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ARTIGO

RELACIONAMENTO 
É VENDA

O consumidor está no comando, muito mais do 
que jamais esteve. Com a chegada das novas tecno-
logias e meios de comunicação, o cliente tornou-se 
muito mais rigoroso, informado e reivindicativo. 
Chamamos isso de consumidor 3.0, que realiza com-
pras pela web, pesquisa sobre o produto e a empresa 
que está comprando, além de fazer uso dos meios de 
atendimento multicanal para entrar em contato com a 
empresa, tirando dúvidas e solucionando problemas. 

Pesquisas mostram que 73% das pessoas utilizam 
sites que comparam os preços dos produtos antes de 
irem às compras de fato. 55% dos usuários ainda têm 
insegurança em realizar transações bancárias na in-
ternet. 56% dos clientes evitam realizar o atendimen-
to pelo telefone e preferem atendimento realizado por 
canais digitais (redes sociais, chat, e-mail, entre ou-
tros). 46% dos brasileiros afi rmam se importar com a 
forma que uma empresa é avaliada nas redes sociais. 
35% dos consumidores afi rmam que compartilham 
com pessoas próximas experiências de ótimos aten-
dimentos. E por outro lado, 70% compartilham histó-
rias de péssimos atendimentos. 

Com base nesses dados podemos notar que o cha-
mado consumidor 3.0 leva a sério a sua experiência 
de atendimento, considerando empresas que têm um 
bom histórico de atendimento ao cliente como as 
principais empresas para indicação e recompra, faci-
litando a fi delização e empatia com a marca. Claro, 
que a partir daí surge a dúvida: como adaptar minha 
empresa para as necessidades do consumidor 3.0 e 
suas peculiaridades? 

Simples, tenha um atendimento multicanal espe-
cializado.  Prepare sua central de atendimento para 
atender seus clientes em diversos canais, como redes 
sociais, e-mails, chat e telefone. Cada cliente entra 
em contato da forma que mais convém a ele. Por isso, 
tenha profi ssionais preparados para receber todos 
os tipos de demanda.  Prepare seus operadores para 
transformar a experiência de quem entra em contato 
com a sua empresa. O esse novo consumidor quer ser 
encantado, só assim é possível gerar empatia com a 
sua marca. 

 Não esqueça dos meios de atendimento tradicio-
nais: mesmo que o consumidor 3.0 esteja muito mais 
conectado e a maioria prefi ra atendimento digital, 
ainda é normal a requisição por um atendimento hu-
mano ao telefone. Para isso, é necessário contar com 
ferramentas para agilizar e facilitar o atendimento, 
além de uma URA (unidade de resposta audível) in-
teligente e adaptada para a realidade do seu consu-
midor. Agilidade, efi ciência e bom humor: é isso que 
todo cliente procura. Tenha em mente essas ques-
tões na hora de realizar seu roteiro de atendimento. 
A meta é resolver o problema do consumidor. Se um 
cliente ou possível comprador entra em contato com 
a sua empresa, ele tem um problema, dúvida ou su-
gestão. Esteja preparado para resolver e receber esses 
pontos da melhor forma.

 Humanize seu atendimento, empatia é a chave. 
Mesmo nos meios digitais, ferramentas de automa-
ção e derivados, a sua empresa precisa trabalhar para 
humanizar ao máximo o atendimento. O cliente bus-
ca sempre resolver sua dúvida ou problema com um 
operador humano. Quanto mais você conseguir pas-
sar a sensação do cliente estar em contato com um 
humano, melhor.  Tendo tudo isso em mente, colo-
cando esses pontos em prática, seu cliente estará sa-
tisfeito e assim, por ter certeza que 
sucesso será garantido.

*Ricardo Zanlorenzi é especialista 
em gestão e comunicação empresari-

al e é CEO da Nexcore Tecnologia

tisfeito e assim, por ter certeza que 

*Por Ricardo Zanlorenzi*

Conheça as principais 
atitudes que ajudam a 

manter a saúde do coração

3 Dicas para evitar dor de 
cabeça com o fechamento 

do mês da sua empresa

Cardiologista comenta sobre as principais 
maneiras para fi car com o coração em dia

Organização, pensamento estratégico e tecnologia 
são aliados na hora de fechar a conta no fi nal do mês

Praticar atividade física 
e ter uma alimentação 
saudável são hábitos 

que devem ser seguidos para 
ter uma saúde de dar inveja. 
O que nem todos sabem é que 
algumas práticas além dessas, 
podem interferir no desem-
penho do coração.

Segundo levantamento 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), só no Brasil, 
as doenças cardiovasculares 
matam em média 300 mil 
pessoas por ano, alcançando 
uma morte a cada dois mi-
nutos. Entre as doenças que 
mais matam estão o infarto 
agudo do miocárdio, morte 
súbita, doença vascular cere-
bral (AVC) e a doença vascu-
lar periférica.

Para esclarecer algumas 
formas que podem contribuir 
para a redução nos riscos de 
desenvolver algum tipo de 
doença cardiovascular, o car-
diologista Diego Garcia lista 
os hábitos que podem fazer 
bem ao coração.

Pratique atividade física 
regularmente

A prática regular de ati-
vidades físicas são medidas 
importantes que devem ter 
um cuidado. O ideal é reser-
var 150 minutos por semana 
e com frequência mínima de 
2 a 3 vezes por semana. "Isso 
porque além de ajudar nas 
condições físicas, favorece 
na diminuição do colesterol 
ruim (LDL) e aumenta o co-
lesterol bom (HDL) no san-
gue, por exemplo", ressalta o 

Dr. Diego .

Mantenha uma alimenta-
ção saudável

A alimentação balan-
ceada é o principal segredo 
para uma boa saúde. O ideal 
é manter uma dieta rica em 
frutas, vegetais, grãos, olea-
ginosas e peixes. Alimentos 
com um baixo teor de gor-
dura e carboidrato também 
são essenciais para um bom 
desempenho. "Evitar alimen-
tos industrializados e ricos 
em corantes são algumas prá-
ticas que ajudam a manter a 
alimentação mais saudável", 
comenta o especialista.

Fique longe do tabagis-
mo

O cigarro pode aumentar 
o risco de uma pessoa sofrer 
um infarto. Segundo um es-
tudo divulgado pela BMJ, pu-
blicação periódica considera-
da uma da mais importantes 
na área medica no do Reino 
Unido, pessoas que fumam 
um cigarro por dia tem 50% 
mais chances de desenvolver 
doenças cardíacas e 30% mais 
chances de sofrer um infarto. 
Além de promover o depósi-
to de colesterol na parede das 
artérias e a oxidação do co-
ração, essa situação favorece 
a formação de coágulos que 
podem promover um derra-
me cerebral. Para quem faz 

uso do cigarro, recomenda-se 
buscar auxilio com profi ssio-
nais qualifi cados para aban-
donar o hábito. "Essa atitude 
pode melhorar a qualidade 
de vida do paciente e preve-
nir diversas doenças cardio-
vasculares, pulmonares e on-
cológicas", conta o Dr. Diego.

Utilize o sal com mode-
ração

Pesquisas cientifi cas já de-
monstraram a relação entre o 
consumo de sal e a hiperten-
são arterial. De acordo com 
dados da Sociedade Brasileira 
de Cardiologia, o brasileiro 
consome em média 12 gra-
mas de sal por dia mesmo 
sendo recomendada a inges-
tão de no máximo 6 gramas. 
"É preciso prestar atenção na 
ingestão de alimentos indus-
trializados, pois eles são ricos 
em sódio e por isso o consu-
mo acaba se tornando exces-
sivo", explica o especialista.

Controle o peso
Estar acima do peso au-

menta ainda mais o risco de 
adquirir uma doença cardio-
vascular Grande parte da po-
pulação mundial briga com a 
balança em algum momento 
ou até mesmo durante toda 
a vida. Segundo estudo do 
Johns Hopkins Medicine, em 
Maryland, Estados Unidos, 
quanto maior o tempo de bri-

ga com a balança, maior é o 
risco cardiovascular. "O ideal 
é controlar o peso através de 
alimentação saudável aliado 
a prática de exercícios físicos 
e a ida regularmente ao mé-
dico para fugir do sobrepeso 
e obesidade", diz o cardiolo-
gista.

Procure fi car longe do es-
tresse

O corpo reage de forma 
imediata a situações inespe-
radas a partir de adaptações 
como é o caso do aumento 
da pressão arterial, frequên-
cia cardíaca e hormônios. 
"O estresse aumenta o tônus 
adrenérgico e eleva o risco 
de eventos cardiovascula-
res, como o infarto agudo do 
miocárdio e acidente vascular 
encefálico", frisa o Dr. Diego.

Vá ao cardiologista pe-
riodicamente

Ninguém gosta de fazer os 
exames solicitados pelo mé-
dico, mas é fundamental. O 
controle regular é a melhor 
maneira de verifi car possíveis 
riscos. "É preciso que a po-
pulação saiba que as doenças 
do coração são silenciosas, 
por isso o acompanhamento 
médico é fundamental para a 
prevenção diminuindo o ris-
co de complicações e aumen-
tando a sobrevida", fi naliza o 
Dr. Diego Garcia.

Para assegurar a saúde 
fi nanceira de uma em-
presa existem diversos 

processos administrativos e 
de contabilidade que devem 
ser executados. Uma das 
principais atividades que o 
setor fi nanceiro tem como 
responsabilidade é o fecha-
mento do mês, tarefa que 
requer bastante atenção por 
lidar com um grande volume 
de notas fi scais, dados e infor-
mações.

Para ajudar as empresas 
na hora do  fechamento do 
mês  e evitar possíveis dores 
de cabeça, a Arquivei, empre-
sa de monitoramento, gestão 

e inteligência de dados e do-
cumentos fi scais, elaborou 
três dicas para uma gestão 
mais efi ciente deste processo.

Organização é tudo
O fechamento do mês 

compreende uma série de do-
cumentos trabalhistas, fi scais 
e contábeis. Ter todas essas 
informações devidamente or-
ganizadas é fundamental para 
evitar falhas em pagamentos, 
taxas e impostos, além de 
erros que podem se refl etir 
no  fl uxo de caixa. Além dis-
so, é a boa ordenação desses 
dados que permite que o con-
tador possa otimizar o fecha-

mento dos próximos meses.

Pense no desenvolvimen-
to da empresa

Ao colocar o fechamen-
to do mês como uma tarefa 
estratégica, o departamento 
contábil da empresa conse-
gue criar relatórios ricos em 
dados que poderão, inclu-
sive, ajudar na evolução da 
empresa, trazendo projeções 
e indicadores para os meses 
subsequentes. Além disso, 
um contador competente e 
com visão estratégica, conse-
gue identifi car possíveis gar-
galos e fazer adaptações no 
planejamento fi nanceiro da 

companhia.

Utilização de soft wares 
em nuvem

Para realizar o fechamento 
mensal de forma totalmente 
assertiva e rápida, a empre-
sa também pode investir em 
soft wares em nuvem para 
complementar o trabalho do 
contador. Uma ferramenta 
como a  Arquivei  permite o 
fechamento do mês para No-
tas Fiscais Eletrônicas. A tec-
nologia está aí para ser usada 
como uma aliada, evitando 
que o fi m do mês seja, na 
prática, um grande problema 
mensal.
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Nota do STF sobre a 
Educação Domiciliar 

[Fragmento]

“O Plenário, em conclusão de julgamento e por 
maioria, ao apreciar o Tema 822 da repercussão ge-
ral, negou provimento a recurso extraordinário em 
que se discutia a legitimidade da educação domici-
liar (Informativo 914). Prevaleceu o voto do ministro 
Alexandre de Moraes (redator para o acórdão), no 
sentido da inexistência de vedação absoluta ao en-
sino domiciliar, conforme depreendeu da análise dos 
dispositivos da Constituição Federal (CF) que tra-
tam da família, criança, adolescente e jovem [artigos 
226 (1), 227 (2) e 229 (3)] em conjunto com os que 
cuidam da educação [artigos 205 (4), 206 (5)e 208 
(6)]. A CF, apesar de não o prever expressamente, 
não proíbe o ensino domiciliar. O próprio texto cons-
titucional permite e consagra a coexistência de insti-
tuições públicas e privadas como um dos princípios 
regentes do ensino [art. 206, III (7)]. Estabelece, tam-
bém, parceria obrigatória entre família e Estado na 
educação, em seu sentido amplo. Não o faz para criar 
rivalidade entre eles, e sim a união de esforços para 
maior efetividade na educação das novas gerações.”

Prática educacional que prevê ensino-aprendizagem fora 
do ambiente escolar foi a julgamento no dia 12 de setembro 

A reportagem do Jornal Noroeste entrevistou um 
pai, uma ex-professora da rede pública e uma 
aluna, sobre caso levado ao Supremo Tribunal 

Federal. Confi ra abaixo as declarações: 

Ensino domiciliar: o 
homeschooling em debate

Como a discussão sobre 
homeschooling chegou ao STF?

Opinião pública

No início do mês de 
setembro, os mi-
nistros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) deci-
diram por 9 votos a 1, negar o 
provimento ao ensino domi-
ciliar, mais conhecido como 
homeschooling. Segundo o 
Supremo, essa prática ainda 
não pode ser considerada 
um meio adequado de edu-
cação. Devido à ausência de 
uma lei específi ca, os mi-
nistros que votaram contra 
entenderam que se pode in-
ferir da Constituição Federal 
incompatibilidades com o 
homeschooling. Para o mi-
nistro Alexandre de Moraes, 
a Constituição da ao Con-
gresso Nacional a liberdade 
para decidir se o homes-
chooling é ou não um direito 
e, em que condições deve ser 
exercido esse direito. Por-
tanto, a educação domiciliar 
é assunto para o Congresso 
Nacional e não para o Su-
premo. O homeschooling 
é uma modalidade de edu-
cação com características 
específi cas que diferem da 
educação escolar tradicional 
ou do ensino a distância. Na 
prática, os principais respon-
sáveis pelo ensino da criança 
são os pais e a aprendizagem 
não ocorre em uma institui-
ção fechada, mas nos termos 
da própria família (em casa, 
na vizinhança, em passeios 
etc.), além de contar com 
cursos que auxiliam a famí-
lia. A Corte cautelosamente 
entendeu que atualmente a 
Constituição prevê apenas 
os modelos tradicionais, de 
ensino público e privado.

Luís Roberto Barroso, o 
único ministro a dar um voto 
favorável ao provimento do 
homeschooling, declarou 
que hoje os pais preferem 

Em 2012, uma estudan-
te da cidade de Canela 
(RS), na época com 

11 anos, solicitou ao juiz da 
cidade o direito de ser edu-
cada em casa. Os pais, que 
apoiaram o pedido, alegaram 
que na escola alunos de ida-
des e séries diferentes eram 
colocados na mesma sala. 
Os mais velhos tinham uma 
sexualidade avançada, além 
de falarem palavrões, o que 
para os pais não refl etia um 
ideal de convivência e socia-

lização infantil. Além disso, 
a família é cristã e acredita 
no criacionismo, e por isso 
não concordavam com algu-
mas imposições pedagógicas 
da escola, como o ensino do 
evolucionismo. 

O juiz da comarca acabou 
negando o pedido. Segundo 
ele, o convívio em sociedade 
e com outras visões da vida 
ajudam a desenvolver na 
criança o respeito pelas dife-
renças.  “O mundo não é feito 
de iguais”, escreveu o juiz na 

sentença. A decisão foi man-
tida na segunda instância da 
Justiça pelo Tribunal de Jus-
tiça do Rio Grande do Sul 
(TJ-RS). A família recorreu 
ao STF através do Recurso 
Extraordinário 888815, e em 
2016 o ministro Luís Rober-
to Barroso suspendeu, até a 
atual discussão, todas as deci-
sões judiciais que impediam 
os pais de educarem os fi lhos 
em casa.

HISTÓRICO

O ensino domiciliar no 
Brasil, visto como um dife-
rencial, remonta aos tem-
pos do Império. A partir da 
Constituição de 1988 o cená-
rio mudou, estabelecendo a 
educação como um dever do 
poder público. Em 2009, uma 
tentativa de regulamentação 
do homeschooling através da 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 444 chegou a 
tramitar na Câmara dos De-
putados, mas acabou sendo 
arquivada em 2015.  

Fernando Razente
fernandorazente997@gmail.com

comandar a educação de seus 
fi lhos em casa devido às po-
líticas públicas inefi cazes e as 
péssimas condições da educa-
ção brasileira. Barroso citou a 
efi cácia do modelo de ensino 
domiciliar presente em países 
desenvolvidos como Estados 
Unidos, Finlândia e Bélgica. 
“Sou mais favorável à autono-
mia e emancipação das pes-
soas do que ao paternalismo 
e às intervenções do Estado, 
salvo onde eu considero essa 
intervenção indispensável”, 
disse o ministro. Já outros 
ministros como Ricardo Le-
wandowski e Alexandre de 
Moraes compreendem que o 
ensino familiar ainda não é 
capaz de cumprir os requisi-
tos constitucionais, e que ra-
zões religiosas não merecem 
ser aceitas pelo Judiciário 
como argumento para que os 
pais possam ter legislada a li-
berdade de educar seus fi lhos 
no lar. Por fi m, a inexistência 
de Lei para o homeschooling 
impediu quaisquer determi-
nações fi nais do Supremo so-
bre a constitucionalidade ou 
não da prática. Por enquanto, 
pais que já aplicavam o mo-
delo educacional do homes-
chooling podem continuar 
praticando. 

OS PRÓS E CONTRAS 
DO ENSINO DOMICI-
LIAR 

A Advocacia Geral da 
União (AGU), que represen-
ta o Ministério da Educação 
(MEC) e o Conselho Nacio-
nal de Educação (CNE), en-
tende que o homeschooling 
é inconstitucional. Segundo 
a AGU, a família sozinha não 
é capaz de dar às crianças ex-
periências e visões diferentes 
daquelas aprendidas em casa. 
Cesar Callegari, conselheiro 
do CNE, entende que o ho-
meschooling traz prejuízos 
para a formação, pois, “segre-
ga a criança e sonega a ela um 

conjunto de conhecimento”.
Já o diretor jurídico da 

Associação Nacional de Edu-
cação Familiar (Aned), Ale-
xandre Magno Fernandes 
Moreira, é favorável à educa-
ção domiciliar e explica que 
a interação social não é um 
imperativo para a legalização 
do homeschooling. Segundo 
Alexandre, a interação social 
dentro da escola atualmente 
não é adequada e apresenta 
mais limitações do que bene-
fícios. “Ninguém defende o 
cárcere privado. Toda criança 
tem direito à convivência, in-
clusive as educadas em casa. 
Os pais precisam prover essa 
convivência social seja no 
parquinho, no prédio, com a 
família ou na igreja.”, decla-
rou Magno.

Camila Hochmüller, mes-
tre em Filosofi a, é uma mãe 
homeschooler em tempo 
integral e professora em di-
versos cursos voltados para 
a capacitação das famílias 
que tem preferência pela 
educação domiciliar. Camila 
acredita que a principal mo-
tivação que leva as famílias a 
optarem pelo homeschooling 
nos dias de hoje é o péssi-
mo ambiente escolar, onde o 
bullying, as drogas, a violên-
cia, a doutrinação ideológi-
ca e a sexualização precoce 
ocorrem livremente.

Fábio Schebella, um pe-
dagogo com experiência em 
educação domiciliar, entende 
que as instituições escolares 
atualmente não andam juntas 
com as preferências fi losófi -
cas, políticas e pedagógicas 
da família. “Nestes casos a 
educação familiar também 
se mostra ideal, pois permite 
que o processo educativo seja 
conduzido de acordo com as 
peculiaridades familiares”, 
disse o pedagogo. Algumas 
famílias que são favoráveis à 
constitucionalização do ho-
meschooling argumentam 
que a fi nalidade não é obrigar 
os pais a tirarem seus fi lhos 
da escola, mas apenas possi-
bilitar aos pais que discordam 
do sistema de ensino vigente, 
optarem por educar as crian-
ças em seus lares sem com 
isso serem punidos pela lei. 

“Eu penso que reforçar, 
melhorar e aprimorar o 
sistema educacional talvez 
seja melhor do que tirar as 
crianças de lá. Infelizmente, 
as escolas públicas estão 
sucateadas, os professores 
sem uma política de 
formação continuada de 
qualidade e a estrutura 
educacional está fragilizada, 
porém acredito que a 
solução seria melhorar e 
tentar colocar no mesmo 
objetivo as famílias e 
as escolas.”- Osvaldo 
Manzotti Junior

“Não acredito que a maioria 
das famílias nos dias de hoje 

tenham condições de oferecer 
uma educação científica 

sozinha. Mas sei que a escola 
também não tem feito o seu 
papel corretamente, muitas 
vezes indo contra os ideais 

familiares. Penso que a saída 
para os pais, caso haja uma 

futura proibição, é deixar de 
lado coisas menos importantes 

e aproveitar os momentos 
em família para fiscalizar com 

atenção a educação que os 
filhos estão recebendo.”- 

Rosangela Britto

“Para mim, os 
alunos precisam 
estudar no colégio, 
já que nós demos 
ao Estado a 
responsabilidade 
da educação. 
Apesar de não 
concordar com 
a educação 
domiciliar, 
reconheço que as 
péssimas condições 
do ensino de 
hoje deixam os 
pais inseguros."  - 
Yasmin Vitória
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O "boom" das corridas de rua e as 
influências delas no Turismo brasileiro

De "temporário" 
a "efetivo": como 

aproveitar a 
oportunidade?

Camisas são peças essenciais 
para o guarda-roupa

Segundo a Luandre, uma 
das maiores consultorias 

de RH do Brasil, cerca 
de 40% dos profissionais 
contratados para vagas 

temporárias são efetivados

Por serem tão versáteis, 
elas podem compor 

diversos tipos de look

Não são apenas os 
grupos de corrida e 
os profissionais de 

educação física que estão se 
beneficiando dessa "onda" 
de corredores que estão 
ocupando o espaço público 
nos grandes centros e/ou 
cidades do interior. Hotéis, 
restaurantes, espaços fit-
ness, guias turísticos, e etc 
conseguiram e ainda estão 
conseguindo faturar alto 
com esses esportistas. Isso 
porque muitas competições 
acontecem nos finais de se-
mana em cidades próximas 
aos locais que esses atletas 
e/ou aspirantes a atletas 
treinam.Para se ter ideia em 
números: de acordo com a 

Federação Paulista de Atle-
tismo, em 2016, foram rea-
lizadas 469 competições de 
corrida de rua com mais de 
800 Mil inscritos. Isso só 
em São Paulo.

Se levarmos em consi-
deração que a tendência do 
esporte já é uma realidade, 
nas 5 regiões do país, esse 
número acima tende a ser 
multiplicado. Provas como 
- Maratona Cidade de Sal-
vador, São Silvestre, Dez 
Milhas Garoto (Espírito 
Santo), e Meia Maratona 
do Rio de Janeiro e SP- são 
alguns dos torneios mais 
conhecidos que fazem com 
que essas pessoas se loco-
movam para participarem 

dessas corridas.
" Algo importante de 

evidenciar é que esse cor-
redor vai até a cidade para 
participar da competição. 
Ou seja, ele(a) espera um 
trajeto favorável, em um 
horário agradável, e com o 
suporte necessário para fa-
zer e concluir a prova. As-
sim, incluir esse indivíduo 
no circuito turístico come-
ça com a entrega de uma 
competição com qualidade. 
Em que esse atleta possa ter 
contato com as paisagens 
durante a corrida que fará. 
Diante da experiência posi-
tiva na prova, a chance dele 
estender o período na cida-
de é maior", explica Lorena 

Peretti, especialista em via-
gens da Minds Travel.

No ano passado, o tu-
rismo foi responsável por 
7,9% do PIB (Produto 
Interno Bruto) no país. 
Quem revelou os dados foi 
a Universidade de Oxford 
em parceria com a WTTC 
(Conselho Mundial de 
Viagens e Turismo). Além 
da lucratividade, o estudo 
revelou que o setor é res-
ponsável por 6,59 milhões 
de empregos. Assim, com 
as corridas de rua e esse 
turismo interno aquecido, 
o número de pessoas em-
pregadas pelo turismo do 
esporte só tende a crescer 
nesse ano. A previsão, se-

gundo o mesmo estudo, é 
dos empregos ultrapassa-
rem a marca de 8 milhões 
em 2018.

"O que muitos 
brasileiros(a) entenderam 
é que correr não faz bem 
apenas para o corpo. Há 
benefícios mentais como 
o estímulo do raciocínio 
mais rápido e melhora na 
concentração. Além da 
interação social. Seja nas 
competições ou nos trei-
nos. Ou seja, a corrida de 
rua é bom para o cérebro, 
para o físico, e para a eco-
nomia turística das cidades 
do país", explica Augus-
to Jimenez, psicólogo da 
Minds Idiomas.

Algo interessante que 
o setores de Turismo e 
Gastronomia podem ficar 
atentos é o perfil do cor-
redor brasileiro. Segundo 
o SEBRAE: 43% dos atle-
tas têm entre 25 a 35 anos, 
57% preferem correr sozi-
nhos, e 44,8% optam por 
treinar de manhã. De posse 
desses dados redes hotelei-
ras e que promovem o tu-
rismo local conseguem ter 
uma noção melhor do que 
oferecer a esse turista es-
portista.

Para saber mais sobre 
os destinos brasileiros com 
as melhores competições, 
acesse: http://mindstravel.
com.br/blog/

Os últimos meses do 
ano costumam ser 
agitados devido à 

alta nas demandas de Na-
tal, época mais lucrativa 
para a indústria e o varejo. 
Na Luandre, consultoria de 
RH que atende 200 das 500 
maiores empresas do país, 
a previsão é de aumento de 
30% na contratação de pro-
fissionais temporários para 
as áreas de indústria, logís-
tica e varejo, em compara-
ção com o mesmo período 
no ano passado.

Mas, como aproveitar a 
oportunidade e tornar-se 
efetivo dentro da empresa? 
A especialista em RH da 
Luandre, Juliane Antonio, 
dá dicas básicas que vão 
ajudar quem pretende aca-
bar 2018 com carteira as-
sinada, dinheiro no bolso 
e umcontrato efetivo para 
o ano que vem, já que, se-
gundo Juliane, "a média de 
efetivação de temporários, 
na Luandre, é de 40%".

VENDA, AINDA 
MAIS, SUAS QUALIDA-
DES

Você teve um tempo 
curto durante o processo 
seletivo para mostrar quem 
é e quais são suas habili-
dades. Utilize esse "tem-
po extra" de contratação 
e mostre sua capacidade 
profissional e seus conhe-
cimentos.

DEMONSTRE COM-

PROMETIMENTO
Alguns profissionais 

acabam não demonstran-
do o devido interesse em 
razão de terem sido con-
tratados para um regime 
de trabalho temporário. 
"Um profissional que mos-
tra dedicação e compro-
metimento tem todas as 
chances de ser efetivado. 
Caso não haja espaço para 
efetivação após o término 
do contrato, ele pode abrir 
portas para uma oportuni-
dade dali a alguns meses 
ou para uma indicação do 
contratante para outra em-
presa".

CAUSE UMA BOA 
IMPRESSÃO

"Ao iniciar a sua jorna-
da como temporário é im-
portante ter em mente que 
nada está garantido, então 
demonstre que você real-
mente está interessado na 
empresa e na função que 
está exercendo, buscando 
sempre o melhor para você 
e o ambiente em que está 
atuando", destaca a espe-
cialista.

INVISTA EM CO-
NHECIMENTO

Agora que você con-
quistou uma oportunidade, 
invista parte do seu salário 
em conhecimento. Faça 
cursos, participe de even-
tos e absorva conteúdos 
que possam trazer aprimo-
ramento profissional.

- ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
- AUXILIAR DE LIMPEZA

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
- CONSULTOR COMERCIAL – C/ CNH “B”
- MECÂNICO ALINHADOR DE VEÍCULOS

- MONTADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D/E)
- MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C/D)

- PIZZAIOLO (A)
- RECEPCIONISTA EM GERAL – C/ CNH “B”

- SOLDADOR
- SERRADOR DE MÁRMORES E GRANITOS

- TRABALHADOR AGRÍCOLA

EMPREGO MODA

ESPORTE

A camisa pode ser con-
siderada umas das 
peças mais indispen-

sáveis para compor diversos 
looks, pois combinam com 
quase tudo, desde calças clás-
sicas de alfaiataria à moder-
nas como jeans. Para a con-
sultora de Comportamento 
Profissional e de Etiqueta 
Social, Maria Inês Borges da 
Silveira, elas são essências no 
guarda-roupa de uma mulher. 
“O importante é observar as 
cores na hora da escolha, para 
que o conjunto fique harmo-
nioso”, explica Maria Inês.

Dessa forma, pensando no 
conforto e na beleza femini-

na, a Sui Generis Camisaria 
Feminina veio com o objetivo 
de trazer essa versatilidade 
com muita elegância. As pe-
ças são produzidas em uma 
pequena escala, para garantir 
a qualidade e exclusividade 
de cada produto. A marca já 
está na sua segunda coleção 
e ganhou muito destaque por 
seus cortes diferenciados e 
sua preocupação social e am-
biental.

Embora sejam itens bá-
sicos para se vestir no dia-a-
-dia, as mulheres nem sempre 
encontram o que procuram. 
“Um dos motivos pelos quais 
optei por esse segmento é 

porque sempre tive dificul-
dades de encontrar camisas 
que me agradavam”, comenta 
Elisa Serra Negra, dona do 
empreendimento. “A primei-
ra coleção foi criada com o 
nome Sui Generis, que sig-
nifica algo único, singular, 
como cada uma das camisas”, 
completa. 

Entre suas preferidas, 
Elisa fala um pouco sobre al-
gumas peças que combinam 
com diversas ocasiões:

1. Camisa branca listra-
da em tons de branco, tecido 
com fibra de celulose que é 
uma fibra nobre. Essa cami-
sa vai bem com tudo, desde 
eventos casuais, com uma cal-

ça jeans, até eventos sociais e 
de trabalho.

2. Camisa manga curta 
com jabô com viés preto e 
prateado. Modelo sem man-
gas, que permite um look 
mais solto, masque não deixa 
de ser elegante pela presença 
da gola. Pode ser usada com 
um blazer por cima para dei-
xa-la com um ar mais sério. 

3. Camisa em suede rose, 
com babados assimétricos na 
parte frontal. Design com ins-
piração de uma das viagens 
da estilista. Combinação do 
tecido suede com um modelo 
diferente do usual, também 
pode ser usado com calça so-
cial ou jeans, dependendo da 
ocasião.
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Boca de urna é proibida durante a votação

Arregimentar eleitores 
ou fazer propagan-
da de boca de urna 

no dia da votação é crime. 
A regra, prevista no pará-
grafo 5º do artigo 39 da Lei 
nº 9.504/1997 (Lei das Elei-
ções), estabelece como puni-
ção detenção de seis meses a 
um ano, com a alternativa de 
prestação de serviços à comu-
nidade pelo mesmo período, 
e multa no valor de 5 mil a 15 
mil UFIR. 

Também constituem cri-
mes, no dia da eleição, o uso 
de alto-falantes e amplifica-
dores de som ou a promoção 
de comício ou carreata, bem 
como a divulgação de qual-
quer espécie de propaganda 
de partidos políticos ou de 
seus candidatos. O eleitor que 

for flagrado praticando tais 
crimes receberá as mesmas 
punições.

Por outro lado, a legisla-
ção permite, no dia do pleito, 
a manifestação individual e 
silenciosa da preferência do 
eleitor por partido político, 
coligação ou candidato, reve-
lada exclusivamente pelo uso 
de bandeiras, broches, dísti-
cos e adesivos.

No entanto, é vedado, até 
o término do horário de vo-
tação, qualquer ato que carac-
terize manifestação coletiva, 
com ou sem utilização de 
veículos, tal como a aglome-
ração de pessoas portando 
vestuário padronizado.

O uso de vestuário ou ob-
jeto que contenha qualquer 
propaganda de partido polí-

tico, de coligação ou de can-
didato também é proibido aos 
servidores da Justiça Eleitoral, 
aos mesários e aos escrutina-
dores, no recinto das seções 
eleitorais e juntas apuradoras.

Os fiscais partidários, nos 
trabalhos de votação, somen-
te podem usar crachás em 
que constem o nome e a sigla 
da legenda ou coligação a que 
sirvam, também sendo veda-
da a padronização do vestuá-
rio.

PESQUISAS ELEITO-
RAIS

As pesquisas realizadas 
em data anterior ao dia das 
eleições poderão ser divulga-
das a qualquer momento, in-
clusive no dia das eleições. Já 
a divulgação de levantamento 

de intenção de voto efetivado 
no dia das eleições somente 
poderá ocorrer a partir das 
17h do horário local para os 
cargos de governador, sena-
dor e deputados federal, es-
tadual e distrital. Na eleição 
para presidente da Repúbli-
ca, esse tipo de levantamento 
pode ser divulgado após o ho-
rário previsto para o encerra-
mento da votação em todo o 
território nacional.

 Segundo o artigo 10 da Re-
solução TSE n° 23.549/2017, 
na divulgação dos resultados 
de pesquisas devem ser in-
formados os seguintes dados: 
o período de realização da 
coleta de dados; a margem 
de erro; o nível de confiança; 
o número de entrevistas; o 
nome da entidade ou da em-

presa que a realizou e, se for o 
caso, de quem a contratou; e 
o número de registro da pes-

quisa.

Fonte: www.tse.jus.br

Cenário econômico brasileiro está 
estabilizado, segundo pesquisas

Dicas para evitar assaltos na saída 
de agências e caixas eletrônicos

Para especialista, situação tem 
ligação direta com a época 
das eleições presidenciais

Manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor 
por partido político, coligação ou candidato é permitida

Economia brasileira está 
estagnada: não anda 
nem para cima, nem 

para baixo. É o que os núme-
ros mostram.De acordo com 
Christian Bundt, administra-
dor, professor e membro do 
Comitê Macroeconômico do 
ISAE – Escola de Negócios, 
boa parte desse marasmo se 
deve à eleição presidencial 
que se aproxima, outro qui-
nhão para ocenário externo e 
outra pequena parte ao perfil 
do empresáriobrasileiro. 

“Enquanto alguma des-
sas condições não se resolver 
bem, a economia continuará 
¨caranguejando¨. Como as 

eleições têm data marcada, 
o término do processo deve 
mover a economia, para cima 
oupara baixo, no curto prazo, 
a depender do resultado do 
pleito”, explica. O Banco Cen-
tral do Brasil (BCB) divulgou 
dados econômicos que mere-
cem ser conferidos. 

Em especialsobre o Pa-
raná, no Boletim Regional. 
Acompanhe alguns flashes 
do relatório que ajudam a 
entender asituação nacional 
e estadual.O Índice de Ati-
vidade Econômica do BCB 
(IBC-Br) é uma prévia do 
PIB, sendo ainda usado pelo 
BCB nasdiscussões sobre in-

Um dos assaltos mais 
comuns é conhecido 
como "Saidinha de 

banco". O especialista em se-
gurança do GRUPO GR, Ro-
gério Rodrigues, alerta a po-
pulação sobre algumas dicas 
de segurança para quem for 
sacar dinheiro em agências e 
caixas eletrônicos.

NO BANCO
- Evite colocar muitas 

notas e moedas no bolso, fa-
zendo volume e chamando a 
atenção de meliantes. Tam-
bém não saia do banco carre-
gando um envelope contendo 
dinheiro.

- Após o saque, o cliente 
jamais deve sair a pé ou en-
trar num ônibus. A preferên-
cia é usar um carro, ou pegar 
um táxi.

- Dê preferência a transa-
ções eletrônicas como DOC, 
TED, transferência via telefo-
ne ou internet, evitando fazer 
saques de grandes quantias 

em espécie.
- Se precisar fazer saques 

de valor alto, evite contar o 
dinheiro em locais públicos 
ou muito visíveis. Caso haja 
necessidade, verifique se o 
banco possui salas reservadas 
para este fim (alguns bancos 
têm salas especificamente 
para retirada de dinheiro de 
forma muito discreta e sigi-
losa).

- Aproveite o tempo da 
fila para observar as pessoas 
ao seu redor, procurando al-
guém "interessado" em você.

- Procure não realizar um 
único saque: se possível par-
cele o valor, os dias e horários 
dos saques.

- Se desloque ao banco 
sempre acompanhado e evite 
fazer comentários com pes-
soas estranhas, mesmo as que 
estiverem muito bem vesti-
das.

- Se perceber que está 
sendo observado por alguém 
dentro da agência, fale com 

algum funcionário do banco 
ou com os seguranças.

- Mude sempre os trajetos 
e os horários para ir ao ban-
co.

- Desconfie das pessoas 
que passam muito tempo 
no banco sem buscar aten-
dimento ou realizar alguma 
operação.

- Após a saída do banco, 
procure ser discreto.

- Caso perceba que está 
sendo seguido por alguém, 
entre em alguma loja movi-
mentada e ligue para a Polí-
cia, através do número 190.

- Em caso de assalto, 
NUNCA reaja. Seu dinhei-
ro, por mais suado que seja, 
não é mais importante que 
sua vida e pode ser adquiri-
do novamente com trabalho 
e esforço.

EM CAIXAS ELETRÔ-
NICOS

- Não escolha a data de 
nascimento nem repita o 

mesmo número várias vezes, 
como senha de seu cartão 
magnético.

- Não aceite ajuda de pes-
soas desconhecidas, que lhe 
ofereçam isenção de tarifas e 
outras vantagens financeiras.

- Quando precisar de aju-
da no caixa eletrônico ou na 
agência bancária, dirija-se 
somente ao funcionário do 
banco. Não procure ajuda de 
estranhos.

-Ao sacar, coloque o di-
nheiro em vários bolsos.

- Evite abrir carteiras 
ou bolsas na frente de todo 
mundo.

- Prefira os caixas eletrô-
nicos localizados em shop-
ping centers, dentro de agên-
cias bancárias e em ruas ou 
locais bem iluminados.

- Evite fazer saques à noi-
te.

- Certifique-se que não há 
alguém suspeito por perto, 
antes de entrar em um cai-
xa eletrônico. - Não guarde 

flação e juros. Na figura a se-
guir, está o IBC-Br e o índice 
de atividade econômica paraa 
Região Sul (IBCR-S) e do Pa-
raná (IBCR-PR).

Na medição do BCB para 
o período, os índices regio-
nais se mostram geralmente 
acima do nacional. Naanálise 
intra regional, em maio/18, o 
índice paranaense está pra-
ticamente junto com o re-
gional, acimado nacional. “A 
queda do índice em maio/18, 
já apontando efeitos da greve 
dos caminhoneiros.Na análise 
geral do período, o índice está 
estável e, claramente, a su-
persafra agrícola de 2017está 
refletida no distanciamento 
do IBC da região e do país, 
tendendo a se aproximar em 
2018, quando aperspectiva da 
safra é menor que em 2017”, 
conclui Bundt.

o cartão bancário e a senha 
no mesmo lugar, e não os en-
tregue a estranhos. O ideal é 
memorizar a senha.

- Mantenha o corpo pró-
ximo à máquina e cubra o te-
clado com as mãos, evitando 

que outras pessoas vejam as 
informações na tela, sua se-
nha e o valor retirado.

- Verifique sempre se o 
equipamento está funcio-
nando antes de inserir o seu 
cartão no caixa eletrônico.
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Testes genéticos contribuem 
para diagnóstico e tratamento 

no câncer de mama

Debate na RPC/TV 
Globo será nesta terça-

feira, 2, depois da novela

Estima-se que entre 
5 e 10% dos casos de 
câncer têm um forte 

componente hereditário

Desde que a atriz norte-americana 
Angelina Jolie declarou, em 2013, ter 
realizado um exame que apontava 

um risco aumentado de desenvolver câncer 
de mama, muitas mulheres vêm consideran-
do o teste genético que detecta alterações 
no DNA que podem levar ao surgimento de 
tumores malignos como uma espécie de pré-
-diagnóstico. No caso da famosa, o resultado 
indicava uma mutação em genes especifica-
mente relacionados ao câncer de mama, ele-
vando em 87% a probabilidade de desenvol-
ver a doença, o que levou Jolie a realizar uma 

mastectomia bilateral preventiva, que consiste 
na retirada de ambos os seios sem que haja 
todavia a presença de nódulos cancerígenos.

À época, Jolie declarou que contava com 
um histórico familiar de câncer de mama e 
que optou pela cirurgia com apoio de uma 
equipe médica qualificada, que a apoiou na 
tomada de decisão. A hereditariedade um 
dos fatores de risco para casos de câncer de 
mama, mas vale lembrar que a genética fami-
liar representa um percentual baixo de todos 
os diagnósticos da doença.

"Estima-se que entre 5 e 10% dos casos de 
câncer têm um forte componente hereditário, 
quando uma mutação transmitida de geração 
para geração é responsável por aumentar as 
chances de uma pessoa desenvolver a doença. 
Vale ressaltar, contudo, que exames como o 
realizado por Angelina Jolie indicam uma al-
teração que aumenta à predisposição ao cân-
cer de mama, mas isso não é um diagnóstico 
da doença em si. É um indicativo de probabi-
lidade aumentada, que pode ou não se concre-
tizar", explica Raphael Parmigiani, biomédico 
e sócio-fundador do Idengene, laboratório de 
análises especializado em testes genéticos para 
ajudar no tratamento e prevenção de doenças.

Segundo o especialista, os testes genéticos 
são indicados apenas quando há um alto risco 
de mutações associadas ao histórico familiar 
de câncer de mama em parentes próximos 
(mãe e/ou irmã) e que tenham apresentado 
tumores com idade inferior aos 50 anos. Para 
se ter uma ideia, em 2017, o Brasil somou 60 
mil novos casos de câncer, de mama entre 
mulheres. "Isso quer dizer que de toda apo-
pulação feminina diagnosticadas com a con-
dição neste ano, em média seis mil contam 
com um proponente genético importante que 
poderia ser identificado de maneira precoce 
diante dos resultados dos estudos de DNA e, 
eventualmente, até evitado a partir de cirurgia 
preventiva", pontua o Dr. Parmigiani.

Um dos pontos destacados pelo oncogene-
ticista neste sentido é que a análise de possí-
veis mutações genéticas hereditárias deva ser 
feita, preferencialmente, primeiro nas mulhe-
res da família com diagnóstico efetivo de cân-
cer de mama. Isso porque o material biológico 
coletado a partir do sangue ou da saliva do 
paciente em tratamento trará evidências mais 
precisas, que servirão de subsídios para outros 
membros da família caso ocorra a detecção de 
uma alteração hereditária. Para ele, a desco-
berta de um fator familiar do câncer deve ser 
entendida como mais uma aliada no aconse-
lhamento preventivo da condição.

"Os benefícios são inúmeros, consideran-
do a importância do diagnóstico precoce na 
luta contra o câncer. Ao identificarmos a pre-

sença de mutação em uma paciente com tu-
mor de mama, tornamos muito mais preciso 
o direcionamento de medidas para detecção 
dessa mesma mutação em outras gerações da 
família", diz Parmigiani.

ENTENDA O TESTE GENÉTICO
A finalidade principal do exame genético é 

identificar mutações em alguns genes que am-
pliam as chances do paciente em desenvolver 
a doença. Entre eles, destacam-se o BRCA1 e 
BRCA2, envolvidos em até 80% dos casos de 
câncer de mama e ovário hereditários.

O exame é muito simples e funciona assim: 
a partir de uma amostra de sangue ou saliva, o 
laboratório extrai o DNA do paciente. Os ge-
nes então são comparados a uma amostra sau-
dável e, a partir disso, é possível identificar se 
há evidências de mutação. Em caso positivo, o 
ideal é que seja buscado aconselhamento mé-
dico especializado para definição da estratégia 
de acompanhamento.

"Vale lembrar que a mutação, se identifica-
da, não significa que esta mulher terá neces-
sariamente câncer, mas sim é um indicio de 
predisposição maior ao risco de desenvolver 
futuramente um tumor. Por isso, essa é uma 
ferramenta que pode levar a uma indicação de 
realização de exames preventivos com maior 
constância", reforça Parmigiani.

QUANDO O TESTE GENÉTICO É RE-
COMENDADO

O exame é recomendado quando há um 
histórico familiar de câncer que sugira a pos-
sibilidade de mutação genética hereditária. 
O ideal é que pessoas de uma mesma família 
realize o teste após a identificação de muta-
ção em parentes próximos (mãe ou irmã) que 
tenham sido diagnosticadas com a condição. 
Isso porque a análise se tornará muito mais 
assertiva.

"É importante que a paciente saiba que não 
basta ter o desejo de fazer o mapeamento ge-
nético. É preciso que um médico geneticista, 
ou mastologista, seja consultado previamente 
para que avalie a história familiar e com base 
nisso, se necessário, gere um pedido médico 
para realização do exame laboratorial", expli-
ca Parmigiani.

Segundo Parmigiani, alguns requisitos le-
vam a um pedido de exame genético. Entre 
eles destacam-se:

- Familiares próximos com câncer de 
mama diagnosticado e que apresentaram mu-
tação nos genes BRCA1 e BRCA2;

- Parentes de primeiro grau com histórico 
de câncer de mama antes dos 50 anos;

- Caso de câncer de mama masculino na 
família;

O último debate entre os candidatos 
a governador do Paraná será nesta 
terça-feira, 2, na RPC/TV Globo 

depois da novela Segundo Sol, o que deve 
ocorrer entre as 22h30 e 23h com a dura-
ção de duas horas. Participam dos debates 
os candidatos Ratinho Junior (PSD), Cida 
Borghetti (PP), João Arruda (MDB), Dr Ro-
sinha (PT), Ogier Buchi (PSL) e Professor 
Oiva (Psol).

O debate da Globo, a reta final e os inde-
cisos estão considerados fundamentais nas 
eleições de 7 de outubro. Segundo a última 
pesquisa Ibope, a disputa sinaliza para um 
segundo turno no dia 28 de outubro.

No levantamento, o Ratinho Junior tem 
44%, seguido de Cida (17%), João Arru-
da (10%), Dr Rosinha (6%), Ogier Buchi 
(2%), Professor Piva (Psol), Professor Ivan 

Bernardo (PSTU), Jorge Bernardi (Rede) e  
Priscila Ebara (PCO) - todos com 1% cada. 
Brancos e nulos somam 9% e não sabem, 
4%.

Os adversários de Ratinho Junior somam 
39% e a diferença é de 5%. Como a margem 
de erro de erro é de 3%, Ratinho Junior e 
seus adversários estão empatados tecnica-
mente. O candidato pode oscilar para 41% 
e seus adversários, para 42%.

A eleição pode ainda ser considerada em 
aberta já que na pesquisa espontânea. Nada 
menos que 42% afirmaram que não sabem 
em quem votar no dia 7 de outubro.  O Ibo-
pe entrevistou 1.204 eleitores entre os 24 e 
26 de setembro. A margem de erro é de 3% e 
o grau de confiança de 95%. O levantamen-
to está registrado sob os números - no TRE: 
PR‐07128/2018 e no TSE: BR‐03369/2018.

ELEIÇÕES 2018
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Nestas eleições, biometria 
não é obrigatória para 

municípios da 71ª Zona 
Eleitoral

NOVA ESPERANÇA

Nenhum título de 
eleitor dos cinco 
municípios (Ata-

laia, Floraí, Nova Esperança, 
Presidente Castelo Branco 
e Unifl or) que compõem a 
71ª Zona Eleitoral de Nova 
Esperança foi cancelado por 
falta de cadastro biométrico. 
De fato, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) anulou 
3,3 milhões de documentos, 
mas a medida foi adotada 
nas cidades em que o órgão 
determinou ser obrigatório 
o uso da tecnologia. Não é o 
caso da região.

A dúvida surgiu entre os 

Balanço da 3ª 
rodada: Resultados 

dos jogos e destaques

No último sábado 
(29) de setembro, 
mais uma rodada 

do Campeonato Municipal 
de Futebol Suíço em Nova 
Esperança foi concluída 
com sucesso. O destaque 
da edição de 2018 até a 3ª 
rodada é quantidade de 
gols, ao todo foram conta-
bilizados 92 gols, revelan-

CAMPEONATO MUNICIPAL

Fernando Razente
fernandorazente997@gmail.com

do um alto nível de com-
petitividade e qualidade 
técnica dos atletas na com-
petição. 

RESULTADOS
No campo do Clube da 

Justiça tivemos três con-
frontos: Sucão/Casa de 
Carnes Silva 1 x 5 MRG, 
destaque para o atleta Pau-
lo Henrique Alves da Silva 
que marcou 3 gols. Sucão 
Família 0 x 2 América F.C. 
e Kleverson Pinturas “Ve-
terano” 0 x 2 Selaria Panta-

neira. 
Na AABB dois jogos: 

Kleverson Pinturas 2 x 3 
Tahiti/Lider Maravalhas/
AABB e Metalúrgica Ebe-
nézer 1 x 9 Bom Bife F.C.

Fechando a rodada no 
campo da Asserne, mais 
três jogos foram realizados: 
Rosa de Ouro 3 x 1 Móveis 
Brasil; Asserne “B” 0 x 6 
Amigos F.C e Asserne “A” 
0 x 0 Vigilantes. A próxi-
ma rodada da primeira fase 
será realizada dia 06 de ou-
tubro. 

Equipe Selaria Pantaneira (foto) saiu vitoriosa na terceira rodada.

Kleverson Pinturas e Tahiti se enfrentaram no campo da AABB. O jogo foi um dos mais disputa-
dos da 3ª rodada.

PRA VOCÊ, FÃ DE FUTEBOL!
Nas três primeiras rodadas do campeonato municipal, o que tem chamado 
atenção é a grande quantidade de público, sejam crianças, jovens, adultos e 
idosos, acompanhando a sequência dos jogos. Se você é um desses que é fã 
do futebol e gostaria de ver o esporte sendo valorizado cada vez mais na sua 
cidade, tire uma selfi e com a hashtag #fãdefutebolnoNoroeste, e publi-
que em suas redes sociais, Facebook e Instagram. Não se esqueça de marcar 
o @JornalNoroeste na foto, pois na próxima edição de terça-feira (09), você 
pode ser o escolhido para sair neste periódico. 

Eleitores das cidades de Atalaia, Floraí, 
Nova Esperança, Presidente Castelo Branco 

e Unifl or não tiveram títulos cancelados

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Documentos para 
identifi cação do eleitor:

Para votar, o eleitor deve apresentar um documento o� -
cial com foto. São aceitos os seguintes:

- Carteira de categoria pro� ssional reconhecida por Lei;
- Carteira de identidade;
- Carteira de trabalho;
- Carteira Nacional de Habilitação;
- Certi� cado de Reservista;
- Documento Nacional de Identidade (DNI);
- e-Título (título de eleitor em meio digital;
- Passaporte

Quantidade 
de eleitores 

por município:
Nova Esperança: 21.074

Atalaia: 3.536
Floraí: 4.407
PCB: 4.013

Uni� or: 2.106

31.123 eleitores da 71ªZona Eleitoral estão aptos a votar no próximo domingo (07), de outubro.

eleitores devido a diversas 
publicações compartilhadas 
nas redes sociais. A maio-
ria delas aborda somente a 
questão do cancelamento do 
documento, sem justifi car os 
motivos ou cidades afetadas.

“Embora já tivéssemos 
iniciado o recadastramento 
biométrico, nestas eleições, 
na 71ª ZE, a votação ainda 
não será biométrica. Ne-
nhum título foi cancelado 
aqui”, explicou Adélcio João 
Pacola, chefe do Cartório 
Eleitoral.

Pacola ainda ressalta que 
todos os eleitores, mesmo os 

que fi zeram cadastro biomé-
trico, devem levar um docu-
mento com foto para votar. 
“Todos os eleitores deverão 
levar um dos seguintes docu-
mentos descrito abaixo (box). 
É importante, também, con-
fi rmar a seção. Muitos che-
gam ao Colégio Eleitoral sem 
saber a sala”.

Para se informar sobre o 
colégio e seção de votação, 
basta conferir o título de elei-
tor. Na próxima edição, sex-
ta-feira (05), matéria comple-
ta sobre os locais de votação 
e o que é permitido no dia da 
eleição.


