
• Mais um dia de tempo instável no Paraná. Apesar 
da frente fria afastar-se para o Oceano, há em níveis 
médios de calor e umidade até o Estado. Desta for-
ma chove nas diversas regiões paranaenses.

Mín:  13° C em Curitiba
Máx: 28° C em Londrina

Fonte: Simepar
Fechamento desta edição: 11:00 horas
Faça sua assinatura pelo fone (43) 3232-2568: R$ 30,00 para entrega em 
Sertanópolis e R$ 50,00 nos demais municípios, pelos Correios (Edição 
Comercial - Consultar valores para o Diário Oficial).

Fundado em 20 de fevereiro de 2000 • Diretor e Jornalista Responsável Getulio V Soares • Registro Profissional MTB 10776/PR
Quinta-Feira, 04 de Outubro de 2018 • ANO XVIII • Edição N°. 1740 • R$ 1,50

SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
04/10/18................................. R$ 79,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/10/18.................................R$ 31,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
04/10/18................................. R$ 43,00

Fonte: Deral/Seab

Reclamações a serviços de telecomunicação 
caem 18,8%, diz Anatel

 A Agência Nacio-
nal de Telecomunicações 
(Anatel) registrou redução 
de 18,8% no número de 
reclamações de usuários 

de serviços de telecomu-
nicações em 12 meses. 
Em agosto de 2018, fo-
ram registradas 250,6 mil 
reclamações de usuários 

contra as prestadoras dos 
principais serviços de te-
lecomunicações, 58 mil a 
menos do que o registra-
do no mesmo mês do ano 
passado (308,6 mil).
 Os números di-
vulgados ontem (3) pela 
Anatel mostram também 
que os principais servi-
ços de telecomunicações 
apresentaram redução 
nos últimos 12 meses. 
Em termos percentuais, a 
maior redução foi apurada 
no segmento de TV por 
assinatura que registrou 
queda de 24,2% nas re-
clamações.
 A telefonia fixa 
vem em seguida com re-
dução de 21,7% nas quei-
xas. Depois vem o ser-

viço de telefonia móvel, 
que registrou redução de 
18,8%, e banda larga fixa 
(-9,7%).
 De acordo com a 
Anatel, a maioria das re-
clamações no serviço de 
telefonia móvel pós-paga 
foram relativas à cobran-
ça indevida, que soma-
ram 47,2% das queixas. 
Ofertas e promoções tota-
lizaram 10% e qualidade 
e funcionamento, 9,7%.
 Já em relação ao 
serviço de telefonia móvel 
pré-pago, as principais 
reclamações (39%) se re-
feriram a créditos pré-pa-
gos; seguido de ofertas e 
promoções, com 19,4% 
das reclamações e de 
qualidade e funcionamen-

to, que somaram 13,6% 
das reclamações.
 Em relação ao 
serviço de telefonia fixa, 
a maioria das queixas 
foi ocasionada principal-
mente por problemas na 
cobrança que somaram 
42% do total. As queixas 
relativas a qualidade e ao 
funcionamento do serviço 
ficaram com 17,9%, e as 
reclamações sobre o can-
celamento do serviço que 
somaram 10,1%.
 As reclamações 
contra prestadoras de 
banda larga fixa em agos-
to de 2018 recaíram, prin-
cipalmente, na qualidade 
e no funcionamento do 
serviço com 41,8% das 
queixas. Em seguida vem 

problemas na cobrança, 
com 26,2%, e no cancela-
mento do serviço que so-
mou (7,7%). Já na TV por 
assinatura, a maioria das 
reclamações foi motivada 
por questões de cobrança 
que somaram 50,6%, de 
ofertas e promoções com 
9,6% e de cancelamen-
to que ficou com 9% das 
queixas.
 Segundo a agên-
cia, todos os estados 
brasileiros e o Distrito 
Federal apresentaram di-
minuição no número de 

reclamações registradas 
na Anatel na comparação 
entre agosto de 2018 e o 
mesmo mês do ano pas-
sado. As cinco maiores 
reduções proporcionais 
ocorreram nos estados de 
Rondônia que registrou 
queda de 32,4%; Mato 
Grosso que apresentou 
redução de 30,6%; To-
cantins com queda de 
30%; Pernambuco com 
redução de 27,3%, e Rio 
de Janeiro que registrou 
queda de 27% nas recla-
mações.

Enem: MEC aguarda decisão sobre 
adiamento do horário de verão

 O Ministério da 
Educação (MEC) aguar-
da resposta do presiden-
te Michel Temer sobre a 
possibilidade de adiar o 
início do horário de ve-
rão por conta do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). O horário de 
verão está previsto para 
começar no dia 4 de no-
vembro próximo, data 
do primeiro domingo de 
provas do exame.
 “O presidente 
ficou muito sensibiliza-
do, entendeu que é mui-
to importante. [Ele] está 
recebendo os estudos 
técnicos do Ministério de 
Minas e Energia sobre o 
impacto disso e, quando 
tiver todas as informa-
ções, vai tomar a decisão. 
A gente espera que seja 
nos próximos dias”, disse 
no dia (2), à Agência Bra-
sil, o ministro da  Educa-
ção, Rossieli Soares.  
 Com o início do 
horário de verão, os re-
lógios em dez estados 
e no Distrito Federal 
devem ser adiantados 
em uma hora. Soares 

diz que conversou com 
o presidente e com os 
ministros Eliseu Padilha, 
da Casa Civil, e Morei-
ra Franco, de Minas e 
Energia. “A demanda foi 
muito bem compreendi-
da”, diz.
 Como será
 O Enem será 
aplicado nos dias 4 e 11 
de novembro. A aplica-
ção do exame segue o 
horário de Brasília, onde 
há horário de verão. Os 
portões abrem às 12h e 
fecham às 13h. As pro-
vas começam a ser fei-
tas às 13h30.
 “Temos situa-
ções de mudança de 
horário que podem acar-
retar prejuízo para os 
alunos da Região Nor-
te, que ficam com fuso 
horário de três horas de 
diferença, o que dificul-
ta ainda mais a alimen-
tação e outras coisas”, 
ressalta o ministro da 
Educação.
 “Tenho certeza 
que ele [Temer] terá um 
olhar especial para que 
os alunos tenham mais 

tranquilidade para fazer 
a prova. É uma prova 
sempre que traz muita 
tensão para o estudan-
te”.  
 Caso o pedido 
não seja acatado, o ho-
rário de verão começará 
à 0h do dia 4 de novem-
bro e terminará em 16 
de fevereiro de 2019.
 Durante o pe-
ríodo, os relógios se-
rão adiantados em uma 
hora nos municípios dos 
estados de Espírito San-
to, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul , Mi-
nas Gerais, Paraná, Rio 
de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e 
São Paulo, além do Dis-
trito Federal.
 Enem
 Neste ano, 5,5 
milhões de pessoas 
em todo o país farão o 

Enem.
 O exame se-
leciona os estudantes 
para vagas no ensino 
superior público pelo 
Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu), para bol-
sas de estudo em ins-
tituições privadas pelo 
Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e 
vagas no Fundo de Fi-
nanciamento Estudantil 
(Fies).
 No primeiro dia 
do exame, no dia 4, se-
rão aplicadas as provas 
de linguagens, ciências 
humanas e redação. A 
aplicação terá 5h30 de 
duração. No segundo 
dia, dia 11, haverá pro-
vas de ciências da natu-
reza e matemática. Os 
estudantes terão cinco 
horas para resolver as 
questões.

Três em cada quatro 
eleitores temem ser

 influenciados por fake news
 Ter o voto in-
fluenciado por notícias 
falsas (fake news) é uma 
preocupação de 75% 
dos eleitores, segundo 
pesquisa divulgada hoje 
(3) pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo 
Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). En-
tre os mais jovens, com 
até 34 anos, o receio 
sobe para 82%.
 Mais da meta-
de (60%) dos eleitores 
têm o hábito de checar 
se as informações que 
recebem pelas redes so-
ciais são verdadeiras. O 
método mais usado para 
conferir a confiabilidade 
das notícias é a partir 
da verificação da fonte, 
prática de 52% dos que 
se preocupam em fazer 
a checagem, 45% usam 
os mecanismos de bus-
ca, como o Google, para 
pesquisar e 33% tomam 
o cuidado de ler todo o 
texto, não apenas o títu-
lo.
 Cerca de um ter-
ço (34%) dos brasileiros 
tem o hábito de compar-
tilhar informações sobre 
políticos pelas redes so-
ciais. Entre os homens, 
esse índice é um pouco 
maior (42%). A rede mais 
usada para compartilhar 
esse tipo de conteúdo 
é o Facebook, utilizado 
por 83% dos que disse-

ram divul-
gar notícias 
envolvendo 
p o l í t i c o s , 
s e g u i d o 
pelo What-
sapp (67%), 
o Instagram 
(25%) e 
o Twitter 
(23%). A 
maioria das 
p e s s o a s 
(62%), no 
entanto, não compartilha 
informações sobre políti-
ca.
 Apesar da impor-
tância das redes sociais, 
a TV é o principal meio 
de informação sobre as 
propostas dos candida-
tos à Presidência, men-
cionado por 67% dos 
eleitores. A internet apa-
rece em segundo lugar, 
com 40% da preferência, 
as matérias jornalísticas 
vêm em seguida (34%) 
e as conversas com pa-
rentes são citadas por 
30%. O horário eleitoral 
gratuito em rádio e TV é 
acompanhado por 29% 
dos brasileiros.
 Para elaboração 
da pesquisa foram ouvi-
das 800 pessoas acima 
de 18 anos de todas as 
classes sociais nas 27 
capitais brasileiras.
 Facebook
 m maio, o Fa-
cebook anunciou um 
acordo com agências de 

checagem para averiguar 
a veracidade de publica-
ções e evitar a circulação 
das notícias falsas. No 
Brasil, a parceria envolve 
as agências Lupa, Aos 
Fatos e France Press. As 
mensagens considera-
das falsas têm o alcance 
reduzido e os usuários 
que as compartilharam 
recebem uma notifica-
ção.
 Outra frente de 
atuação é o combate aos 
perfis falsos, identificados 
como um instrumento de 
difusão de fake news. A 
empresa anunciou em 
maio que derrubou neste 
ano, em média, 6 milhões 
de contas falsas por dia. 
A remoção ocorreu base-
ada nos “parâmetros da 
comunidade”, regras que, 
quando violadas, geram 
a exclusão da publica-
ção. O chamado discurso 
de ódio, muitas vezes as-
sociado a notícias falsas, 
também é objeto de reti-
rada.


