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Um encanto de Natal
O show de cores e formas da decoração natalina tem encantado 

quem passa pela região central de Cascavel. Alegria para os 
fotógrafos, que colorem as redes sociais com lindos registros,

 a exemplo deste, feito por João Martins Neto. 
l Pág. 4

Uma semana após sumir,
mulher é encontrada morta
A procura por uma mulher de 36 anos terminou de maneira trágica. O corpo de Luciana 
Rodrigues Ramos foi encontrado na manhã de ontem, em uma área rural, carbonizado e 

mutilado. O carro dela atravessou a Ponte da Amizade na última sexta-feira, um dia depois 
de ela sumir. O ex-namorado da vítima também está desaparecido. l Pág. 7

JOÃO MARTINS NETO
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Gilberto Vieira Filho é presidente da Quantum Engenharia

Nublado com 
pancadas de chuva

O que iluminação pública 
tem a ver com segurança?

 Postagem do presidente 
Jair Bolsonaro em sua 

conta pessoal no Twitter, 
ontem, sobre a recente 

decisão da Justiça Federal 
em Brasília que revogou 

a suspensão da utilização 
de radares móveis nas 

rodovias federais do País e 
determinou a volta deles 

em 72 horas. O uso dos apa-
relhos está suspenso desde 
agosto, por determinação 

do próprio presidente. 

A iluminação pública desempenha papel importante para a 
sociedade, permitindo que a vida noturna aconteça com mais qua-
lidade e contribuindo com o tráfego da população em segurança. 
Inclusive, esse é um dos principais objetivos de se investir em uma 
iluminação pública eficiente, já que estudos recentes associam pon-
tos de criminalidade a espaços públicos pouco ou nada iluminados. 

Em experimento realizado por pesquisadores do Bureau 
Nacional de Pesquisa Econômica em Nova York, em parceria com 
a polícia metropolitana da cidade, constatou-se a redução de cri-
mes ocorridos durante a noite em ruas que receberam iluminação 
pública extra por um período de seis meses, entre março e agosto 
de 2016. Ao todo, 40 ruas foram sorteadas com base no interesse 
social que apresentavam e que receberam 300 torres de luz dis-
tribuídas, conforme tamanho da área que deveria ser iluminada.

Crimes como homicídio, roubo e furto ocorridos nessas loca-
lidades tiveram uma diminuição considerável após a melhoria da 
iluminação. De acordo com os dados apresentados pelos pesqui-
sadores, a queda da criminalidade variou de 36% até 60%. 

Isso comprova que intervenções urbanas podem ser soluções 
preventivas, que resultam em qualidade de vida para a população 
e com custos menores do que ações possivelmente combativas, 
executadas após a ocorrência de crimes.

Com o propósito de prestar melhores serviços para a socie-
dade, sanando também problemas de infraestrutura da gestão 
pública, as parcerias público-privadas têm se apresentado como 
medidas sólidas no âmbito administrativo. As PPPs são contratos 
que estabelecem vínculos entre setor público e a iniciativa privada, 
visando à implementação de obras, serviços ou atividades de inte-
resse da sociedade sob a responsabilidade dos contratados. 

ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL

 “Você é a favor da volta 
dos radares móveis 

nas rodovias federais? 
Determinei à AGU recor-

rer da decisão judi-
cial de 1ª instância”.

Nublado  Nublado  Nublado  
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Rio de Janeiro - O 
Flamengo embarca nesta 
sexta-feira (13) para a dis-
puta do Mundial de Clubes, 
no Catar, e possivelmente 
contará com um grande 
número de rubro-negros 
nas ruas para acompanhar 
a ida da delegação. Preo-
cupados com a situação, os 
órgãos de segurança pública 
do Rio de Janeiro projetam 
um esquema especial para 
evitar que haja confusão.

Tanto o Fla quanto a 
Polícia Militar mostraram 
preocupação com possíveis 
confusões no embarque, 
especialmente nos arredo-
res do aeroporto. Por isso, a 
orientação é de que os torce-
dores se espalhem ao longo 
do percurso do ônibus para 
evitar aglomerações. Os 
órgãos também planejam 
reforçar o policiamento na 
saída do Ninho do Urubu 
até a entrada do Aeroporto 
Internacional Tom Jobim, 
na Ilha do Governador.

Mundial de Clubes

Fla embarca 
hoje ao Catar 
sob forte 
segurança

O esquema especial de 
trânsito terá início às 9h, 
quando, em postos específi-
cos, a Estrada dos Bandei-
rantes, em Vargem Grande, 
passará a ter circulação res-
trita aos moradores locais e 
aos ônibus de linhas regula-
res da cidade. Já na Ilha do 
Governador, onde está loca-
lizado o aeroporto do Galeão, 
as mudanças vão começar às 
10h, com acessos bloquea-
dos. O embarque da equipe 
está marcado para as 16h35 
e a chegada a Doha, após 15 
horas de voo, está marcada 
igualmente para as 16h35, 
mas pelo horário local (5h35 
de Brasília).

O Flamengo estreará 
na semifinal do Mundial de 
Clubes na terça-feira, dia 
17, contra o vencedor do 
jogo entre Al Hilal, da Ará-
bia Saudita, e Espérance, da 
Tunísia, em duelo que será 
realizado neste sábado (14), 
às 14h30 (de Brasília), pelas 
quartas de final. Rio de Janeiro – Na 

véspera do embarque do Fla-
mengo ao Catar, o meia Ever-
ton Ribeiro concedeu entre-
vista coletiva ontem (12), no 
Ninho do Urubu, e mostrou 
algumas preocupações do 

Rio de Janeiro - O Hall 
da Fama do COB (Comitê 
Olímpico do Brasil) ganhou 
cinco novos integrantes 
na última terça-feira (10), 
durante o Prêmio Brasil 
Olímpico, no Rio de Janeiro. 
Guilherme Paraense (tiro 
esportivo), Joaquim Cruz 
(atletismo), João do Pulo 
(atletismo), Maria Lenk 
(natação) e Sylvio de Maga-
lhães Padilha (atletismo) 
foram homenageados pela 
excelência de suas trajetó-
rias esportivas.

“É uma alegria imensa 
e uma honra enorme ser 
reconhecido ao lado desses 
atletas, só engrandece a 
homenagem. Um País sem 
memória não tem história, 
não tem futuro”, disse Joa-
quim Cruz, ouro nos Jogos 
Olímpicos Los Angeles 
1984 e prata em Seul 1988, 

ambas na prova dos 800m.
“Não temos que morrer 

com a nossa história, ela 
deve ser passada adiante. É 
importante que a nova gera-
ção saiba quem nós somos e o 
que fizemos. Assim, eles vão 
poder fazer ainda melhor”, 
completou o meio-fundista.

Os demais atletas recebe-
ram homenagens póstumas e 
foram representados por seus 
familiares. Foi o caso de Thaís 
Evelyn de Oliveira, filha de 
João do Pulo, antigo recor-
dista mundial do salto tri-
plo e duas vezes medalhista 
olímpico: bronze em Mon-
treal 1976 e Moscou 1980.

Compareceram ainda 
ao evento outros dois ído-
los do esporte brasileiro 
que ingressaram no Hall 
da Fama em 2019: Hor-
tência Marcari, prata em 
Atlanta 1996, e Chiaki Ishii, 

bronze em Munique 1972. 
Enquanto a Rainha do bas-
quete foi homenageada no 
Parque Aquático Maria 
Lenk, o judoca participou de 
uma ação do COB no bairro 
da Liberdade, em São Paulo, 
que celebrava a data de um 
ano para Tóquio 2020.

Integram ainda o Hall da 
Fama: os treinadores Ber-
nardinho e Zé Roberto Gui-
marães, campeões olímpicos 
de vôlei; o velejador Torben 
Grael, dono de cinco meda-
lhas olímpicas; o maratonista 
Vanderlei Cordeiro de Lima, 
bronze em Atenas 2004 e 
único brasileiro a receber a 
medalha Pierre de Coubertin, 
maior honraria do Movimento 
Olímpico; e a dupla Sandra 
Pires e Jackie Silva, ouro no 
vôlei de praia em Atlanta 1996 
e primeiras brasileiras cam-
peãs olímpicas na história. 

elenco rubro-negro relacio-
nadas ao Mundial de Clubes.

O camisa 7 ressaltou que 
o Fla precisa se concentrar na 
semifinal antes de pensar em 
um eventual confronto com o 
Liverpool na decisão do tor-
neio. “Não podemos facilitar 
na semifinal. O adversário 
também vai querer chegar à 
decisão e o nosso pensamento 
está voltado pro jogo de terça. 
Depois, vencendo a semifinal é 
que vamos pensar na decisão”.

Ele falou ainda sobre o 
fuso horário: “Acredito que o 
fuso seja o mais complicado. 
Pode atrapalhar um pouco as 
horas de sono. Mas o clube 
está levando profissionais e 
uma ótima estrutura para 
lá e isso não deverá ser pro-
blema na nossa preparação”.

Depois de encerrar sua 
participação no Brasileirão, 
no último domingo (8), o 
Flamengo voltou a treinar 
em ritmo forte, com foco na 
velocidade dos jogadores e 
no melhor condicionamento 
físico dos atletas.

Em noite de festa, cinco novos atletas
ingressam no Hall da Fama do COB 

JOGAM HOJE
                ESPANHOL

17h Alavés x Leganes
                       FRANCÊS

16h45 Lille x Montpellier
                      ALEMÃO

16h30 Hoffenheim x Augsburg  

Everton Ribeiro alerta que 
foco tem que estar na semi

Everton Ribeiro em coletiva de 
imprensa no Ninho do Urubu 
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n Reportagem: Josimar Bagatoli 

Giro PolíticoGiro Político
politica@jhoje.com.brOs apontamentos feitos 

pela auditoria do TCE (Tribu-
nal de Contas do Estado) há 
três meses serão adotados 
para direcionar os rumos da 
próxima concessão do trans-
porte público cascavelense. 
O atual contrato, assinado 
em 2001 e renovado em 
2011, termina em 2021 e a 
gestão atual já prepara novo 
certame, que será anteci-
pado para evitar imprevis-
tos, como interrupção dos 
serviços ou prorrogação. 

Ontem, na Câmara de 
Vereadores, a Comissão 
de Segurança e Trânsito 
sugeriu algumas na nova 
negociação, como a volta 
dos ônibus ar ticulados e 
dos micros, implantação 
de veículos maiores em 
linhas com intenso movi-
mento e a divisão do cer-
tame em três lotes, um Sul/
Estação Central, um Oeste 
e Sul e outro Norte e Leste, 
cada um administrado por 
uma concessionária. 

O liquidante da Cettrans 
(Companhia de Engenharia 
de Transporte e Trânsito), 
Vander Piaia, avalia como 
positiva a par ticipação 
do Legislativo no debate 
e, diante do avanço no 
transporte como um todo, 
aponta desafios: “Preci-
samos buscar diferentes 
inter faces de tecnologias, 
pois tudo mudou muito 
rápido. Há muitos passa-
geiros que deixam de usar 
o transpor te público para 
usar os transpor tes por 
aplicativos e precisamos 
pensar em um contrato de 
vanguarda para que não se 
torne obsoleto”, diz Piaia.

Com a análise feita pelo 
TCE em setembro, quando 
os novos trajetos foram per-
corridos pelos auditores, 
que também pesquisaram a 
satisfação dos passageiros 

Revisão da planta genérica
Com aprovação do Conselho Municipal da Cidade, a revisão da 
planta genérica de valores dos imóveis é apontada como uma 

medida necessária. Contudo, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) 
afirma que é preciso discutir o tema pois é dessas fontes livres 

que vêm os recursos para investimentos importantes na cidade. 
A revisão não será realizada em 2020, garante Paranhos. Uma 

proposta para recadastramento imobiliário está em análise, o que 
depende de haver recursos em caixa. 

Agradecimento
O presidente da Acic, Michel Lopes, entregou ontem ao prefeito 

Leonaldo Paranhos ofício que registra e externa a gratidão 
e o reconhecimento da entidade aos esforços empregados 

pelo chefe do Executivo na conquista da execução da obra de 
reestruturação do Trevo Cataratas. 

Expansão
A Comissão de Obras 
da Câmara, por meio do 
relator Rômulo Quintino 
(PSL), aprovou a expansão 
territorial urbana de 
Cascavel, com execução 
de infraestrutura viária de 
prolongamento da Avenida 
das Torres e da Avenida Barão 
do Rio Branco. Do Paço, a 
justificativa é que tornando 
áreas rurais em urbanas entre 
as regiões oeste e norte é 
possível suavizar o preço dos 
imóveis, bem como permitir 
maior fluidez no trânsito. 
Para a prefeitura, não há 
muitos terrenos disponíveis 
à venda. O projeto entra 
em votação na sessão de 
segunda-feira.

Lista longa
Os vereadores terão sessão 
cheia na segunda-feira: 
serão dez projetos na 
pauta. Além da alteração 
do perímetro urbano - ação 
sempre polêmica -, há o 
projeto de reajuste salarial 
de 20% dos advogados da 
prefeitura, reajuste salarial 
dos guardas patrimoniais 
e alteração das atribuições 
dos médicos 40 horas. Está 
na lista de projetos ainda a 
criação de uma vila rural e 
a votação final da LOA, a Lei 
Orçamentária Anual.

Plantas
A vereadora Nadir Lovera 
(Avante) está preocupada com 
as plantas da Avenida Brasil. Ela 
pediu informações ao secretário 
de Meio Ambiente, Wagner 
Yonegura, sobre como essas 
flores são adquiridas e plantadas 
ao longo dos canteiros e também 
quem tem o dever de cuidá-las.

Incertezas
O vereador Pedro Sampaio 
(PSDB) aponta como 
“lamentável” e “preocupante” 
os relatos que chegaram ao 
gabinete sobre o funcionamento 
do Conselho Municipal e do 
Fundo Municipal de Esporte e 
Lazer de Cascavel. “Não se sabe 
quais foram as ações executadas 
por esses órgãos internos do 
Poder Executivo e não é aceitável 
que haja uma lei em vigor e 
providência por parte de quem 
deveria agir”. Sampaio quer saber 
o que o órgão fez até agora e se o 
Conselho funciona na prática.

Eleições
Hoje o deputado federal Filipe 
Barros (PSL) estará em Cascavel 
para participar de encontro na 
Câmara de Vereadores, às 19h. 
Membros do partido estarão 
discutindo as ações da sigla 
para as próximas eleições para 
a escolha de postulantes a 
vereadores.

Apontamentos do TCE
vão ajudar nova concessão

e analisaram os contra-
tos, Piaia afirma que será 
possível chegar mais pró-
ximo de um modelo ideal 
de transporte. “O TCE fez 
vários apontamentos sobre 
as medidas adotadas no 
PDI [Programa de Desen-
volvimento Integrado] e 
sobre o contrato atual. Uma 
das sugestões que vamos 
acatar é o maior controle 
financeiro do sistema. Já 
estamos retomando o con-
trole da bilhetagem, o que 
permitirá um conhecimento 
maior para o novo contrato”.

O próximo contrato 
também será de dez anos 
renováveis por mais dez. A 
comissão de transição do 
serviço de bilhetagem ele-
trônica auxiliará nos rumos 
da licitação e define nos 
próximos dias como será 
a ocupação dos serviços 
mantidos pela ValeSim. A 
expectativa é de que ano 
que vem a estrutura seja 
repassada para uma repar-
tição da Transitar (que subs-
tituirá a Cettrans). 

Por mês, a arrecadação 
com a venda de passagens 
chega a R$ 4 milhões, em 
média. São rodados cerca 
de 800 mil quilômetros por 
dia. “Precisamos levar em 
conta o modelo atual, ado-
tado desde 1970, que nos 
deu uma experiência. Mas 
não olhar apenas para o 
passado, olhar para o 
futuro. Houve redução de 
passageiros que usam 
o transpor te público - 
analisando crescimento 
populacional - e devemos 
nos preparar para que o 
sistema seja atrativo”, 
acrescenta Piaia, que 
também é favorável aos 
veículos elétricos, já usa-
dos em outras cidades. 



n Reportagem: Milena Lemes
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Quem passa pela Avenida Brasil e 
pelo Lago Municipal de Cascavel se 
encanta com a decoração natalina 
que tomou conta dos dois espaços. 
O vendedor Wesley Eduardo dos 
Santos passa todas as noites pelo 
Centro, vendendo balas, e elogia a 
estrutura: “Este ano a decoração 
ficou muito diferente dos anos ante-
riores. Em algumas noites eu trago 
meu filho de um ano junto e ele fica 
fascinado com as luzes”. 

A professora Marcela da Silva 
conta que ainda não conseguiu ver a 
decoração à noite, mas está ansiosa. 
“Olhando durante o dia as estruturas 
estão muito bonitas e diferentes do 
ano passado, mas eu pretendo visitar 
o Centro à noite na próxima semana, 
porque já estarei de férias”. 

O ponto alto da decoração na Ave-
nida Brasil está próximo da Catedral 
Nossa Senhora Aparecida, onde foi 
instalada a casinha do Papai Noel 
e decorações diferentes, como um 
balão e uma caixa de presentes. 

O Natal para Todos completa o 
espetáculo. Todas as noites, até o 

Comércio aberto
Desde o início da semana as lojas da 
região central estão atendendo até 
mais tarde. A vendedora de roupas 
Gabriela Peruzzo conta que viu o 
movimento da loja crescer. “Nós 
ficamos abertos até as 20h e nessas 
duas horas a mais de atendimento 
vêm muitos clientes”.  As guloseimas 
também têm grande procura: “Nós 
trabalhamos com metas diárias aqui. 
Para esta semana, a meta era R$ 8 mil 
por dia, mas as vendas estão ultrapas-
sando R$ 12 mil por dia”, conta o ven-
dedor Rian Guimarães, que trabalha 
em uma loja de chocolates. 
Então atenção para os horários: nesta 
sexta-feira (13), as lojas ficam abertas 
das 9h às 20h e amanhã, sábado, das 
9h às 18h. Na próxima semana, de 
segunda a sexta-feira, o atendimento 
será das 9h às 22h, no sábado (21) as 
lojas ficarão abertas das 9h às 18h e, 
no domingo (22), das 9h às 17h. Na 
segunda dia 23 o atendimento será 
das 9h às 22h e, na véspera de Natal, 
o atendimento será das 9h às 18h.  

Decoração natalina 
encanta cascavelenses

dia 23 de dezembro, ocorrem apre-
sentações culturais em frente à 
Catedral Nossa Senhora Aparecida. 
Hoje a primeira apresentação será 
às 19h30 com o Coral Municipal de 
Cascavel, às 20h a Banda Musical 
Connection Cascavel sobe ao palco 
e, para fechar a noite, às 20h30, a 
Orquestra de Flauta Doce Cultura em 
Ação se apresenta.  
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NÃO DEIXE 
ACUMULAR ÁGUA

NA BANDEJA EXTERNA 

DA GELADEIRA E EM 

BROMÉLIAS NO JARDIM.

TAPE OS RALOS 

E MANTENHA AS 

CAIXAS D’ÁGUA 
FECHADAS.

MANTENHA LAJES, 

CALHAS DO TELHADO 

E VASILHAMES DE 

ANIMAIS SEMPRE 
LIMPOS.

TRATE A ÁGUA 
DA PISCINA COM 
CLORO E LIMPE 
UMA VEZ POR 

SEMANA.
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Marina Esteves Santos – Titular
Jefferson Esteves Santos – Escr. Autorizado

Nascimento, casamento, óbito, autenticação, rec. de firma,
procuração, escritura, separação e divórcio consensual,
inventário e partilha de bens.
EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os
documentos exigidos pelo artigo 1.525, Incisos I, II, III, IV e V
do código Civil  Brasileiro, os contraentes:

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da lei no prazo de quinze dias.
O referido é verdade e dou fé.

Marina Esteves Santos
Titular

www.cartorioestevessantos.com.br
Rua São Paulo, 659. F: (45) 3223-4095/ 3037-7444
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01- CLEYTON KELVIN RODRIGUES ROSA E RAYSSA ALVES PIMENTEL
02- PEDRO ANTONIO GIRONDI VIANA E RHAYANNE GOULART OTAVIANO 
03- JOSEMAR DE MATOS ALVES E MARIA DE FÁTIMA DA COSTA FREITAS
04- HILÁRIO MAY E CLAUDETE APARECIDA DA SILVA 
05- JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA E ANDRÉA BERNARDES RIBEIRO 
06- RAFAEL ELAN CRUZEIRO GERALDO E FRANCIELI CRISTINA STANISCHI SILVA 
07- GERNIVALDO DE SOUZA BREGUÊDO E MARIA DO CARMO DOS SANTOS 
08- CLEANDERSON FERREIRA CARVALHO E BRUNA KAROLINE AMORIM DE MELO 
09- JEFERSON MOISÉS DUTRA SIMÕES E PATRICIA APARECIDA SCOPEL
10- GILIAN AUGUSTO DE MELO E JANAINA MAZUTTI DOS SANTOS 
11- LEONARDO FRIZON SANTOS E ANDRESSA LOISE ZARDO 
12- MAYCON FERNANDES RODRIGUES E ALYTHEIA REGINA ROSS
13- ADRIANO RABEL E ESTEFFANI CAMILA GONÇALVES LAZARIN
14- ROBSON EDUARDO CORDEIRO E LEDINÉIA DA SILVA 
15- IVAN DOS SANTOS BARBOSA E JUCELIA DE AMORIM 
16- ROBSON DE LIMA FERREIRA E BÁRBARA RAEL LIBARDONI 
17- MAURO VICENTE DA SILVA E REGINA LOPES 
18- ALVARO SCREMIM E EVELIN MAIARA DOS SANTOS DE ALMEIDA 
19- CRISTIANO KEMI SAKAI E CLARICE BASSO 
20- ALEXANDRE ALVES ANTUNES E EMELY STARKE TENÓRIO

13/12/19 - SEXTA-FEIRA
Cristal (parte), Vinícius de Morais, Caravelle, 
Itaipu, Nova York, Brisa do Lago, Lago Dou-
rado, Golden Garden, Esmeralda (parte), 
Santos Dumont, Aeroporto, Itapema, Albino 
Schmidt, Siena, Alto Alegre (parte), Centro 
(parte), Independência, Kiberama Bonato, 
Social Americano, Boa Vista, Simone, Social 
Americano II, Liberdade, Vitória, Tom Jobim, 
Country Ville, Coqueiral, Bandeirantes, Vila 
Guaíra, Parigot de Souza, Claudete, Pal-
meira, Aclimação I e II, Vale do Sol, Res. São 
Carlos e Porto Seguro.

14/12/19 – SÁBADO
Vila Kennedy, Parque Morumbi, Estrela 
do Mar, Colmeia, Santana, Los Álamos, 
Recanto Azul, Soares, Morada do Sol, Belo 
Horizonte, Indianara, Esteves, Colonial 
(parte), Parque São João, João Merlin, 
Campo Belo, Sarah Elisa, Belmonte, 
Alvorada, Periolo, Vila São José, Vila Davi, 
Vila Colaço, De Napoli, Cavan, Maria Luiza, 
Comercial, Juracy, Itamaraty, Parque São 
Paulo, Maria Tereza, Maria de Fátima, 
Champagnat, Flamingo, Belluno, 14 de 
Novembro, Marisa, Montreal, Quebec, 
Simon Pedro, Dona Helena, Guarujá, 
Aeroporto I, II e III, Walpides Ross, Sol 
Nascente, Cruzeiro do Sul e Esplanada.
 

18/12/19 - QUARTA-FEIRA
Cascavel Velho, Novo Mundo, Dona Geni, 
Jd. Europa, Roberta, Jaraguá, Pq. Res. 
JK, Nova Itália, Encantado, Colina Verde, 
Colina do Lago, Aquarela do Brasil, Nova 
Veneza, Alto Alegre (parte), Palmeira 
(parte), Esmeralda (parte), Santo Onofre, 
Pq. São Pedro, Santa Cruz, Bom Jesus, Paulo 
Godoy, Santo Antonio, Terranova I, Felicitá, 
Tio Zaca, FAG, Treviso, Angra dos Reis, Pq. 
dos Ipês, Florença e Jardins de Monet.
 

19/12/19 - QUINTA-FEIRA                                                          
Riviera, Santa Maria, Oliveira, Centro (parte), 
Jardim Social, Iguaçu, Curitiba, Pioneiros 
Catarinenses (parte), Acácia, Jardim Cláudia, 
América, Santa Luzia, Guanabara, Tolentino, 
São Vicente, Londrina, Cascatinha, Jardim 
Cláudia II e Jardim Pio XII. 

Sanepar informa nova tabela 
do rodízio no abastecimento

A Sanepar informa que a apli-
cação do rodízio no abasteci-
mento de água de Cascavel será 
mantida apenas para o período de 
quar ta a sexta-feira. As últimas 
chuvas, as temperaturas ame-
nas e o consumo reduzido foram 
determinantes para a tomada 
de decisão da equipe que avalia 
diariamente o sistema. O horário 
para os dias de fechamento per-
manece das 12h30 às 22h, com 

previsão de retorno no forneci-
mento de água durante a madru-
gada. Eventualmente, se houver 
necessidade, a Sanepar poderá 
fazer paradas emergenciais de 
forma localizada.

O monitoramento e a análise 
diária do sistema de abastecimento 
vão continuar levando sempre em 
conta o volume de água armaze-
nada, os níveis dos mananciais e o 
comportamento do consumo diário.

 

CONFIRA ABAIXO COMO 
FICA O NOVO CALENDÁRIO



Feminicídio
Homicídios
Latrocínios
Confrontos
Mortes no trânsito
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS
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Uma mulher de 45 anos, moradora de Cascavel, foi presa em flagrante transpor-
tando medicamentos contrabandeados do Paraguai. A prisão aconteceu ontem 
(12) após o carro que ela dirigia, com placas de Cascavel, ser vistoriado pela 
Polícia Rodoviária Federal na barreira de fiscalização da Operação Muralha em 
São Miguel do Iguaçu. Os produtos estavam escondidos em um compartimento 
preparado no para-choque traseiro do carro. A mulher disse que traria o veículo até 
Cascavel e, para isso, receberia R$ 1.000. As passageiras, duas mulheres, uma 
delas menor de idade, disseram que não sabiam o que havia no veículo e que apenas 
acompanhavam a condutora na viagem. As passageiras foram liberadas e a ocorrência 
foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. 

 Luciana Rodrigues Ramos, de 36 
anos, assassinada com requintes de 
crueldade, pode ter sido vítima de 
feminicídio. O corpo foi encontrado 
parcialmente carbonizado e alguns 
membros faltando na manhã de 
ontem (12) em uma área rural pró-
ximo à Ferroeste, a cerca de dez qui-
lômetros da BR-277, em Cascavel. 

Pessoas próximas à família rela-
taram que ela havia rompido com 
o namorado havia pouco tempo 
e que ele não aceitava o fim da 
relação de seis anos. Ele também 
estaria desaparecido. 

A delegada Raísa Scariot 

Mulher carbonizada pode 
ter sido vítima de feminicídio

disse que não poderia falar  
a respeito para não atrapalhar 
as investigações. 

Segundo ela, o veículo usado pela 
vítima, o Pálio placas ALT9I04, dei-
xou a cidade na manhã seguinte ao 
desaparecimento de Luciana. Fontes 
ligadas à Polícia Civil afirmam que 
o veículo teria cruzado a Ponte da 
Amizade e dado entrada no Paraguai. 

Investigação
A DH foi acionada e as buscas pelo corpo começaram na terça-feira (10) após a 

denúncia de que havia um cadáver na região chegar ao vereador Valdecir Alcântara. 
“Nossas equipes faziam buscas havia dois dias com a ajuda do Corpo de Bombeiros 

e também de cães farejadores. Mas a área é muito grande, por isso a demora na 
localização”, explicou Raísa.  Apesar do estado do corpo, a família conseguiu fazer a 
identificação através de partes das roupas. O corpo da mulher foi enterrado ainda 
na tarde de ontem, pois, ante o estado de decomposição, não havia possibilidade 

de realizar velório.  Luciana morava no Bairro Interlagos e estava desaparecida 
desde a última quinta-feira (5), quando saiu do trabalho. A filha dela percebeu a 
ausência da mãe quando chegou da faculdade na noite daquele dia. Informações 
sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197. 

FAMILIARES 
estiveram no 
IML para fazer 
o reconheci-
mento do corpo
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APOIO:

Nenhum DEVER tem mais importância do que a GRATIDÃO.

Com esse sentimento e tomados pela emoção, é que nós cascavelenses e oestinos desse canto 

sagrado do Paraná, queremos agradecer ao governo do Estado do Paraná e ao Ministério Público 

Federal. Com tamanha sensibilidade, atenderam ao nosso pleito destinando o investimento 

necessário para essa histórica obra que se iniciará no Trevo Cataratas de Cascavel.

Mais do que felizes, estamos realizados e comprometidos com esse momento que vivemos no Paraná. 

Milhões de pessoas, milhares de veículos, bilhões de reais em produtos que todo ano passam por aqui, 

se somam à esperança, às expectativas e paciência. Unem-se às lágrimas que hoje são de felicidade, 

para dizer:

ANUNCIO TREVO CATARATAS - HOJE

quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 19:45:04
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