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ELEIÇÕES 2020

Umuarama reelege prefeito Celso
Pozzobom com 66% dos votos

Pozzobom comemorou a vitória discretamente ontem no comitê, devido à pandemia do novo coronavírus que desaconselha aglomerações

Pozzobom, 32.714 votos
(66,87%)

Dr. Sandro 10.725 votos
(21,92%)

É com pesar
que a família de
ABDO HELLÚ
NETO comunica
o seu falecimento, ocorrido neﬆe
domingo em Maringá, aos 70 anos de
idade. Ele é irmão
do médico João
Jorge Hellú, diretor
do Hospital Cemil
de Umuarama.
Deixa enlutada a
família, entre eles
os filhos Marcelo
Hellú e Marcele
Hellú.
Fechamento: 03:15 h

Tureta 2.717 votos
(5,55%)

Apenas 4 se reelegem para a Câmara
de Umuarama. Jones Vivi fica fora

NOTA DE
FALECIMENTO

Hoje: 8 páginas

Prof. Beth 2.766 votos
(5,65%)

O prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom (PSC) foi
reeleito ontem com 32.714 votos, 66,8% da votação.
Sandro Gregório ficou com 10.725 (21%), Professora
Beth com 2.766 (5%) e Tureta com 2.717 (5%). Dos
78.446 eleitores inscritos, 53.836 compareceram
para votar. Outros 24.610 não foram votar. Votos nulos
totalizaram 2.640 e brancos 2.274. O TSE só concluiu
a apuração da cidade perto da meia noite, mas pouco
antes a equipe de Pozzobom já comemorava porque as
parciais indicavam a vitória. Em entrevista ao Ilustrado, Pozzobom disse que vai priorizar a Educação e a
geração de empregos. Agradeceu os votos, reclamou
das apelações de candidato contrário. E adiantou que
o primeiro desafio é enfrentar a alta nos casos de covid
19 na cidade. Página A3
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Incêndio em
empresas, acidentes
e mortes marcaram
o fim de semana

Umuarama registra
107 casos de covid-19
e duas mortes. COE faz
reunião extra hoje
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Apenas quatro se reelegem na Câmara
de Umuarama. Jones Vivi ﬁca fora

Umuarama – A eleição para vereador de
Umuarama apresentou
algumas surpresas, como
sempre acontece. Entre
os vereadores que buscaram a reeleição apenas Ana Novais, Newton
Soares, Mateus Barreto
e Ronaldo conseguiram
sair vitoriosos. A surpresa foi o vereador Jones
Vivi que chegou a 1.443
votos, mas ficou fora da
lista de eleitos. Enquanto
isso, Clebao dos Pneus
se elegeu com 962 votos.
Também ficaram fora
Joãozinho da Vidro Mais
com 1.269 votos, Pai Herói com 1.147, Mara da
Saúde com 1.084 votos.

Ana Novais

Cris das Frutas

Ednei do Esportes

Newton Soares

Mateus Barreto

Ronaldo Cruz

Fernando Galmassi

Pé Duro (Antonio Ap Santos)

Sorrisal Amigo do Povo

Clebão dos Pneus

CONFIRA A VOTAÇÃO DE TODOS OS CANDIDATOS A VEREADOR (A) EM UMUARAMA
VEREADORES ELEITOS
Ana Carla Novais Dos Santos .................. 2.373
Cristiane Gimenes Da Silva...................... 2.138
Ednei Custódio Da Silva ........................... 1.805
Newton Soares Do Nascimento ............... 1.738
Mateus Barreto De Oliveira ...................... 1.606
Ronaldo Cruz Cardoso ............................. 1.582
Fernando Galmassi .................................. 1.558
Antonio Ap.Dos Santos (Pé Duro? ........... 1.326
João Paulo Rodrigues (Sorrizal)............... 1.199
Cleber Marcos Nogueira.............................. 962
SUPLENTES
Jonesberto Ronie Vivi............................... 1.443
João Carlos De Oliveira Dias ................... 1.269
Valdecir Pascoal Mulato ........................... 1.147
Maria José Roque Simões ....................... 1.084
Luiz Antonio Caviquioli ............................. 1.036
Osvaldo Borborema Marto .......................... 940
Noel Aparecido Bernardino.......................... 915
Antonio Angelo Colombo ............................. 912
Edipo D Carlos Turisco ................................ 907
Washington Guirao ...................................... 904
Rosangela Lavagnoli ................................... 901
Rogerio Antonio Gonçalves ......................... 863
Reginaldo Meira De Barros ......................... 802
Mario Domingos Pereira .............................. 737
Francisco Arnaldo Fernandes...................... 692
Edna Aparecida Justino De Souza .............. 664
Kennedy Danilo Gueiros Da Silva ............... 640
Silvio Da Rocha ........................................... 559
Maria De Jesus Ornelas Valle ..................... 555
Evamir Antonio Framesche ......................... 540
Roberto Ceranto Filho ................................. 524
Fabiano Alves Moreira ................................. 463
Kenny Julian Gonçalves .............................. 435
Elizeu Vital Da Silva .................................... 430
Sandro Luiz Dutra De Souza ....................... 417
Fabricio Batista De Souza ........................... 345
Valdemir Cavalcante De Barros .................. 327
Sidnei Zanfrilli .............................................. 288

Adriano Chiapetti ......................................... 284
Fabio Gonçales Dias ................................... 270
Hugo Fabrizio Faleiro .................................. 264
Edinaldo Inocencio Ferreira......................... 218
Claudinei Fulgencio ..................................... 213
Antonio Evaristo De Melo ............................ 212
Marcio Caires De Almeida ........................... 202
Adroes Fabio Da Silva ................................. 187
Cristina Lourenço Dos Santos ..................... 177
Roselene De Souza..................................... 161
Ailton Rebelatto Vieira ................................. 155
Joelson Simao Barbosa............................... 150
Adriana Dos Santos Ribeiro ........................ 148
Jose Carlos De Cia...................................... 146
Neusa Alves De Souza ................................ 143
Adalberto Souza Teixeira............................. 135
Tiaraju De Almeida Becker .......................... 121
Giovane Ropelli Coelho ............................... 118
Ednilson Cesar Cassiano ............................ 106
Evanilda Aparecida ...................................... 105
Ines Da Rocha Puça De Assis....................... 97
Nicola Luiz Colcetta ....................................... 93
Paulo Gilvan Roveron.................................... 90
Nivia Maria Chagas ....................................... 90
Rodrigo Maximo De Souza............................ 90
Francisca Pereira Da Silva Nakazono ........... 85
Neide Soares Barbosa .................................. 85
Judicael Goncalves De Almeida .................... 74
Dayane Cristina Pereira Gonçalves .............. 74
Jaqueline Da Silva ......................................... 71
Luciana Vieira Lopes ..................................... 67
Vanusa Da Silva Bernardes Soares .............. 64
Maria Aparecida Novais Alves ....................... 62
Aparecido Cardoso De Oliveira ..................... 55
Claudia Regina Do Nascimento .................... 55
Eleuza Cabreira Mendonça ........................... 55
Tevaldo Dos Santos....................................... 50
Joao Batista Rodrigues ................................. 49
Pedrina Mara Dias ......................................... 47
Michely Maria Ortiz ........................................ 47
Magna José Alves Pititto ............................... 40

Silmara Mazuchini Silva ................................ 37
Rosangela Mendonca.................................... 22
Jose Augusto Lemes Da Silva ....................... 19
Luara Maria Bedatty ........................................ 2
NÃO ELEITOS
Jaqueline Hardt Silveira PT ...................... 1.051
Angelo Rossi PT .......................................... 331
Paulo Drumond Ferrez Vicente ................... 284
Marilene Aparecida Nunes .......................... 257
Virvi Antonio Froza ...................................... 139
Wilson Gomes Moreira ................................ 135
Gilberto Francisco Cunha ............................ 130
Dogival Bernardino Rodrigues..................... 125
Maristela Hirt ............................................... 123
Angela Cristina Ranzani .............................. 122
Fabiano Alencastre De Souza ....................... 99
Aparecida Do Nascimento Mota .................... 93
Jose Claudio Pereira Da Rocha .................... 92
Marcos Valentim Gomes ............................... 90
Lucas Gabriel Ribeiro De Souza ................... 87
João Manoel Dos Santos .............................. 87
Roberto Maximiano C. Sobrinho ................... 87
Jose Carlos Pereira ....................................... 81
Veruska Islley Ferreira Volpi .......................... 78
Valdemir Jose De Oliveira ............................. 77
Clayton Luiz Coaglio...................................... 73
Zenailton Cabral De Oliveira ......................... 72
Nildo Da Silva Bernardes .............................. 57
Adair Rodrigues Da Silva .............................. 54
Carlos Eduardo Machado .............................. 43
Arnor Das Neves Santos ............................... 40
Teolides Cuevas De Andrade ........................ 36
Juciléia Lima .................................................. 25
Deivid Edson De Paula.................................. 22
Maria Aparecida De Oliveira .......................... 20
Marlene Scapolan.......................................... 14
Alessandra Alves ........................................... 13
Roberto Rodrigues ........................................ 11
Diogo Leonardo Colombari............................ 11
Anilson Adriano Peres De Souza .................... 9
Vera Lucia Riguetti .......................................... 5
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Celso Pozzobom foi reeleito prefeito de Umuarama para os próximos quatro anos

editoria@ilustrado.com.br
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A comemoração foi feita de forma tranquila no comitê de Pozzobom, sem a tradicional carreata
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Pozzobom agradece eleitores, fala das
prioridades e do ataque contra a covid-19

Umuarama – Na primeira
entrevista após ser reeleito,
o empresário e pecuarista
Celso Pozzobom (PSC) falou
ao Ilustrado da campanha,
das prioridades e citou que
está preocupado com o aumento nos casos de covid-19.
A comemoração da vitória
no comitê político começou
antes mesmo da divulgação
do resultado oficial da Justiça Eleitoral. Por causa da
pandemia da covid-19 e as

medidas de segurança, não
houve a tradicional carreata da vitória. Pozzobom se
elegeu com 66% dos votos
em Umuarama (veja lista na
página 2)
“Ganhar com essa diferença nos dá credibilidade
para continuarmos nosso
trabalho e também nos reforça junto aos deputados e
ao governo do Estado”, ressaltou Pozzobom. O compromisso é focar na educação e

na geração de empregos nos
próximos quatro anos.
“Em 2017 colocamos a
casa em ordem e esse ano
tivemos essa pandemia que
atrapalhou todo mundo.
Então tive praticamente
dois anos para governar.
Realizamos muitas obras,
algumas foram concluídas
e outras ainda não, mas
estamos formando toda a
infraestrutura que a cidade
precisa para continuar cres-

cendo e se desenvolvendo.
Logo estaremos com 150 mil
habitantes”, afirmou.
Com relação ao enfrentamento da pandemia da
covid-19, o prefeito reeleito
enfatizou que as ações necessárias serão adotadas.
“Não tenho medo de adotar
as medidas necessárias para
garantir a segurança e o
desenvolvimento da nossa
cidade”, disse.
Nesta segunda-feira (16),

um dos compromissos na
agenda é a reunião com o
Comitê de Operações de
Emergência (COE) que determina as ações adotadas
no Município para o combate
a coronavírus.
Neste domingo a Secretaria Municipal de Saúde anunciou mais duas mortes e 107
novos casos da doença. Na
quinta-feira (12) o Município
requereu junto a Secretaria
de Estado da Saúde a reabi-

litação dos leitos exclusivos
para a covid-19 que foram
desativados em Umuarama.
“O nosso problema agora
não é no horário comercial.
É depois do expediente e nos
fins de semana”, enfatizou.
Pozzobom ainda lamentou
a conduta de um dos adversários. “Houve uma política que
não foi saudável para a nossa
cidade. Baixa e com ataques
as nossas famílias. Lamento
por isso”, afirmou.

Juiz Marcelo Bertasso ressalta
Candidatos ignoram lei e Umuarama
tranquilidade nas eleições em Umuarama amanheceu forrada de santinhos
Umuarama – O juiz
eleitoral da comarca de
Umuarama, Marcelo Pimentel Bertasso, enfatizou a tranquilidade das
eleições 2020 na Capital
da Amizade. Bertasso
ainda alertou os umuaramenses que quem não
conseguiu justificar o voto,
esse pode realizar o ato
em até 60 dias no Fórum
Eleitoral.
Em entrevista ao Jornal Umuarama Ilustrado,
o juiz Marcelo Bertasso
ainda ressaltou que mesmo com o medo do novo
coronavírus os umuaramenses foram votar e a
maioria respeitou o pedido do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) de manter
as medidas de prevenção
contra o vírus. “O que
planejamos foi executado.
Acho que correu tudo dentro que esperávamos, com
as pessoas seguindo as
orientações e não tivemos
incidentes”,disse.
O juiz ainda agradeceu
a população de Umuarama pela colaboração,
uma vez que nesta elei-

Umuarama - Apesar da
legislação eleitoral vedar
o vergonhoso derrame de
santinhos próximos aos
colégios eleitorais, mais
uma vez alguns candidatos
de Umuarama ignoraram a
norma e espalharam sujeira por todo o lugar. Foram
tantos folhetos, que além de
sujeira, levaram risco para
os eleitores portadores de
deficiência e idosos.

O juiz eleitoral, Marcelo Pimentel Bertasso, enfatizou a
tranquilidade das eleições 2020 na Capital da Amizade

ção houve as questões
de alterações em locais
de votação e os eleitores
no geral compreendeu a
situação. “A maioria das
pessoas tiveram paciência
para identificar os locais
de votação e entenderam
a situação”, ressaltou.
JUSTIFICATIVA
Com problemas no eTítulo alguns umuaramenses não conseguiram justificar a impossibilidade de
comparecer às urnas no
dia do pleito. Para estes

eleitores, existe o prazo
em até 60 dias após cada
turno da votação para
apresentar a justificativa
pelo e-Título, no Sistema
Justifica na internet ou
entregar o Requerimento
de Justificativa Eleitoral
(pós-eleição) em qualquer
zona eleitoral, ou ainda,
enviá-lo pela via postal ao
juiz da zona eleitoral na
qual for inscrito, acompanhado da documentação
comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito.

SANTINHOS
O vento e a chuva no período da manhã arrastaram
parte da sujeira para os
bueiros, o que pode provocar alagamentos de ruas. A

previsão é que a equipe de
varreção da Secretaria de
Serviços Públicos realize o
trabalho de limpeza.
Muito eleitores reclamaram da situação e deram a
ideia de não votar em quem
faz a sujeira. Porém, alguns
eleitores ainda pegam os
santinhos no chão para
realizar a votação.
LEI
O Tribunal Superior
Eleitoral disciplinou no
art. 14, § 7º, Resolução
23.551/2017 que o derrame
ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação

ou nas vias próximas, ainda
que realizado na véspera
da eleição, configura propaganda irregular.
O infrator fica sujeito
à multa no valor de R$
2.000,00 a R$ 8.000,00 por
cada ato de propaganda,
além de obrigado à restauração (art. 37, § 1º, Lei
9.504/97). Se configurado
o crime de boca de urna
(dia da eleição), sujeita-se
à detenção de 06 meses
a 01 ano, com alternativa
de prestação de serviços
à comunidade pelo mesmo
período e multa no valor de
5 mil a 15 mil UFIRs (art.
39, § 5º, III, Lei 9.504/97).

Apesar da legislação eleitoral vedar o vergonhoso derrame de santinhos próximos aos colégios eleitorais, mais uma vez alguns candidatos de Umuarama ignoraram a norma

Aglomerações e eleitores perdidos marcaram as eleições do coronavírus
Umuarama - Em três
dos maiores locais de votação de Umuarama, o
campus da Universidade Estadual de Maringá
(UEM), colégio estadual
Bento Mossurunga e o
Campus III da Universidade Paranaense (Unipar),
houve aglomeração de
eleitores e a dificuldade
de encontrar suas seções,
devido mudanças.
Nos corredores dos
colégios eleitorais e nos
pontos de informação longas filas se formaram nas
primeiras horas de vota-

ção e também após as 12h.
Mesmo com os mesários,
secretários e delegados
pedindo o distanciamento
a maioria dos eleitores
não respeitavam o distânciamento de um metro
entre pessoas.

Nos maiores colégios eleitorais de Umuarama filas se formaram na hora de votar

REMANEJAMENTO
Com as mudanças de
alguns colégios eleitorais e
o agrupamento de seções,
parte dos eleitores tiveram
dificuldade para encontra
o local de voto, o que aumentou as aglomerações.
A confusão ocorreu por

causa do remanejamento
promovido pela Justiça
Eleitoral, que suprimiu
parte dos colégios eleitorais, que eram 33 no pleito
passado, e concentrou em
apenas 25 locais.
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Conﬁra os (as) eleitos (as) na região
Almir é reeleito em Perobal

Valtinho eleito em Francisco Alves

Sergio Borges ganha em Iporã

Prefeito
Almir Almeida (PL)
1.829 votos
43%

Prefeito
Sergio Borges (PSDB)
5169 votos
59,43 %
Prefeito
Valter C. Rosa, Valtinho
PSDB 3.486 votos 100%

Criﬆiano C. M de
Albuquerque (PSD)
1.597 votos
38%

Marcelo da Revolução
2.945 votos
33,86%
Major Alexandre
426 votos

Eduardo Antonio de Souza
(DEM)
757 votos
18%

Samir Abdallah
157 votos

Vereadores eleitos
Professora Valdete
Policial Marinho
José A. da Ambulância
Pezão
Natanael do Ônibus

PSD
PL
MDB
MDB
MDB

Maurício Marchioli
Tadeu do Detran
Gil da Ambulância
Francisca Girotto

Vereadores eleitos
DEM
PSDB
(DEM)
PSD

Denilson Prevital eleito em Ivaté

Valdinei Motoriﬆa
PSB
Cione Segurança PSDB
Simone do Pé
PP
Jair Ozório
PSB
Rosa Ferrari
PSDB

Dario de Nigro
Cabeça
Cabelo do Povo
Jessé do Rubens

PSDB
PP
PSB
PTB

Marquinhos da Soalgo (PSB)
Cezar Cadorin
(PTB)
Rodrigo Casa da Roça(PTB)
Léo
(PSB)
Adão Pimentel
(PSDB)

Prefeito
Jose Carlos Baraldi
(PSD)
2.658 votos
61,93%

Salvador Francisco
(Patriota)
1.344 votos
35,00%

Valdelei Aparecido
Nascimento (PSDB)
1.634 votos
38,07%

João Carlos Ribeiro Vieira
(Cidadania)
778 votos 17,11%

Vereadores eleitos
Edilson Chalegre
João Tessarollo
João Edson
Rubinho
Polaco Tessarollo

(PL)
(PL)
(PSDB)
(PL)
(PT)

Vereadores eleitos

Carneiro da Madeireira (MDB)
Leo da Educação
(PROS)
Serginho da Saúde (Cidadania)
Nene Cabeção
(PSL)

Décio Jardim eleito em Xambrê

Dejair da Ambulância (PSD)
Pintinho
(Patriota)
Mauricio Franco
(PSD)
Raul Patussi
(PL)
Claudio Feijão
(PDT)

Lucia do Mercado
Claudio Dinho
Manoel Medeiros
Carrado

Edmilson Panela
(PTB)
Kelé
(PSDB)
Professora Bete
(PTB)
Kelvin
(PSC)

Baraldi reeleito em S. J. do Patrocínio

Prefeito
Marlon Rancer Marques
(PSD)
2.496 votos
65,00%

Dorival Benutto Junior
(PSL)
1.208 votos
26,57%

1,81%

Vereadores eleitos

Marlon eleito em M. Helena

Prefeito
Denilson Vaglieri
Prevital
(MDB)
2.560 votos
56,31%

4,90%

Vereadores eleitos
(PSD)
(PSC)
(PL)
(PDT)

Alex vence em Brasilândia do Sul

Ailson Picareta
(PSD)
Salene da Saúde
(PP)
Dimas
(PP)
Paulinho
(PSDB)
Cido Piramboia (Cidadania)

Valdir Spanhol
(PSDB)
Cleonice do Hospital (PSD)
Nego Boiadeiro
(PP)
Iago
(PSD)

Ivan Reis eleito em Terra Roxa

Prefeito
Decio Jardim (PSD)
2.433 votos
56,14%

Prefeito
Alex Cavalcante (PSD)
1.432 votos
54%

Prefeito
Ivan Reis Da Silva
(Progressiﬆas)
5.385 votos
54,85%

DR. Francisco (PSB)
1.901 votos
43,86%

Roberto Kimió PL
1.175 votos

IKA (PSDB)
3.891 votos 39,63%

45%

Claudia Areco
(PT) 285 votos 2,90%
Jota Junior (Solidariedade)
153 votos
1,56%
Agnaldo Cuﬆodio
(Cidadania) 104 votos 1,06%

Vereadores eleitos
Elton Motos
(PL)
Joãozinho Mendonça
(PL)
Poloto
(Cidadania)
Pilingo
(PSL)
Osair Pereira
(PT)

DR. Edson
Jaime
Artur Garotinho
Pretinho Jardim

Vereadores eleitos
(PSD)
(PL)
(PL)
(PRTB)

Gervasone reeleito em Altônia

Preto
PSD
Alisson Gois
PP
Haroldo da Saúde PSDB
DU
PSDB
Jair Veiga
PP

Silvia do Jabuti
PSD
Diva
PSD
Chico do Miguelzinho PP
Eduardo Enfermeiro

Giovane eleito em Alto Piquiri

Prefeito
Claudenir Gervasone
(PSD)
7.316 votos 70,83%

Prefeito
Giovane Mendes (PSD)
2.820 votos • 49,76%

Dr. José Bioquímico(PSC)
3.013 votos 29,17%

Abrão Ilário
(Cidadania)
1.721 votos • 30,37%

Vereadores eleitos
DR. Max Cesar (Republicanos)
Marcos Cabeção
(PP)
Cabeção da Santa Rita (PSD)
Milton da Silva
(PP)
Marcião
(PSL)

Lorinha da Saúde
(PP)
Pita
(Republicanos)
Mariﬆela
(PSC)
Bia Moura
(PL)

Henrique eleito em Cidade Gaúcha
Prefeito
Henrique da Farmácia (PSL)
4.293 votos • 61,45%
Juveni do Econômico (PL)
2.693 votos
38,55%

Donizete Miqueloni
(PMN) 882 votos • 15,56%

Professor Morotti PT
244 votos 4,3%

Vereadores eleitos
Edgard Virgilino
(MDB)
Adriano Guedini
(PSD)
João Pedro da Mata (PP)
Paulinho Barboza (PSD)
Luizinho Maltempi (PSL)

Laércio Escola
(PDT)
Lucas Rezende
(PDT)
Tigrão da Paineira (PTB)
Leonel do Ônibus da Saúde
(PSL)

Vereadores eleitos
Professora Denisse (PSD)
Janete Frison
(PSL)
Galego do Povo
(PTC)
Novinho Teles(Republicanos)
Cláudio Mamica
(PSL)

Adelson Baiano (Cidadania)
Tecilla
(PSB)
Maura Modas
(PSB)
Vagner Micheloni
(PL)

Vereadores eleitos
Rogério
Olá da Pá
Capotinho
Cabrito
Paranavaí

(PL)
(PSB)
(PL)
(PSB)
(Podemos)

Marina do Ônibus da Saúde (PL)
Genecy da Loja GM(Podemos)
Rafael Rabelo
(PSL)
Amaral
(PSB)

Cidades
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Helena reeleita em Cruzeiro do Oeste

Oberdam eleito em Douradina

Prefeita

Helena Bertoco (DEM)
4.897 votos • 41,99%
Armandinho (MDB)
3.707 votos 31,78%
Rosaria Nascimento (PT)
1.276 votos 10,94%
Rubão da Mercearia
(Cidadania) 836 votos 7,17%
Everton José (PV)
479 votos 4,11%
Braite (PP)
468 votos 4,01%

Everton eleito em Esperança Nova

Prefeito

Prefeito

Oberdam (PSL)
2.033 votos 38,93%

Everton (PP)
1.050 votos 54,92%

Tatinha (Patriota)
2.010 votos 38,49%

Piriquito (PSDB)
862 votos 45,08%

Prof. Adão (PDT)
1.179 votos 22,58%

Vereadores eleitos
Rosy Anne Bertoco
(DEM)
Vinícius Filho do Cheirinho
(DEM)
Cleverson Chagas
(DEM)
Nadya Massé
(PSD)
Alegria
(PSD)

Vereadores eleitos

Pedrão
(DEM)
Priscila Cavalcante
(PT)
Paraguai
(PSB)
Zoinho
(Cidadania)
Nena Dosso
(MDB)
Prof. Lurdes Moretto (MDB)

Heraldo Trento reeleito em Guaíra
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Juninho Trevizanoto (PDT)
Jô da Saúde
(PSL)
Benão
(PSL)
Nei Bagalão
(Patriota)
Rodrigo Mala
(PSL)

Vereadores eleitos

Adriano Novo Pica Pau(PSL)
Fininho da Fabone (Patriota)
Marcão da Fazenda(Patriota)
Helton Barbosa
(PDT)

Pinduca
Getúlio
Lucas Buch
Valdir Pedreiro
Bel da Celina

Marcos Alex reeleito em Icaraíma

(PSDB)
(PP)
(PP)
(PP)
(PSDB)

Edinelson Caﬆellini
(PP)
Jean do Carlinho
(PSDB)
Bozó
(PSDB)
Saraiva
(PP)

Luiz Sorvos eleito em N. Olímpia

Prefeito

Prefeito

Prefeito

Heraldo Trento (DEM)
11.410 votos • 70,00%

Marcos Alex (PL)
3.778 votos 69,91%

Luiz Sorvos (PP)
2.283 votos
58,25%
Erica (MDB)

Paulo Queiroz (PSD)
1.626 votos 30,09%

Osvaldino (PTB)
4.398 votos • 26,98%

1636 votos 41,75%

Jamil Abu (PSC)
285 votos • 1,75%
Simião Neves (PV)
208 votos • 1,28%

Vereadores eleitos
Sandrinho Vereador (PSD)
Luis Ferroquina
(DEM)
Adriano Richter (Podemos)
Claudemir Motoriﬆa(Podemos)
Prof. Raufi
(Podemos)
Karina Bach
(Podemos)

Tereza Camilo
Cris Giangarelli
Beto da Salamanca
Mirele
Zé Cirineu

Vereadores eleitos
(DEM)
(DEM)
(DEM)
(PTB)
(PT)

Moura
Gilmar Girão
Pelé da Ilha
Prof. Agnaldo
Adelsinho

Rodrigo Pezão reeleito em Tapejara

(Patriota)
(PL)
(PL)
(MDB)
(MDB)

(PTB)
(PSB)
(PSB)
(PP)
(PP)

Rodrigo Pezão (PSL)
7.237 votos 78,30%
Noé Caldeira Brant
(PSC)
2.006 votos 21,70%

Luís Gazoto (PSL)
1.656 votos
42,95%

Prefeito

Taketoshi Bóia
3.208 votos 57,29%
Cuﬆódio Brito
2.392 votos 42,71%

Vereadores eleitos

Marcelo da Fanfarra
(PTB)
Joel Feliciano
(Cidadania)
Polaco do Gás
(Cidadania)
Rafel Bornioti
(Pode)

Ceara
Helio HB
Macarrão
Rosa do Poﬆo
Devair dos Santos

(PSC)
(MDB)
(PSC)
(PSB)
(PSC)

Preto reeleito em A. Paraíso

Rosangela Portuguesa
Vanderlei V. Mendes
Sérgio Magalhães
Claudemir do Rodeio

Erasmo Santana
(PSB)
Marcelinho da Silvinha
(PP)
Ti do Bar
(PSB)
Joeber
(PSL)

Bóia reeleito em Tuneiras do Oeste

Cláudio Sidiney Lima
(PSC)
2.200 votos 57,05%

Valdete eleita em Pérola

Eneias
Zé Neto
Julio Pradela
Tijuca
Maria Maciel

Prefeito

Vereadores eleitos
(PSL)
(PTB)
(PSD)
(PSL)
(PSB)

Dirlene
(MDB)
Leandrinho da Vila Rica(MDB)
Luciano Sitta
(PL)
Beleza
(PSD)

Cláudio reeleito em Tapira

Prefeito

Marisa da Iguete
Lu da Agricultura
Tucão
Cida da Saúde
Jair Perez

Vereadores eleitos

Vereadores eleitos
(PSB)
(PSC)
(PSL)
(PSC)

Edmilson do Marabá(PL)
Zezinho Polícia (PSD)
Beti
(MDB)
Maurício Secco (PL)
Adriano Motos
(PL)

Serginho do Cuaraitava(PL)
Nilson Polícia
(PSL)
João Paulo do Abel
(Republicanos)
Roseli Benatti
(PP)

Juninho reeleito em Cafezal

Paulinho eleito em Mariluz

Prefeita

Prefeito

Prefeito

Valdete Cunha
3.382 votos 50,33%

Dércio Jardim Jr, Preto (PSD)
1.328 votos 52%

Prefeito

Paulinho Alves (PSL)
3.533 votos 56,18%

Claiton Mendes
3,337 votos
49,67%

Eliseu Canaã (PP)
1.225 votos 47%

Juninho (PSB)
votos 2685

Nilson Cardoso (PSC)
2.756 votos 43,82%

Vereadores eleitos
Joel Marques
Michel da Farmácia
Rafael Karas
Thiago Guarda
Juarez Baiano
Léo
Odilon
Wilson Chaves
Corintiano H. Jack

(PSD)
(DEM)
(PSL)
(DEM)
(PSD)
(DEM)
(PSD)
(PP)
(PP)

Vereadores eleitos
Zé do Mercado
Claudio Enfermeiro
Tayla filho do Clovinho
Osimar Macaco do Porto
Zureia
Luizinho do Porto
Belezera
Portugues
Alvaro do Santão

PSD
PSD
DEM
PTB
PTB
PSD
DEM
PSD
PTB

Vereadores eleitos
Ailton De Souza Freire
Aparecido neves pessoa
Roberto Leandro De Mello
João Paulo Cogo
Eliton Alex Da Silva
Jeova De Souza
Agnaldo Sene Da Silva
Marta Vieira Dos Santos De Oliveira
Carlos Roberto Evangeliﬆa

(PSD)
(PSB)
(PSB)
(PSB)
(PSD)
(PSD)
(PSB)
(PSD)
(PSB)

Vereadores eleitos
Marquinhos da Eletromóveis
(PTB)
Nenê Leite
(PTB)
Jair do Assentamento
(PSC)
Tuta
(PSC)
Dito Oscar
(Republicanos)
Mateus do Boiadeiro
(PP)
Mané Motta
(PP)
Millena Alves
(PSL)
Silvia Grillo
(PSL)
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Prejuízo com incêndio em empresas
na PR-323 pode passar de R$ 100 mil
Umuarama - Um
incêndio de grandes
proporções que atingiu parcialmente três
empresas e destruiu
completamente uma
casa e um carro, as
margens da PR-323, no
perímetro urbano de
Umuarama, no fim da
tarde de sábado (14),
deixou prejuízos que
ainda estavam sendo contabilizados no
domingo (15). Foram
atingidas uma fábrica
de móveis em madeira,
uma fábrica de doces e
uma revenda de telhas e
tijolos. O prejuízo total
deve passar dos R$ 100
mil.
Segundo os empresários ouvidos pelo Ilustrado, aparentemente o
fogo começou em mata
ciliar nos fundos dos
estabelecimentos e as
labaredas chegaram a
mais de 20 metros de
altura. Os bombeiros
tiveram muito trabalho
para apagar as chamas
e uma das pistas, sentido Umuarama a Guaíra
chegou a ficar parcialmente interditada para
facilitar o trabalho dos
socorristas e para ajudar a manter curiosos
afastados.
Segundo o proprietário da loja de móveis,
somente em madeira
carbonizada ele amarga
um prejuízo de mais de
R$ 30 mil. Ele contou
ainda que uma residência localizada nos
fundos do seu estabelecimento também ficou

As chamas consumiram um carro que estava
no pátio da fábrica de doces

totalmente destruída.
“Minha filha recém-casada morava na casa.
Ela e o marido estavam
em Cruzeiro do Oeste
e quando chegaram já
estava tudo destruído”,
contou.
Da construção de
dois cômodos tudo se
perdeu, fotos de casamento, móveis e eletrodomésticos foram todos
queimados.
Já o empresário Carlos Dota, da fábrica de
doces, contou que o

fogo atingiu o telhado
da caldeira, que fica nos
fundos do barracão e
consumiu um carro, uma
pick-up, pertencente a
sua sócia. O veículo ficou
totalmente queimado e
está avaliado em R$ 23
mil, segundo Dota. A
proprietária tem seguro
do bem. O valor total do
prejuízo deixado ainda
está sendo avaliado. Os
bombeiros conseguiram
conter as chamas antes
que atingissem o interior
do barracão da fábrica.

Homem é executado dentro de
carro na avenida Angelo Moreira
Um homem de 56 anos foi
executado durante a noite
deste sábado, em Umuarama, segundo a Polícia Militar. A vítima foi encontrada
dentro de uma pick-up VW
Saveiro prata, em uma horta
na avenida Angelo Moreira
da Fonseca, próximo a delegacia da Polícia Civil. O corpo foi recolhido ao Instituto
Médico Legal (IML) e até o
momento não foi realizada

a identificação oficial da
vítima.
Segundo a Polícia Militar,
era 22 horas quando uma denúncia anônima informava
que teria ocorrido disparos
de arma de fogo no local.
Ainda segundo a denúncia
recebida pela PM, os tiros teriam sido efetuados por dois
homens em uma motocicleta,
que fugiram após o crime.
No local os policiais en-

contraram a Saveiro e dentro
dela a vítima., alvejada na
cabeça. De imediato foi realizado o isolamento e acionados SAMU e Polícia Civil, que
constataram o óbito.
Segundo o IML, a vítima
tem 56 anos e trajava calça
jeans azul, cueca amarela,
meias pretas, camiseta branca, par de botas marrom. O
veículo foi recolhido ao pátio
da 7ª SDP.

Aritan Ranie Araujo Silva,
de 32 anos, não resistiu e
faleceu neste domingo (15)
após ficar 15 dias internado na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital
Nossa Senhora Aparecida, em
Umuarama. Ele foi esfaqueado
no abdômen e teve perfuração
de pulmão e intestino,, na noite
do último dia 31 de outubro, na
avenida Rio Grande do Norte.
Pelas redes sociais, amigos
e familiares lamentaram o

falecimento.
Segundo a Polícia Civil, o
autor do crime, o empresário
W.W. de 50 anos, se apresentou na delegacia da Polícia
Civil cinco dias após o crime
e confessou que esfaqueou
Aritan Silva. Em depoimento o
suspeito afirmou que cometeu
o crime em legítima defesa,
pois a vítima estaria tentando
agredi-lo com um objeto cortante, segundo consta em nota
emitida pelo delegado adjunto

da 7ª SDP, Gabriel Menezes
no último dia 04 de novembro.
Após ser ouvido, o suspeito foi
liberado.
Segundo a Polícia Civil, o
crime teve motivação passional,
pois ambos os envolvidos brigavam por um relacionamento
com uma mesma mulher. O
autor e a vítima já possuem um
histórico de desentendimentos,
ameaças e vários boletins de
ocorrências registrados, de
acordo com a polícia.

Vítima de esfaqueamento morre
neste domingo, 15 dias após crime

O fogo deixou um prejuízo grande com destruição de casa e muita madeira da fábrica de móveis

Jovem morre após queda de
moto na avenida Tiradentes
durante a madrugada

Índio é morto a
pauladas dentro
de aldeia em
Guaíra

A jovem Bruna Ariane
de apenas 24 anos perdeu
a vida após se envolver
em um grave acidente na
avenida Tiradentes, em
frente ao Campus III da
Universidade Paranaense
(Unipar) durante a madrugada deste domingo
(15), segundo a Polícia
Militar.
Ainda segundo a PM, a
vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) e a motocicleta
estaria com débitos, o que
motivou o recolhimento ao
pátio do 25º BPM.
O velório acontece no
Pax Primavera a partir
das 13 horas e com restrição na quantidade de
pessoas.
Segundo a Polícia Militar, era 1h20 quando
foram acionados para
atender uma queda de
motocicleta. No local a
equipe do Samu tentava

Um homem indígena
de 65 anos foi morto a
pauladas dentro da aldeia
indígena no distrito de
Doutor Oliveira Castro,
em Guaíra, durante a madrugada deste domingo
(15), segundo a Polícia
Militar. Ainda segundo a
PM, os moradores do local
indicaram suspeitos do
crime que foram presos
em flagrante e levados
para a delegacia da Polícia Civil de Guaíra.
Segundo a Polícia Militar, era por volta das 5h40
quando foram acionados
para ir até a aldeia, onde
uma pessoa havia sido
agredida. No local uma
equipe do Samu tentava reanimar a vítima,
mas sem sucesso. Ainda
segundo a PM, a vítima
estava na cama de uma
residência e apresentava
com vários hematomas na
face e vestígios de sangue
na cabeça.
De acordo com a Polícia
Militar, em conversas com
as testemunhas foram
apontados suspeitos do
crime que foram presos.
O investigador da Polícia
Civil apreendeu ainda
uma viga de madeira de
a p r ox i m a d a m e n t e u m
metro que teria sido utilizada para desferir os
golpes na vítima.

reanimar a condutora da
motocicleta, porém sem
sucesso. A vítima morreu
ainda no local.
De acordo com a PM,
relatos de populares são
de que no momento da
queda a condutora da
motocicleta Honda CG 150
placas ANF-3272 estava
em alta velocidade, tirou
as mãos do guidão e não
conseguiu mais retornar,
perdendo o controle do
veículo. Ainda segundo a
Polícia Militar, na queda
a mulher bateu a cabeça
no meio-fio e a moto foi
arremessada quase do
outro lado de direção da
avenida, que é separada
por um canteiro.
Segundo a PM, antes
da chegada do Samu um
popular tentou reanimar a
condutora mas sem êxito.
O corpo foi recolhido ao
IML e liberado durante a
manhã para familiares.

Ladrão é preso após ameaçar matar irmã de menina de 11 anos para roubar celular
Um homem foi preso em
flagrante por roubo em Guaíra após ameaçar de morte
a irmã mais nova de uma
menina de 11 para roubar o
aparelho celular da criança,
segundo a Polícia Militar. O
caso ocorreu neste sábado,
em uma lanchonete da cida-

de. A prisão ocorreu após o
pai das meninas perseguir o
criminoso e acionar a Polícia
Militar. O aparelho foi recuperado e o homem levado para
a cadeia pública da cidade.
Segundo a Polícia Militar,
o pai da vítima contou que
sua filha de 11 anos estava

numa lanchonete de posse
do aparelho de telefone celular e que o suspeito também
estava no local, sentado em
uma mesa tomando sorvete.
Ainda segundo a PM, o solicitante contou que quando a
criança foi até o caixa para
pagar a conta o suspeito se

aproximou e disse que “se
ela tivesse amor por sua irmã
menor de oito anos era para
a menina lhe entregar o aparelho de telefone celular, pois
teria ele uma arma de fogo e
daria um tiro em sua irmã”.
Assustada e com medo
a criança entregou o apa-

relho e o suspeito saiu
da lanchonete. De acordo
com a PM, o pai da menina
entrou no carro e foi atrás
do suspeito, que quando
abordado tentou fugir, mas
foi detido com a ajuda de
populares até a chegada a
Polícia Militar.
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Falha em computador do TSE provocou
atraso na divulgação da apuração
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso, informou há
pouco que a totalização dos
votos do primeiro turno das
eleições foi finalizada às
23h55. Barroso reiterou que
o atraso de três horas na
divulgação dos resultados
ocorreu devido a uma falha
em um computador.
Segundo o ministro, não
houve qualquer risco para
integridade do sistema
e à segurança do sigilo
dos votos, porque o problema ocorreu somente
na divulgação. Os dados
dos tribunais regionais
eleitorais foram recebidos
normalmente.
“Lamento o atraso ocorrido. Ele decorreu, provavelmente, do aumento das
medidas de segurança que

NACIONAL

Bolsonaro
minimiza
fracasso
como cabo
eleitoral e diz
que esquerda
sofreu derrota
O presidente
Jair Bolsonaro foi
ao Twitter no início da madrugada
desta terça-feira,
16, comentar as
eleições municipais Ele minimizou seu fracasso
como cabo eleitoral e afirmou que
a esquerda sofreu
uma “derrota histórica”.
“Minha ajuda
a alguns poucos
candidatos a prefeito resumiu-se a
4 lives num total
de 3 horas”, escreveu Bolsonaro.
“A esquerda sofreu uma histórica derrota nessas
eleições, numa
clara sinalização
de que a onda conservadora chegou
em 2018 para ficar Para 2022 a
c e r t e z a de q ue,
nas urnas, consolidaremos nossa
democracia com
um sistema eleitoral aperfeiçoado”,
acrescentou.
No maior colégio eleitoral do
País, São Paulo,
o candidato do
Planalto, Cels o Ru s s o m a n n o
(Republicanos),
amargou em quarto lugar. Por outro
l a d o, n o R i o d e
Janeiro, Marcelo
Crivella (Republicanos), apoiado
pelo presidente,
conseguiu chegar
ao segundo turno
e vai enfrentar o
ex-prefeito Eduardo Paes (DEM).

O ministro disse que a centralização da totalização (soma) de votos no TSE também pode
ter contribuído para a lentidão da divulgação

nós trouxemos para o sistema e de uma possível falha
em um dos processadores.
A demora não compromete
a integridade do sistema,
menos ainda uma demora
de menos de três horas”,
garantiu.
O presidente do TSE
também afirmou que a centralização da totalização
(soma) de votos no TSE foi
uma recomendação da Polícia Federal (PF). Mais cedo,
Barroso disse que não teve
simpatia pela mudança,
que foi realizada durante
a gestão da ex-presidente, ministra Rosa Weber.
Nas eleições anteriores, a
totalização era realizada
pela Justiça Eleitoral nos
estados.
“Foi uma decisão técnica
decorrente de uma recomendação da Polícia Fede-

ral. Embora, eu tenha dito
que não tinha simpatia pela
medida, eu também a teria
tomado se tivesse sido sob
minha gestão, porque era
a recomendação técnica
de um relatório minucioso
da PF a esse respeito”,
explicou.
Abstenção
Durante a coletiva de imprensa, Barroso informou
que os índices de abstenção
do eleitorado no primeiro
turno foram inferiores a
25%, número um pouco
superior em relação às
eleições de 2018. “Queria
cumprimentar o eleitorado
brasileiro, que compareceu
em massa, apesar das circunstâncias. Nós tivemos
a preocupação de dar máxima segurança à saúde
de todos”.

Selfie, votação dupla, boca de urna e Covas e Boulos estão
corrupção eleitoral flagrados na região confirmados no
Umuarama - As polícias
Civil e Militar realizaram
flagrantes de crimes eleitorais em cinco municípios
da região de Umuarama.
O caso mais grave ocorreu em Icaraíma, a 80 km
de Umuarama, onde um
eleitor votou duas vezes
para vereador.
Segundo informações
da Polícia Civil, o incidente ocorreu na seção
11 da zona eleitoral 172,
na Escola Estadual Antonio Franco da Costa,
por volta das 12 horas. O
eleitor, um diarista de 46
anos, entrou na cabine
de votação, votou e saiu
e quando a mesária liberou a votação para outro
eleitor, o diarista voltou
para a cabine de votação
e votou pela segunda vez
para vereador.
Quando o eleitor que
deveria ter votado e o

mesário perceberam, a
Polícia Militar foi acionada. Aos policiais o diarista
contou que achou que
seu voto não havia sido
computado e voltou para
fazer novamente. Todos os
envolvidos foram levados
para a delegacia da Polícia
Civil, que após ouvir todos
os envolvidos, instaurou
inquérito, com prazo de
30 dias para ser concluído. Após as partes foram
liberadas.
Em Perobal e Iporã as
situações envolveram boca
de urna e apreensão de
santinhos de candidatos,
com a detenção de duas
mulheres. Em Iporã foi
detida a mulher de um candidato a vereador acusada
de corrupção eleitoral.
Já em Perobal, uma
mulher foi detida com
santinhos de um candidato
a prefeito e vereador no

distrito de Cedro. A mulher de 34 anos foi levada
para a sede do 25º BPM em
Umuarama e após assinar
termo circunstanciado, foi
liberada. O material foi
apreendido.
Em Goioerê o irmão de
um candidato a vereador
foi preso em flagrante
com outras duas pessoas
acusado de corrupção
eleitoral e outros quatro
por transporte irregular
de eleitores.
Em Xambrê o juiz eleitoral chegou a pedir reforço policial e o único incidente foi início de briga
entre eleitores no distrito
de Casa Branca. Em Brasilândia do Sul um eleitor
foi flagrado fazendo selfie
dentro da cabine de votação e acabou detido e
encaminhado para a delegacia onde foi formalizado
termo circunstanciado.

segundo turno em SP

Pela 1ª vez, Trump fala em
vitória de Biden, ‘por fraude’
Washington - Oito
dias após o anúncio dos
resultados da eleição
presidencial nos Estados
Unidos, Donald Trump
admitiu ontem no Twitter pela primeira vez a
vitória do democrata Joe
Biden, a quem atribuiu a
fraudes. Mas menos de
duas horas depois disse
que não tinha admitido
nada e havia um longo
caminho para que isso
acontecesse.
"Ele venceu porque
a eleição foi fraudada",
escreveu Trump na manhã ontem, sem se referir a Biden pelo nome.
"Não foram permitidos
observadores, o voto foi
tabulado por uma empresa privada da esquerda radical, Dominion,
que tem má reputação e
equipamento ruim e não
poderia nem mesmo se
qualificar para apurar
o Texas (onde ganhei
por muito!), a Fake &
Silenciosa Imprensa, &
muito mais!", tuitou o
presidente.
Pouco mais de uma
hora depois, Trump

escreveu: "Ele só venceu aos olhos da MÍDIA
FAKE NEWS. Não admito
NADA! Temos um longo
caminho a percorrer.
Esta foi uma ELEIÇÃO
FRAUDADA!"
Em entrevista ao programa Meet the Press,
da NBC, o escolhido por
Biden para ocupar o cargo de chefe de gabinete
da Casa Branca, Ron
Klain, disse: "O Twitter
de Donald Trump não
torna Joe Biden presidente ou não presidente.
O povo americano fez
isso".
Biden derrotou
Trump ao vencer uma
série de Estados cruciais
que o republicano havia
conquistado em 2016.
Biden obteve 306 votos
eleitorais, contra 232 do
presidente republicano. O ex-vice-presidente democrata também
conquistou o voto popular nacional por uma
margem de mais de 5,5
milhões de votos, ou 3,6
pontos porcentuais.
A equipe eleitoral de
Trump tem entrado com

ações legais que buscam
anular os resultados em
vários Estados, embora
sem sucesso, e especialistas jurídicos argumentam que a manobra legal
tem poucas chances de
alterar o resultado da
eleição. Com a falta de
provas que corroborem
sua hipótese de que
houve fraude, a maioria
dessas acusações foi
rejeitada pelos tribunais
Várias autoridades eleitorais locais e nacionais
rejeitaram as acusações
de irregularidades feitas
pelo presidente.
Na sexta-feira, Trump
se referiu pela primeira
vez à vitória de seu adversário democrata ao
dar a entender, antes de
se retratar, que ele não
estaria mais à frente
da gestão da pandemia
do novo coronavírus a
partir de 20 de janeiro, dia da cerimônia de
posse presidencial. Ele
afirmou que seu governo
não decretará o lockdown, mas não sabia dizer
se isso poderá ocorrer
no futuro.

Com 99,67% das urnas
apuradas na cidade de
São Paulo, o candidato
Bruno Covas (PSDB) vai
disputar a Prefeitura
com Guilherme Boulos
(PSOL) no segundo turno
das eleições. O atual prefeito liderou com 32,85%
dos votos válidos enquanto o adversário teve
20,24%.

Antes da definição, os
dois fizeram pronunciamentos com a certeza de
que estariam na segunda
fase da corrida eleitoral.
Covas afirmou que “a esperança vai vencer os radicais no segundo turno”
e foi rebatido por Boulos,
que disse que “radicalismo para mim é quem
revira o lixo para comer”.
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ICORONAVÍRUS

Umuarama registra duas mortes
por covid-19 e recorde de 107 casos
Umuarama - A Secretaria Municipal de Saúde
emitiu um boletim extraordinário ontem sobre
o avanço do coronavírus
em Umuarama. Foram
confirmados mais 107 casos de covid-19 e dois óbitos ocorridos nos últimos
dias – uma mulher de 57
anos e um homem de 73,
que estavam internados
em unidades de terapia intensiva (UTI) do Hospital
Uopeccan.
Com os casos de ontem,
aumentou para 24 o total
de mortes causadas pelo
novo coronavírus, que já
infectou 1.815 umuaramenses. Desse total, 1.295
pessoas se recuperaram.
Os novos casos são 62 mulheres com idades entre 19
e 68 anos, 43 homens de 16
a 76 anos e duas crianças
com 6 e 11 anos de vida.
Novamente a maioria

ocupação de enfermarias
e UTIs atingiram 100% há
alguns dias, e também a
necessidade de reforçar
as medidas preventivas
junto à população – que
é a forma mais eficiente
de conter o avanço do
coronavírus.
O COE pediu o empenho
dos presentes para recolocar a pandemia em pauta,
pois parte da população
relaxou nos cuidados,
especialmente nos fins de
tarde de finais de semana.
É importante lembrar que
as mesmas pessoas que
se aglomeram à noite, na
região central, praças e
outros locais públicos, vai
trabalhar no comércio, na
indústria e prestação de
serviços, no dia seguinte.
Com a contaminação, o
afastamento do trabalho
acaba prejudicando as
próprias empresas, além

dos infectados está entre
os pacientes mais novos
entre 19 anos e 40 anos.
A cidade tem hoje 488
pacientes positivados
em isolamento domiciliar, cinco internados em
leitos de UTI e três em
enfermarias. Além disso,
há mais 696 pessoas com
suspeitas de infecção pelo
novo coronavírus, uma
delas internada em UTI e
duas em enfermarias, enquanto as outras seguem
em isolamento domiciliar.
As notificações agora
somam 8.158, entre as
quais 5.647 suspeitas foram descartadas.
Na última reunião do
Centro de Operações de
Enfrentamento à covid-19
(COE Municipal) foi ressaltado a necessidade de
remanejamento de leitos
da região Macronoroeste
para Umuarama, onde a

UEL estuda efeitos da Covid-19
em cães, gatos e animais silvestres
Uma pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de
Virologia Animal da Universidade Estadual de Londrina
(UEL) busca compreender o
papel de cães, gatos e animais silvestres na pandemia
do novo coronavírus.
O trabalho é financiado
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e
contribui com estudos que
utilizam modelos animais
na avaliação de novos medicamentos e vacinas. O laboratório atua em pesquisas
de coronavírus há quase 20
anos e é o que mais produz
trabalhos científicos sobre
a presença do vírus em bovinos.
Para o pró-reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação
da UEL e coordenador da
pesquisa, Amauri Alfieri a
ciência ainda sabe pouco
sobre o vírus que transmite a doença, por isso, são

necessários estudos que
acumulem conhecimento
sobre a infecção causada
pela Covid-19.
Segundo o professor, o
homem transmite o vírus
para os animais, mas não há
comprovação de que ocorre
o contrário. “Monitorar as
cepas circulantes em animais tem uma importância
indescritível para definirmos
a epidemiologia do vírus na
infecção de humanos”.
Além da coleta do material biológico de animais
de estimação, o projeto tem
equipes para coletar, simultaneamente, amostras
em animais silvestres nas
regiões de Foz do Iguaçu e
Cornélio Procópio.
Diferentes instituições de
ensino do Paraná auxiliarão
na coleta de amostras, formando a Rede Paranaense
para Estudos com o SARSCoV-2 em Animais (RPECOV).

A rede de pesquisa é
composta pela Universidade Paranaense (Unipar),
Universidade Estadual de
Maringá (UEM), Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Universidade
Norte do Paraná (Unopar),
Universidade Estadual do
Centro-Oeste (Unicentro),
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
(Unila) Parque Nacional do
Iguaçu (Parna Iguaçu).

COMO FUNCIONA
A análise ocorre após a
coleta de material biológico (por swab) orofaríngeo,
ocular, retal, patas, exames
de sangue e pelo. O animal
precisa ter tido contato com
pessoas com diagnóstico
positivo para COVID-19 para
a realização da coleta.
“A primeira etapa do
projeto foi realizar o treinamento de toda a equipe
para a padronização, tanto

da coleta quanto do processamento das amostras.
A coleta respeita todos os
protocolos de bem-estar
animal estabelecidos, com
segurança para a equipe,
para o animal e para o tutor”,
destaca o pesquisador Felippe Danyel Cardoso Martins.
Para coletar o material
em gatos e cachorros, a
UEL firmou parceria com a
prefeitura de Londrina que
indica pacientes que estão
em isolamento domiciliar. A
coleta do material possui um
compromisso com o sigilo
e a confidencialidade dos
pacientes.

VOLUNTÁRIOS
Pessoas com diagnóstico
de Covid-19 confirmado, que
tenham gato ou cachorro,
e queiram se voluntariar
para participar da pesquisa,
podem entrar em contato
com a equipe do projeto pelo
telefone (43) 99185-7834.

de superlotar a rede hospitalar com os casos mais
graves.
COE SE REÚNE HOJE
Informações dão conta de que, em função do
aumento exagerado no
número de casos, o COE
vai se reunir hoje para
sugerir ao prefeito Celso
Pozzobom, a retomada de
algumas medidas mais
drásticas, para evitar a
proliferação ainda maior
e consequências mais graves no fim de ano.
LEITOS LOTADOS
Já a ocupação de leitos
atingiu 100% das unidades de terapia intensiva
(UTI) disponibilizadas
pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), enquanto
seis dos 10 leitos de enfermaria também estavam
ocupados neste domingo.

Boletim da Sesa
registra 791 novos
casos de covid-19
A Secretaria de Estado da Saúde confirma
ontem 791 novos casos e 06 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná
soma agora 236.622 casos e 5.646 mortos em
decorrência da doença.
INTERNADOS – 610 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados hoje; 512 pacientes estão em leitos SUS
(266 em UTI e 246 em leitos clínicos/enfermaria) e 98 em leitos da rede particular (34
em UTI e 64 em leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 972 pacientes internados, 443
em leitos UTI e 529 em enfermaria, que
aguardam resultados de exames. Eles estão
em leitos das redes pública e particular e
são considerados casos suspeitos de infecção
pelo vírus Sars-CoV-2.
ÓBITOS – A secretaria estadual informa
a morte de mais 06 pacientes, todos estavam
internados. São 05 homens e uma mulher,
com idades que variam de 48 a 70 anos. Os
óbitos ocorreram entre os dias 13 e 14 de
novembro.
Entre os pacientes que faleceram, três residiam em Curitiba (03) e os restantes eram
moradores dos municípios de Jacarezinho,
Matinhos e São José dos Pinhais.

