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ELEIÇÕES 2022  PARANA.COOP+ REGISTROS DE CANDIDATURAS 

Nesta segunda-feira, 15 de agosto, encerrou o prazo para registro de candidaturas perante a 

Justiça Eleitoral. No Paraná, o TRE recebeu 9 pedidos de registro de candidatura para 

Governador do Estado, 10 pedidos para a disputa ao Senado Federal, 635 para a Câmara dos 

Deputados e 882 para a Assembleia Legislativa do Paraná. Os registros ainda serão submetidos 

à análise da Justiça Eleitoral, que tem até o prazo de 12 de setembro, 20 dias antes do 1º turno, 

para julgar todos os pedidos. No site www.divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga é possível 

consultar os pedidos de registro e acompanhar as homologações realizadas pela Justiça 

Eleitoral. O site, de acesso público, permite a visualização de informações detalhadas sobre os 

candidatos e seus planos de governo de todo o território nacional. 

 

ELEIÇÕES 2022 PARANA.COOP+ CAMPANHA ELEITORAL 

Com o fim do prazo para registro das candidaturas, em 16 de agosto iniciou o período de 

campanha eleitoral. Neste período, partidos políticos e candidatos estão autorizados a divulgar 

suas candidaturas e propostas políticas, além de pedir o voto dos eleitores. Por expressa 

vedação legal as Cooperativas não podem realizar propaganda eleitoral, admitindo-se, contudo, 

a divulgação de pautas e prioridades do movimento cooperativista, desde que, desvinculadas 

de candidatos específicos. 

 

ALEP – BANCO DO BRASIL 

O presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, participou de sessão realizada 

nesta terça-feira (16/08) na Assembleia Legislativa do Paraná, ocasião em que apresentou, 

dentre outros, ações da instituição financeira para o agronegócio. Durante sua fala, o 

Presidente do Banco do Brasil destacou a força do cooperativismo paranaense, referindo-se às 

Cooperativas como um modelo a ser seguido. Participaram da sessão os secretários de Estado 

da Agricultura, Norberto Ortigara, e da Fazenda, Renê Garcia Junior, além de representantes do 

G7, que são as entidades de representação do setor produtivo do Paraná, dentre as quais, a 

Ocepar, representada pelo Presidente José Roberto Ricken. 
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