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No primeiro turno, 2,4 mil urnas 
tiveram que ser trocadas,

informa TSE
 Em seu último bole-
tim do dia, o Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) informou 
que no pleito deste domin-
go 2,4 mil urnas eletrôni-
cas apresentaram defeito e 
precisaram ser substituídas 
em todo o país. O número 
representa 0,46% do total 
de urnas utilizadas no pleito 
deste ano.
	 Ao	 final,	 três	 muni-
cípios tiveram uma seção 
eleitoral cada em que foi 

preciso adotar a votação 
manual:	 Três	 Coroas	 (RS),	
Botucatu (SP) e Juquiá 
(SP).
 O número de urnas 
substituídas no primeiro 
turno deste ano foi 54,5% 
menor do que em 2014, 
quando 5.446 equipamen-
tos apresentaram defeito.
 Os estados que tive-
ram maior número de urnas 
com defeito foram Minas 
Gerais (487), Pernambuco 

(257),	São	Paulo	(232),	Rio	
de	Janeiro	(219),	Santa	Ca-
tarina	(205),	Rio	Grande	do	
Sul (139) e Sergipe (115).
 A Justiça Eleitoral 
também registrou a prisão 
de cinco candidatos: dois 
no	 Rio	 de	 Janeiro,	 um	 em	
São	Paulo;	um	no	Rio	Gran-
de do Sul; outro na Paraíba. 
Ao todo, 149 pessoas foram 
presas por praticar irregula-
ridades no primeiro turno, 
segundo o TSE.
 A votação se encer-
rou às 17h, conforme ho-
rário local de cada estado. 
São 147.302.357 brasileiros 
aptos a escolher o presi-
dente	da	República,	 os	go-
vernadores de 26 estados 
e do Distrito Federal, 54 
senadores, 513 deputados 
federais, 1.035 deputados 
estaduais e 24 deputados 
distritais.
 De acordo com o 
TSE, 29.719.056 pessoas 
não compareceram às se-
ções eleitorais - uma taxa 
de 20,32%. Esse é o maior 
índice desde 2002. 

Agência Brasil 

Após faturar prêmio da Fifa, 
Marta é finalista ao Bola de Ouro
 Duas semanas após 
receber	o	prêmio	de	melhor	do	
mundo pela Fifa, Marta voltou 
a ser reconhecida internacio-
nal. Ela foi incluída na lista das 
15 melhores do planeta pela 
revista France Football. Esta é 
a primeira vez que a publica-
ção premiará também as mu-
lheres. 
 A vencedora será 
conhecida em cerimônia mar-
cada para o dia 3 de dezem-
bro, junto com a premiação 
masculina,	 cujos	 30	 finalistas	
estão sendo divulgados ao 
longo desta segunda. A lista 
feminina foi publicada de uma 
só vez.
	 A	indicação	ao	prêmio	
acontece apenas duas sema-
nas depois de Marta levar pela 
sexta vez (um recorde tanto no 
masculino quanto no feminino) 
o troféu de melhor do mundo 
da Fifa. Ela fora indicada aos 
dois	 prêmios	 por	 conta	 da	

boas performances tanto pelo 
Orlando Pride quanto pela se-
leção brasileira. 
 Pelo time norte-a-
mericano, foi a vice-artilheira 
da NWSL (National Women's 
Soccer League) no ano de 
2017, com 13 gols, e ajudou 
a levar sua equipe até as se-
mifinais.	Neste	ano,	Marta	fez	
quatro gols e registrou o mes-
mo	 número	 de	 assistências	
em 17 partidas disputadas. 
Pela seleção, liderou a equipe 
na	conquista	da	Copa	Améri-
ca,	em	abril	deste	ano,	no	Chi-
le. 
	 Como	 aconteceu	 no	
prêmio	 da	 Fifa,	 Marta	 terá	
como maiores rivais na dispu-
ta pela Bola de Ouro - honraria 
que era concedida pela revis-
ta e pela entidade máxima do 
futebol em parceria já encerra-
da - duas jogadoras do Lyon. 
Uma delas é a norueguesa 
Ada Hegerberg, de apenas 

23	anos.	Ela	chegou	à	final	do	
prêmio	 por	 liderar	 o	 Lyon	 na	
conquista do título da Liga dos 
Campeões	da	Europa.	Ela	 já	
havia sido eleita a melhor jo-
gadora da Europa em 2016. 
Outra é a alemã Dzsenifer Ma-
rozsán, companheira de Ada 
na conquista europeia com a 
camisa do Lyon. 
	 O	 time	 francês	domi-
nou	a	lista	de	15	finalistas	ao	
Bola de Ouro. Além da dupla, 
defendem o Lyon a inglesa 
Lucy Bronze, as francesas 
Amandine	Henry,	Wendie	Re-
nard e Amel Majri e a japonesa 
Saki Kumagai. 
 As outras candidatas 
ao troféu são Pernille Harder 
(Wolfsburg), Lindsey Horan 
(Portland Thorns), Fran Kirby 
(Chelsea),	 Sam	 Kerr	 (Chica-
go	Red	Stars),	Lieke	Martens	
(Barcelona),	 Megan	 Rapinoe	
(Seattle	 Reign),	 e	 Christine	
Sinclair (Portland Thorns).

UBSs realizam Campanha 
Outubro Rosa
 A programação da 
campanha	 "Outubro	 Rosa	
2018", desenvolvida pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS), terá novas ações 
a partir da próxima semana 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs) de Londrina. 
Até	 o	 final	 do	 mês,	 serão	
realizadas atividades para 
intensificar	 a	 prevenção	 e	
promoção em saúde da mu-
lher, com foco no câncer de 
mama e de colo de útero, au-
mentando a oferta de coleta 
e exames e incentivando a 
reflexão	junto	à	comunidade.	
 Na terça-feira (9), a 
partir	das	8h30,	a	UBS	Cleir	
Pavan	 (Centro)	 promove	
uma atividade por meio do 
grupo de alongamento e do 
Núcleo Ampliado de Saúde 
da Família (NASF), em par-
ceria	com	a	Unifil,	com	exer-
cícios e orientações gerais 
sobre a campanha Outubro 
Rosa.	Qualquer	 pessoa	 po-
derá participar do encontro 
na Igreja Internacional da 
Graça de Deus, na Alame-
da	Manoel	Ribas,	67.	Serão	
fornecidas informações a 
respeito do autoexame das 

mamas, do exame clínico de 
mamografia,	como	proceder	
os agendamentos, entre ou-
tros pontos. A ação também 
será	feita	às	9h30,	na	Cate-
dral de Londrina. 
 A UBS do Jardim 
Leonor, na região oeste, fará 
na próxima quarta-feira (10), 
às 7h30, uma palestra sobre 
câncer de mama, de colo de 
útero, DSTs e orientações 
de alimentação saudável 
como prevenção à obesida-
de. A realização é da equipe 
do Núcleo Ampliado de Saú-
de da Família (Nasf), com a 
participação de uma enfer-
meira e uma nutricionista. O 
trabalho educativo será feito 
para cerca de 60 colabora-
dores da empresa Proforte, 
localizada na Avenida Leste
-Oeste, s/n.
	 No	decorrer	do	mês,	
esta unidade conta com um 
espaço de painel em sua 
sede, com orientações e di-
vulgação das ações e servi-
ços que estão sendo oferta-
dos. 
 Também na quar-
ta-feira (10), a UBS da Vila 
Casoni	terá	uma	palestra	so-

bre qualidade de vida e pre-
venção de câncer de mama 
e colo de útero para os fun-
cionários da empresa Sono-
co, na rua Noitibó, 157. Terá 
início	 às	 13h15.	 Profissio-
nais de enfermagem e edu-
cação física do NASF serão 
responsáveis por conduzir o 
trabalho. 
	 Campanha	 –	 Du-
rante	 o	mês	 de	 outubro,	 as	
UBSs de Londrina reforçam 
os exames preventivos gine-
cológico e clínico de mamas. 
A programação também visa 
intensificar	 as	 orientações	
e serviços sobre outros as-
pectos de saúde buscando 
a melhoria da qualidade de 
vida da população. No dia 
20 de outubro, um sábado, 
Londrina terá o “Dia D” da 
campanha, quando todas 
as UBSs da área urbana, 
além do distrito de Guarave-
ra, estarão abertas das 8 às 
14 horas. Haverá avaliação 
médica, coleta de preventi-
vos para mulheres de 25 a 
64 anos, agendamento de 
mamografia,	 realização	 do	
autoexame, solicitação de 
exames e ações educativas.

Câmara dos Deputados terá
15% de mulheres

 Dos 513 deputados federais eleitos e reeleitos, 77 são mulheres, o que representa 15% 
do	total	da	Câmara	dos	Deputados.	Apesar	de	o	número	ainda	ser	baixo	é	maior	em	comparação	
às eleições de 2014, quando 51 mulheres chegaram ao Legislativo Federal.
 O maior número de mulheres eleitas é de São Paulo, com 11. A mais bem votada foi a 
cientista política Tábata Amaral (PDT), integrante do movimento político suprapartidário Acredito, 
eleita com 264.450.
	 Proporcionalmente,	no	entanto,	o	Distrito	Federal	está	na	frente.	Das	oito	vagas	na	Câ-
mara,	cinco	serão	ocupadas	por	deputadas.	As	três	primeiras	colocadas	na	votação	são	mulhe-
res:	Flavia	Arruda	(PR),	Erika	Kokay	(PT)	e	Bia	Kicis	(PRP).	A	única	reeleita	foi	a	petista.	O	DF	
também	mandou	para	a	Câmara:	Paula	Belmonte	(PPS)	e	Celina	Leão	(PP).
	 Três	estados	não	elegeram	mulheres	para	a	Câmara:	Amazonas,	Maranhão	e	Sergipe.	
Em relação aos partidos, entre as eleitas, dez são do PT, legenda do presidenciável Fernando 
Haddad, e nove do PSL, sigla do também presidenciável Jair Bolsonaro. 
 Das 54 cadeiras do Senado em disputa nestas eleições, sete serão ocupadas por mulhe-
res	–	12,9%	do	total.	Foram	eleitas	para	o	Senado:	Leila	do	Vôlei	(PSB-DF),	Eliziane	Gama	(PPS-
MA),	Juíza	Selma	Arruda	(PSL-MT),	Soraya	Thronicke	(PSL-MS),	Dra.	Zenaide	Maia	(PHS-RN),	
Mara	Gabrili	(PSDB-SP)	e	Daniella	Ribeiro	(PP-PB).
	 Na	lista	dos	mais	jovens	eleitos	para	a	Câmara	há	uma	mulher,	a	estudante	de	Direito	
Luiza	Canziani	(PTB-PR),	22	anos,	filha	do	também	deputado	federal	Alex	Canziani	(PTB-PR),	
que	perdeu	a	disputa	para	o	Senado.	Reeleita	deputada	federal,	Luiza	Erundina	(PSOL-SP),	84	
anos, no sexto mandato, é a parlamentar mais idosa do novo Parlamento.
 Pela legislação eleitoral, os partidos deveriam lançar no mínimo 30% de candidatas mu-
lheres	nas	eleições	proporcionais	–	para	a	Câmara	e	as	assembleias	 legislativas.	O	Tribunal	
Superior Eleitoral (TSE) decidiu que 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha	(FEFC),	formado	por	dinheiro	público,	deveria	ir	para	a	propaganda	das	candidatas,	
bem como 30% do tempo no horário eleitoral gratuito.


