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ENGENHARIA

Estudantes de
Umuarama conquistam
“Desafio Pontes de
Macarrão” pela 2º vez
PÁG. 4

2º TURNO

Jair Bolsonaro e Fernando
Haddad decidirão eleição
para presidente no
segundo turno

Ratinho Júnior (PSD) venceu em 382 das 399
cidades do Paraná fazendo 60% dos votos
válidos. Aos 37 anos, ele é o político mais novo
da história do Estado desde a redemocratização
a assumir a cadeira do Palácio Iguaçu.

PÁG. 2

PARANAENSE

ELEIÇÕES 2018

Ratinho é eleito
governador do Paraná
com 60% dos votos
Em Nova Esperança Ratinho Junior ganhou
com 7.889 votos ou 60,65% dos votos válidos
PÁG. 3

Tubarão Sub-19 vence
o Coritiba e larga na
frente na terceira fase
do Estadual
PÁG. 5

CRIMINAL

Em Maringá, MPPR
denuncia por feminicídio
e outros dois crimes
homem acusado da morte
de mulher com quem
mantinha união estável
PÁG. 7

Bolsonaro foi o escolhido por 58,59%
dos eleitores nova-esperancenses
Com 100% das urnas apuradas na 71ª ZE pouco depois das 18h de domingo,
(07), o novaesperancense votou para eleger Bolsonaro no 1º turno. PÁG. 8

ESPORTE

Equipe Capelinha F. C.

Resultados dos jogos e destaques da 4ª rodada do
Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Nova Esperança

PÁG. 5
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ARTIGO

IMPOSTO DE
RENDA: O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
Especialista em economia dá dicas
importantes sobre essa tributação

Em agosto, foi liberado o 3º lote de restituição do
Imposto de Renda. Mas o que isso quer dizer? Quem
pode retirar esse valor? De acordo com Pedro Salanek, coordenador de cursos de finanças, o imposto de
renda é o valor anual recolhido pelo governo federal,
descontado do rendimento de pessoas físicas e jurídicas.
Durante o ano, quem possui renda superior ao
valor mínimo definido pelo governo, deve fazer uma
declaração comprovativa dos rendimentos. “A pessoa
paga todos os seus impostos e, com o ajuste da declaração no final do ano, em função das suas despesas
médicas, comeducação, com seus dependentes,o valor pago acabou sendo maior do que deveria. Por conta disso, ela tem direito a restituir parte dessa quantia”,
explica o especialista.
Porém, é necessário que a declaração esteja preenchida corretamente. Caso não haja enquadramento
na malha fina e nenhum questionamento a respeito
de suas tributações, esse dinheiro é liberado pelo governo. Para a declaração, o contribuinte deve fornecer
dados como rendimentos tributáveis, saldo bancário,
bens que adquiriu durante o ano, Pagamentos e doações efetuados, renda variável etc.
É necessário levar uma série de documentos, como
dados da conta bancária para restituição ou débitos
das cotas de imposto apurado, caso haja, CPF, grau
de parentesco dos dependentes e data de nascimento,
endereço atualizado, cópia da última Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (completa) entregue,
atividade profissional exercida atualmente, entre outros diversos.
Segundo Salanek, dentro do site da Receita Federal, a cada mês é possível saberquais as declarações
que já estão liberadas para a restituição. “Para a restituição desse mês de agosto, por exemplo, a pessoa
deve ter feito a declaração até o mês de abril. Assim
ela pode passar a fazer essas consulta todo dia 15 de
cada mês, para ver quais os lotes o governo vai liberar”, conclui.

Bolsonaro (PSL) afirmou que o Brasil não pode "dar mais um
passo à esquerda"

“Queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres
desse país tão desigual", declarou Haddad (PT)

2º TURNO

Jair Bolsonaro e Fernando
Haddad decidirão eleição para
presidente no segundo turno

O

s candidatos Jair
Bolsonaro (PSL) e
Fernando Haddad
(PT) decidirão no segundo
turno quem será o presidente do Brasil pelos próximos
quatro anos, segundo os dados de apuração do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) divulgados na noite de domingo (7). Eles disputam a Presidência pela primeira vez.
Com todas as urnas
apuradas, dos 147.306.295
eleitores, houve 79,68% votantes e 20,32% ausentes.
Brancos somaram 3.106.916
e 2,65%, nulos 7.206.162
ou 6,14%. Os votos válidos somam 107.048.272 ou
91,21%. Bolsonaro obteve
49.275.358 votos, e Haddad

Candidatos de PSL e PT foram os mais
votados no domingo (7). Segundo turno está
marcado para o próximo dia 28 e definirá
quem governará o país de 2019 a 2022
superava os 31.341.839. O
terceiro colocado, Ciro Gomes (PDT), somou pouco
mais de 13 milhões.
Esta é a oitava eleição
presidencial por meio do
voto direto desde a redemocratização, no fim da década
de 1980. O vencedor governará o Brasil de 1º de janeiro
2019 a 31 de dezembro de
2022.
O resultado do primeiro
turno quebrou a polarização

entre PT e PSDB na eleição
presidencial. Nas últimas
seis eleições, os dois primeiros colocados foram dos dois
partidos, com duas vitórias
do PSDB (1994 e 1998) e
quatro do PT (2002, 2006,
2010 e 2014).
Após a confirmação do
resultado, Bolsonaro afirmou que o Brasil não pode
"dar mais um passo à esquerda" porque, segundo ele, está
"à beira do caos. Ele falou

em "unir o nosso povo, unir
os cacos que nos fez o governo da esquerda no passado".
Haddad também se referiu à necessidade de união.
"Queremos unir as pessoas
que têm atenção aos mais
pobres desse país tão desigual", declarou. O presidenciável do PT disse que, para
isso, contará com "uma única arma: o argumento".
G 1 Brasília

ENEM 2018: 9 DICAS PARA MANDAR BEM NA REDAÇÃO
Com a proximidade do ﬁm do ano, crescem as
expectativas e se intensiﬁcam os preparativos
para os vestibulares e prova do Enem

C

om o objetivo de ajudar os jovens de Santa Catarina que querem ingressar na faculdade,
a professora de português
do Colégio Marista Frei Rogério, Nilda da Graça Ouriques Dantas, preparou uma
série de dicas que farão toda
a diferença no treino para
uma das etapas mais temidas: a redação.
1. Informe-se. Só es-

creve bem quem está informado, portanto, esteja inteirado, diariamente, sobre
o que está acontecendo no
Brasil e no mundo, de interesse geral. Antes da prova,
ao longo do período de preparo, leia portais de notícias,
jornais, assista a debates, etc.
2. Concentre-se.
No
dia da prova, fique atento
ao tema proposto e aos textos base. Não se esqueça de
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que os textos são apenas referências e motivadores, por
isso, não os copie.
3. Direcione-se
ao
tema. Todo o texto gira em
torno do tema central. Ao
ler a proposta observe se não
há um enfoque específico
como aqueles que pedem
causas, efeitos e caminhos.
4. Elabore o roteiro.
Ao ler a proposta prepare
um roteiro que tenha moti-

vos, consequências e alternativas, ou soluções. Faça
com muita atenção para não
perder tempo depois. Quem
se organiza no roteiro, não
foge do tema.
5. Divida a estrutura
do texto. Essa dica poderá ajudar muito no dia da
prova, mas é fundamental
que você a utilize durante
o período de estudos, para
treinar. Até 6 linhas na introdução; Até 8 linhas no
desenvolvimento; Até 6 linhas na conclusão; Use períodos curtos, eles facilitam
o entendimento.

6. Utilize a interdisciplinaridade. Sugere-se uma
disciplina na introdução
para poder contextualizar o
tema, e outra no desenvolvimento.
7. Introdução (o quê).
A introdução abre o texto.
Aqui você diz o que abordará no seu texto. Deve conter,
no caso do Enem: Contexto
+ tema + tese. Já nos vestibulares é composto de apresentação do tema + tese.
8. Desenvolvimento.
No desenvolvimento é onde
o autor justifica, explica,
analisa, faz analogias e com-
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parações. Não se esqueça de
que fato não é opinião. Deve
ser composto por um tópico
frasal + ampliação da ideia.
Na ampliação exponha tudo
que justifique o seu ponto
de vista. Utilize conectivos para “ligar” suas ideias.
Todo parágrafo deve ser “fechado”.
9. Conclusão: desfecho
do texto. Alguns vestibulares permitem proposta de
intervenção; outros, só retomada da tese. Para o Enem
utilize proposta de intervenção e para os vestibulares,
use a retomada de tese.

Permitido a utilização dos textos,
desde que citada a fonte
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Ratinho é eleito governador
do Paraná com 60% dos votos
Em Nova Esperança Ratinho Junior ganhou
com 7.889 votos ou 60,65% dos votos válidos

R

atinho Junior, PSD,
foi eleito em primeiro
turno, governador do
Estado do Paraná. O resultado foi o melhor dos últimos
20 anos. Neste período o
maior percentual registrado
para o cargo foi de 56%, em
1998.
O resultado deste ano saiu
depois do horário previsto
pelo TRE e foi acompanhado
por apoiadores que acompanharam a contagem dos
votos no tribunal. Quando
foi finalizada a apuração, a
animação tomou conta de
todos. Os gritos de guerra e
cantorias seguiram até a chegada de Ratinho Junior, que
foi carregado nos ombros até
a sala reservada para a entrevista coletiva.
Ele abriu a conversa com
a imprensa agradecendo à
família, os amigos e todos
que colaboraram com a campanha. O governador eleito

Em Nova Esperança para o
Governo do Estado os quatro
mais votados foram: Ratinho
Junior (PSD) com 7.889 votos
ou 60,65% dos votos válidos.
Cida Borghetti (PP) 2.340 votos
ou 17,99%. João Arruda (MDB)
1.707 votos ou 13,12% e Dr.
Rosinha (PT) 865 votos ou 6,65%.
falou também do resultado
da eleição. “As urnas responderam a este momento que
o Paraná está vivendo, foi
um recado muito forte que a
população deu, de que quer
mudanças para o Estado. Nós
vamos resgatar a esperança
do povo com a política do
Paraná”, afirmou. Sobre as primeiras medidas que pretende
tomar quando assumir o go-

verno, Ratinho confirmou a
intenção de diminuir o número de secretarias, acabar com
as mordomias e fazer uma
gestão moderna e com eficiência administrativa. “Meu
compromisso é unir as forças
políticas do Estado, vamos
trabalhar em conjunto em
defesa do Paraná e colocá-lo
como protagonista no cenário
nacional”, concluiu.

DEPUTADOS FEDERAIS

“Nós vamos resgatar a esperança do povo com a política do Paraná”, afirmou o governador eleito
Ratinho Junior durante coletiva a imprensa

DEPUTADOS ESTADUAIS
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ENGENHARIA

Estudantes de Umuarama conquistam
“Desafio Pontes de Macarrão” pela 2º vez
A maquete construída por eles suportou
o peso de 316,70 kg; recorde maringaense

A

equipe de Umuarama
“Trovão Dourado”,
composta pelos acadêmicos de engenharia civil
e mecânica da Universidade
Paranaense (Unipar) Danilo
Ratti da Silva, Matheus Henrique Rossato Casola, Marcelo Ximenes Pereira e Reytton
Felipe da Silva, sagrou-se
bicampeã do “Desafio Pontes de Macarrão”. A maquete

construída por eles suportou
o peso de 316,70 kg. A competição estudantil foi realizada no último sábado (6) no
pavilhão da Sociedade Rural
de Maringá (SRM) e atraiu
inúmeras equipes de várias
cidades do Paraná (veja todos os vencedores abaixo).
Os primeiros colocados
faturaram troféus, medalhas
e premiação em dinheiro de

R$ 1.500,00. De quebra levaram mais R$ 500,00 para casa
como bonificação pela quebra do recorde maringaense. O projeto vencedor levou
dois meses para ser concluído. Um trabalho levado a sério, inclusive com a elaboração de projeto estrutural em
computador e tudo mais. “A
maquete foi construída em
horários alternativos: depois
do trabalho, da aula, nos finais de semana. Somando
tudo, foram cinco dias, 23
horas e 40 minutos interruptos”, revelou o campeão, Danillo Ratti da Silva. “Tudo foi
milimetricamente pensado. É
muita satisfação vencer mais
uma vez e ainda quebrar o
nosso recorde pessoal que era
de 232 kg”.
Já o 2º colocado ganhou
R$ 1.000,00 e o 3º lugar R$
700,00. As pontes miniaturas foram construídas com
espaguete número 7 e colas
epóxi do tipo massa e resina. Para a união das barras
e nós também foi admitida
a utilização de cola quente
em pistola – o peso total não
pôde exceder as 1000 gramas.
Apenas uma equipe foi desqualificada pela utilização de
material não permitido. “De
uma forma geral o resultado
foi surpreendente, com vários
recordes, incluindo o da cidade e quase do Brasil. Faltaram
apenas 40 quilos”, revelou o
engenheiro civil e organizador da competição, Victor
Podanoschi de Paula Peixoto.
O desafio é uma realização
da concessionária de rodovias Viapar, elogiada por pro-

O MUNDO DO FRANCHISING:
DESAFIOS E OPORTUNIDADES
Rodrigo Casagrande e Helio Arthur Reis Irigaray*

A excelência é totalmente vinculada ao entusiasmo, nos disse Ralph
Waldo Emerson. Se estiver infeliz no seu trabalho, levando uma vida
sem sabor, por que não ir
em busca de alternativas
na esfera do empreendedorismo? O mundo do
franchising oferece oportunidades, tanto pela perspectiva do franqueado
quanto do franqueador.
Nesse contexto, empreender no mundo das franquias pode ser a oportunidade de se desvincular de
organizações que geram
“apequenamento¨ de espírito? A resposta é SIM e
NÃO.
O franchising costuma
ser definido como a concessão de parte do franqueador para o franqueado do direito de explorar
o seu conceito, marca e
conhecimento acumulado, mediante contraprestações financeiras, as quais

podem vir sob a forma de taxa
de franquia, royalties ou mesmo com valores embutidos
no fornecimento de mercadorias. O processo de abertura
de franquias exige muito planejamento e paciência. Eventual comportamento apressado
pode ser severamente punido.
As boas práticas e o bom
senso preconizam que antes
de se tornar franqueadora uma
empresa tenha operado unidades próprias por pelo menos dois anos, como forma de
atestar o sucesso da operação.
Ainda nesse contexto, é preciso ser criterioso na escolha

dos candidatos a franqueados.
Enquanto muitos acham que o
melhor franqueado é o investidor “endinheirado”, Robinson
Shiba, da franquia China in
Box, ensina que paradoxalmente os franqueados que costumam obter sucesso são
aqueles que empenham suas
economias no negócio e que
colocarão a barriga no balcão.
Eis um negócio em que o
investidor precisará se fazer
presente, muitas vezes assumindo uma chapa quente.
Franquias do setor de alimentação relatam sofrimentos com
funcionários que simplesmen-

fessores da área. “Um evento
de muita qualidade onde os
estudantes puderam testar os
conhecimentos de engenharia. Envolveu aspecto crítico
de raciocínio, projeto, materiais utilizados e o trabalho
em equipes. Por mais lúdicas
que sejam essas competições
elas ativam essas competências, sem contar que ajudam
a formar melhores profissionais”, avaliou o professor de
engenharia civil, Marcos Veríssimo de Souza Schimitt.
A banca avaliadora foi
composta por engenheiros da
empresa. Já a balança eletrônica foi cedida pela Feitep.
Cleber França/ Assessoria de Imprensa

te desaparecem em um sábado de sol. Casualmente, uma
parte da equipe avisa que
ficou doente. Quem assume
as funções operacionais mais
basilares? Sim, o franqueado.
Conforme relatado por
um ex-franqueado que entrevistamos, Sandro Irume,
é possível se deparar com o
insólito em frequência bem
superior a que se poderia
imaginar: certo domingo, o
empreendedor foi para casa,
à tarde, para descansar um
pouco, quando se surpreendeu ao olhar na câmera instalada no fast food que os seus
funcionários estavam fazendo uma guerra de queijo. E
era o queijo mais caro!
Na perspectiva do franqueador, também é requerido muito esforço e dedicação. O franqueador tem que
se sentir responsável pelo sucesso dos seus franqueados, o
que pode gerar algumas noites mal dormidas… Daniel
Plá, no excelente livro ¨Tudo
sobre franchising¨ relata dificuldades enfrentadas pelos
franqueadores, especialmente no tocante à obtenção de
disciplina do franqueado,
que podem comprometer

Resultado final
1º LUGAR – TROVÃO
DOURADO / PONTE ONE
TONNE
Peso – 316,70 kg
Prêmio – R$ 1.500,00 + R$
500,00 (bonificação)
Universidade
Paranaense
(Unipar) – Umuarama
Acadêmicos - Danilo Ratti da
Silva, Matheus Henrique Rossato Casola, Marcelo Ximenes
Pereira e Reytton Felipe da
Silva.
2º LUGAR – ESPAGUETOSSAURO REX
Prêmio – R$ 1.000,00

padrões operacionais e gerar
conflitos de difícil condução.
A gestão de eventuais
conflitos de interesses é delicada, dado que o franqueado
é dono do negócio. Nesse
sentido, a gestão da relação
é complexa e eventuais quebras de vínculo envolvem
cifras e questões legais complexas. Para os franqueados
as dificuldades se apresentam
de outras maneiras, passando
pela limitação de iniciativas
inovadoras e o desembolso
pelo uso da marca e metodologia.
Já na ótica do franqueado, o sistema pode ser muito oportuno na medida em
que permite ter acesso a uma
marca já consolidada, recebe
a transmissão de conhecimento tácito em explícito por
meio do know how que lhe é
transferido em treinamentos
e manual de operações, tendo como consequência uma
diminuição dos riscos envolvidos na abertura de um negócio próprio.
Dados do SEBRAE sinalizam que a montagem
de um negócio próprio, fora
do sistema de franchising,
significa riscos cinco vezes

Peso – 169,80 kg
Faculdade de Engenharia e
Inovação Técnico Profissional
(Feitep) – Maringá
Acadêmicos – Danilo Cantagalli e João Batista Gabriel
3º LUGAR – TANABE DIAS
Prêmio – R$ 700,00
Peso – 103,7 Kg
Universidade Estadual de
Maringá (UEM) e Unicesumar
Acadêmicos – Christiane Hiromi Tanabe Ogassawara, Julio Akira Tanabe e Vitor Hugo
de Oliveira Dias

maiores. O franqueador ético
tem a consciência sobre a sua
responsabilidade no sucesso
do franqueado. Há sonhos
envolvidos e muitas pessoas
investem as economias acumuladas em uma vida no
negócio, por isso procuram
um franqueador que preste
consultoria e que zele pela
sustentabilidade do negócio.
Os franqueados são responsáveis pela preservação
da identidade e reputação da
franquia e isso requer conformidade com normas, regras,
leis, estatutos, regimentos e
leis, sejam elas emanadas internamente ou externamente à relação de franchising.
Nesse contexto, é possível
inferir que a possibilidade
de empreender no mundo
das franquias pode ser vista
como uma mudança na maneira de viver, o que não significa uma vida libertária.
Os franqueados precisam
ter disciplina para seguir as
regras de um sistema preconcebido e a responsabilidade
para preservar a imagem da
franqueadora, o que geralmente significa respeito à
conformidade, muita dedicação e ¨barriga no balcão”.

*Rodrigo Casagrande é doutor em Administração e coordenador do Painel de Economia e Tendências Empresariais do
ISAE e Helio Arthur Reis Irigaray é doutor em Administração e professor-adjunto da FGV-EBAPE.
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CAMPEONATO MUNICIPAL

Balanço da 4ª rodada:
Resultados dos jogos e destaques
Foto: Hauney C. Malacrida

Fernando Razente

DESTAQUE PARA A TORCIDA!

fernandorazente997@gmail.com

A

penúltima rodada
da fase de grupos do
Campeonato Municipal de Futebol Suíço de
Nova Esperança aconteceu
no último sábado (06), com
alguns times visando uma
fuga da segunda divisão em
2019 e outros buscando uma
classificação antecipada para
o “mata-mata”.

RESULTADOS
Dezesseis equipes estiveram em campo nesse final de
semana. No Clube da Justiça
pelo grupo B, Tropa de Elite
(Sup. Senna/Esc. São Paulo)
venceu por 3 x 2 a equipe
do Móveis Brasil. No mesmo campo, no jogo seguinte
pelo grupo A, Selaria Pantaneira e 100% Arte F.C empataram em 2 x 2.
No campo do Coringa,
pelo grupo B, Rosa de Ouro
venceu por 1 x 0 a equipe
do Kleverson Pinturas em
um jogo muito disputado.
Na sequência e debaixo de
muita chuva, Asserne “A”
empatou com Sucão Famí-

Movéis Brasil e Tropa de Elite realizaram
no Clube da Justiça uma bela partida,
com muitos gols e grandes jogadas.

lia por 1 x 1 pelo grupo C.
No último confronto Sucão/
Casa de Carnes Silva goleou
por 4 x 0 a equipe do Kleverson Pinturas “Veterano” pelo
grupo A.
No campo da M.R.G.
mais três jogos foram realizados. Pelo grupo C, D.E.C./
Tessarolo perdeu por 2 x 1
para o América F.C. Em seguida, pelo grupo D, Capelinha F.C venceu por 3 x 1 o
time Amigos F.C. Por último, a jovem equipe da Metalúrgica Ebenézer venceu por
6 x 3 o Asserne “B”, também
pelo grupo D.
Devido ao feriado da Padroeira do Brasil (12) que

contará com um torneio de
futebol, as equipes que participam do municipal solicitaram o adiamento da 5ª
rodada que aconteceria no
dia 13 de outubro. Assim, a
data dos próximos confrontos ainda não está definida.
PALAVRA DA SECRETARIA DE ESPORTES
“Nas rodadas iniciais
alguns fatos negativos, estes que foram comentados
pelo professor João Marcelo,
roubaram a cena, o que nos
entristece enquanto organizadores da competição. No
entanto, quando o verdadeiro propósito do esporte

Mesmo com o tempo úmido e com pancadas de chuvas, os jogos contaram mais uma vez
com a presença de um bom público, entre amigos, familiares e torcedores. Por isso, o destaque dessa rodada vai para a torcedora Amanda de Oliveira Gonsalves, que registrou em
sua rede social uma foto com torcedores e jogadores da equipe Capelinha F.C e publicou
com a hashtag #fãdefutebolnoNoroeste

PRA VOCÊ, FÃ DE FUTEBOL!
Se você quer sair na próxima cobertura das rodadas do campeonato municipal, tire uma foto com a hashtag #fãdefutebolnoNoroeste, publique em suas
redes sociais (Facebook; Instagram etc) e não se esqueça de marcar o @JornalNoroeste na foto!

é alcançado, como foi o caso
da quarta rodada, realizada
no dia 06/10, precisamos
enaltecer as equipes que

protagonizaram jogos muito disputados e de alto nível
técnico e os torcedores que
compareceram aos locais de

jogos para prestigiar e torcer
pelo time de sua preferência.”, comentou um dos organizadores, Rodrigo Garcia.

Tubarão Sub-19 vence o Coritiba e larga
na frente na terceira fase do Estadual
Com gol de Matheus Bianqui,
Alviceleste passou pelo rival
por 1 a 0 no CT da SM Sports

A

equipe de juniores
do Londrina Esporte
Clube deu o primeiro passo rumo à classificação
à semifinal do Campeonato
Paranaense. Na tarde deste
sábado (6), os jovens talentos do Tubarão venceram o
Coritiba por 1 a 0 no CT da
SM Sports. O duelo foi válido pela rodada de abertura
da terceira fase da competição.
Matheus Bianqui foi o
autor do gol londrinense, o
oitavo dele na competição.
Após Luquinha cruzar da

A

Constituição
de
1988 completou 30
anos nesta sexta-feira, 5 de outubro, e, entre as muitas contribuições
que trouxe ao processo de
redemocratização do Brasil, destaca-se a ampliação
dos direitos e garantias
do brasileiro. Batizada de
Constituição Cidadã, ela
marca o mais longo período democrático na história
do país, caracterizado por
eleições livres e regulares.
A Carta possui cláusulas essenciais à manutenção e ao fortalecimento
da democracia, como o

direita, o meio-campo subiu
de cabeça e não deu chances
para o goleiro coritibano,
aos 13 minutos do segundo
tempo. Tento que valeu a 20ª
vitória do Alviceleste em 21
duelos no torneio.
Dono da melhor campanha do Estadual de Juniores
nas duas fases anteriores,
o LEC Sub-19 agora libera
também o Grupo H. Coritiba e Paraná Clube, que ainda
não pontuaram, completam
a chave. Os dois mais bem
colocados vão para a semifinal. O próximo desafio será

Foto: Gustavo Oliveira/LEC

dia 20, fora de casa, contra o
Paraná Clube.
O Paranaense de Juniores
foi disputado pela primeira
vez em 1980. Desde 2015, a
competição passou de Sub20 para Sub-19. O Tubarão
foi campeão em 1980, 1984,
1993 e 1998 e 2014. Nos seis
anos em que a SM Sports está
na gestão do clube, o Alviceleste chegou às finais em cinco edições (2011, 2012, 2013,
2014 e 2015).
Em 2018, o Alviceleste estabeleceu um recorde.
Venceu as primeiras 18 partidas que fez. Nenhuma outra
equipe havia alcançado tal
feito no PR Sub-19.
Gustavo Oliveira/ Assessoria de imprensa LEC

Time do técnico Alemão chegou a 20ª vitória do Alviceleste
em 21 duelos no torneio.

Matheus Bianqui comemora o gol da vitória londrinense sobre
o Coritiba

30 anos da Constituição
pluralismo político, o voto
direto e secreto, a garantia
dos direitos políticos individuais, o princípio da anterioridade da lei eleitoral
e as condições de elegibilidade do cidadão que concorre a determinado cargo
eletivo.
Todo esse conjunto de
garantias incidiu no fortalecimento da Justiça
Eleitoral, que passou a desempenhar papel essencial
para o cumprimento dos
dispositivos previstos na
Constituição e a administrar o processo eleitoral. A
Carta reafirmou o Tribunal

Superior Eleitoral (TSE)
como a instituição responsável pela administração
da Justiça Eleitoral juntamente com os 27 tribunais
regionais eleitorais (TREs),
os juízes eleitorais e as juntas eleitorais.
Ela estabelece a composição do TSE, que deve
ter, no mínimo, sete ministros, sendo três do Supremo Tribunal Federal
(STF), dois do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) e
mais dois escolhidos e nomeados pelo presidente da
República entre advogados
indicados pelo STF em lis-

tas tríplices. O TSE elege
seu presidente e vice entre
os ministros do STF e o
corregedor-geral da Justiça
Eleitoral entre os ministros
do STJ.
Também é a Constituição que determina a periodicidade das eleições,
que devem ocorrer a cada
dois anos, e fixa o primeiro
turno eleitoral no primeiro domingo de outubro do
ano anterior ao do término
dos mandatos. Já o segundo turno, se houver, deve
ocorrer no último domingo de outubro.
Fonte: www.tse.jus.br
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CRIMINAL

Em Maringá, MPPR
denuncia por feminicídio
e outros dois crimes
homem acusado da morte
de mulher com quem
mantinha união estável

N

o município de Maringá, o Ministério Público do Paraná ofereceu, na
segunda-feira, 8 de outubro, denúncia criminal contra homem acusado da morte
de mulher com quem vivia em união estável.
O crime ocorreu em 2 de setembro, no
município de Floresta, onde vivia o casal. A
mulher foi morta com um tiro. Para simular a
ocorrência de suicídio, após efetuar o disparo,
o acusado alterou o local do crime, posicionando a arma na mão direita da vítima e telefonou para a Central 190 da Polícia Militar,

fugindo do local em seguida. A vítima chegou
a ser socorrida, mas não resistiu.
Além do feminicídio – praticado contra
mulher em razão da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar
– a denúncia apresentada pela 19ª Promotoria de Justiça de Maringá sustenta a ocorrência dos crimes de fraude processual (por
ter alterado o local do crime e posse ilegal de
arma de fogo).
Comunicação MPPR

Mais crianças serão
presenteadas neste ano,
revela pesquisa da Fecomércio

GERAL
- 14
ATde agosto de 2018
Terça-feira,

S

ondagem da Federação do Comércio de
Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostra que mais crianças
serão presenteadas nesse ano. Segundo o levantamento, 63,1% dos paranaenses pretendem
presentear no próximo Dia das Crianças. No
ano passado, esse percentual era de 57,6% e em
2016, de 62%.
Os brinquedos serão a principal opção de
presentes, com a preferência de 66,1% dos consumidores, incluindo bonecas ou bonecos de
personagens (21,2%), jogos educativos (33,9%)
e outros tipos de divertimentos (11%). Mas as
lojas de brinquedos não serão as únicas a concentrar vendas para o dia 12 de outubro. Lojas
de departamentos, artigos de vestuário e calçados, livrarias, lojas de eletrônicos e cosméticos
também deverão registrar aumento nas vendas.
Sapatos e roupas somam 40,4% das intenções de compras. Eletrônicos, como tablets,
celulares e videogames, correspondem a 13,8%
das intenções de presente. Os livros foram citados por 9% dos consumidores. Outros 3,5%
devem optar por presentear a criança com di-

nheiro, para que a mesma possa comprar o que
preferir. Apesar de ser febre entre o público infantil, os cosméticos serão a escolha de apenas
0,5%.
A sondagem mostra ainda que a escolha do
presente será feita, em sua maioria (78,6%), pelos adultos. O perfil do consumidor que pretende gastar nessa data é composto por pais, tios,
padrinhos, amigos ou pessoas que pretendem
realizar uma ação social com crianças carentes.

VALOR: O valor médio de gastos para o Dia
das Crianças deve ficar em torno de R$87,00 por
presenteado, e será maior do que o tíquete médio dos dois últimos anos, em que as compras
tinham R$75,00 e R$79,53 respectivamente.
A maior parte dos presentes (48,3%) deverá
custar entre R$51,00 e R$100,00. Os consumidores que devem economizar e manter os gastos
em até R$50,00 correspondem a 28,8%. Os que
pretendem gastar entre R$101,00 e R$150,00 são
14,9%. Já os que estão dispostos a investir um
pouco mais, na faixa de R$151,00 a R$200,00,
são 4,5%, e os consumidores que planejam comprar presentes mais caros, acima de R$200,00,
correspondem a 3,5%.

CLASSIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO
NO COMÉRCIO: A sondagem da Fecomércio
PR também avaliou a percepção do consumidor
com relação à qualidade do atendimento do comércio de rua e shoppings.
Dentre os entrevistados, 47,6% classificam o
atendimento como bom; 28,3% avaliam como
regular e 13,5% como ótimo. Outros 9,6% acham
o atendimento ruim e 1% péssimo, em razão de
algumas posturas inadequadas dos vendedores,
como baixa motivação e até mesmo a de subestimar o poder de compra de um cliente apenas por
causa das roupas que ele está vestindo.
De modos geral, os clientes preferem uma
venda consultiva e disseram que há falta qualificação ou treinamento nas equipes de vendas.

METODOLOGIA: A Fecomércio ouviu 320
consumidores entre os dias 4 a 26 de setembro
de 2018. O gráfico relativo ao tipo de presentes
não soma 100%, devido ao fato de que os entrevistados puderam optar por mais de uma alternativa.
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D

os 21.076 eleitores,
houve 74,25% de
votantes e 25,55%
de ausentes. Para deputado estadual, votos brancos
totalizaram: 869 ou 5,54%,
nulos: 950 ou 6,05%, válidos:
13.872 ou 88,41%. Já na disputa para deputado federal,
brancos: 1.019 ou 6,49%, nulos: 1.052 ou 6,70% e válidos
13.620 ou 86,60%.
Os cinco deputados estaduais mais votados em Nova
Esperança foram: Eduardo
Pasquini (PSD) 7.629 votos
com 55% dos votos válidos;
Tião Medeiros (PTB) 1.088
votos com 7,84%; Anibelli Neto (MDB) 490 votos
com 3,53%, Discioli (PSL)
406 com 2,93% e Delegado
Franscischini (PSL) 297 votos com 2,14%.
Os cinco deputados federais mais votados em Nova
Esperança foram: Pedro Ra-

Bolsonaro foi o escolhido por 58,59%
dos eleitores nova-esperancenses
dade (PHS) 4.318 votos com
31,70% dos votos válidos;
Sargento Fahur (PSD) 985
votos com 7,23%; Professora
Adélia (PV) 695 votos com
5,10%, Nishimori (PR) 678
com 4,98% e Stephanes Junior (PSD) 527 votos com
3,87%.
Para o senado os mais votados foram, Prof. Oriovisto
(PODE) recebeu 7.151 votos ou 29,56%, Flávio Arns
(REDE) fez 7.051 votos ou
29,15%, Requião (MDB)
4.134 votos ou 17,09%; Alex
Canziani (PTB) 2.133 votos
ou 8,82% e Mirian Gonçalves
(PT) 1.124 votos ou 4,65%.
Zé Boni (PRTB) 837 votos,
3,46% e Beto Richa (PSDB)
546 votos ou 2,26%.
Para governo os quatro
mais votados foram: Ratinho

Com 100% das urnas apuradas pouco depois das 18h de domingo,
(07), o novaesperancense votou para eleger Bolsonaro no 1º turno
Junior (PSD) que ganhou
em Nova Esperança com
7.889 votos ou 60,65%. Cida
Borghetti (PP)2.340 votos ou
17,99%. João Arruda (MDB)
1.707 votos ou 13,12% e Dr.
Rosinha (PT) 865 votos ou
6,65%.
Já para a Presidência, Jair
Bolsonaro (PSL) recebeu
8.536 votos ou 58,59%; Fernando Haddad (PT) 2.726
votos ou 18,71%, seguido por
Ciro Gomes (PDT) 1.341 votos ou 9,20% e Álvaro Dias
(PODE) 649 votos ou 4,45%;
Geraldo Alckmin 562 votos ou 3,86%; João Amoedo
(NOVO) 390 votos ou 2,68%.

O deputado federal e capitão reformado do Exér- Fernando Haddad (PT) recebeu 2.726 votos
cito, Bolsonaro (PSL) conseguiu 8.536 votos em dos nova-esperancenses somando 18,71%
Nova Esperança, 58,59% dos votos válidos.
dos votos válidos.

