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Mais de 147 milhões de eleitores começarão a decidir 
o futuro do país nas eleições que definirão Presidente, 

Governadores, Senadores e deputados estaduais e 
federais. O 1° acontece neste domingo, 07 de outubro.

Jovem Pan 
completa 1 ano 
no ar
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Ibope aponta que Ratinho Jr. 
pode vencer no 1º turno

Jaguariaíva tem dois candidatos 
na disputa para deputado

Eleições 2018 – Governador

Eleições 2018

A última pesquisa Ibope 
para o Governo do Estado 
do Paraná foi divulgada nes-
ta última quinta-feira, 27. 
Ratinho Jr. (PSD) aparece 
com 44%, Cida Borghetti 
(PP) com 17%, João Arruda 
(MDB) com 10%, Dr. Rosi-
nha (PT) com 6% e Ogier 
Buchi (PSL) com 2%. Prof. 
Piva (PSOL), Prof. Ivan Ber-
nardo (PSTU), Priscila Eba-
ra (PCO) e Jorge Bernardi 
(REDE) têm 1%. Geonísio 
Marinho (PRTB) não pon-
tuou. Brancos e nulos soma-
ram 9% e não souberam ou 
não responderam 9%.

A pesquisa foi encomen-
dada pela RPC. É o terceiro 
levantamento do Ibope re-
alizado depois da oficiali-
zação das candidaturas na 
Justiça Eleitoral. No levan-
tamento anterior, feito de 1 
a 4 de setembro, os percen-
tuais de intenção de votos 
eram os seguintes: Ratinho 

Senado

Ratinho Jr. lidera com 44% das intenções de voto. 
Foto: Alexandre Mazzo

João Gaúcho conta com o apoio da família Bolsonaro

Juninho Pemac tenta o cargo de deputado estadual

Junior: 42%; Cida Borghet-
ti: 13%; João Arruda: 6%; 
Doutor Rosinha: 4%; Ogier 
Buchi: 1%; Professor Piva: 
1%; Professor Ivan Bernar-
do: 1%; Priscila Ebara: 1%; 
Jorge Bernardi: 1%; Geoní-
sio Marinho: 0%; Brancos/
nulos: 16%; Não sabe: 14%,

A pesquisa foi realizada 

entre os dias 24 e 26 de se-
tembro com 1204 eleitores 
de todas as regiões do esta-
do e está registrada no TRE 
sob o nº PR-07128/2018 
e no TSE sob o nº BR-
03369/2018. A margem de 
erro é de três pontos per-
centuais para mais ou para 
menos. 

O ex-governador Beto 
Richa (PSDB) caiu 11 pon-
tos entre a pesquisa Ibope 
do último dia 4 de setembro 
e a divulgada nesta quinta-
-feira (27), atingindo 17% 
das intenções de voto para 
a disputa pelo Senado no 
Paraná. Neste intervalo, ele 
foi alvo de investigações na 
Lava Jato e chegou a ficar 
preso. 

Agora, Richa está em 
empate técnico com outros 
três candidatos: Flávio Arns 
(REDE), 16%, Oriovisto 
Guimarães (Podemos), 15%, 
e Alex Canziani (PTB) , 14%. 
Guimarães disparou 12 pon-
tos percentuais. A margem 
de erro é de 3 pontos per-
centuais, para mais ou para 
menos. Roberto Requião 
(MDB), que concorre à ree-
leição, continua liderando a 
sondagem, com 39%.

Historiando Arapoti

O município de Ara-
poti festejará, no dia 18 
de dezembro deste ano, o 
seu 63o. Aniversário, data 
cívica importante para 
todos os seus habitantes. 
O Dia do Município é co-
memorado sempre com 
muito amor à terra, re-
lembrando suas origens, 
seus primeiros habitantes 
e fundadores e a história 
de conquistas, progresso 
e desenvolvimento.

Em vista da proximi-
dade destas comemora-
ções, a equipe do Polo da 
UNINTER em Arapoti, 
convidou uma persona-
lidade para uma palestra 
sobre a História do Muni-
cípio.

O convite foi feito ao 
Vereador Divair da Silva, 
que prontamente aceitou  
e, no dia 18 de setem-
bro, nas dependências da 
Uninter, proferiu a pales-

tra discorrendo sobre a 
história e cultura de Ara-
poti, relembrando fatos, 
eventos e curiosidades 
da cidade “Campos Flo-
ridos”, “ao olhar de um 
apaixonado pelo muni-
cípio”, segundo comenta 
a Coordenadora do Polo, 
Luciana Faria.

Durante o evento, os 
acadêmicos puderam in-
teragir com o palestrante, 
expondo também suas 
histórias pessoais sobre 
o tema proposto, num 
clima interessante e des-
contraído.

A Equipe UNINTER 
do Polo Arapoti registrou 
especial agradecimento 
ao Sr. Divair da Silva, pela 
disposição em atender e 
por sua contribuição ao 
conhecimento e formação 
de cidadãos comprome-
tidos com a história e a 
cultura.

A cidade de Jaguariaíva 
conta com dois representan-
tes na disputa das eleições 
gerais deste ano. O ex-vere-
ador Cleiton Júnior Bueno 
Martins (Juninho Pemac) 
tenta uma vaga ao cargo de 

deputado estadual pelo Par-
tido Verde. Já João Francisco 
Schuvartz (João Gaúcho) luta 
por uma vaga como deputa-
do federal pelo PSL (Partido 
Social Liberal). Os eleitores 
vão às urnas neste domingo, 
07 de outubro, para eleger, 
além de deputados estaduais 

JAGUARIAÍVA

e federais, senadores, gover-
nador e presidente.

“Saí candidato a deputa-
do federal, porque eu acre-
dito em nosso Estado do 
Paraná, em nossa querida Ja-
gauraiaíva e na nossa região 
dos Campos Gerais e Norte 
Pioneio. Precisamos eleger 
um candidato que trabalhe 
para o desenvolvimento da 
nossa região” falou o candi-
dato João Gaúcho que inte-
gra o partido do presidenciá-
vel Jair Bolsonaro (PSL).

“Acredito muito no po-

tencial da nossa região, de-
vido a honestidade e bravura 
de um povo que nunca desis-
te de lutar pelas nossas gera-
ções. Aqui temos uma terra 
fértil e abençoada, aonde se 
produz muito e com muita 
qualidade. E ao longo de to-
dos os anos que se passaram 
nunca tivemos um deputado 
daqui, que conheça as reais 
necessidades de cada municí-
pio da região. Por isso escolhi 
esta missão de representar 
nossa cidade e nossa região” 
disse Juninho.
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A profissão do 
Engenheiro Florestal

Profa. Daniella Cristina Magossi
MSc. Engenheira Florestal – CREA PR-8797-6/D
Coord do Curso de Engenharia Florestal

Engenharia Florestal
FatiFajar

O Engenheiro Florestal é um profissional que atua 
entre a preservação de recursos naturais e na produção 
destes. 

No intervalo entre preservação e produção, encon-
tra-se a conservação, ou seja, a capacidade de produzir 
conscientemente em relação ao meio, utilizando-se de 
metodologias e ferramentas que minimizem a perda de 
recursos naturais. Elabora e supervisiona projetos refe-
rentes à preservação e expansão de áreas florestais, con-
trolando técnicas de reprodução, cuidado e exploração 
da vegetação. 

Seu objetivo é manter o constante equilíbrio da na-
tureza.

Assim sendo, o Engenheiro Florestal é capaz de ava-
liar o potencial biológico dos ecossistemas florestais, e 
assim, planejar e organizar o seu aproveitamento racio-
nal de forma sustentável, garantindo sua perpetuação e 
a manutenção das formas de vida animal e vegetal.

Dentre muitas das atribuições do Engenheiro flores-
tal estão: Elaborar projetos de florestamento e reflores-
tamento, abrangendo desde a semeadura em viveiro até 
a produção de árvores abatidas ou conservadas;

Pesquisa e estuda espécies mais produtivas e saudá-
veis, determinando qual a melhor forma de adubação, 
espaço ideal para o plantio, composição de solo, tempe-
ratura etc.;

Planeja, através de técnicas apropriadas, a produção 
e seleção de sementes, com o objetivo de melhorar a ger-
minação das mesmas;

Analisa os efeitos das enfermidades, do corte, do 
fogo e de outros fatores que contribuem para a redução 
da cobertura florestal do planeta, desenvolvendo medi-
das de combate aos mesmos;

Atua na indústria moveleira, madeireira, painéis, de 
papel e celulose ou de resinas e óleos essenciais, aprimo-
rando o processo de produção e a qualidade do produto 
final.

O engenheiro florestal deve estar habilitado a com-
preender a natureza em qualquer situação. Os núme-
ros são fundamentais para se conhecer o dia a dia das 
matas, portanto, é necessário gostar de química, mate-
mática, além da biologia. O currículo, como um todo, 
abrange disciplinas que se relacionam com o manejo 
florestal, silvicultura, engenharia e tecnologias flores-
tais, economia, política e extensão florestais, além da 
área da ecologia e conservação da natureza. Dentre elas 
podemos destacar: Cálculo, Química, Topografia, Físi-
ca, Entomologia Florestal, Climatologia e Meteorologia, 
Solos Florestais, Genética e Melhoramento Florestal, 
Anatomia da Madeira, Ecologia Florestal, Conservação 
da Natureza, Incêndios Florestais, Manejo de Bacias Hi-
drográficas, Silvicultura, Economia Florestal, Adminis-
tração Aplicada e outras.

Os profissionais encontram oportunidades nos 
meios públicos e privados. É normal que profissões pou-
co conhecidas ganhem notoriedade quando suas áreas 
de atuação tornam-se assuntos de interesse comum. 
Graças ao meio ambiente, tema cada vez mais relevan-
te, muitos ofícios acabaram ganhando a importância 
devida. É o caso do engenheiro florestal. O mercado de 
trabalho está crescendo a cada dia, principalmente em 
vista dos problemas causados pelo aquecimento global. 
A preservação de florestas e a arborização são cada vez 
mais necessárias. E quem cuida disso é o engenheiro flo-
restal. A madeira é usada desde a antiguidade e continua 
um bem consumido diariamente. O engenheiro vai tra-
balhar para produzir florestas e madeira. Pode atuar em 
muitos outros setores, seja dentro de empreendimentos 
florestais, indo da plantação até a parte industrial, seja 
no poder público, num órgão fiscalizador e secretarias 
ambientais.

Apesar da queda que houve para todas as ramifica-
ções das engenharias após 2009, o setor florestal hoje 
tem muitas oportunidades, principalmente na área da 
celulose e painéis, que melhorou depois da crise. Assim 
como a das madeireiras, com foco em polpas e essências 
usadas em medicamentos – elas estão empregando mui-
tos engenheiros. Outro ponto forte do setor é o empre-
endedorismo, com foco na prestação de serviços, como 
o desenvolvimento de pesquisas para novos produtos.  
No momento, o setor florestal não chega nem a 10% do 
PIB nacional e temos um potencial grande a ser explora-
do”, diz a Engenheira Florestal Daniella Cristina Magos-
si – Coordenadora do Curso de Engenharia Florestal da 
FAJAR.

Atribuições

Oportunidades

Currículo do curso

Irani Barros declara apoio 
aos candidatos Márcio 
Pauliki e Alexandre Curi

Candidato nas elei-
ções municipais de 2016, 
o presidente municipal do 
PDT, Irani Barros, definiu 
apoio à Marcio Pauliki 
para o cargo de deputado 
federal e à Alexandre Curi 
para deputado estadual. 
Irani recepcionou ambos 
os candidatos em suas vi-
sitas ao município ocorri-
da nos últimos dias.

No último sábado, 
Pauliki, juntamente com 
Irani e o ex-vereador Jan 
Pot (Potinho), percorre-
ram as principais ruas 
do comércio arapotien-
se, fazendo o tradicional 
corpo a corpo com elei-
tores. Alguns dias antes, 
Alexandre Curi também 
esteve reunido com cor-
religionários em Arapoti. 
Ele apresentou propostas 
e firmou compromissos 
de continuar lutando pelo 
município na Assembleia 
Legislativa.

“Nós estamos com o 
Pauliki e com o Alexan-
dre, pois são duas pesso-
as compromissadas com 
o progresso de Arapoti. 

ARAPOTI

Pauliki conversou com eleitores no centro da cidade

Alexandre Curi recebeu o apoio de lideranças locais 

Márcio Pauliki, juntamente com Irani e Potinho, fizeram corpo a corpo com eleitores

Trouxeram recursos im-
portantes para o municí-
pio e a grande votação que 
sempre tiveram aqui com-
prova o bom trabalho que 
têm realizado. Por todas 
essas qualidades, além 
de serem políticos sérios 
e fichas-limpa, é que de-
cidimos declarar o nosso 
apoio e reconhecer esta 
bom atuação parlamentar 

que ambos têm tido” disse 
Irani.

“É um orgulho po-
der representar a minha 
terra, terra de meu pai, 
fabriquense. Aqui como 
deputado estadual trou-
xemos muitos recursos 
com o apoio e com a ajuda 
de nossas lideranças aqui 
na cidade como o Irani e 
o Potinho. Agora estare-

mos lá em Brasília, repre-
sentando nossa Arapoti, 
não apenas na geração de 
empregos, mas também 
na Saúde com o Instituto 
do Câncer, o Nota Paraná 
Solidária e outras propos-
tas. Portanto, minha gen-
te, vamos em frente e, dia 
07 de outubro, o seu voto 
é pela renovação e pela fi-
cha-limpa” Falou Pauliki. 

“Reeleito para a As-
sembleia pretendo traba-
lhar pelo fortalecimento 
das cidades e isso não 
significa apenas fortalecer 
a saúde, a educação, a se-
gurança, a infraestrutura 
viária. Significa também 
transformá-las em cida-
des inteligentes, garantin-
do a elas o uso da tecnolo-
gia para tornar os centros 
urbanos mais eficientes e 
melhores de se viver. Te-
mos esse compromisso 
com Arapoti, através das 
nossas lideranças locais, 
como nossos amigos Irani 
e Potinho” afimou Alexan-
dre Curi.
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Samuel Siqueira, gerente 
da Jovem Pan

Jovem Pan FM completa 
primeiro ano no ar em Arapoti

Entretenimento

A Jovem Pan FM 103.1 
de Arapoti está completan-
do seu primeiro ano ar. Para 
comemorar, a rádio está 
realizando uma promoção 
para sortear uma Cartei-
ra Nacional de Habilitação 
(CNH) e várias ações de rua 
na região.

A emissora, afiliada da 

ARAPOTI

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

CONTABILIZANDO SUCESSOS

Tel.: (43) 3535-1585

Jaguar
CONTABILIDADE

E CORRETORA DE SEGUROS

rede liderada pela Jovem 
Pan FM 100.9 de São Paulo, 
realizou a promoção “CNH 
na Mão”. Para participar, o 
ouvinte teve que fazer o ca-
dastro na fanpage da emis-
sora no Facebook e concor-
reu a uma CNH categoria 
B. O sorteio foi realizado 
no dia 29. A promoção foi 
válida para a primeira habi-
litação.

Além disso, a rádio tam-
bém está realizando uma 
série de ações nas ruas de 
Arapoti e cidades da região 
com a Invasão Jovem Pan. 
Durante as ações, a equipe 
de promoção da emissora 
está sorteando prêmios aos 

ouvintes em comemoração 
ao seu aniversário.

Fruto da migração AM-
-FM da Rádio Clube AM 
1570 (que já foi afiliada da 
Rádio Globo), a Jovem Pan 
FM 103.1 de Arapoti com-
pleta a cobertura da rede 
paulista entre os Campos 
Gerais (PR), Norte Pionei-
ro (PR) e Sul de São Paulo 
(SP). O sinal da nova afilia-
da encontra as afiliadas da 
rede de Ponta Grossa (103.5 
FM), Itapeva (91.7 FM) e 
Avaré (102.1 FM).

O gerente da afiliada, 
Samuel Siqueira, está sa-
tisfeito com o retorno que 
a emissora arapotiense está 

obtendo em tão pouco tem-
po. “O nosso feedback jun-
to ao ouvinte e aos nossos 
parceiros está sendo muito 
positivo, permitindo um 
crescimento vísivel dia após 
dia” disse.
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Que São Miguel quebre agora 
todo orgulho da (B) e expul-
se todo espírito da inveja que 
cerca a vida da (B) e que afas-
te todo o mal que exista entre 
nós dois (A) e (B) permitindo 
assim o nosso amor, amizade 
e carinho sempre. Que o Anjo 
São Gabriel anuncie o meu 
nome (A) suavemente todos 
os dias no ouvido da (B)e faça 
o anjo da guarda da (B), traba-
lhar em favor da nossa união e 
do nosso eterno carinho. Que 
o anjo São Rafael cure toda a 
mágoa, toda a raiva, todas as 
más lembranças, todo o medo, 
toda incerteza, toda dúvi-
da, todo ressentimento, toda 
tristeza que possa existir no 
coração da (B) que impedem 
que a (B) se abra imediata-
mente para o nosso carinho e 
para a nossa união. Que faça 
isso para que haja a nossa 
união imediata e nosso cari-
nho. E Que ela se esqueça de 
vez das desavenças e do mal 
que (B) fez a mim (A). Assim 
que eu publicar esta oração, 
os três Anjos, Miguel, Gabriel 
e Rafael reunirão o meu anjo 
da guarda (A) anjo da guarda 
da (B) que se reunirão sob a 
proteção de nossos anjos de 
conexão que hão de trabalhar 
em favor do nosso amor. As-
sim que eu (A) publicar esta 
oração, o coração da (B) se 
encherá de alegria e muito 
carinho por mim (A). Anjos, 
façam com que a (B) se lem-
bre com amor emoção das 
palavras bonitas e cheias de 
amor verdadeiras que eu lhe 
disse, e que seu coração seja 
tocado, amansado, restau-
rado, renovado e iluminado 
fortemente pelas luzes que 
emanam do Santo Anjo Mi-
guel, Santo Anjo Gabriel e do 
Santo Anjo Rafael, expulsando 
de perto dela todo o mal, e to-
das as pessoas que tem inveja 
nossa, ficando a (B) repleta 
chama rosa da mestra rome-
na, enchendo-lhe de muito ca-
rinho por mim (A), a cada dia, 
a cada instante mais e mais. 
Que a (B) me procure ou me 
ligue agora para nos unir. Que 
assim se cumprirá em nome 
de Deus Pai, Deus Filho, Deus 
Espírito Santo. Amém!

Eternamente
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Acisa realizou Miss Simpatia 
do Comércio com sucesso

Prefeitura de Jaguariaíva 
divulga data e local de 

provas do concurso
A noite deste sábado, 29, 

foi especial para o comércio 
arapotiense. O Centro Estu-
dantil recebeu o concurso 
Miss Simpatia do Comércio 
organizado pela Associação 
Comercial e Empresarial de 
Arapoti (Acisa). O evento 
contou com dez candidatas 
representando dez lojas do 
comércio local. 

As grandes vencedoras 
foram as candidatas Brenda 
Neves da loja Óticas Nações 
eleita a Miss Simpatia 2018, 
Regina Santos da loja Juni-
tex com o segundo lugar e 
Jaise Campos da loja Patrí-
cia com o terceiro. As candi-
datas desfilaram com trajes 

Será no domingo, 21 de ou-
tubro, a aplicação das provas 
objetivas do Concurso Público 
001/2018 da Prefeitura Muni-
cipal de Jaguariaíva para todos 
os cargos. Foram homologadas 
1.635 inscrições para 28 car-
gos e 65 vagas, com salários 
que variam de R$ 956,39 a R$ 
13.090,77, para jornadas de 
trabalho de 20 a 40 horas se-
manais.

Os candidatos devem com-
parecer com uma hora de an-
tecedência no dia 21 nos locais 
de prova. Elas serão aplicadas 
no Colégio Estadual Rodrigues 
Alves e nas escolas municipais 
Maria de Lourdes Oliveira Ta-
ques e Antonio Fanchin.  

De manhã os portões fica-
rão abertos das 8h às 8h30 para 
candidatos aos cargos de Agen-
te de Saúde, Assistente Social, 
Auxiliar de Cirurgião Dentista e 
Auxiliar de Topógrafo, cozinhei-
ro/merendeira, fisioterapeuta e 
médico veterinário no Colégio 
Estadual Rodrigues Alves. Nes-
te mesmo horário, na Escola 
Municipal Maria de Lourdes 
Oliveira Taques, devem compa-
recer os candidatos aos cargos 
de advogado, arquiteto, auxiliar 
de serviços gerais, instrutor de 
práticas esportivas, médico ge-
neralista, médico ginecologista/
obstetra e médico pediatra.

À tarde outro grupo de can-
didatos deve estar nos locais de 
suas provas às 13h30, pois os 
portões permanecem abertos 
só até 14 horas. As provas para 
os cargos de documentador es-

colar, eletricista instalador, ele-
tricista predial, fiscal de obras, 
mecânico, motorista C D e E e 
operador de máquinas pesa-
das serão aplicadas no Colégio 
Estadual Rodrigues Alves. Já 
na Escola Municipal Maria de 
Lourdes Oliveira Taques esta-
rão os candidatos aos cargos de 
operação de projeção cinema-
tográfica, professor, professor 
de música, projetista, técnico 
em contabilidade e técnico em 
informática. As provas para 
educador infantil serão feitas na 
Escola Municipal Antonio Fan-
chin também à tarde.

Os candidatos deverão por-
tar documento oficial com foto 
e caneta azul ou preta. Não será 
permitido fazer a prova portan-
do celular. 

Além de prova escrita ob-
jetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório no dia 21, para to-
dos os cargos, bem como prova 
prática, de caráter classificatório 
e eliminatório e prova de títulos, 
de caráter apenas classificatório, 
ambas para cargos específicos.

O prazo de validade des-
te certame será de dois anos, 
contados a partir da data de 
publicação da homologação do 
resultado final, podendo ser 
prorrogado uma única vez por 
igual período, de acordo com 
as necessidades da Prefeitura 
de Jaguariaíva. O edital com-
pleto com a relação nominal 
dos candidatos, ensalamento e 
outras publicações do concurso 
podem ser consultados no site 
http://saber.srv.br/concursos/
concurso/59 e www.jaguariaiva.
pr.gov.br .

ARAPOTI
JAGUARIAÍVA

As três vencedoras do 1º Miss Simpatia do 
Comércio de Arapoti. Fotos: Elliezer J. Silva

Fotos: Elliezer J. Silva
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jeans e baby look e de gala. 
Os critérios para a escolha 
não levaram em considera-
ção a beleza da candidata e 

sim a sua simpatia, desen-
voltura, elegância, entre ou-
tros aspectos.

“Quero primeiramente 
agradecer a Acisa por acre-
ditar nesse evento, e dar a 
nós o privilégio de partici-
par do 1º Miss Simpatia do 
Comércio de Arapoti. Foi 
um prazer representar a Fa-
mília Nações. Que este even-
to se torne uma tradição na 
cidade” disse a ganhadora 
Brenda Neves. Após o con-
curso, os convidados des-
frutaram de um jantar com 
a apresentação artística de 
“Markinho Show”.
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Datafolha aponta 2º turno entre 
Jair Bolsonaro e Fernando Haddad

Eleições 2018 – Presidente

A uma semana do 1º tur-
no das eleições o instituto 
Datafolha divulgou pesquisa 
de intenção de votos para 
presidente realizada entre 
os dias 27 e 28 de setembro. 
Jair Bolsonaro (PSL) segue 
consolidado na primeira po-
sição com os mesmos 28% 
registrados há uma semana 
atrás. Já Fernando Haddad 
(PT) cresceu seis pontos 
percentuais e chegou a 22%. 
Com isso, fica cada vez mais 
evidenciado uma disputa en-
tre os dois no segundo turno.

Na terceira posição, 
Ciro Gomes (PDT) aparece 
com 11%. Geraldo Alckmin 
(PSDB) está com 10% e Ma-
rina Silva (Rede) tem 5% das 
intenções registradas pelo 
levantamento. João Amoêdo 
(Novo) marca 3%. Henrique 
Meirelles (MDB) e Alvaro 
Dias (PODE) estão empa-

Comparação

Rejeição

tados com 2%. Guilherme 
Boulos (PSOL), Vera Lúcia 
(PSTU) e Cabo Daciolo (Pa-
triota) também estão em-
patados, com 1% cada. João 
Goulart Filho (PPL) e Eymael 
(DC) não pontuaram.

Os votos brancos ou nu-
los somam 10%. Entre os 
ouvidos, 5% não sabem ou 
não responderam. O levan-

tamento ouviu 9 mil eleitores 
em 343 municípios, entre os 
dias 26 e 28 de setembro. 
A margem de erro é de dois 
pontos percentuais, para 
mais ou para menos. A pes-
quisa foi contratada pela TV 
Globo e pelo jornal Folha de 
S. Paulo e registrada na Jus-
tiça eleitoral com o número 
BR-08687/2018.

Na comparação com a 
pesquisa do dia 20 de setem-
bro, Jair Bolsonaro manteve 
os 28%, Fernando Haddad 
cresceu seis pontos percentu-
ais (de 16% para 22%) e Ciro 
Gomes caiu de 13% para 11%. 
Geraldo Alckmin oscilou de 
9% para 10% e Marina Silva 
foi de 7% para 5%. 

João Amoêdo manteve os 
3%. Alvaro Dias oscilou de 3% 
para 2%. Henrique Meirelles 
manteve 2%. Cabo Daciolo, 
Guilherme Boulos e Vera Lú-

cia têm 1%. Eymael e João 
Goulart Filho não pontuaram 
nas duas pesquisas. A propor-
ção de eleitores que declara 
que pretende votar nulo ou 
em branco passou de 12% para 
10% e o número de indecisos e 
não respondentes continuou 
em 5%.

Em relação à rejeição aos 
candidatos, Jair Bolsonaro é 
apontado por 46% dos eleito-
res que declararam que não 
votariam de “jeito nenhum” 
no candidato no primeiro tur-

no. A rejeição a Haddad é 32%, 
enquanto a de Marina é de 
28%. A taxa de rejeição a Ge-
raldo Alckmin continuou em 
24% e a de Ciro Gomes, 21%.

Vera Lúcia ficou com 18%. 
Cabo Daciolo, Boulos e Eyma-
el são rejeitados por 17% dos 
eleitores ouvidos. Henrique 
Meirelles têm taxa de rejei-
ção de 16%, Alvaro Dias,15%, 
Amôedo, 14%, e João Goulart 
Filho, 14%.

Eleitores que rejeitam to-
dos os candidatos somam 4% 
e aqueles que votariam em 
qualquer um, 2%.


