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Com 46% dos votos válidos Jair 
Bolsonaro (PSL) enfrentará Fer-

nando Haddad (PT) que alcançou 
29,2 % dos votos no segundo turno 
das eleições presidenciais. O pleito 
está marcado para o próximo dia 

28 de outubro.
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Os candidatos Orio-
visto Guimarães (Po-
demos) e Flávio Arns 
(Rede) foram eleitos 
senadores pelo Paraná. 
Com 100% das urnas 
apuradas, eles ficaram 
com 29,1% e 23%, res-

pectivamente.
O candidato Rober-

to Requião, que dispu-
tava a reeleição, ficou 
em terceiro lugar, com 
15% dos votos válidos. 
Os dois candidatos re-
cém-eleitos vão ocupar 

uma cadeira no Senado 
ao lado de Álvaro Dias 
(Podemos), que assu-
miu em 2014 e tem mais 
quatro anos de manda-
to.

O ex-governador 
Beto Richa (PSDB), que 

foi preso temporaria-
mente durante o perío-
do eleitoral, teve apenas 
3,7% dos votos válidos, 
ficando atrás de Alex 
Canziani (PTB) com 
12,8% e Miriam Gonçal-
ves do PT com 5,9%.

Oriovisto Guimarães e Flávio Arns 
são eleitos senadores pelo Paraná

PT e PSL são os que mais elegeram 
para a Câmara dos Deputados

Polícia fecha boca de fumo e apreende 
60 pedras de crack no Jardim Ceres

Após arrombar residência, 
infrator é preso pela Polícia Militar

Senado Paraná

Bancadas

Tráfico

Roubo

Legendas Posse

No fim da tarde de quar-
ta-feira, 03, por volta das 
17h30min, as Polícias Civil 
e Militar, em operação con-
junta, fecharam um ponto 
de comercialização de en-
torpecentes que funcionava 
no bairro Jardim Ceres.

Após diversas denún-
cias, a residência foi abor-
dada pelos policiais nesta 
quarta-feira. No local foram 
identificadas diversas pes-
soas da mesma família, den-
tre elas, três adolescentes. 
Uma mulher de 54 anos, o 

marido de 35 anos e a filha 
dele de 18 anos, foram de-
tidos.

Na residência foram 
apreendidas no total 60 pe-
dras de crack, um veículo 
Fiat/Uno (utilizado no co-
mércio dos entorpecentes), 
certa quantia em dinherio, 
sete aparelhos celulares, 
dentre outros eletroeletrô-
nicos, além de alguns ma-
terias para embalagem da 
droga. Diante dos fatos, os 
envolvidos foram encami-
nhados à Delegacia da Po-
lícia Civil para as devidas 
providências.

Um homem de 43 anos 
de idade foi detido por Po-
liciais Militares do 1º BPM 
na manhã da última quar-
ta-feira, 03. A ocorrência foi 
registrada na Vila Kennedy.

Pouco tempo depois 
de arrombar um imóvel da 
região e furtar do local um 
televisor de 32 polegadas, 
o suspeito foi flagrado pela 

PM carregando o aparelho 
em via pública.

A vítima, proprietária do 
imóvel, ao perceber a inva-
são, escondeu-se num dos 
cômodos da casa, de onde 
ligou para o “190”. A ação 
rápida da PM resultou na 
prisão do arrombador e na 
recuperação do objeto sub-
traído, instantes depois do 
delito. Ambos foram enca-
minhados à delegacia local.

ARAPOTI

JAGUARIAÍVA

Dupla Oriovisto e Flávio Arns surpreenderam e desbancaram 
Requião e Richa. Foto: Divulgação

No início da noite da 
última terça-feira, 02, o 
gerente da casa lotérica de 
Arapoti foi emboscado por 
dois elementos que estavam 
em um automóvel Monza, 
com placas de Itaí/SP. Por 
volta das 18h30min, eles 
fecharam o carro da vítima 
nas proximidades do Giná-
sio Chapelão. Eles estavam 
armados com revólveres e 
levaram um malote carrega-
do com dinheiro. O homem 
estava retornando para a 
sua residência após sair da 
casa lotérica.

Segundo a Polícia Mi-
litar (PM), os criminosos, 

após fecharem o carro da 
vítima, desceram do Monza 
e apontaram a arma para o 
gerente. Ele ainda tentou 
escapar dos assaltantes, 
mas não conseguiu, pois 
veículos que vinham atrás, 
acabaram o bloqueando.

Os dois assaltantes pe-
garam o malote, abandona-
ram o Monza que usaram 
no crime e fugiram a pé 
para o meio de uma floresta 
de eucaliptos nas proximi-
dades. O valor levado pelos 
elementos não foi divul-
gado pela PM. Segundo os 
policiais, provavelmente os 
criminosos observaram a 
rotina do gerente antes de 
cometer o crime.

Os partidos PT e PSL fo-
ram os que mais elegeram 
deputados federais para a 
Câmara para os próximos 
quatro anos. O MDB, que 
durante os últimos anos foi a 
maior bancada da Casa, per-
deu espaço, enquanto o Par-
tido Novo conquistou mais 
cadeiras. O levantamento foi 
feito pela Câmara dos Depu-

tados.
Se em 2014, o PT cujo 

candidato disputada o segun-
do turno das eleiçõespresi-
denciais, Fernando Haddad, 
elegeu 69 deputados, desta 
vez foram 56 deputados. O 
PSL, legenda do também 
candidato Jair Bolsonaro, 
saltou de um deputado eleito, 
há quatro anos, para 52.

O MDB, que tradicional-
mente integra a Presidên-
cia da Câmara e do Senado, 
caiu para quase metade em 
tamanho. Em 2014, foram 
eleitos 65 deputados, agora 
serão 34 parlamentares. O 
Partido Novo, que lançou o 
empresário João Amoêdo à 
Presidência, conseguiu oito 
deputados.

ARAPOTI

Gerente de lotérica é 
emboscado e assaltado 

quando chegava em casa

À mão armada

No total, serão 30 legen-
das com representação na 
Câmara. O tamanho das ban-
cadas é importante para que 
os deputados sejam indica-
dos para funções específicas 
e relevantes no funciona-
mento do Parlamento.

Pelo Regimento Interno 
da Câmara e negociações, o 
maior partido ou bloco tem 
peso na escolha dos da Presi-
dência da Casa e para ocupar 
o comando de comissões de 
maior destaque, como a de 
Constituição e Justiça e a de 
Finanças e Tributação.

Os deputados tomam 
posse em fevereiro de 2019. 
Até lá, há negociações sobre 
cargos federais e estaduais, 
assim como a possibilidade 
de mudanças de partidos po-
líticos.

De acordo com o levan-
tamento da Câmara, a reno-
vação foi elevada. Em Mato 
Grosso e no Distrito Federal, 
apenas uma em oito cadeiras 
é de deputados reeleitos. Eri-
ka Kokay (PT) foi reeleita pelo 
DF e Carlos Bezerra (MDB) 
por MT. Os demais são no-
vatos na Câmara dos Depu-

tados.
O Piauí, por outro lado, 

reelegeu sete dos dez deputa-
dos federais de sua bancada. 
O Rio Grande do Sul reelegeu 
a maior parte da bancada: 19 
foram reeleitos e 12 são nova-
tos.

Os resultados finais deste 
domingo poderão ser altera-
dos em decorrência de even-
tuais recursos decididos pela 
Justiça Eleitoral. O Judiciário 
analisa ações sobre abuso do 
poder econômico e político 
nas eleições, cumprimento de 
critérios para assumir o cargo 
e o atendimento dos requisi-
tos da Lei da Ficha Limpa.
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O candidato Jair Bolsonaro 
(PSL) teve a maioria dos votos vá-
lidos em 16 estados e no Distrito 
Federal. Fernando Haddad (PT) ga-
nhou em nove estados, a maioria no 
Nordeste. Ciro Gomes teve a maior 
votação apenas no Ceará, com 41% 

dos votos válidos. Bolsonaro e Had-
dad voltam a se enfrentar no segun-
do turno no dia 28 de outubro.

Bolsonaro: Paraná, Santa Ca-
tarina, Rio Grande do Sul, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Acre, Amapá, Amazonas, 

Rondônia, Roraima, Tocantins, Dis-
trito Federal, Goiás, Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul.

Haddad: Alagoas, Bahia, Mara-
nhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe e Pará.

Ciro: Ceará

O Solo e a sociedade

Marcos Bassaco, Dr - Engenheiro Florestal - Crea 207673/D
Mestre em Ciências Florestais; Doutor em Ciências do Solo
Professor do Curso de Engenharia Florestal - FAJAR

Engenharia Florestal
FatiFajar

Quando pensamos em um ambiente que possui di-
versas funcionalidades e seja de vital importância para a 
sociedade, muitas coisas nos vêm à cabeça, mas dificil-
mente, o SOLO será a nossa primeira opção. M e s m o 
estando ele presente em todos os momentos de nossas 
vidas, sendo suporte de edificações, meio de sustentação 
da vida e substrato para produção agrícola e florestal, 
nós nunca damos a devida atenção a esse recurso funda-
mental para a nossa qualidade de vida e bem-estar. 

as, quando vemos o solo como o principal produtor 
dos nossos alimentos, ele começa a ter vital importância 
econômica, principalmente, no contexto nacional. Nos-
so país é, reconhecidamente, dependente do agrone-
gócio, estando entre os principais produtores de grãos, 
proteína animal, além dos produtos florestais (celulose, 
papel, madeira, laminados, placas, etc.).

Nesse contexto, nada mais importante do que saber 
aproveitar esse recurso natural tão importante de ma-
neira racional e sustentada. Assim, a Engenharia Flores-
tal, ramo das ciências agrárias que está envolvido com 
a preservação e a sustentabilidade dos ecossistemas 
florestais, tem, através de seus profissionais, a compe-
tência, dentre tantas, de desempenhar as atividades re-
lacionadas aos processos de utilização e conservação do 
solo.

Além disso, cabe aos Engenheiros Florestais desem-
penhar as atividades voltadas para as recomendações de 
fertilizantes, corretivos (calagem), condicionantes (ges-
sagem e fosfatagem) e preparo do solo. Técnicas essas 
que visam elevar a produtividade florestal e conservar o 
solo e a água. É fato que quando fazemos a adubação e 
a correção correta do solo, os plantios florestais podem 
atingir altas produtividades, muitas vezes, superiores a 
50% em relação as recomendações incorretas. 

Outra preocupação crescente é em relação à perda 
de solos, as quais podem passar de uma tonelada por 
hectare-ano em áreas mal manejadas, devido, princi-
palmente, à erosão do solo. Dessa forma, a conserva-
ção do solo e água, além de serem fundamentais, são 
obrigatórios e estão previstos na Lei Estadual 8.014 de 
14/12/1984 e Decreto Estadual 4.966 de 29/08/2016. 

Diante disso, quando precisar plantar florestas, cha-
me o Engenheiro Florestal! Quando precisar de orien-
tação das melhores técnicas de preparo e conservação 
do solo, não pense duas vezes, chame o Engenheiro Flo-
restal!

Os candidatos Jair Bol-
sonaro (PSL) e Fernando 
Haddad (PT) decidirão no 
segundo turno quem será o 
presidente do Brasil pelos 
próximos quatro anos, con-
forme a apuração realizada 
pelo Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) na noite deste 
domingo (7). Após 100% dos 
votos computados, Bolsona-
ro alcançou 46% dos votos 
válidos contra 29,2% de Had-
dad. Ambos disputam a Pre-
sidência pela primeira vez.

Esta é a oitava eleição 
presidencial por meio do 
voto direto desde a redemo-
cratização, no fim da década 
de 1980. O vencedor gover-
nará o Brasil de 1º de janei-
ro 2019 a 31 de dezembro de 
2022.

O candidato Ciro Gomes 
(PDT) disse, em entrevista, 

O candidato Ratinho 
Júnior (PSD) venceu a 
disputa para o governo do 
Paraná no 1º turno, com 
59,9% dos votos válidos. 
A atual governadora Cida 
Borghetti (PP) ficou em 
segundo lugar, com 15,5% 
dos votos válidos. João 
Arruda do MDB ficou na 
terceira colocação com 
13,1% dos votos válidos, 
seguido de Dr. Rosinha 
do PT com 8,6%.

Filho do apresentador 
de televisão Carlos Mas-
sa, o Ratinho, estreou 
na política com 21 anos, 
quando foi eleito deputa-
do estadual pelo PSB, no 
Paraná. Em 2006, con-
correu a deputado fede-
ral, pelo PPS, e conquis-
tou uma vaga na Câmara 
Federal.

Foi reeleito em 2010, 
dessa vez, filiado ao PSC. 
Dois anos depois, tentou, 

sem sucesso, ser prefeito 
de Curitiba. Após a der-
rota, voltou a atuar na 
capital paranaense: foi 
secretário estadual de De-
senvolvimento Urbano, 
no primeiro governo do 
tucano Beto Richa.

Em 2014, elegeu-se 
deputado estadual, com 
mais de 300 mil votos, a 
maior votação do Para-
ná. Durante o mandato 
na Assembleia Legislati-
va, assumiu novamente a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, mas tenta 
se desvincular politica-
mente do ex-governador.

Natural de Jandaia do 
Sul, tem 37 anos. É for-
mado em Propaganda e 
Marketing pela Faculdade 
Internacional de Curitiba 
e pós-graduado em Direi-
to do Estado pela Univer-
sidade Católica de Brasí-
lia.

Bolsonaro e Haddad 
farão segundo turno

Ratinho Júnior é eleito governador 
do Paraná no primeiro turno

Bolsonaro vence em 17 estados, 
Haddad em nove e Ciro ganha no Ceará

Eleições 2018 - Presidente

Eleições 2018 - Governador

Resultados:

que nesta segunda (8) deve 
anunciar se vai apoiar algum 
dos dois candidatos no se-
gundo turno, mas adiantou 
que “ele, não”.  “Eu defendo 
a democracia, essa é a minha 
vida”, disse ele.  A candidata 
da Rede, Marina Silva, disse 
que o partido vai se reunir 
para definir sobre apoio no 
segundo turno, mas adiantou 
que o partido será com certe-
za oposição seja Haddad ou 
Bolsonaro que vença. 

Já Geraldo Alckmin afir-

mou que vai se reunir com o 
partido e espera definir uma 
posição até esta terça-feira, 
09. João Amôedo também 
já se manisfestou que não 
pretende apoiar o PT neste 
segundo turno.

100% das urnas
1º Jair Bolsonaro – 

PSL – 46% (2º turno) – 
49.275.358 votos

2º Fernando Haddad 
– PT – 29,2% (2º turno) 

– 31.341.839 votos
3º Ciro Gomes – PDT – 

12,4% - 13.334.074 votos
4º Geraldo Alckmin - 

PSDB – 4,7% - 5.096.277 
votos

5º João Amôedo – Novo 
– 2,51% - 2.679.596 votos

6º Cabo Daciolo – Patri – 
1,26% - 1.348.317 votos

7º Henrique Meirelles –
MDB- 1,21% - 1.288.941 vo-
tos

8º Marina Silva – REDE 
– 1% - 1.069.538 votos

9º Alvaro Dias – PODE – 
0,8% - 859.574 votos

10º Guilherme Boulos – 
PSOL – 0,5% - 617.115 votos

11º Vera Lúcia – PSTU – 
0,05% - 55.759 votos

12º Eymael – DC – 0,04% 
- 41.708 votos

13º João Goulart Filho – 
PPL – 0,03% - 30.176 votos

Ratinho Jr. venceu com folgas no 1º turno. Foto: Rodrigo Félix Leal
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Ativos do Sicredi crescem 20,6% no 
1º semestre e totalizam R$ 87,8 bilhões

Financeiro

O Sicredi – instituição financeira coo-
perativa com mais de 3,8 milhões de asso-
ciados e atuação em 22 estados brasileiros 
e no Distrito Federal – anunciou os resul-
tados financeirosdo primeiro semestre de 
2018. De acordo com as Demonstrações 
Financeiras Combinadas, o resultado lí-
quido cresceu 11% e o patrimônio líquido 
do Sicredi registrou aumento de 17,1%, 
quando comparado ao mesmo período do 
ano anterior, totalizando, respectivamen-
te, R$ 1,36 bilhão e R$ 13,8 bilhões. Já os 
ativos atingiram R$ 87,8 bilhões, cresci-
mento de 20,6% no comparativo com o 
primeiro semestre de 2017.

Na captação, o Sicredi obteve um cres-
cimento de 20,8% em depósitos totais na 
comparação com o mesmo período do 
ano passado, alcançando R$ 57,2 bilhões. 
No mesmo período, a poupança – um dos 
focos da instituição financeira cooperati-
va, tendo em vista que incrementa e au-
xilia a fomentar o crédito rural – teve um 
aumento de 49,9%, atingindo R$ 11,6 bi-
lhões.Já a carteira de créditototalizou R$ 
45,7 bilhões, um incremento de 23,5% em 
relação ao mesmo período de 2017.A car-
teira de crédito rural fechou em R$ 17,5 
bilhões no primeiro semestre de 2018, 
com crescimento de 14% em comparação 
ao mesmo período de 2017.

Mesmo com a ampliação da cartei-
ra de crédito, o índice de inadimplência 
do Sicredi manteve-se decrescente, com 
1,51% (no primeiro semestre de 2017 era 
2,04%). Vale ressaltar que, por conhe-

cer melhor o associado e manter com 
ele uma relação na qual o associado é o 
dono do negócio, as cooperativas de cré-
dito apresentam um menor índice de ina-
dimplência, o que permite oferecer taxas 
melhores e condições para empréstimos, 
contribuindo decisivamente para o de-
senvolvimento regional.

“Mais uma vez, o Sicredi registrou 
um forte crescimento em seu balanço fi-
nanceiro combinado, reforçando, assim, 
seu crescimento contínuo e robustez do 

trabalho realizado pelas nossas 116 coo-
perativas”, afirma o presidente-executivo 
do Banco Cooperativo Sicredi, João Tava-
res. “Todo trabalho e resultados são fruto 
da cooperação de nossos colaboradores e 
mais de 3,8 milhões de associados, que 
são os donos do negócio e atuam, igua-
litariamente, nas decisões e rumos das 
cooperativas de crédito que compõem o 
Sicredi. Com a expansão para novas loca-
lidades, estamos fortalecendo a presença 
nacional com atuação regional”, enfatiza 

Tavares.
O Sicredi também registrou um au-

mento em seu número de agências, che-
gando a 1.611 em todo o Brasil. De janeiro 
a junho deste ano, foram 46 novas inau-
gurações, entre elas agências no Distrito 
Federal e em Minas Gerais, marcando 
a entrada do Sicredi nessas duas unida-
des federativas. Outro destaque deste 
primeiro semestre foi o lançamento da 
conta digital Woop Sicredi, uma solução 
financeira cooperativa para um público 
conectado e jovem de espírito, que procu-
ra resolver suas necessidades financeiras 
virtualmente, ao mesmo tempo em que 
colabora para o desenvolvimento da sua 
comunidade. O Woop Sicredi faz parte 
da transformação digital do Sicredi, que 
inclui a substituição progressiva dos sis-
temas que processam os produtos e ser-
viços (core bancário). “O movimento de 
aumento do número de agências somado 
àoferta digital, o Woop Sicredi, demons-
tra a nossa visão de atender às demandas 
do consumidor de perfil mais digital, sem 
perder a essência de estarmos próximos 
dos associados”, contextualiza Tavares.

Pioneiro no segmento de cooperativis-
mo de crédito no País ereferência nacio-
nal e internacional pela organização em 
Sistema, com padrão operacional e uti-
lização de marca única, o Sicredi conta, 
atualmente, com 116 cooperativas de cré-
dito filiadas, presentes em 1.238 cidades, 
sendo que em 199 delas é a única institui-
ção financeira presente.
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Deputado eleitos

Pedro Lupion e Alexandre Curi foram 
os mais votados em Jaguariaíva

Francischini é o mais votado 
para a Assembleia Legislativa

Com boas votações al-
cançadas na cidade, os de-
putados estaduais Pedro 
Lupion (DEM) e Alexandre 
Curi (PSB) foram respecti-
vamente os deputados fede-
ral e estadual mais votados. 
Pedro Lupion que tentava a 
vaga no Congresso Nacional 
pela primeira vez teve 2.771 
votos. Já para deputado 
estadual, Curi teve 2.047 

votos. Confira os cinco de-
putados mais votados em 
Jaguariaíva.

Deputado federal 
1º Pedro Lupion (DEM) 

– 2.771 votos (Eleito)
2º Sandro Alex (PSD) – 

2.597 votos (Reeleito)
3º João Gaúcho (PSL) – 

2.140 votos
4º Márcio Pauliki (SD) – 

1.838 votos
5º Aliel Machado (PSB) 

– 804 votos (Reeleito)

Deputado estadual
1º Alexandre Curi (PSB) 

– 2.047 votos (Reeleito)
2º Delegado Francis-

quini (PSL) – 1.780 votos 
(Eleito)

3º Juninho Pemac (PV) 
– 1.734 votos

4º Nereu Moura (MDB) 
-  1.541 votos

5º Plauto (DEM) – 1.103 
votos (Reeleito)

A Assembleia Legislativa 
teve uma renovação de 39% 
nas eleições de 2018. Dos 54 
deputados, 33 foram reeleitos e 
vinte e um novatos vão compor 
o Legislativo estadual a partir 
de janeiro. O índice é o mesmo 
registrado em 2014.

O deputado federal Fer-
nando Francischini, do PSL, 
foi o mais votado e com mais 
de 427.627 votos, “puxou” a 
eleição de uma bancada de oito 
deputados, a maior da Casa, 
im-pulsionado pela onda favo-
rável ao partido do presiden-
ciável Jair Bolsonaro (PSL) no 
Estado. Além disso, o filho de 
Francischini, o deputado esta-
dual Felipe Francischini (PSL), 
foi o segundo mais votado para 
a Câmara Federal, com 241.537 
votos.

A segunda maior bancada 
será a do PSD do governador 
eleito Ratinho Júnior, com 
seis deputados. Além disso, o 
PSC, antigo partido de Ratinho 
Jr, que compõe um bloco com 
o PSD, elegeu outros quatro 
parlamentares. O PSB -  que 
apoiou a reeleição da governa-
dora Cida Borghetti (PP) - ele-
geu a terceira maior bancada, 
com cinco deputados. Ratinho 
Jr, porém, não deve ter difi-
culdade para compor com o 
partido e bancadas de outras 
legendas.

Não conseguiram se reele-
ger os deputados Adelino Ri-
beiro (PRP), o líder da bancada 
do MDB, Nereu Moura, a Can-
tora Mara Lima (PSC), Hus-

sein Bakri (PSD), Élio Rusch 
(DEM), Evandro Júnior (PSD), 
Péricles de Mello (PT), André 
Bueno (PSDB), Ademir Bier 
(PSD), Alexandre Guimarães 
(PSD), Cláudio Palozi (PSC), 
Cláudia Pereira (PSC) e Wilson 
Quinteiro (PSDB).

Deputados estaduais:
Delegado Francischini PSL 

7,51% 427.627, Alexandre Curi 
PSB 2,59% 147.547, Profes-
sor Lemos PT 1,49% 84.874, 
Requião Filho MDB 1,45% 
82.627, Tiago Amaral PSB 
1,39% 79.433, Romanelli PSB 
1,29% 73.381, Tadeu Veneri PT 
1,22% 69.291, Guto Silva PSD 
1,17% 66.398, Evandro Araujo 
PSC 1,14% 64.756, Paulo Litro 

JAGUARIAÍVA

Plauto e Sandro Alex foram os 
deputados mais votados em Arapoti

O deputado estadual 
Plauto Miró Guimarães 
do (DEM) teve 1.392 vo-
tos e foi o mais votado em 
Arapoti. Já o deputado fe-
deral mais votado foi San-
dro Alex (PSD) com 1.793 
votos. Ambos alcançaram 
a reeleição. Confira a lista 
com os cinco deputados es-
taduais e federais mais vo-

tados na cidade:

Deputado Federal
1º Sandro Alex (PSD) – 

1.793 votos (Reeleito)
2º Mounir Chaowiche 

(PSDB) – 1.405 votos
3º Márcio Pauliki (SD) 

– 990 votos
4º Marco Brasil (PP) – 

956 votos
5º Sérgio Souza MDB) 

– 930 votos (Reeleito)

Deputado Estadual
1º Plauto (DEM) – 

1.392 votos (Reeleito)
2º Delegado Francis-

quini (PSL) – 1.261 votos 
(Eleito)

3º Paulo Litro (PSDB) – 
862 votos (Reeleito)

4º Alexandre Curi ( 
PSB) – 757 votos (Reeleito)

5º Zampier (PR) – 529 
votos

ARAPOTI

PSDB 1,08% 61.707, Delega-
do Jacovos PR 1,08% 61.307, 
Gilberto Ribeiro PP 1,06% 
60.489, Marcio Nunes PSD 
1,04% 59.192, Coronel Lee PSL 
1,02% 58.336, Artagão Junior 
PSB 1,01% 57.361, Tião Medei-
ros PTB 0,95% 54.275, Michele 
Caputo PSDB 0,90% 51.234, 
Maria Victoria PP 0,88% 
50.361, Alexandre Amaro PRB 
0,87% 49.538, Cristina Silvestri 
PPS 0,86% 48.691, Cobra Re-
porter PSD 0,83% 46.982, Ani-
belli Neto MDB 0,82% 46.692, 
Tercilio Turini PPS 0,81% 
46.104, Gilson de Souza PSC 
0,81% 46.102, Luiz Carlos Mar-
tins PP 0,77% 43.954, Traiano 
PSDB 0,77% 43.601, Marcel 
Micheletto PR 0,76% 43.177, 
Estacho PV 0,76% 43.069, Ho-
mero Marchese PROS 0,74% 
42.152, Jonas Guimarães PSB 
0,74% 41.919, Douglas Fabrício 
PPS 0,72% 40.763, Mauro Mo-
raes PSD 0,69% 39.573, Boca 
Aberta Jr PRTB 0,69% 39.495, 

Marcio Pacheco PPL 0,69% 
39.323, Francisco Buhrer PSD 
0,68% 38.862, Nelson Justus 
DEM 0,67% 38.342, Goura 
PDT 0,66% 37.360, Delegado 
Fernando PSL 0,65% 36.937, 
Arilson Maroldi Chiorato PT 
0,64% 36.492, Plauto DEM 
0,64% 36.332, Reichembach 
PSC 0,63% 35.750, Delegado 
Recalcatti PSD 0,62% 35.307, 
Soldado Fruet PROS 0,62% 
35.230, Mabel Canto PSC 

0,62% 35.036, Soldado Adria-
no Jose PV 0,59% 33.753, Luiz 
Fernando Guerra PSL 0,57% 
32.211, Dr. Batista PMN 0,55% 
31.311, Luciana Rafagnin PT 
0,54% 30.931, Nelson Luersen 
PDT 0,51% 28.869, Ricardo 
Arruda PSL 0,48% 27.566, 
Galo PODE 0,46% 26.203, 
Do Carmo PSL 0,31% 17.695, 
Emerson Bacil PSL 0,31% 
17.625, Subtenente Everton 
PSL 0,23% 13.043.

Não reeleitos

Confira a lista 
completa abaixo:


