do 
Esporte, onde solicitaram kits 
esportivos e apoio técnico para a 
realização dos campeonatos 
previstos para o ano. 

Cantagalo

Depois, o deputado Artagão 
Júnior recebeu o vice-prefeito de 
Cantagalo, Rocha Ribas, e o 
chefe o Urbanismo, Ivanir Ecco.

Além de transmitir o abraço do 
prefeito Everson Konjunski, 
discutiram demandas do 
município e reafirmaram a 
parceria de trabalho com o 
deputado.

Dois Vizinhos

Cantagalo
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Na manhã do dia 9, o deputado Artagão Júnior manifestou 
sua alegria pela liberação de recursos para a educação de 
Rebouças e Inácio Martins. O Colégio Estadual Júlio 
César, em Rebouças, já está em obras de reparos. Os 
recursos liberados pelo Governo do Estado ultrapassam 
R$ 1,3 milhão. 
Em Inácio Martins, a construção da Escola Estadual 
Indígena Arandu Miri também já começou. A nova unidade 
vai ampliar o atendimento de estudantes da etnia guarani. 
Com recursos que chegam a mais de R$ 1,6 milhão, a 
escola terá quatros salas de aula, dois laboratórios, cinco 
salas administrativas e pedagógicas, biblioteca, banheiros 
e cozinha. A empresa vencedora da licitação é a Korchak 
e Korchak Ltda. 

EDUCAÇÃO DE REBOUÇAS E INÁCIO MARTINS

Ainda no dia 9, o deputado Artagão Júnior, juntamente 
com a bancada do PMDB no Paraná, participou de uma 
reunião com o presidente nacional da sigla, senador Valdir 
Raupp (RO), com o presidente estadual, deputado federal 
Osmar Serraglio, prefeitos e vices peemedebistas. .

A reunião foi realizada na sede do Diretório Estadual e 
teve como pauta as eleições de 2014. “É muito 
importante essa união do partido. Com as presenças 
do presidente nacional Valdir Raupp, e do estadual 
Osmar Serraglio, pudemos estar reunidos com 38 
prefeitos e 36 vice-prefeitos do Paraná, oportunidade 
em que reafirmamos a nossa unidade partidária”, disse 
o deputado Artagão Júnior.  

REUNIÃO NO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PMDB
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MAIS ATENDIMENTOS
Continuando no dia 9, o deputado Artagão Júnior 
atendeu a municípios no gabinete. Confira:

FERNANDES PINHEIRO- prefeito Oziel 
Neivert, acompanhado da primeira-dama 
Eliane Neivert e da secretária de Indústria, 
Comércio e Habitação, Alda Solda

GODOY MOREIRA- 
prefeito Primis de Oliveira

CAMBIRA- prefeito Maurilio dos Santos, 
acompanhado do secretário de Indústria e 
Comércio, Marcos Roberto de Oliveira, do 
chefe de gabinete Cleber Alexandre Torres, e 
do radialista Almir Biano

JARDIM ALEGRE-  prefeita Neuza Pessuti, 
acompanhada do vereador Aguinaldo 
Rodrigues (Guina)
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LIDIANÓPOLIS E IVAIPORÃ NO GABINETE
No dia 10, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Lidianópolis, Celso Antonio Barbosa 
(Magrelo), acompanhado da primeira-dama Nádia 
Andreia Maia Barbosa e das filhas Ana Clara e 
Lívia.

Além de tratar de diversos pleitos do município, 
Magrelo comentou sobre a alegria da população 
do distrito de Porto Ubá, onde foi instalada uma 
academia ao ar livre. “O povo está muito feliz 
com a academia. Gostaria de agradecer ao 
governador Beto Richa e ao deputado pelo 
atendimento de nossas reivindicações”, disse o 
prefeito. O prefeito ainda fez o convite para o 9º 
Arrastão Ecológico, nos dia 19, 20 e 21 de abril, 
evento organizado pela Patrulha Ambiental do 
distrito de Porto Ubá.

Projeto para ampliação do maior colégio de Ivaiporã
Logo após, o deputado Artagão Júnior recebeu o 
prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, acompanhado do 
presidente da Câmara, vereador Edivaldo 
Montanheri (Sabão), do vereador Sebastião 
Bonfim de Matos (Bunitinho) e do diretor do 
Colégio Estadual Barbosa Ferraz, Ivan Mendes. 
Na oportunidade, entregaram o projeto para a 
ampliação do colégio que foi readequado pelo 
departamento de engenharia da prefeitura de 
Ivaiporã. De acordo com a Sude (Superintendência 
de Desenvolvimento Educacional) a previsão para 
o início da obra é de até 90 dias. Segundo o diretor 
Ivan, o colégio foi construído em 1968 e possui 
cerca de 1200 alunos e 157 professores.
O prefeito ainda entregou o projeto de manilhas e 
a escritura do terreno onde será construída a 
Delegacia Cidadã.
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PASSANDO POR GUAMIRANGA, 
PRUDENTÓPOLIS, PITANGA E 
TAPEJARA
No dia 11, o deputado Artagão Júnior percorreu 
quatro municípios de sua base política, 
oportunidade em que esteve reunido com 
prefeitos, vereadores, secretários e lideranças. 

GUAMIRANGA

INFORMATIVO ABRIL 2013
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PRUDENTÓPOLIS

PITANGA
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TAPEJARA
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ANÚNCIO DE R$ 150 MILHÕES AOS MUNICÍPIOS
No dia 12, em Foz do Iguaçu, o  deputado Artagão 
Júnior participou do anúncio de R$ 150 milhões 
que serão repassados aos municípios de até 50 
mil habitantes pelo Governo do Estado. 
Denominado PAM (Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento dos Municípios), o programa foi 
lançado pelo governador Beto Richa, com a 
presença de secretários, deputados e cerca de 
350 prefeitos.
Os recursos são oriundos de economia 
orçamentária feita pela Assembleia Legislativa. 
Cerca de 92% dos municípios paranaenses serão 
contemplados com repasses a fundo perdido. As 
obras ou investimentos deverão ser definidos 
através de pesquisa popular em cada município 
para se chegar ao projeto que realmente reflita o 
anseio popular. Ao final do evento, os prefeitos 
receberam um formulário de apresentação da 
demanda.

“Nesse momento a maior manifestação que 
podemos ter é no sentido de orientação aos 
prefeitos. O programa foi lançado, os recursos 
estão assegurados. É preciso agora uma 
organização para encaminhar as 
documentações necessárias às secretarias 
para que os recursos sejam enfim liberados”, 
explicou o deputado Artagão Júnior.

O governador Beto Richa lembrou que “este é um 
esforço das economias feitas pelos deputados, 
que entenderam o clamor da sociedade por 
mudanças e austeridade com o dinheiro 
público”. 

INFORMATIVO ABRIL 2013
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No dia 16, o deputado Artagão Júnior, 
presidente da Unale (União Nacional 
dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais), foi a Goiânia (GO), para 
participar do III Fórum 
Desenvolvimento, Federalismo e 
Dívida dos Estados.

A sustentação para a repactuação da 
dívida de Estados e municípios leva 
em consideração dados estatísticos: 
em 1998, o montante do débito dos 
estados brasileiros somava R$ 94 
bilhões. Até o final de 2010, eles 
pagaram ao governo federal (União) 
R$170 bilhões. “E devem, hoje, R$ 
430 bilhões”, afirmou o presidente 
Artagão Júnior. Na opinião dele, o 
quadro compromete o orçamento e a 
capacidade de investimento dos 
estados. 

O vice-governador de Goiás, José 
Eliton de Figueiredo Junior (DEM), e o 
presidente da Confederação Nacional 
dos Municípios (CNM), Paulo 
Ziulkoski foram unânimes em afirmar 
a necessidade de se definir novos 
parâmetros para corrigir a dívida dos 
Estados com o governo federal.

De acordo com Ziulkoski, apenas 4% 
das cidades brasileiras têm suas 
contas em dia com o governo federal, 
contra 96% dos 5.563 municípios que, 
em atraso, estão proibidos de fazer 
novos convênios. Assim, apenas 200 
cidades brasileiras podem receber 
dinheiro novo dos cofres da União. Os 
demais municípios entram na “lista 
negra” do Cadastro Único de 
Convênios (CAUC), o Serasa das 
prefeituras. As “transferências 
voluntárias” representam de 4% a 6% 
do PIB, segundo dados da CNM.

A CNM ainda acusa grande aumento 
de inadimplentes de março para abril, 
o que penaliza 4.042 cidades. 
Segundo a entidade, as que entraram 
agora na lista vão parar de receber os 
repasses dos convênios e terão de 
paralisar as obras. Conforme 
Ziulkoski, as situações mais críticas 
estão em municípios de Alagoas, 
Piauí, Amazonas, Amapá, Maranhão, 
Roraima e Sergipe

III FÓRUM PARA DISCUTIR DÍVIDA DOS ESTADOS
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MAIS ATENDIMENTOS
No dia 17, o deputado Artagão Júnior realizou 
mais atendimentos no gabinete. Confira:

VIRMOND- Vereadores Neimar Granoski, 
Nicolau Russen e Fernando Mierza

ARAUCÁRIA- vereador Francisco Cabrini, 
acompanhado do motorista da Câmara 
Ananias Lopes e do funcionário público 
estadual Cristiano Albano.

REBOUÇAS- prefeito Claudemir Herthel, 
acompanhado do vereador André Piskorz e 
do diretor de transportes Adriano Jorge 
Marochi

SANTA TEREZA DO OESTE-  prefeito 
Amarildo Rigolin acompanhado do presidente 
da Câmara, vereador José Luiz de Freitas, e 
do secretário de Finanças, Julio Valdomeri

INFORMATIVO ABRIL 2013
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ENTREGA DE ACADEMIAS 
AO AR LIVRE
NOVO ITACOLOMI, LIDIANÓPOLIS 
E PITANGA são contemplados com 
as academias, também conhecidas 
como Academias da Terceira Idade. 
O deputado participou das 
inaugurações no dia 18. 
Veja as fotos:

NOVO ITACOLOMI
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LIDIANÓPOLIS
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Em Pitanga, duas academias foram 
inauguradas. O deputado esteve na Praça do 
Redondo, mas de forma simbólica, também 
foi inaugurada a academia na Praça 
Pitanguinha. Logo após, o deputado 
conheceu o Monumento do Marco Geodésico 
do Centro do Paraná, e prestigiou a IX 
FestCentro, na companhia do prefeito 
Zampier e do secretário de Esportes do 
Paraná, Evandro Rogério Roman. 

PITANGA
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INTERVINDO POR HOSPITAL DE PRUDENTÓPOLISGODOY MOREIRA E NOVO ITACOLOMI 
No dia 22, o deputado Artagão Júnior atendeu os prefeito de Godoy Moreira, Primis de Olivera, acompanhado 
dos vereadores Miguel, Mazinho e Mirão. De Novo Itacolomi, atendeu o prefeito Polaco da Pá e o presidente 
da Câmara, Ivanil dos Santos. Ambos os municípios, entre outros assuntos, trouxeram o projeto para 
calçamento com pedras irregulares em 6 km de estrada rurais.

CONTATO COM A VICE-PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
No final da tarde do dia 22, 
o deputado Artagão Júnior 
recebeu o ex-deputado 
federal Rodrigo Rocha 
Loures, o qual é chefe de 
Relações Institucionais do 
vice-presidente da 
República, Michel Temer. 
Na oportunidade, Rocha 
Loures recebeu um 
documento constando os 
municípios da base de 
atuação do deputado 
Artagão Júnior.  O 
parlamentar pediu atenção 
especial aos pleitos que 
tramitam no governo 
federal.

XVII Conferência Nacional 
dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais

Presidente da Unale (União 
Nacional dos Legisladores 

e Legislativos Estaduais), o deputado Artagão Júnior solicitou a Rocha Loures para reforçar o convite a 
Michel Temer, para participar da XVII Conferência Nacional da entidade, que acontece de 21 a 24 de maio, 
em Recife (PE).  
Com o tema “Os desafios para o futuro que queremos”, a conferência tem confirmada a participação de 
delegações de 10 países. Na programação, já estão confirmados para palestrar o governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos; o presidente da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene (Ubrabio) e ex-
ministro dos Transportes, Odacir Klein; a jornalista e comentarista de economia, Cristiana Lôbo e o prefeito 
de Recife, Geraldo Julio. (ver página 25)
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MAIS ATENDIMENTOS
No dia 23, o deputado Artagão Júnior atendeu a 
mais municípios. 

NOVA LARANJEIRAS

GUAMIRANGA LINDOESTE

IMBITUVA

JARDIM ALEGRE

INÁCIO MARTINS
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No dia 24, o vice-presidente da 
República, Michel Temer, 
confirmou sua participação na 
abertura da XVII Conferência 
Nacional da Unale (CNLE), 
que será realizada no Centro 
de Convenções de 
Pernambuco, em Recife, de 21 
a 24 de maio.
Em seu gabinete, em Brasília, 
Temer confirmou a presença 
durante reunião com o 
presidente da Unale (União 
Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais), 
deputado Artagão Júnior. Na 
ocasião, conversaram 
brevemente sobre a reforma 
política, dívida dos Estados e a 
programação da CNLE. 
Também participaram da 
reunião o chefe de Relações 
Institucionais da vice-
presidência da República, 
Rodrigo Rocha Loures, e os 
deputados Alexandre Postal 
(PMDB/RS) e Venâncio 
Fonseca (PP/SE).

MICHEL TEMER CONFIRMA PARTICIPAÇÃO 

LANÇAMENTO DA CONFERÊNCIA EM RECIFE 
No dia 25, o deputado Artagão 
Júnior foi a Recife (PE) para o 
lançamento da XVII 
Conferência Nacional dos 
Legisladores e Legislativos 
Estaduais (CNLE). O 
lançamento aconteceu na 
Assembleia Legislativa de 
Pernambuco.  

Presidente da Unale, o 
deputado destacou a riqueza 
temática do maior encontro 
parlamentar da América Latina. 
“Temos a expectativa de mais 
de mil participantes e um 
recorde na realização de 
eventos paralelos, 20 ao 
todo, sem falar na 
programação dos eventos 
internacionais. Debates 
como alterações climáticas e 
desenvolvimento 
sustentável, federalismo, 
endividamento dos estados 
são alguns dos assuntos que 
trataremos na conferência’’.
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FOZ DO JORDÃO, 
RESERVA DO IGUAÇU, 
PINHÃO E GUARAPUAVA
No dia 26, o deputado Artagão Júnior acompanhou 
o governador Beto Richa em visitas aos 
municípios de Foz do Jordão, Reserva do Iguaçu, 
Pinhão e Guarapuava. 

Um dos principais compromissos foi a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da PR-459, no 
trecho que liga o distrito de Dois Pinheiros, em Pinhão, a Reserva do Iguaçu (22 km). Os recursos são de 
aproximadamente R$ 25 milhões. Iniciada em 2002, a pavimentação foi feita de Pinhão até o distrito (19 km). 
As obras ficaram paralisadas devido a impasses judiciais entre as empreiteiras contratadas.

Foz do Jordão
Em Foz do Jordão, o primeiro 
município do roteiro, foi 
anunciada a construção de 18 
moradias rurais e 40 urbanas, 
além da obras no sistema de 
abastecimento de água. 

Também foi assinada a ordem 
de serviço para a construção 
do Cras (Centro de Referência 
da Assistência Social), entrega 
da Patrulha do Campo, e 
pavimentação no quadro 
urbano.
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Em Pinhão, foram entregues 
viaturas para a Polícia Militar, 
equipamento de Raio-X, 
calcário, óleo diesel e 
moradias urbanas e rurais. 

Também foi assinada a ordem 
de serviço para reforma do 
Colégio Estadual Mário Morski 
e a inclusão do município no 
Programa Família Paraense.

Guarapuava
Finalizando o roteiro, em Guarapuava, o deputado Artagão Júnior acompanhou o governador Beto Richa na 
entrega de 29 viaturas para o 16º BPM.

Pinhão
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No dia 29, o deputado Artagão Júnior 
atendeu o diretor de comunicação da 
Associação Central Paranaense da Igreja 
Adventista do 7º Dia, pastor Paulo Machado. 

Na oportunidade, o pastor falou ao 
parlamentar dos projetos para a implantação 
da TV Novo Tempo em municípios do Paraná. 
O pastor, inclusive, contou que alguns 
processos de concessão que tramitam no 
Ministério das Comunicações estão prestes a 
ser autorizados.

TV NOVO TEMPO EM MAIS MUNICÍPIOS  

MAIS ATENDIMENTOS
Ainda no dia 29. 

CÂNDIDO DE ABREU- Prefeito Junior da 
Rádio, acompanhado da primeira-dama e 
secretária da Promoção Social, Luciana 
Muraro Reis, e do assessor Sandroval Probst

LUNARDELLI- Prefeito Padre Hilário, 
acompanhado do chefe de gabinete Marcelo 
Peres de Castro. De camisa branca,vereador 
Henrique da Saúde, de São João do Ivaí

LIDIANÓPOLIS- prefeito Magrelo, 
acompanhado dos vereadores Val do Pessuti 
e Ferrugem, e do secretário do Meio 
Ambiente e Pesca, Marildo de Oliveira

REBOUÇAS- Prefeito Claudemir Herthel, 
acompanhado do secretário de 
Planejamento, João Toledo, e do vice-
prefeito de Rio Azul, Professor Junior

(Dia 30)
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HOMENAGEM AOS 
DESBRAVADORES DO 
PARANÁ

No dia 30, o plenário da 
Assembleia Legislativa foi 
palco de uma homenagem 
proposta pelo deputado 
Artagão Júnior aos clubes de 
Desbravadores do Paraná. 
Participaram da solenidade o 
pastor Jayme Gandra, líder 
dos desbravadores da 
Associação Sul-Paranaense, 
o pastor Aryel Marques de 
Paula, líder dos 
desbravadores da 
Associação Central 
Paranaense, além de clubes 
de demais regiões do estado.

A homenagem é alusiva ao 
Dia Mundial dos 
Desbravadores (27 de abril). 
A data é comemorada 
sempre no 4º sábado do mês 
de abril.

“

”, disse o 
deputado Artagão Júnior, 
ancião da Igreja Adventista 
do 7º Dia de Vista Alegre, 
que também, na sua 
juventude, integrou o Clube 
de Desbravadores Maranata.

É um privilégio propor 
esta homenagem, aprovada 
por unanimidade por esta 
casa de leis. Trago em 
minha memória lembranças 
e aprendizados dos meus 
tempos de desbravador, 
aprendizados que aplico na 
minha vida pessoal e na 
minha vida parlamentar. 
Que Deus continue 
abençoando todos os 
desbravadores, que servem 
a sociedade, e, sobretudo, 
servem a Deus

Mais fotos
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Este é apenas um resumo das atividades 
do deputado Artagão Júnior em abril.

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Estado do 

Paraná

Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº

Térreo – Gabinete 5

CEP 80.530-911

Fone: (41) 3350-4079 / 3253-0005

Centro Cívico – Curitiba/PR

E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br

Siga também no             @artagaojunior            

Fique por dentro das notícias diárias acessando o 

site: www.artagaojunior.com.br               

Jornalista responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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