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Garotas foram raptadas
e prostituídas pelos pais

Cinco menores, inclusive um bebê de seis meses, foram acolhidos ontem pelo Conselho 
Tutelar de Cascavel. A denúncia é de que as três garotas, de 17, 13 e 12 anos, eram 
obrigadas a se prostituir e a traficar drogas por ordem dos pais. “Todos afirmaram que 
eram obrigados a vender drogas e a pedir dinheiro... Se chegassem sem em casa, eles 
apanhavam”, contra a conselheira tutelar. Eles já tinham sido tirados dos pais, que os 

raptaram no Tocantins e os trouxeram de volta a Cascavel. l Pág. 12
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Sanepar cancela rodízio de abastecimento de água 

A apresentação do Coral Encanta Cascavel, na escadaria da Prefeitura de Cascavel, ontem, foi encerrada com uma 
homenagem das crianças ao prefeito Leonaldo Paranhos, que idealizou o coral no começo da gestão, em 2017. 

Visivelmente emocionado, Paranhos agradeceu a apresentação e a homenagem que recebeu das crianças. O Coral 
faz parte da Educação em Tempo Integral nas escolas municipais e é composto por 700 alunos. 

Coral Encanta Cascavel 

l Pág. 7
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Sol Nublado 

Padre Ezequiel Dal Pozzo - contato@padreezequiel.com.br

Sol Nublado 

Governador 
Ratinho Junior, 

que mobiliza 
todo o Estado 

nesta quarta-feira 
para combater 

o mosquito 
Aedes aegypti, 
transmissor da 

dengue. 

Sou dependente da avaliação dos outros?
Nesta reflexão, eu te convido a perceber a graça de Deus agindo 

em nós, em todos os momentos da nossa vida e dos nossos dias. 
Deus está sempre agindo, Ele nunca para de agir. Por isso, quando 
as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque Deus parou de 
trabalhar. Não! Ele trabalha sempre para nos sustentar, para nos dar 
todo o bem. Mas nem sempre nós estamos abertos para a acolhida e, 
mesmo pensando assim “estou aberto, mas as coisas não acontecem”, 
nem sempre nós realmente estamos. 

A acolhida da graça de Deus é um caminho, é um pouco por dia. 
Quem vai fazendo o caminho provavelmente consegue captar mais 
a força e o amor de Deus. Quando nós deixamos de caminhar, nós 
deixamos mesmo de caminhar. Por isso é sempre tempo de começar, 
de recomeçar, de decidir e buscar permanentemente.

Queria falar sobre a importância de não sermos dependente do 
juízo dos outros. E aqui entra a questão da vaidade. A vaidade é o 
constante gabar-se diante dos outros. Tudo se faz para dar na vista 
das pessoas. Um monge antigo descreve como: o propósito da vaidade 
é um companheiro bem difícil, ele prefere se instalar naqueles que 
gostariam de levar vida virtuosa. Provoca neles o desejo de contar ao 
outro como é difícil a sua luta. Procuram com isso a admiração das 
pessoas. Imaginam como muitas pessoas viriam bater à sua porta, 
viriam buscá-lo para uma conversa e os forçariam a acompanhá-las 
na vaidade. A pessoa pensa continuamente nas pessoas e na opinião 
delas. Então pensa: qual a impressão que causo aos outros? Será que 
as pessoas acham bom o que eu faço? 

Na vaidade não sou eu mesmo. Dependo do julgamento das outras 
pessoas. Fico sempre imaginando como tornar mais espetacular minha 
próxima aparição em cena para ser também devidamente aplaudido. 

Naturalmente, a todos faz bem quando somos reconhecidos e apro-
vados pelo que fazemos. Seria hipocrisia dizer que ficamos totalmente 
neutros diante do reconhecimento e do louvor. Não se trata de ficar absolu-
tamente livres disso, mas de relativizar a procura de reconhecimento, para 
dele não sermos dependentes. Não sermos dependentes do reconheci-
mento! Até isso cria dependência. Há pessoas que fazem tudo imaginando 
e pensando: o que será que os outros vão dizer disso? Será que eu vou 
fazer bem, será que vou agradá-los? Nós precisamos ter convicção daquilo 
que fazemos e fazer bem porque é certo fazer bem e não depender da 
avaliação dos outros. Pensemos nisso.

GERALDO BUBNIAK/AEN

‘‘
‘‘

‘‘
‘‘
 “Faremos um grande 
trabalho de enfren-
tamento, com todos 

mobilizados para conter a 
dengue. A população precisa 
ser alertada, informada, para 
que tenhamos o menor 

número possível da 
doença aqui no Paraná”.

Jornal O Paraná
Quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 esporte@oparana.com.brOPR12 Esportes
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Feliz Natal e um 
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alegrias e realizações.
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Barcelona - Depois de quase 
dois meses, finalmente o pri-
meiro clássico entre Barcelona e 
Real Madrid na temporada será 
realizado. Nesta quarta-feira 
(18), o Camp Nou será o palco do 
“El Clásico”, com bola rolando a 
partir das 16h (de Brasília), em 
jogo válido pela 10ª rodada do 
Campeonato Espanhol.

Anteriormente marcado para 
o dia 26 de outubro, o clássico 
foi adiado por conta de conflitos 
políticos na Catalunha.

Para o jogo de hoje, o Bar-
celona chega como líder do 
Espanhol, empatado como Real 
Madrid em pontos, mas levando 
a melhor nos critérios de desem-
pate. Uma vitória nesta quarta 
vai fazer com que o time catalão 
abra três pontos sobre os meren-

 Rio de Janeiro - O 
caminho da seleção bra-
sileira para garantir uma 
vaga na Copa do Mundo de 
2022, no Catar, foi traçado 
em sorteio realizado ontem 
(17) pela Conmebol (Con-
federação Sul-Americana 
de Futebol), que definiu os 
confrontos das eliminató-
rias sul-americanas. O Bra-
sil estreiará em casa contra 
a Bolívia em março de 2020, 
e voltará a enfrentar os boli-
vianos na última rodada, 
na casa do adversário, em 
novembro de 2021.

Serão ao todo 18 roda-
das em que todos os países 
da confederação (Brasil, 

Eliminatórias da Copa do Mundo

Definido caminho da
seleção rumo ao Catar 

Uruguai, Chile, Colôm-
bia, Venezuela, Paraguai, 
Peru, Argentina e Equa-
dor) jogarão entre si, em 
jogos de ida e volta.

Os quatro mais bem 
classificados assegurarão 
vaga na Copa do Mundo. O 

Barça e Real fazem primeiro
“El Clásico” da temporada 

gues, o que é de extrema impor-
tância para o treinador Ernesto 
Valverde. “Em jogos como este, 
tudo é equilibrado. Há muito em 
jogo, mas gostaríamos de estar à 
frente depois do apito final. O Real 
Madrid costuma jogar bem com 
muita intensidade no Camp Nou”.

Se de um lado tem um Barce-
lona líder nos critérios de desem-
pate, do outro existe um Real 
Madrid com a chance de tomar a 
liderança da competição com uma 
vitória nesta quarta. Zinedine 
Zidane, treinador do Madrid, falou 
sobre o que espera deste clássico. “É 
para desfrutar, independentemente 
do que acontecer. Começamos o jogo 
com onze contra onze e sabemos o 
que enfrentamos: um time muito 
bom, que mostra que é exatamente 
isso há algum tempo”. 

As equipes
Para este jogo, o Barça deverá formar com: Ter Stegen, Semedo, Pique, Len-
glet, Alba, Rakitic, Busquets, De Jong, Messi, Suarez e Griezmann. Já o Real 
Madrid deverá ir a campo com: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, 
Mendy, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Benzema e Vinicius Jr.

quinto colocado ainda terá 
chance de brigar por uma 
vaga: está prevista uma 
disputa no formato mata-
-mata, com jogos de ida e 
volta, contra uma seleção 
de outro continente, ainda 
a ser definida pela Fifa.

Março 2020
Brasil x Bolívia
Peru x Brasil

Setembro 2020 
Brasil x Venezuela

Uruguai x Brasil

SEQUÊNCIA DE JOGOS DA 
SELEÇÃO BRASILEIRA:

Outubro 2020
Colômbia x Brasil
Brasil x Argentina

Novembro 2020
Brasil x Equador
Paraguai x Brasil

Março 2021
Chile x Brasil
Brasil x Peru

Junho 2021
Venezuela x Brasil

Brasil x Uruguai
 

Setembro 2021
Brasil x Colômbia
Argentina x Brasil

Outubro 2021
Equador x Brasil
Brasil x Paraguai

Novembro 2021
Brasil x Chile 

Bolívia x Brasil

concurso: 1904
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Giro PolíticoGiro Político
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 Embora tenha havido 
queda nos repasses do 
Estado e da União, a admi-
nistração municipal de Cas-
cavel registra elevação na 
arrecadação total deste ano. 
A projeção da Secretaria de 
Finanças é que, ao fechar o 
caixa, o Paço terá recebido 
mais de R$ 1,050 bilhão - o 
balanço ainda depende do 
recebimento de repasses 
previstos para dezembro. 
Ano passado, foram arreca-
dados R$ 972,2 milhões, 
crescimento de 8%. “Tivemos 
uma arrecadação de recursos 
federal e estadual menor 
que a expectativa, mas o 
saldo é muito positivo, gra-
ças ao bom desempenho da 
receita própria, muito acima 
da expectativa”, comemora 
o secretário de Finanças, 
Renato Segalla.

Um dos tributos mais 
significativos foi o ISSQN 
(Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza), cuja 
expectativa é fechar com 
aumento de 12%: em 2018, 
foram arrecadados R$ 100 
milhões e, neste ano, tende 
a fechar em R$ 113 milhões. 
“Promovemos muitas mudan-
ças e criamos ferramentas 
modernas na legislação que 
deram maior musculatura 
para a arrecadação, compen-
sando as quedas das esferas 
estadual e nacional. Criamos 
estratégias para monitorar 
e acompanhar as pendên-
cias dos contribuintes que 
estão com pendências com 

Moção de repúdio
A paródia “Especial de Natal, a primeira tentação de Cristo”, 
feita pelos comediantes da produtora Porta dos Fundos, foi 

parar no plenário da Câmara de Cascavel. Parte do parlamento 
cascavelense se sentiu ofendida pelo vídeo exibido pela Netflix. 

Na nota de repúdio que será encaminhada à empresa, os 
vereadores Alécio Espínola, Rômulo Quintino, Olavo Santos, 
Misael Júnior, Pedro Sampaio, Rafael Brugnerotto, Roberto 

Parra, Josué de Souza, Carlinhos Oliveira, Aldonir Cabral, Nadir 
Lovera, Sebastião Madril, Mauro Seibert, Celso Dal Molin, 
Sidnei Mazzuti, Jaime Vasatta e Valdecir Alcântara alegam 
que a produtora e a empresa, “de forma lamentável e sem 

nenhuma ética, produziram e exibiram o filme e, com piadas 
grosseiras, perversas e sem nenhuma fundamentação 

histórica ou religiosa, denegriram a imagem de Jesus, Maria 
e José, bem como a fé cristã”.

Recursos livres
Aprovado ontem o orçamento de R$ 1,5 bilhão para o 

Município de Cascavel em 2020, garantindo ao prefeito 
Paranhos R$ 375 milhões para livre remanejamento, sem 
precisar do aval do Legislativo. O pedido da administração 
era de 30% do chamado “cheque em branco”, a oposição 

queria liberar 15%, mas a emenda foi rejeitada e foi 
aprovada outra liberando 25% do orçamento total. 

Homenagem
Hoje, às 8h15, no 
Anfiteatro Emir Sfair, 
o prefeito Leonaldo 
Paranhos e o secretário de 
Planejamento e Gestão, 
Edson Zorek, reconhecem 
por meio de homenagem 
os serviços prestados por 
servidores municipais. 
Na oportunidade, será 
conhecido o servidor-
destaque 2019. As ações 
fazem parte da política de 
valorização do servidor 
público municipal. São 56 
ações que permeiam quatro 
pilares fundamentais: 
servidor em foco, qualidade 
de vida, educação formal 
e desenvolvimento 
profissional e pessoal.

Cidadãos 
honorários
A lista de homenageados 
como cidadãos honorários 

de Cascavel está grande: 
primeiro vem o empresário 
Nilo Laerse de Rezende, 
80, nascido em Três Lagoas 
(MS), quinto dentista a 
chegar a Cascavel, em 1965, 
participou na fundação 
da Acas (Associação 
Cascavelense de Amigos 
de Surdos) e da Apofilab 
(Associação de Portadores 
e Fissura Labiopalatal). 
A família atua no setor 
imobiliário e ele participou 
da construção do prédio 
onde está a Receita 
Federal e do Autódromo. 
Em segundo, o jornalista 
e locutor esportivo Luiz 
Carlos Largo, 58, nascido 
em São Lourenço (SC), 
atualmente na ESPN, com 
trajetória na TV Tarobá. Ele 
chegou a Cascavel em 1971. 
Também da comunicação, 
outro a receber o título é 
o apresentador Oziel Luiz, 
conhecido como Batatinha, 
nascido em Nova Aurora.

 Finanças estima alta 
de 8% na arrecadação

Nota Premiada fica para 2020
Atrasos no processo de contratação de empresa para a pro-
dução publicitária, o Programa Nota Premiada da Prefeitura 
de Cascavel ficou para 2020. A ação pretende incentivar os 
consumidores a exigirem a nota fiscal dos estabelecimentos 
comerciais, sobretudo os prestadores de serviços, para que 
ocorra elevação na arrecadação de ISSQN. Em troca, os consumi-
dores que aderirem à campanha, aprovada este ano pela Câmara 
de Vereadores, ganharão prêmios, que ainda serão definidos.

o Fisco e esses são rapida-
mente notificados e têm a 
oportunidade de regularizar 
a pendência. O resultado 
foi excepcional, bom para o 
Município, que tem a arreca-
dação em dia, e bom para 
o contribuinte, que não fica 
com dívidas”, explica Segalla.

O reaquecimento das ven-
das imobiliárias fez com que 
Cascavel voltasse a arreca-
dar de maneira significativa 
o ITBI (Impostos de Trans-
missão de Bens Imóveis). A 
previsão é fechar o ano com 
volume histórico: R$ 31,5 
milhões, 10% a mais que 
no ano passado. “Com as 
expectativas de vendas de 
imóveis elevadas - com mais 
negócios para serem fecha-
dos até o fim do ano -, espe-
ramos um resultado positivo. 
Verificamos que o setor está 
retomando o crescimento 
com base na arrecadação do 
ITBI. Esse é outro tributo rele-
vante para o caixa. O setor 
está retomando o processo 
de venda devido à confiança 
do investidor”.

O Refic (Programa de 
Recuperação Fiscal) neste 
ano também impactou nos 
cofres públicos: foram rene-
gociados R$ 50 milhões em 
dívidas com contribuintes, 
sendo que R$ 25 milhões já 
foram pagos e o restante foi 
parcelado. Em alvará para o 
funcionamento de empresas 
o Paço deverá arrecadar valor 
superior a R$ 10 milhões e, 
em IPTU, R$ 55 milhões. 
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Sandro José Siqueira 
ª 19 de fevereiro de 1964
V 11 de dezembro de 2019 
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 Sandro José Siqueira é natural 
de Caçador (SC), mas pouco conhe-
ceu de sua cidade natal, porque 
seus pais buscavam novas oportu-
nidades profissionais em Cascavel 
e vieram para a promissora cidade 
lá nos idos de 1964, mesmo ano 
em que Sandro nasceu. 

Aqui ele consolidou sua vida 
profissional como representante 
comercial e, aos 24 anos, conhe-
ceu Edna Volkmann, a mulher que 
logo se tornou sua esposa. “Eles 
se conheceram em um restau-
rante antigo aqui, de Cascavel, 
o Dom Giovanni. Foi amor à pri-
meira vista”, conta a filha Luana 
Volkmann Siqueira.

Da união nasceram Lucas e 
Luana. 

Há sete meses, Sandro José Siqueira 
descobriu um câncer gástrico. Ele ini-
ciou o tratamento logo em seguida, mas 
no fim de novembro precisou ser inter-
nado na UTI. Sandro não resistiu aos 
tratamentos e, após 14 dias de interna-
mento, faleceu, no dia 11 de dezembro. 
“Nós recebemos muito amor do pessoal 
da Uopeccan e um tratamento maravi-
lhoso”, agradece a filha Luana Siqueira.
Sandro deixa a esposa, Edna Volkmann 
Siqueira, os filhos Lucas e Luana, uma 
neta e quatro irmãos.

Para a caçula, o pai será lem-
brado como um homem brincalhão: 
“A coisa que ele mais fazia era falar 
alguma coisa muito séria e fechar 
a cara... passavam dois segundos 
e ele dava risada... Ele falava algo 
para incomodar a gente e, se ficás-
semos irritados, ele mostrava a lín-
gua para descontrair e mostrar que 
era apenas brincadeira”.  

Luana lembra do dia em que foi 
escolher um vestido de formatura: 
“Recentemente, fui escolher meu 
vestido de formatura e eu o inco-
modei para que fosse comigo por-
que ele não queria ir junto. Quando 
ele me viu vestida, seus olhos bri-
lharam e ele disse ‘meu Deus, que 
linda! Ficou um demonhão essa 
minha filha, que linda’...” 

Um eterno brincalhão 

SANDRO passou a vida toda em Cascavel 

SANDRO 
com familiares
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n Reportagem: Milena Lemes
   Foto: Fábio Donegá

 Após três meses de rodízio no 
abastecimento de água em Casca-
vel, a Sanepar cancelou o alerta 
de risco no fornecimento de água. 
A decisão foi tomada na manhã 
dessa terça-feira (17), após as 
equipes avaliarem a situação dos 
mananciais, verificando o volume 
e a vazão de água de cada um dos 
rios que abastecem a cidade.

Segundo o gerente-geral, Renato 
Mayer Bueno, a contribuição, a 
colaboração e o apoio da popula-
ção foram fundamentais para que 
a Sanepar mantivesse o sistema 
operando de forma regular e igua-
litária para todas as regiões da 
cidade durante o rodízio, desde 
meados de setembro. 

Os mananciais estão recupe-
rando aos poucos as vazões. Os 
Rios Cascavel, Peroba e Saltinho 
tiveram aumento no volume de 
água com os 255 milímetros de 
chuvas registrados neste mês. 
O Lago Municipal de Cascavel, 
que teve contribuição significa-
tiva no abastecimento da cidade, 

Córrego Bezerra é liberado
Em construção há um ano, o Ecopark Oeste, no Bairro Santa Cruz, zona oeste de Cas-

cavel, acaba de receber a “estrela” da obra: o Córrego Bezerra, que voltou a correr 
no percurso normal. As chuvas dos últimos dias contribuíram, pois foram as respon-
sáveis por encher o rio. O lago que está sendo construído também ficou cheio, e dá 

uma prévia do parque pronto, o que deve acontecer até fevereiro.
Isso porque a Contersolo pediu aditivo de 60 dias para entregar a obra.

A pista de caminhada, a ciclovia, a iluminação, o estacionamento, o plantio de 
árvores e de gramas e o parcão não foram concluídos ainda. A obra deve ter 

custo total de R$ 13.802,374,99.

 Nesta quinta-feira (19) será 
realizado o 1º Workshop Plano de 
Segurança da Água de Cascavel. O 
evento, promovido pela Sanepar, 
visa apresentar o andamento e o 
cronograma de aplicação do PSA 
(Plano da Segurança da Água), 
que segue a metodologia da 
OMS (Organização Mundial da 
Saúde) e atende às diretrizes 
da Por taria de Consolidação 5 
do Ministério da Saúde. O wor-
kshop tem apoio da Secretaria 
de Meio Ambiente, da Defesa 
Civil, do Comam (Conselho Muni-
cipal de Meio Ambiente) e da OAB 

Segurança da água e riscos dos mananciais
(Ordem dos Advogados do Brasil).

O PSA de Cascavel é o primeiro 
a ser elaborado no Brasil e servirá 
de base e modelo para os demais 
municípios brasileiros. 

A gerente regional da Sane-
par, Rita Camana, explica que o 
plano é do Município de Cascavel 
e que a Sanepar, como detentora 
da concessão dos serviços de 
abastecimento, tomou frente nos 
levantamentos e no mapeamento 
das bacias dos mananciais para 
apresentar à sociedade os com-
promissos do PSA. “A responsabi-
lidade deve ser compartilhada e é 

necessária a participação das ins-
tituições para desenvolver e apoiar 
as ações que estarão definidas no 
Plano”, afirma a gerente.

 O workshop é aberto à parti-
cipação de toda a sociedade civil 
e instituições públicas e privadas. 

A proposta é abrir o debate 
para sanar dúvidas e coletar 
sugestões, propostas e projetos 
de melhorias ambientais. Ao tér-
mino do workshop será elaborada 
a Carta de Cascavel.

O evento tem início às 8h30, na 
sede da OAB Cascavel, na Avenida 
Assunção, 668. 

Sanepar cancela rodízio de água
também já dá sinais de recupera-
ção. Até ontem havia sido regis-
trado aumento de 55 centímetros 
na lâmina de água do lago. Porém, 
as chuvas continuam bem abaixo 
da média anual dos últimos anos. 
A estação meteorológica da Coo-
pavel registrou média de 2.400 

milímetros de chuvas nos últimos 
seis anos. Em 2019, o acumulado 
chegou a 1.741mm.

Mesmo com a suspensão do 
rodízio, a Sanepar vai continuar em 
alerta. Se houver necessidade de 
novas medidas, a Sanepar irá anun-
ciar antecipadamente a população.

A CHUVA contribuiu para encher o Córrego Bezerra
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 A Acic, por meio do Instituto Décio 
Mertz, e em parceria com o Sinco-
vel, o Sescap e o CRC/PR, pedem o 
engajamento de empresas e pessoas 
físicas de Cascavel nas destinações 
do Imposto de Renda devido ao FIA 
(Fundo da Infância e Adolescência) e 
ao Fundo do Idoso. 

As destinações podem ser feitas 
até o último dia útil de dezembro. Os 
valores conseguidos serão destinados 
a entidades que desenvolvem ações 
e projetos sociais, bem como a ativi-
dades ligadas ao esporte e à cultura.

“Pedimos encarecidamente a todos 
que puderem que façam suas desti-
nações porque esse dinheiro dará 
importante impulso a ações locais de 
atenção principalmente a crianças e a 
adolescentes que muito precisam”, diz 
o presidente da Associação Comercial 

Entidades pedem destinações 
a fundos da criança e do idoso

Quem pode doar
Empresas que apuram o seu balanço pelo 
lucro real, que fazem a declaração de 
Imposto de Renda no modelo completo, 
podem destinar até 9% do imposto devido. 
Já as pessoas físicas podem doar até 8%.  
As empresas podem destinar da seguinte 
forma: FIA, 1%, Fundo do Idoso 1%, Cultura 
4%, Esporte 1%, Pronon 1% e Pronas, 1%. 
Pessoas físicas, por sua vez, podem fazer 
assim: 6% a FIA, Fundo do Idoso, Cultura 
e Esporte (cumulativos), Pronon 1% e 
Pronas 1%. O procedimento é simples e 
a equipe do IDM auxiliará na preparação 
dos documentos necessários e informará 
também a respeito de quais projetos 
sociais estão disponíveis. 
Outras informações podem ser consegui-
das pelos telefones (45) 3222-2112 (IDM/
BWA) e 3321-1432 (Ana Cláudia), na Acic. 
E ainda pelos e-mails incentivofiscal@ins-
titutodeciomertz.org.br e secretaria01@
acicvel.com.br. 

e Industrial de Cascavel, Michel Lopes. 
O secretário de Ação Social, Hud-

son Moreschi Júnior, informa que as 
destinações são relevantes para aju-
dar a tornar realidade inúmeras ativi-
dades de cunho social no Município.

Os recursos são destinados a con-
tas específicas e a utilização ocorre 
segundo deliberação dos membros 
das entidades, do poder público e 
da sociedade, possibilitando assim a 
potencialização de ações de atenção, 
especialmente a crianças, adolescente 
e idosos. “Por isso reforçamos a todos 
que puderem que façam suas desti-
nações a partir de um procedimento 
simples, rápido e que trará inúmeros 
benefícios. Esses valores, em vez de 
irem ao governo federal, permanecem 
em Cascavel e são geridos aqui”, 
afirma Hudson. 
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 A iniciativa é do deputado 
estadual Marcio Pacheco 

O jornalista e escritor Juan José 
Duran, ou simplesmente JJ Duran, é 
o mais novo Cidadão Honorário do 
Paraná. A homenagem ocorreu em 
clima de festa na Câmara Municipal 
de Cascavel. A proposição foi aprovada 
pela Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), tendo como o autor o deputado 
Marcio Pacheco (PDT).

“É uma grande honra poder entre-
gar esse título ao JJ Duran, que tem 
uma história de vida fantástica. É uma 
pessoa merecedora do nosso maior 
respeito, um homem digno e coração 
de ouro. Apesar de todas as dificul-
dades na vida para criar os filhos, ele 
nunca perdeu o olhar crítico e humano 
ante as desigualdades sociais existen-
tes”, afirmou o deputado Pacheco, que 
presidiu a sessão solene realizada na 
última quinta-feira à noite.

A solenidade, que durou quase 
duas horas, desenvolveu-se em um 
clima festivo, com discursos aclama-
dos pela plateia e lágrimas soltas ou 
contidas. Tudo dentro do roteiro. Afi-
nal, o ambiente que se estabeleceu era 
de festa e homenagem a JJ Duran. “O 
Duran tem todo o meu respeito e gra-
tidão porque dedicou a sua vida para 
alertar a sociedade sobre o abandono 
das crianças e as questões sociais. 
Ele mesmo deu exemplo, adotando 
e educando 17 crianças. É um exem-
plo que devemos seguir”, disse o 
empresário Renato Silva, proprietário 
da Rádio Colméia e da Univel (Centro 
Universitário de Cascavel).

Outro amigo do homenageado, o 
ex-prefeito Salazar Barreiros também 
não poupou elogios a Duran. “Fico 
muito feliz de estar aqui hoje (12) 
porque nós estamos prestando essa 
homenagem em vida. Prestar a home-
nagem depois que a pessoa morre 
não representa muito. É bom lembrar 
dessa pessoa em vida. Assim, ela vai 
sentir que deixou um legado do bem, e 
o Duran e a Ana Maria [esposa] fizeram 
isso”, destaca Salazar Barreiros.

Outro que também enviou uma 
mensagem de agradecimento a Duran 
foi o secretário estadual de Justiça, 
Família e Trabalho, Ney Leprevost, 
que foi representado pelo gerente do 

Nome: Juan José Duran
Local de Nascimento: Buenos Aires (Argentina)
Data de nascimento: 16/06/1929
Formação: Comunicação Social (Jornalismo)
Principais jornais que trabalhou: La Nacion, 
El Mundo (Argentina), El Comercio (Peru), 
Ce Soir (França) e ABC (Espanha)
Em Cascavel, Duran foi assessor especial do 
Município para Assuntos do Mercosul entre 
1996 e 2012
Exílio: Por 16 anos viveu exilado na Suíça, na 
França, na Inglaterra, na Espanha, no Peru, 
no Chile, no Panamá e nos Estados Unidos 

n Reportagem: Assessoria
   Fotos: João Guilherme

 JJ Duran é homenageado e recebe o
 título de Cidadão Honorário do Paraná

Escritório Regional de Cascavel, Renato 
Pedro de Souza.

Outro momento importante do evento 
ocorreu quando a jornalista Rejane 
Mar tins fez a leitura do currículo do 
homenageado. A jornalista o com-
parou a uma alma “que aprendeu a 
amar a todos, com sotaque ou sem 
sotaque. De alma que ainda luta pela 
igualdade e pela paz”. 

Depois de ouvir tantos depoimentos, 
o plenário virou palco para JJ Duran. 
Emocionado, o argentino de coração 
verde e amarelo disse que o momento 
era de dever cumprido. “Nunca deixei de 
lutar contra as injustiças e a liberdade 
de expressão. Deus me fez compreender 
melhor o mundo. Por isso, é uma grande 
honra receber uma homenagem dessa 
envergadura. Estou muito emocionado e 
agradecido por minha família, os meus 
amigos e também ao deputado Pacheco, 
que proporcionou tudo isso”, disse um 
Duran visivelmente emocionado.

Durante sua fala, JJ Duran fez uma 
retrospectiva de sua trajetória, des-
tacando o período de resistência aos 
governos militares na Argentina, famí-
lia, prisão, exílio e até a chegada há 40 
anos a Cascavel, fugindo da repressão 
do país vizinho. 

Aqui, em solo paranaense, ele come-
çou a construir uma nova página de sua 
história. Ele constituiu uma família, com 
16 crianças adotadas e um filho bioló-
gico com a enfermeira Ana Maria. A famí-
lia cresceu. Hoje o casal se encanta com 
os seis netos, até aqui.  

Dentre as autoridades presentes na 
sessão solene estavam os ex-prefeitos 
de Cascavel Fidelcino Tolentino, Salazar 
Barreiros e Edgar Bueno, o secretário de 

Ação Social, Hudson Moreschi, repre-
sentando o prefeito Leonaldo Para-
nhos, o vereador Serginho Ribeiro (PDT) 
representando a Câmara Municipal, o 
presidente da Academia de Letras de 
Cascavel, Antônio de Jesus, e o presi-
dente da Associação dos Jornalistas 
de Cascavel, Wilson Riedlinger.     

HISTÓRICO
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n Reportagem: Milena Lemes

 USF do 14 de Novembro
Desde julho os moradores do Bairro 14 de Novembro que utilizam os serviços 
da USF (Unidade de Saúde da Família) precisam buscar os atendimentos em 

outro endereço porque o local, na Rua Francisco Guaraná de Menezes, em Cas-
cavel, está fechado para reformas. O prazo para a entrega da obra era o 

dia 9 deste mês, porém a entrega da nova unidade atrasou. 
De hoje até sexta-feira (20) será feita a mudança dos equipamentos e dos 
materiais da unidade e a previsão é para que a unidade volte a atender a 

população no início do próximo ano.
A reforma da unidade custou R$ 135.745,45. 

 Na última semana, o Ministério 
da Saúde registrou em publicação 
no Diário Oficial da União a liberação 
de R$ 401 milhões para os muni-
cípios cadastrarem mais pessoas 
no SUS (Sistema Único de Saúde). 
Os recursos serão distribuídos aos 
municípios que possuem ESF (Estra-
tégia Saúde da Família) e Cascavel 
será contemplada no total com R$ 
437.460,73. Separadamente, cada 
ESF receberá R$ 8.927,77.

O programa do Governo Federal 
Previne Brasil visa chegar a 140 
milhões de brasileiros cadastrados 

 Com a chegada das férias é importante 
que a população mantenha os cuidados 
necessários com as residências. Esse 
período de condições climáticas favo-
ráveis à proliferação de Aedes aegypti 
requer atenção redobrada de cada 
cidadão. Antes de viajar, verifique se no 
seu quintal ficaram objetos que possam 
acumular água e os elimine. Dentro de 
casa alguns cuidados também são neces-
sários, como a vedação de ralos e vaso 
sanitário, e, se houver piscina, é neces-
sário deixar alguém responsável para 
realizar a manutenção. Dessa forma pode-
-se evitar a proliferação de mosquitos e a 
transmissão dos vírus da dengue, da febre 
chikungunya e do zika vírus.  

Cascavel precisa cadastrar
mais da metade da população

no SUS. Atualmente, em todo o 
País, 90 milhões de pessoas estão 
cadastradas no sistema, ou seja, 
50 milhões de pessoas não são 
acompanhadas pelos serviços de 
saúde da Atenção Primária, que 
cuida de problemas como diabetes 
e hipertensão, por meio de consul-
tas médicas, exames e vacinação. 

Os municípios deverão usar o 
dinheiro para incentivar a população 
a se cadastrar no SUS. Em Cascavel, 
existem 165 mil pessoas cadastra-
das no SUS, ou seja, praticamente 
metade dos 328.454 habitantes. A 

 Cuidado com os 
criadouros do mosquito 
Aedes aegypti 

Cuidados que 
podem ajudar:

l Tampe os tonéis e caixas de água;
l Mantenha as calhas sempre limpas;
l Deixe garrafas sempre viradas com 
    a boca para baixo;
l Mantenha lixeiras bem tampadas;
l Deixe ralos limpos e com aplicação de tela;
l Limpe semanalmente ou preencha 
pratos de vasos de plantas com areia;
l Limpe com escova ou bucha os 
potes de água para animais. 

Secretaria de Saúde ainda estuda 
como o valor será utilizado. 

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o dinheiro será disponibili-
zado até o dia 11 de janeiro e o Pre-
vine Brasil passará a valer em 2020.  

Como se cadastrar 
Para se cadastrar no SUS basta ir até 
uma unidade de saúde e solicitar o 

cadastro. É preciso ter em mãos o car-
tão SUS ou o CPF. O cadastro também 
pode ser feito em visitas domiciliares 

realizadas pelos profissionais da saúde. 

Cascavel possui 43 unidades 
de saúde. Dessas, 13 são UBS 
(unidades Básicas de Saúde) e o 
restante é USF (Unidade Saúde da 
Família).  Atualmente, apenas as 
UBSs do Bairro Santa Cruz e do Flo-
resta têm horário estendido até as 
22h. Mas, atendendo compromisso 
feito com a comunidade, o prefeito 
Leonaldo Paranhos e o secretário 
de Saúde, Thiago Stefanello, confir-
maram para esta quarta-feira (18) a 
ampliação do horário de atendimento 
na UBS do Bairro Nova Cidade, pró-
ximo à Capela Mortuária.

BENEFÍCIOS
A unidade atende cerca de 17 

UBS atenderá até as 22h
mil moradores do Nova Cidade, Uni-
versitário, Turisparque e Jardim 
União, na zona Sul da Cascavel, 
abrangendo aproximadamente 
5,1 mil famílias. 

De a acordo com a Secretaria 
de Saúde, a unidade contará com 
mais um médico clínico geral, 
uma enfermeira, duas técnicas 
de enfermagem e um atendente. 
“Em breve teremos mais um 
médico clínico geral. Todos os 
profissionais atenderão das 18h 
às 22h. Serão aproximadamente 
mais 20 atendimentos médicos, 
sem contar os demais atendimen-
tos de enfermagem”, explicou o 
secretário Thiago Stefanello.
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Seu humor mais generoso irá lhe permitir ver 
as coisas por um ângulo mais otimista. Não 
tente se empurrar demais ou exagerar. Man-
tenha um senso de equilíbrio, sem se esquecer 
de reservar um tempo para si mesmo.

Você terá a chance de demonstrar suas habilida-
des como mediador quando houver um conflito 
entre aqueles que o rodeiam. Você está em exce-
lente forma e se sente um pouco elétrico porque 
suprimiu algumas de suas necessidades.  

Você vai perceber que estava certo de ser 
insistente com uma pessoa em particular. 
Seu estado de ânimo está melhorando e está 
mantendo sua vitalidade em um nível aceitá-
vel. Faça algum exercício!

Esforce-se caso a tentação esteja muito forte... 
Você está encontrando dificuldades para se man-
ter em equilíbrio emocional hoje. Você está se 
sentindo na melhor forma e estável o suficiente 
para enfrentar o que precisa ser enfrentado.  

As pessoas ao seu redor vão admirar você pela 
sua generosidade e compreensão. Seu estilo 
de vida não está deixando você cuidar de si 
mesmo corretamente - você precisa desace-
lerar e escapar mentalmente para desestressar.

Remoer o passado não lhe permite ousar a avançar 
para o futuro. Você precisa atualizar as suas ideias! 
Você seria muito feliz se lidasse racionalmente com 
as questões que o estão preocupando. Diga tudo 
o que sempre quis dizer e que guardou até agora.

É o momento perfeito para resolver um conflito. 
Você está mantendo a sua boa forma e vai 
saber exatamente como colher os frutos. Só 
não se esqueça de parar completamente antes 
de se sentir completamente esgotado.

Você tem que se aproximar das pessoas que 
ama. Siga os seus sentimentos, eles vão levar 
você na direção certa. Seu estado de ânimo 
vai fazer toda a diferença hoje e facilmente 
compensar o sono que está faltando.

Você vai preferir trabalhar em equipe e terá 
bons relacionamentos por causa disso. Sua 
aptidão física não está adaptada às suas 
atividades. Os altos e baixos que você está 
experimentando é um sinal de fadiga mental.

Você vai encontrar seu próprio caminho para 
dialogar, o que vai tornar a vida mais fácil. Você 
precisa de mais liberdade e vai se sentir mais 
reacionário - você precisa respirar.

Algumas discussões intensas irão abrir algumas 
portas interessantes para você. As ligações que 
fizer hoje serão benéficas. Você está em boa 
forma, mas está fazendo muito para as outras 
pessoas e não o suficiente para você mesmo.  

Você hesitou muito tempo para atingir uma 
meta. Agora é o momento para a ação defini-
tiva. O contato com a água irá melhorar nota-
velmente os seus níveis de energia. Praticar 
um esporte seria ideal.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VIOLÊNCIA EM NÚMEROS

 AS CRIANÇAS estavam com os pais em casa 
quando foram acolhidas pelo Conselho 

 Cinco menores foram acolhidos 
pelo Conselho Tutelar e Polícia Militar 
na tarde de ontem (17), no Jardim 
Veneza em Cascavel. Trata-se de três 
meninas de 17, 13 e 12 anos, um 
menino de 8 e uma bebê de seis 
meses, filha da adolescente de 17. 

De acordo com o Conselho Tute-
lar Sul, que atendeu o caso, a famí-
lia já era acompanhada pela Rede 
de Proteção havia cerca de um ano 
por problemas de faltas na escola 
e encaminhamentos para atendi-
mento de saúde. Mas após uma 
denúncia de que uma das meninas 
estava faltando à escola para se 
prostituir, a família fugiu para Vera, 
no Mato Grosso. Lá, após denún-
cias de abandono e maus-tratos, 
o Conselho Tutelar acolheu os 
menores e os encaminhou para 

Menores foram “raptados” 
e prostituídos pelos pais

um abrigo. Os pais descobriram o 
local e os chamavam no muro e 
tentaram invadir o imóvel. 

Diante disso, uma irmã da mãe 
das crianças foi localizada em Ara-
guatins (TO) e a guarda judicial dos 
menores foi transferida para ela. 
Todos foram para a casa dessa tia, 
mas lá os pais raptaram os filhos 
e voltaram para Cascavel. 

Conforme o Conselho, a família 
voltou há cerca de três meses, mas 
só teve conhecimento da situação 
quando o menino de oito anos foi 
matriculado em uma escola munici-
pal. “Quando nós tomamos conhe-
cimento da volta da família, entra-
mos em contato com o Conselho 
Tutelar de Vera e depois com o de 
Araguatins. Eles nos enviaram toda 
a documentação e os depoimen-
tos dos menores sobre a indução 
à prostituição e também venda e 
uso de drogas. Ainda é cedo para 
dizer, mas a bebê deve ser fruto 
da prostituição da adolescente... 
Todos afirmaram que eram obri-
gados a vender drogas e a pedir 
dinheiro... Se chegassem sem em 
casa, eles apanhavam”, contra a 
conselheira Terezinha Donegá.  

Cerca de 5,5 toneladas 
de maconha, 230 kg de 
crak, cocaína e pasta-base, 
14 kg de outras drogas e 
mil comprimidos foram inci-
neradas ontem (17) por 
policiais da 15ªSDP. O 
trabalho foi acompanhado 
por Ministério Público e 
Vigilância Sanitária, após 
autorização judicial.

 Família Acolhedora 
Os menores foram encaminhados a 

uma casa que faz parte do Programa 
Família Acolhedora e devem receber 

acompanhamento dos profissionais do 
programa. Eles também serão ouvidos e 

os fatos apurados. 
“A primeira ação foi acolhê-los e colocar 
todos em uma mesma casa. Agora vem 

o trabalho de acompanhamento e a 
apuração de tudo o que eles viveram. 

Vamos ouvir os menores e também os 
pais, apurar toda a situação, sempre 

informando o Ministério Público, já que, 
depois de todo o trabalho, a decisão de rein-
tegração ao convívio com os pais ou não vai 
ser do juiz da Vara da Infância e Juventude”, 

explica a gerente da divisão de proteção 
especial da Secretaria de Assistência Social, 

psicóloga Lucimaira Cabreira.

Situação dos pais 
Nenhum dos pais tem emprego e a 
família vivia em uma casa improvi-
sada em um terreno cedido por um 
familiar no Jardim Veneza. Não há 
informações de as crianças terem 
passado fome, pois a família tinha 
assistência do Cras (Centro de Refe-
rência de Assistência Social).
Ainda de acordo com o Conselho 
Tutelar, existe um boletim de ocor-
rências sobre o rapto das crianças e 
há uma medida protetiva que impede 
o pai de se aproximar da família. No 
momento da acolhida, estavam todos 
na mesma casa. 
Ainda não há informações sobre pos-
sível investigação do Nucria (Núcleo 
de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente Vítimas de Crimes).

FÁBIO DONEGÁ 

POLÍCIA CIVIL
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 A equipe de futsal FC Cascavel/
Apae confirmou em quadra que é 
a quarta melhor do Brasil. A confir-
mação ocorreu no 2º Campeonato 
Brasileiro da categoria, realizado 
pela Confederação Brasileira de 
Desportos para Deficientes Inte-
lectuais e encerrado no fim de 
semana na cidade de Luiz Antônio, 
no interior de São Paulo.

Ao todo, seis equipes disputaram 
a competição, incluindo os tradicionais 
Ituano, Santos e Santos e Ituano, que 
terminaram nas primeiras colocações, 
respectivamente, e os quais o time 
cascavelense não conseguiu vencer.

FC Cascavel Down está
entre os melhores do BR

Contra os corintianos, têm o téc-
nico e a base da seleção brasileira, 
além de já ter representado o Brasil 
em competições internacionais, o FC 
Cascavel Down ficou no empate sem 
gols. Já diante dos santistas foi der-
rotado por 5 a 4 e contra a equipe de 
Itu foi goleado por 5 a 1.

Na sequência de jogos, “calejado” 
por ter enfrentado as principais equi-
pes do Brasileiro, os cascavelenses 
venceram o Comercial de Ribeirão 
Preto (PR) por 3 a 2 e se despediram 
da competição com goleada por 12 
a 1 contra o time do projeto Egydio 
Pedreschi, também de Ribeirão Preto. 

Pré-convocado
A campanha da equipe cascavelense 
teve o goleiro Marcelo como desta-
que individual. Em decisão come-
morada pelo público (foto), ele foi 

eleito melhor jogador da posição no 
Campeonato Brasileiro e foi pré-con-
vocado para a seleção brasileira que 

disputará em 2020 o mundial da 
categoria na Turquia. A coordenadora 
do setor de paradesporto da Secreta-
ria de Cultura e Esportes de Cascavel 
e técnica do time, Pollyana Bastos, 

falou foi só elogios com a campanha 
realizada por seus comandados: “A 
participação em uma competição 

nacional traz a satisfação aos alunos. 
Eles têm muito potencial e uma 

habilidade incrível nos pés na classe 
Down. Individualmente o Marcelo fez 

um bom campeonato, é um garoto 
dedicado, e isso rendeu sua pré-con-
vocação. Ele agora deverá passar por 
uma preparação, que envolve vários 
fatores exigidos pela seleção brasi-

leira. Estamos felizes e confiantes de 
que ele vai representar o FC Cascavel 

com a camisa do Brasil”.

Jogo-treino em Toledo
Apresentada na última semana, a equipe profissional do FC Cascavel que 

treina há pouco mais de um mês para o Campeonato Paranaense, terá nesta 
quarta-feira seu segundo teste de pré-temporada, o primeiro contra um time 
profissional. O duelo será em Toledo, às 16h, no Estádio 14 de Dezembro. O 

ingresso é a doação de um quilo de alimento não perecível.
No último dia 7, os comandados do técnico Marcelo Caranhato enfrentaram o D’Na-

polli, campeão amador de Cascavel, em jogo-treino, e venceram por 7 a 2.
Depois do Toledo, o compromisso será novamente em casa. No sábado (21), às 16h, 

em seu centro de treinamentos, receberá a equipe sub-20 da Chapecoense.
Na sequência de testes confirmados antes da estreia no Paranaense 2020, o FC Cas-
cavel ainda enfrentará o Cianorte duas vezes, uma fora de casa no dia 30 e outra no 

Estádio Olímpico, no dia 10 de janeiro. O campeoanto estadual terá início no dia 18 de 
janeiro e o FC Cascavel estreará no dia seguinte, fora de casa, contra o Coritiba.
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Liverpool
Dono de um futebol vistoso e eficiente e visto por muitos como equipe a 

ser batida na Europa, o Liverpool enfrenta o Monterrey nesta quarta-feira (18), 
às 14h30 (de Brasília), em Doha, no Catar, na luta para enfrentar o Flamengo na 

final do Mundial de Clubes. Hexacampeão europeu, o time inglês jamais con-
quistou um troféu oficial fora do Velho Continente. Até agora, ficou com o vice 
em três ocasiões, incluindo as derrotas para o próprio Fla por 3 a 0 em Tóquio, 
em 1981, e para o São Paulo por 1 a 0, em 2005. Além disso, em duas ocasiões, 

em 1977 e 1978, abriu mão de disputar a competição.

 Foi novamente de virada, 
como na final da Liber tadores, 
mas que não seja assim no 
sábado (21), quando disputará 
o título do Mundial de Clubes de 
Fifa. O Flamengo fez sua par te 
ao vencer o Al-Hilal por 3 a 1 na 
semifinal, ontem, e agora espera 
que o Liverpool faça a sua nesta 
quarta-feira (18) contra o Monter-
rey, na outra semifinal da compe-
tição, marcada para as 14h30 (de 
Brasília) no Khalifa International, 
em Doha, no Catar.

Ontem, depois de o Flamengo 
sair atrás no placar, com um gol 
do meia Al-Dawsari aos 17min de 
jogo, o técnico Jorge Jesus apro-
veitou o intervalo para acalmar 
seus jogadores.

“Acalmei os jogadores porque 
emocionalmente o foco não estava 

Mister: “precisei acalmar
os jogadores no intervalo”

no jogo e nós precisávamos melho-
rar na segunda etapa, e o time 
melhorou”, disse o treinador. “Os 
outros também jogam, e nós, não 
somos só mentalmente muito for-
tes, somos também fisicamente 
muito fortes. Somos uma equipe 
que taticamente não temos que 
fazer um grande esforço físico e 
obrigamos o adversário a correr 
muito atrás da bola. E é o traba-
lho de equipe, assim como na 

Libertadores, até fazer gol”, acres-
centou o técnico português. 

Agora, 38 anos depois de ter 
enfrentado o Liverpool na final que 
lhe rendeu seu único título mun-
dial, o Flamengo espera pela repeti-
ção daquela decisão, mas mais do 
que isso, espera comemorar como 
comemorou em 1981, quando ven-
ceu o time inglês por 3 a 0. A final 
do Mundial de Clubes 2019 será 
sábado (21), às 14h30, em Doha.

    

Em reedição da final de 2018, o D’Napolli não deu chance de revanche para o Cascavel AP e faturou novamente o título do Cam-
peonato Municipal de Futebol Amador, o segundo organizado pela Secretaria de Cultura e Esportes de Cascavel. O bicampeonato foi 
confirmado com uma vitória por 2 a 1, com gols de Gui e Diniz, enquanto Fábio descontou para os vice-campeões. 

DIVULGAÇÃO
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