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Festa do Milho em Palmital
O deputado Artagão Júnior prestigiou, no feriado do  Dia do Trabalhador, 1º de maio, 
a população de Palmital na XXVI Festa do Milho. Também participou do  Rodeio 
Country, com 5 mil pessoas, com a narração do renomado locutor Marco Brasil.  

Reunião em Santa Maria do Oeste
No mesmo dia, o deputado 
passou por Santa Maria do 

Oeste para participar de uma 
reunião política com 

vereadores e lideranças 
locais. Artagão Júnior discutiu 
o panorama político para as 

eleições 2012.

Raio X para hospital de Rebouças
No dia 3, colaboradores do Hospital de Caridade Dona 
Darci Vargas, de Rebouças, estiveram no gabinete. 
Compareceram a vereadora Ivonete Strona Clazer, a 
assessora Reni dos Santos e o funcionário da prefeitura 
Silvio Pires. Eles, incluindo o vereador Silvio Pszedimirski, 
agradeceram o deputado pela emenda (R$ 80 mil) que 
garantiu um novo aparelho de Raio X para o hospital. 
Também encaminharam novas demandas. 

Hospital da Cruz Vermelha
A convite da líder comunitária 
Cida Queiroga, o deputado 
Artagão Júnior visitou o Hospital 
da Cruz Vermelha, em Curitiba, 
no último dia 7. Lá, foram 
recebidos pela coordenadora de 
voluntariado Eliana Reynaldo. O 
deputado conheceu toda a 
estrutura e colocou o gabinete à 
disposição para auxiliar o 
hospital na busca de recursos 
junto ao Governo do Estado. 
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Em Nova Cantu
O deputado Artagão Júnior passou 
por Nova Cantu no último dia 3, 
quando participou do lançamento 
da pré-candidatura de Airton 
Agnolin à prefeitura do município. 
Cerca de 400 pessoas participaram 
do evento. Entre elas, a prefeita Elza 
Rodrigues, o ex-vice-prefeito 
Alberto Devorak, os vereadores 
Hélio Chelni, Adivaldo Aparecido, 
Tiago Eliker, Elias da Silva, Severino 
Lourenço da Silva, Wilson de Morais 
de Souza e demais lideranças 
partidárias locais.

No mesmo dia, o deputado 
Artagão Júnior esteve em 
Campina da lagoa, reunido com 
empresários, profissionais liberais e demais empreendedores. 
Participaram do encontro o advogado Edison Bueno, os 
empresários Ronaldo Merenda Custódio, Aguinaldo dos Passos, 
Luiz Carlos Volin, Neomar Ratti, Adevilson Roberto Avelar, o 
agropecuarista de Altamira do Paraná, Evaldo Rak, e o Paulinho da 
Viola. No encontro, o grupo pediu o apoio do deputado nas eleições 
deste  ano. 

Em Campina da Lagoa

Reunião em Lindoeste

Recape asfáltico
(R$ 250 mil)

   Raio X 
(R$ 80 mil)

Em Lindoeste, no dia 4, o 
deputado Artagão Júnior 

esteve na prefeitura, 
reunido com o prefeito 

Silvio Santana, secretários 
e demais lideranças. Na 

reunião, discutiram 
emendas que foram 
direcionadas para o 

município, como o recape 
asfáltico (R$ 250 mil) e um 
aparelho de Raio X para o 
hospital municipal (R$ 80 
mil). O deputado ainda 

visitou a Clínica da Mulher 
e da Criança, obras de 

pavimentação com pedras 
irregulares. Também 

visitou famílias atendidas 
pela ação social e 

anunciou que a Secretaria 
de Agricultura será 
parceira na Expolin.   
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Cras em Santa Tereza do Oeste
Em Santa Tereza do 

Oeste, também no dia 4, 
o deputado Artagão 
Júnior entregou  a 

autorização para licitar 
um rolo compactador (R$ 

238 mil). Ainda,
Juntamente com a 

primeira dama do Estado 
e secretária da Família e 
Desenvolvimento Social, 

Fernanda Richa, o 
deputado inaugurou o 

Cras (Centro de 
Referência da Assistência 
Social), um investimento 
de R$ 122 mil. Ao lado do 
prefeito Amarildo Rigolin 
e do vice Odair Redivo 

também visitou obras de 
recape asfáltico.Rolo compactador

(R$ 238 mil)
     CRAS 
(R$ 122 mil)

Festa das Primícias em Mamborê
O deputado Artagão Júnior participou da IX Festa das Primícias, no município de Mamborê, no 
norte do Paraná, no último dia 5. A tradicional festa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 
Mamborê Sítio, é realizada todo ano na propriedade rural do Senhor Jair Zonenberg, sogro do líder 
Wilson Gomes. Este ano, a festa reuniu mais de 2,5 mil pessoas e estiveram presentes líderes da 
Associação Norte-Paranaense (ANP), da União Sul-Brasileira (USB) e representantes de cerca de 200 
igrejas da região.

Dentro dos próximos dias devem ser assinados os convênios para construção do 
Cras em Teixeira Soares, Godoy Moreira e Nova Laranjeiras...
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Audiência na Sanepar
Em audiência no último dia 8 com o presidente da 
Sanepar, Fernando Ghignone, o deputado Artagão Júnior 
encaminhou demandas dos municípios de sua base 
política. Ente elas, solicitou a parceria da companhia na 
IV Expolin, tradicional exposição da indústria e comércio 
de Lindoeste. Artagão Júnior também solicitou a 
perfuração de dois poços artesianos em duas 
comunidades de Cândido de Abreu (Ubazinho II e 
Saltinho). Ghignone ainda garantiu ao deputado Artagão 
Júnior que os 33 hidrômetros para Rosário do Ivaí, na 
Vila Rural Wenceslau Slembarski, estão garantidos.

UNALE em Porto Alegre

No dia 14, o deputado Artagão Júnior representou a Assembleia Legislativa do Paraná na VII Reunião 
Ordinária da Diretoria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais), entidade 
da qual o deputado também é 1º vice-presidente. Discutiram, entre outros assuntos, a dívida dos 
Estados com a União. 
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UNALE em Natal
O deputado Artagão Júnior também foi à capital do Rio Grande do Norte, Natal, nos dias 29, 30 e 
31, para a  XVI Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE). O evento 
teve como tema principal “Matriz energética e alternativas para o futuro”. O encontro, com mais 
de 1200 participantes, teve palestras e reuniões paralelas, discutindo também a realização da 
Copa do Mundo no Brasil, os direitos das mulheres e o pacto federativo. 
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Agenda no Vale do Ivaí

Rio Branco do Ivaí Rosário do Ivaí Cambira

Grandes Rios Ivaiporã São Pedro do Ivaí
Cândido de Abreu O deputado cumpriu extenso roteiro no Vale do Ivaí nos dias 17 

e 18. Em cada município visitado, uma reunião com lideranças e 
pré-candidatos a prefeito. Em Cambira, o deputado Artagão 
Júnior ao lado do governador Beto Richa  participou do anúncio 

da duplicação da , ligando Apucarana, Cambira e 
Jandaia do Sul. A intervenção de 10,9 quilômetros receberá um 

investimento de .

BR-376

R$ 42 milhões

Mais recursos para a Saúde 
Em audiência com o secretário da Saúde, 

foram garantidos em recursos para equipar 
o recém criado Consórcio Intermunicipal de Saúde Paraná 
Centro, com sede em . Também fazem parte do consórcio 

, , , , 
 e . 

O prefeito de Pitanga, Altair Zampier, saiu da audiência com mais 
uma boa notícia: o secretário Caputo Neto deu o “sinal verde” 

para a execução de projeto no valor de para a reforma do Centro de Saúde. 

Michele Caputo Neto, 

  R$ 100 mil
Pitanga

Palmital Manoel Ribas Santa Maria do Oeste Nova Tebas Boa 
Ventura de São Roque Mato Rico

 R$ 200 mil 

RECAPE ASFÁLTICO Em fase de licitação

Lidianópolis 
e Palmital  
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R$ 400 mil para a UPA de Ivaiporã
O deputado Artagão Júnior recebeu, no dia 23 um 
comunicado do secretário de Saúde, Michele Caputo 
Neto, garantindo a liberação de R$ 400 mil para a 
construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento). 
Os vereadores de Ivaiporã Mario Hort, José Maria 
Carneiro e Edivaldo Montanheri (Sabão) souberam da 
notícia através do deputado. A UPA vai beneficiar 
também Ariranha do Ivaí, Jardim Alegre, Arapuã, 
Lidianópolis e Lunardelli. Todos fazem parte do 
Consórcio Intermunicipal de Saúde de Ivaiporã (CIS).
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O deputado Artagão Júnior participou de uma audiência 
no dia 24 no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) para 
reivindicar a elevação da Comarca de Prudentópolis à 
Entrância Intermediária.  A audiência foi com o 
presidente do TJ-PR, Miguel Kfouri Neto, juntamente 
com a juíza de Direito da Comarca, Michelle Delezuk; a 
presidente da subseção da OAB, advogada Vera Regina 
Grande de Moura Cordeiro e o vice Fernando Estevão 
Deneka; o advogado Ayr Azevedo de Moura Cordeiro, 
além de representantes da Seccional e do TJ-PR. 

Judiciário de Prudentópolis

PMDB de Guarapuava
O deputado Artagão Júnior, no último dia 25, foi a Guarapuava, 
quando se reuniu com membros do PMDB local: professor Carlos 
Alberto Gomes e o presidente Dr. Severino Dourado. Discutiram, 
entre outros assuntos, os rumos para as eleições municipais 
deste ano.  

Reforma garantida em 
Colégio de Guarapuava  
O deputado Artagão Júnior comemora a liberação de 
da Secretaria de Educação para a reforma do Colégio Estadual 
César Stange, em Guarapuava. Os recursos repassados ao Núcleo 
Regional de Educação serão utilizados para pintura externa, 
reforma total dos banheiros e a construção de uma passarela 
ligando o setor administrativo às salas de aula. Esse é um pleito 
apresentado ao deputado Artagão Júnior pela comunidade 
escolar do César Stange, liderada pelo diretor Marlon Douglas 
Pires.
Ao lado, fotos atuais do colégio. 

R$ 101 mil 
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Pitanga

Lidianópolis Campo Bonito
e N. Sen. das Graças

Pastor Joni Roger Oliveira

Mais atendimentos no gabinete

Inácio Martins Ariranha do Ivaí
Marilândia do Sul
e Cambira

Payçandu Novo Itacolomi

Este é apenas um resumo das atividades 
do deputado Artagão Júnior no mês de 

maio. Fique por dentro acessando o site

Siga também no Twitter:  

 
www.artagaojunior.com.br

@artagaojunior
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Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Praça Nossa Senhora da Salete, s/nº
Térreo – Gabinete 7

CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079 / 3253-0005

Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@pr.gov.br

Jornalista responsável:
Victor Almeida
DRT: 7800-PR

Godoy Moreira


