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HELINHO DO POSTO E MIRIAM MARCONATO EM PRUDENTÓPOLIS 

Em Prudentópolis, no 
dia1º, o deputado Artagão 
Júnior esteve em dois 
comícios do candidato a 
prefeito Helinho do Posto 
e da vice Miriam 
Marconato, na 
comunidade de Palmital e 
no distrito de Patos 
Velhos. Os presentes 
puderam conhecer as 
propostas dos candidatos 
da coligação 
“Prudentópolis merece 
mais” e ouvir o deputado 
Artagão Júnior assumindo 
o compromisso de ser o 
representante do 
município junto ao 
Governo do Estado.  

IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - CENTRAL PONTA GROSSA 
Voltando para Curitiba, no mesmo dia, Artagão Júnior passou por Ponta Grossa, onde participou 
da Vigília Jovem “Próxima Parada” da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O evento contou com a 
presença de centenas de convidados de toda a região, com orações, testemunhos, teatro 
cristão, música e pregação. “

”, 
disse o deputado.  

Fico muito feliz em poder participar deste evento. Parabenizo os 
distritos e igrejas participantes desta vigília de fortalecimento de fé e crescimento espiritual
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APOIO À CIDA QUEIROGA PARA A CÂMARA DE CURITIBA  
No dia 4, o deputado 
Artagão Júnior participou de 
uma reunião em prol da 
candidatura da líder 
comunitária Cida Queiroga 
a vereadora de Curitiba. 
Cida realiza trabalhos 
voluntários na área social 
curitibana há mais de 30 
anos. Também esteve 
presente na reunião 
Rodrigo Rocha Loures, ex- 
deputado federal e atual 
chefe de gabinete do vice-
presidente da República, 
Michel Temer. 
‘‘

’’, 
resumiu Artagão Júnior.

Conheço a Cida há muitos 
anos. Sei do seu potencial e 
do seu amor pelo próximo

CONFIRMADO O BOMBEAMENTO DO NOVO POÇO 
ARTESIANO DE ARIRANHA DO IVAÍ

O sofrimento da população de Ariranha do Ivaí em relação 
à qualidade precária da água está com os dias contados. 
O deputado Artagão Júnior confirmou na Sanepar, no dia 
5, que o novo poço artesiano terá a obra de 
bombeamento concluída. O poço será abastecido pelo 
Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios 
subterrâneos de água doce do mundo. A obra será 
realizada depois de várias audiências (foto) que o 
deputado Artagão Júnior e o prefeito Carlão realizaram 
com o diretor-presidente da Sanepar, Fernando Ghignone, 
sempre expondo a necessidade real do novo poço, que 
possui 438 metros de profundidade. 

FEDERAÇÃO DOS EMPREENDEDORES ADVENTISTAS DO BRASIL  
Um dos dirigentes da Federação dos 
Empreendedores Adventistas do Brasil 
(FE), José Ariel Silva, fez uma visita de 
cortesia ao deputado Artagão Júnior no 
dia 5. Na oportunidade, conversaram 
sobre os projetos sociais realizados 
pela FE em todo o Brasil e também 
sobre os incentivos para realizá-los no 
Paraná.  
A FE tem o objetivo de estimular, apoiar 
e desenvolver ações voluntárias de 
solidariedade Cristã, na assistência e 
desenvolvimento de pessoas nas 
comunidades carentes de todo o Brasil.
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Do dia 5 ao dia 9, o deputado Artagão Júnior percorreu 13 municípios 
da sua base política, quando participou de reuniões, carreatas e 
comícios com os candidatos que apoia. Confira quais os municípios que 
passou e quem são os candidatos a prefeito e vice: 

Nova Cantu

Campina da Lagoa

Altamira do Paraná

Laranjal

(Airton Agnolin e Vanderlei)

(Professor Ademar e Claudete)

(Evaldo Rak e Zulmira)

(Flaviane e Gerso Baitaca)

Palmital
(Zezé da Ambulância e Rosilda)

Turvo
(Nacir Bruger e Miguel Petrin)

Santa Tereza do Oeste
(Amarildo Rigolin e Nizio)

Pinhão
(Dirceu de Oliveira e Zé do Zoraldo)

Rio Bonito do Iguaçu
(Rildo Safraider e Enio Pasqualin)

Irati
(Jorge Derbli e Lucimara)

Imbituva
(Zezo Pontarolo e Renato Schwab)

Fernandes Pinheiro
(Oziel Neivert e Osmar Vaz Pereira)

Rebouças
(Claudemir e Antonio Padilha)

CONFIRA AS FOTOS  

NOVA CANTU  

CAMPINA DA LAGOA 

ALTAMIRA DO PARANÁ 
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LARANJAL 

PALMITAL 

TURVO 

SANTA TEREZA DO OESTE

PINHÃO
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RIO BONITO DO IGUAÇU

IRATI

IMBITUVA

FERNANDES PINHEIRO

REBOUÇAS
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APOIO À CANDIDATURA DE BUDZIAK EM PALMEIRA 
No dia 11, o deputado Artagão Júnior foi ao município de Palmeira, onde participou de uma reunião 
na Colônia Witmarsum com o candidato a prefeito Inacio Budziak, com o vice Denilson, candidatos 
a vereador da coligação “Mudar Pra Valer”, além de moradores locais.
O deputado pôde acompanhar as propostas de Budziak e assumir o compromisso de trabalhar 
pelo município de Palmeira junto ao Governo do Estado. 

Do dia 12 ao dia 16, novamente o deputado Artagão Júnior saiu de 
viagem rumo a mais 10 municípios. Confira por onde o parlamentar 
passou e quem são os candidatos a prefeito e vice que ele apoia: 

Tapejara, Nova Tebas, Manoel Ribas, Candói, Virmond, Guarapuava, 
Campina do Simão, Lindoeste, Ibema, Campo Bonito, Guaraniaçu e 
Diamante do Sul. 

Tapejara
(Noé Caldeira Brant e Jair Perez)

Nova Tebas

Guaraniaçu

Campo Bonito
(Renato e Ocalil)

Manoel Ribas
(Viana e Zequinha)

Candói
(Elias Farah e Neiva do Carmo)

Virmond
(Osmar Palinski e Arno)

Campina do Simão 
(Miranda e Beto)

Ibema
(Luiz Pereira do Povo e Hilario Weiss)

(Gilmar Bernardi e Omar Dentista)

(Dona Ana e Paulinho Fin)

Diamante do Sul
(Darci Tirelli e Denir Neves de Souza)

TAPEJARA 

NOVA TEBAS 
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MANOEL RIBAS

CANDÓI

VIRMOND

CAMPINA DO SIMÃO

IBEMA
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CAMPO BONITO

GUARANIAÇU

DIAMANTE DO SUL

MAIS DE R$ 2 MILHÕES PARA A EDUCAÇÃO DE ARIRANHA DO IVAÍ

No dia 17, o deputado recebeu, na Sedu, a 
autorização para a licitação da continuidade 
da obra da escola municipal de Ariranha do 

Ivaí, no valor de R$ 2.412.985,41, com 
contrapartida da prefeitura de R$ 
194.177,66. 
“Fico feliz por termos conseguido passar 
por mais esta etapa. Foram meses de 
trabalho para que conseguíssemos 
ajustar as planilhas após a empresa que 
iniciou a obra ter desistido. Parabéns, 
Ariranha do Ivaí”, exaltou Artagão Júnior.   

CALÇAMENTO
O deputado ainda recebeu a homologação 
para o início da pavimentação de 7.714,92 
m² no quadro urbano, mais a construção de 
galerias pluviais, calçadas e meio-fios. O 
investimento será de R$ 375 mil. 
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APRESENTAÇÃO DA ADRA NA SESSÃO PLENÁRIA  
Também no dia 17, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou representantes da 
ADRA (Agência Adventista de 
Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), 
na sessão plenária da Assembleia. Na 
oportunidade, o pastor Paulo Lopes, diretor 
da ADRA em oito países da América do Sul, 
fez uma explanação dos trabalhos sociais e 
filantrópicos realizados pela instituição. 
Também estiveram presentes o pastor 
Gerson Marques - diretor da ADRA no 
Paraná -, o pastor Elmar Borges – diretor de 
comunicação e da juventude adventista no 
sul do Brasil-, além de demais integrantes 
da ADRA.
A ADRA tem 56 anos de atuação e atende a 
20 milhões de pessoas em todo o mundo.
Artagão Júnior usou a palavra. “A ADRA 
age como se fosse um braço do poder 
público e ajuda aqueles que precisam em 
diversas áreas, dando capilaridade a 
muitas ações. É importante destacar que 
é um trabalho voluntário, portanto são 
pessoas que se dedicam em ajudar o 
próximo”, disse o parlamentar.

De  11 a 14 de outubro, está prevista a 
participação de cerca de 8 mil jovens no 
Campori em Foz do Iguaçu. O deputado 
Artagão Júnior, que trabalhou na 
viabilização do local do evento (centro de 
convenções), conversou sobre os 
preparativos com o pastor Elmar Borges.  

CAMPORI EM FOZ DO IGUAÇU
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Do dia 19 ao dia 30, o deputado Artagão Júnior concluiu o mês 
de setembro com mais viagens em apoio a campanhas de 
candidatos de sua base de atuação. Desta forma, firmou 
compromissos de trabalho na função de representante destes 
municípios junto ao governo do estado.

CÂNDIDO DE ABREU

IVAIPORÃ

JARDIM ALEGRE

CRUZMALTINA

CONFIRA AS FOTOS  
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GUARAPUAVA

INÁCIO MARTINS

RIO AZUL

IRATI 

REBOUÇAS
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GRANDES RIOS

LIDIANÓPOLIS

LUNARDELLI

NOSSA SENH. DAS GRAÇAS

GODOY MOREIRA
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SÃO JOÃO DO IVAÍ

SÃO PEDRO DO IVAÍ

NOVA LARANJEIRAS

LARANJEIRAS DO SUL

RIO BONITO DO IGUAÇU
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SULINA

MARILÂNDIA DO SUL

LARANJAL

PALMITAL

PITANGA
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TURVO

Gabinete Parlamentar
Assembleia Legislativa 
do Estado do Paraná

Praça Nossa Senhora da Salete, s/nºTérreo – Gabinete 7CEP 80.530-911Fone: (41) 3350-4079 / 3253-0005Centro Cívico – Curitiba/PRE-mail: artagaojunior@pr.gov.br

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

setembro. 
Fique por dentro acessando 

o site

Siga também no Twitter: 
 

 
www.artagaojunior.com.br

@artagaojunior

Jornalista responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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