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A Secretaria Municipal Especializada em Cidadania, de Proteção à Mulher e Políticas sobre 
Drogas e do Comad (Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas) de Cascavel 
realizam dia 25 de maio a 1ª Conferência Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas. 

“Atualmente, a sociedade enfrenta um grave problema social que se chama drogas. O uso 
e abuso de substâncias psicoativas causam a destruição de milhares de vidas e famílias. 
Assim se faz urgente pensarmos em alternativas para o enfrentamento deste problema”, 

disse o secretário Misael júnior. 

Diretor geral da 
Itaipu vem a Cascavel 
debater Anel Viário 

l Pág. 3

Cascavel prepara sua 1ª Conferência
Municipal de Políticas sobre Drogas

l Pág. 4

Maio Azul: alerta ao câncer de ovário l
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SANDRA ZAMA

Com vitória fora de 
casa, Serpente quer

torcida “jogando 
junto no Ninho”

O Cascavel, enfim, teve a 
sua primeira vitória jogando 

longe do Olímpico nesta 
temporada. E, ao vencer o 
Aimoré-RS por 1 a 0, já nos 
acréscimos da etapa final, 

garantiu a liderança isolada 
do grupo 8. E para manter o 
ritmo, a Serpente quer “casa 
cheia” no domingo contra o 
Caxias. Por isso, os ingressos 
estão a preços promocionais 

até sexta-feira (13). 
l Pág. 7
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César Neves, secretário de 
Estado da Saúde 

A importância da diversificação dos 
investimentos em diferentes segmentos 

Um aumento de quase 200% em um ano! É com essa infor-
mação que quero começar esse artigo. Isso porque, esse dado 
confirma o que temos sentido na pele, todos os dias: o mercado 
de investimentos em startups está aquecido. 

Mesmo com os desafios impostos por dois anos de pande-
mia, o volume de investimentos para iniciativas brasileiras em 
2021 foi expressivo, aumentando também os valores aportados. 
Para se ter uma ideia, os rounds em 2020 eram, em média, de 
US$ 5,5 milhões, passando para US$ 13,7 milhões em 2021.

Estamos apenas começando o segundo quarter de 2022 
e com ótimas expectativas para todo o setor. Temos visto, nos 
últimos meses, uma retomada da economia, impactando dire-
tamente na geração de novos negócios. É justamente por isso 
que o tema desse artigo se torna tão relevante.

Aportar investimentos em diversos segmentos tem se 
consolidado como uma tendência promissora. Ao olharmos 
atentamente o ecossistema brasileiro de startups, composto 
por mais de 14 mil iniciativas (segundo a Associação Brasileira 
de Startups), é notória a expansão de negócios que abordem 
questões de cunhos socioambientais. 

ESG, proteção ao meio ambiente, destinação correta de 
resíduos e uso consciente da água e energia solar, por exemplo, 
são temas quentes e que, além de estarem sempre na mídia, 
têm provocado reflexões importantes em toda a sociedade. 
Por isso, acredito que a diversificação de investimentos é rica 
quando olha para esses setores.

É claro que segmentos considerados essenciais, como é o caso 
das fintechs, agtechs ou legaltechs sempre estarão em alta. Mas 
é importante ampliar o olhar para além do óbvio e enxergar o que 
pode virar um grande negócio daqui há alguns anos.

Por isso, caro colega investidor, abra não só as rodadas de 
investimentos, mas também sua mente para o que as novas 
gerações de startups estão entregando em nosso ecossistema. 
Todos tendem a ganhar com isso!

 
*Eraldo Lima é Head de Marketing e Vendas na Group 

Ventures, holding de investimentos fundada em 2014

 A baixa procura pelos 
imunizantes contra a 
Covid-19 se deve, em 
grande parte, à falsa 

sensação de proteção. Também 
tem o fator calendário. Muitas 
pessoas que tomaram as duas 
primeiras doses interrompe-

ram as visitas aos postos 
de saúde para as doses 

adicionais”.‘‘
‘‘“Mas assim como 

outras doenças, a imu-
nização do coronavírus 
precisa ser reforçada, 

seja com a segunda dose ou 
doses de reforço. É o que apon-

tam os estudos e é o 
que estamos orien-

tando os municípios”

‘‘

‘‘
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ANTT: Tarifa do novo
pedágio terá reajuste
ainda antes do leilão
O dito popular diz: “não existe nada tão ruim que não 
possa piorar”. E, de fato, quando o assunto é pedágio, 
o paranaense sabe bem o que a expressão popular 
quer dizer. A novidade da vez é que a tarifa inicial do 
novo plano de concessões das rodovias do Paraná, a PR 
Vias, sofrerá reajuste antes do lançamento do edital, ou 
seja, aquele o valor inicial que iria para leilão previsto 
pela ANTT (Agência Nacional de Transporte Terrestre), 

órgão federal responsável pela elaboração do pro-
jeto, em novembro já terá um reajuste. A informação 
foi confirmada pela própria ANTT, que justificou que 
os valores nominais dos estudos de viabilidade foram 
referenciados uma data-base que deve ser atualizada. 
Apesar de já prever o reajuste, a agência ainda não 
informou os valores nominais que serão refletidos nas 
tarifas de cada praça ou lote. l Política 3

Bandeirada l 1
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O mês de abril é o terceiro 
mês consecutivo em que 
caiu a procura pela a 
vacina contra a Covid-19 
no Paraná, de acordo com 
o Vacinômetro Nacional, 
acompanhando a tendência 
nacional de queda. A 
vacinação está em queda 
desde janeiro, quando 
a procura aumentou por 
causa da variante Ômicron. 
“Assim como outras 
doenças, a imunização 
do coronavírus precisa 
ser reforçada, seja com a 
segunda dose ou doses de 
reforço. É o que apontam os 
estudos e é o que estamos 
orientando os municípios”, 
reforçou o secretário de 
Saúde do Paraná, César 
Neves. l Geral 2

FUTSAL
Serpente quer 

manter ritmo de
vitórias e a ponta

na Série Ouro
l Esportes 12

MELHOR DO SUL
Indústria do Paraná

foi a única com
crescimento no
mês de março

l Economia 8

DIGNIDADE

ConstRua 
Cidadão oferece

oportunidades para
moradores de rua

l Geral 4
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CASCAVEL
Concessão do 

transporte aprovada 
em segunda votação
com longa discussão

l Política 5
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O almirante Anatalício Risden 
Junior, diretor geral brasileiro da 
Itaipu, vai estar quinta-feira (12) 
na Acic para falar com autorida-
des locais sobre o Anel Viário. O 
encontro terá início às 19h, na Sala 
Paraná. “Essa será uma reunião 
das mais importantes, porque a 
Itaipu tem sido parceira de gran-
des obras estruturais na região. E 
o Anel Viário é uma obra impres-
cindível não apenas para Cascavel, 
mas para todo o Oeste do Estado”, 
destaca o presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial de Cas-
cavel, Genesio Pegoraro.

Risden vai se encontrar com 
empresários, ligados às mais 
diversas entidades, e também 
com equipe da administração 
pública municipal. O prefeito Leo-
naldo Paranhos também confirmou 
presença. 

POSSE DA ACIC
 A posse festiva da nova dire-

toria da Acic, eleita em abril, vai 
contar com a presença de inúmeras 
autoridades. Entre outras, já confir-
maram presença os deputados esta-
duais Coronel Lee, Marcio Pacheco e 
Adelino Ribeiro, o prefeito Leonaldo 
Paranhos e o presidente da Faciap 
(Federação das Associações Comer-
ciais e Empresariais do Estado do 
Paraná), Fernando Moraes.

O evento vai dar posse ao pre-
sidente reeleito Genesio Pegoraro, 
ao novo vice-presidente Siro Cana-
barro, a diretores da Executiva e 
dos conselhos Fiscal e Deliberativo 
da Acic da gestão 2022/2023. 
Mais de 700 pessoas vão estar 
presentes na solenidade que mar-
cará também o aniversário de 
62 anos da Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel. Os 

Acic cobra ações na Segurança Pública 
Segurança pública foi o tema central da última da reunião de diretoria da Acic. 
O encontro contou com as presenças da delegada-chefe da 15ª SDP, Mariana 

Vieira, e do coronel Jorge Fritola, comandante do 6º BPM. Em ofícios, a associa-
ção comercial formalizou o pedido de aumento de efetivo, operações permanen-

tes para enfrentar a criminalidade e também convidou o secretário de Estado 
da Segurança Pública, Wagner Mesquita, para falar à comunidade sobre investi-

mentos e planos de ação para conter a marginalidade.
A delegada e o comandante reconheceram defasagem em seus efetivos e que 
os números dos principais crimes cresceram nos primeiros meses de 2022, em 

Cascavel, na comparação com o mesmo período do ano passado. “Mas estamos 
trabalhando com força máxima. O número de operações cresceu 250% ante ao 
primeiro trimestre de 2021”, informou o comandante do 6º BPM. “Mesmo com 
efetivo pequeno de investigadoras, estamos nos dedicando muito e Cascavel é 

referência na elucidação de roubos e de homicídios”, afirmou a delegada.
O número de roubos no primeiro trimestre de 2022 foi de 145, o de furtos de 

1.438 e o de furtos qualificados de 424, além de duas mil ocorrências de crimes 
patrimoniais.  Nos documentos entregues às autoridades policiais, a Acic cita 

preocupações também com a impunidade e a receptação e se colocou à dispo-
sição para debater e ajudar. Os comandos locais concordam com a sugestão de 

envolver poder público e entidades em debates e articulações para refletir sobre 
novas estratégicas de combate à ação criminosa. 

Diretor geral da Itaipu debaterá 
Anel Viário na Acic, quinta-feira

interessados em participar preci-
sam se apressar, porque restam 
poucos convites.

A cerimônia de posse será rea-
lizada na sexta-feira (13), no salão 
social do Tuiuti Esporte Clube, a 

partir das 19h30 – a cerimônia terá 
início às 20h30. Depois da posse, 
os presentes vão confraternizar em 
jantar. Na sequência, haverá apre-
sentação especial da Banda Big 
Time Orchestra.  

ASSESSORIA
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O Município de Cascavel, por 
meio da Secretaria Especializada 
em Cidadania, de Proteção à 
Mulher e Políticas sobre Drogas 
e do Comad (Conselho Municipal 
de Políticas Públicas sobre Dro-
gas) realizam dia 25 de maio a 1ª 
Conferência Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas. Além da 
conferência, serão realizadas três 
pré-conferências que começaram 
ontem (10), no SIM-PR. 

“Atualmente, a sociedade 
enfrenta um grave problema social 
que se chama drogas. O uso e 
abuso de substâncias psicoativas 
causam a destruição de milhares 
de vidas e famílias. Assim se faz 
urgente pensarmos em alternati-
vas para o enfrentamento deste 
problema. Deste modo, as confe-
rências e pré-conferências tornam-
-se espaços democráticos para 
debate, levantamento de propostas 
com objetivo de melhorias para o 
município e Estado”, disse o secre-
tário Misael júnior.

A ideia, com a realização das 
pré-conferências, é levar o debate 
às comunidades, buscando facili-
tar a participação de todos. Hoje 
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(11), a pré-conferência acontece 
às 13h30, na Praça CEU, no Bairro 
Santa Cruz. Amanhá, quinta-feira 
(12), também as 13h30, será a vez 
da pré-conferência no CCI do Bairro 
XIV DE Novembro. 

CONFERÊNCIA
A Conferência ocorrerá na data 

de 25 de maio de 2022, a partir 
das 13h30, no Auditório da Amop 
(Associação dos Município do Oeste 
do Paraná), com o tema “Prevenção, 
Atendimento e Reinserção Social”. 
A conferência contará com a pre-
sença dos palestrantes Gicelli Galvan 
Machineski, enfermeira e professora 
da Unioeste (Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná) e Luiz Carlos 
Hauer (Piti), presidente do Consed 

(Conselho Estadual de Políticas 
sobre Drogas do Paraná).

“Profissionais com experiência 
na área de Saúde Mental, abor-
dagem, diagnóstico e tratamento 
para usuários de substâncias psi-
coativas. Toda sociedade pode par-
ticipar, o link das inscrições está 
disponível no Portal do Município 
de Cascavel”, completou o diretor 
da Sesd, Rafael Tortato.

INSCRIÇÕES
As inscrições podem ser feitas 

através de link no Portal do Muni-
cípio (www.cascavel.atende.net) 
e estão abertas até o dia 20 de 
maio, Informações sobre o evento 
podem ser obtidas pelo telefone 
(45) 3902-1366. 

Cascavel fará 1ª Conferência de 
Políticas sobre Drogas em maio
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União pela 
doação de sangue
O Dia do Assistente Social é 
celebrado em 15 de maio. E para 
comemorar a data, os profissionais 
do Município de Cascavel vão mais 
uma vez se doar ao próximo, como 
já fazem no dia a dia. Cerca de 40 
servidores vão participar da campanha 
“Assistente Social: O que você faz?” 
e desde ontem (10) estão mobiliza-
dos para doar sangue no Hemocen-
tro. A atividade, que vai durar todo 
o mês de maio, é promovida pelo 
Conselho Regional de Serviço Social, 
seccional de Cascavel.  

Maio Azul: Uopeccan alerta 
sinais para câncer de ovário

Neste mês é celebrado o Maio 
Azul, período voltado para a cons-
cientização sobre o câncer de ová-
rio, segunda neoplasia ginecológica 
mais comum em mulheres, ficando 
atrás apenas do câncer do colo de 
útero, conforme o INCA (Instituto 
Nacional de Câncer). Caracterizada 
como uma doença silenciosa, é pre-
ciso ficar muito atenta aos sinais. 

“O câncer de ovário inicialmente 
é assintomático. Em estágios avan-
çados pode apresentar aumento de 
volume abdominal e dor pélvica, 
porém esses sintomas não são 
específicos para câncer de ovário”, 
explica o oncologista da Uopeccan 
de Cascavel, Dr. Paulo Dondoni.

Além disso, o oncologista com-
pleta que o câncer de ovário é mais 
comum em mulheres que estão na 
menopausa. Já os principais fato-
res de risco são: envelhecimento, 
obesidade, menarca precoce (pri-
meira menstruação), menopausa 
tardia, história familiar de câncer 
de ovário e mutação nos genes 
BRCA 1 e/ou BRCA 2.

Ele também pode ocorrer em 

mulheres mais jovens, principal-
mente nas portadoras de mutações 
genéticas que predispõem ao cân-
cer de ovário. Por isso, mulheres que 
se encaixam nos principais fatores, 
devem ficar atentas e manter a con-
sulta com o ginecologista em dia, 
para prevenir a doença ou descobrir 
em estágios iniciais.

Outra forma de prevenção é 
manter hábitos de vida saudáveis, 
com uma boa alimentação e prática 
de exercícios físicos, para evitar a 
obesidade, e realizar exames gine-
cológicos regulares. “O uso contí-
nuo de anticoncepcionais orais por 
um período igual ou maior de 10 
anos reduz o risco de desenvolvi-
mento do câncer de ovário”, indica 
o oncologista.

Apesar de o mês todo ser vol-
tado para a conscientização, o dia 
8 de maio é dedicado ao Dia Mun-
dial do Câncer de Ovário.

DIAGNÓSTICO
Apesar de ser difícil de diagnos-

ticar, manter as consultas regular-
mente ao ginecologista ajuda a evitar 

o reconhecimento tardio. Ao contrá-
rio do que se pode pensar, ele não é 
diagnosticado pelo exame de Papa-
nicolau, mas sim pelo ultrassom 
transvaginal e o exame de sangue 
do marcador CA-125.

De acordo com Dondoni, os 
mais comuns são os do tipo epite-
lial, o adenocarcinoma seroso do 
ovário e o adenocarcinoma muci-
noso do ovário “eles começam no 
ovário, principalmente sob a forma 
de cistos, e com sua progressão 
apresentam disseminação para a 
cavidade abdominal e linfonodos 
da pelve e do retroperitôneo”.

Quando o câncer de ovário é 
diagnosticado precocemente, o tra-
tamento pode ser exclusivamente 
cirúrgico. Quando em estados mais 
avançados, é necessário a combi-
nação de cirurgia e quimioterapia 
para aumentar as chances de cura, 
como explica o oncologista Dr. 
Paulo Dondoni.

Se notar algum dos sintomas 
em seu corpo, não deixe para a 
última hora, procure um diagnós-
tico médico com um especialista.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01

Aquário 21/01 a 19/02

Peixes 20/02 a 20/03
O céu avisa que você poderá fazer contatos importantes no início 
do dia. Isso deve render acordos ou negócios vantajosos para você 
no trabalho. Saiba explorar essa energia, sobretudo se você atua no 
comércio ou em áreas que dependem de uma boa comunicação. 

No começo do dia, a Lua em trígono com Plutão pode garantir uma 
grana extra para o seu bolso. Mas é bom ter cuidado para não se 
envolver em fofocas ou mal-entendidos. Os astros darão todo apoio 
para você se unir aos colegas e trabalhar em equipe para cumprir 
as metas do dia.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai precisar de um pouco mais de concentração no emprego hoje, 
principalmente se tiver que aprender uma nova função ou trabalhar 
junto de colegas mais experientes. Procure relaxar um pouco mais. 
Mostre que tem ambição, que quer se dar bem. Pode ter certeza que 
os chefes estarão de olho.

Lua e Urano continuam na Casa das Transformações e dão sinal verde 
para você fazer as mudanças que deseja. Também é um bom dia para 
quem pensa em mudar de casa, iniciar uma reforma e aprofundar os 
laços com a família. Só precisa ter cuidado para não perder o controle 
dos gastos: seja prudente.

Você pode aprender muito ao se associar a pessoas experientes e 
inteligentes. Ainda mais se for alguém do trabalho que já chegou no 
cargo em que você também quer chegar. Vários astros vão acentuar a 
sua sensualidade, o que promete esquentar o clima na paixão.

Câncer 21/06 a 21/07
Tensões vão rondar uma amizade ou parceria de trabalho no início 
do dia e Júpiter alerta que você deve ter cuidado para não exagerar 
o tamanho dos problemas. Cuidado para não fazer drama nem se 
magoar por pouca coisa. Uma atração proibida pode surgir e abalar 
suas estruturas. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você pode ter alguma preocupação com alguém que está longe no 
início do dia, mas tudo indica que vai passar logo. À tarde, pode pintar 
uma oportunidade de estudar: agarre-a e invista no seu progresso. 
O diálogo também será um bom aliado do romance: converse mais 
com seu bem.

Touro 21/04 a 20/05
É um bom momento para participar de entrevistas de emprego, atuar 
em vendas e negociar melhorias nos negócios. Você pode ter ideias 
super criativas para ganhar dinheiro: mãos à obra! No amor, você vai 
querer segurança e lealdade.

A Lua chega ao seu paraíso astral, onde Vênus e Mercúrio já enviam 
ótimas vibrações. Aposte na simpatia para agradar a clientela e deixar 
o serviço mais leve e prazeroso. É uma fase de muita sorte, não deixe 
de fazer uma fezinha. 

A grana virá como recompensa de um serviço realizado: mãos à obra. 
O céu também favorece os cuidados com a saúde e a beleza, inclusive 
o início de uma dieta ou de um tratamento. Quem está livre pode sentir 
um interesse maior por uma pessoa conhecida.

Carreira e trabalho estarão entre as suas prioridades nesta manhã e 
sua dedicação intensa pode garantir ótimos resultados para você. Só 
precisa ter cuidado para não se desentender ou entrar num clima de 
disputas com colegas. Na vida a dois, fase de muito companheirismo 
e estabilidade. 

Você pode ter gastos inesperados com a sua casa ou talvez queira 
investir uma graninha para reformar algo em casa. Se for para reali-
zar um antigo sonho de consumo, vai valer a pena mexer nas suas 
reservas. Se decidir fechar algum negócio com conhecidos, combine 
tudo bem direitinho e com contrato.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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QCOS
PAULOFREIRE

SILAMBAR
SENZALAOV

LETRASNAZI
DUPIARÇ

OIDRANÇOSO
POEMASÃELA

VIMVOVF
SINOPSEPAR
PRECATORIOA

TAPERSON
UBERDTOC
ADRUIDAE

ELEIATDIAS
MONITORADA

Tranqui-
lidade
suave

Couve cu-
ja semen-
te forne-
ce óleo

Forma de 
transmis-

são do
sarampo

Autor de
"Pedago-

gia do
Oprimido"

Nota do
Redator
(abrev.)

Precária
moradia

coletiva de
escravos

Prende 
a pele 

ao corpo
do tarol

Seguidor
da doutri-
na hitle-

rista (red.)
Objeto de
estudo da
Grafologia

(pl.)

Decisão
proferida
pelo júri 

Ivens
Machado,

artista
plástico 

A placa
"Pare", 

nos EUA

Publicada
nas redes

sociais
(foto)

Formação
básica da
quadrilha

junina

O primeiro
verbete
da enci-
clopédia

Documen-
to em que
se solicita

algo

(?)
passant:

de passa-
gem (fr.)

"Pessoa",
em "perso-
nalidade"

Veículo
urbano

"rival" do
táxi

Transtorno
obsessivo-
compulsi-
vo (abrev.)

Berço de 
Zenão e de
Parmêni-
des (Ant.)

Sacerdote
gaulês ou

bretão

Live (?),
concerto
de rock
(1985)

Modelo 
de carro

criado por
Ford

Período
cobrado

pela faxi-
neira (pl.)

Resina
fóssil

Vírgulas
dobradas

Obras em
versos

Síntese;
sumário  

Regra de etiqueta 
em jantares formais

O dia 6 de junho 
de 1944 (Hist.)

Rainha ou princesa
da Índia

Acompanhada e
avaliada (por
aparelhos)

Deus, em
italiano
Músculo
cardíaco

Um dos
acessos a 
passarelas

Obsoleto;
antiquado

(fig.)

Imitar a voz do pardal

Origem; proveniência

Crime do mundo
cibernético comba-
tido por plataformas

feministas

Aquela
mulher
Vogal

anasalada

Floresta

Caçoar;
debochar

(gíria)

2/en. 3/aid — dio. 4/stop. 5/eleia. 10/precatório.
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No último fim de semana o FC 
Cascavel conquistou a primeira vitó-
ria fora de casa na temporada 2022 
ao derrotar o Aimoré-RS pelo placar 
mínimo e com gol do zagueiro Wil-
lian já nos acréscimos, uma das 
“marcas registradas” da Serpente 
Aurinegra. Com o resultado, o Cas-
cavel conseguiu criar uma “gor-
dura” na liderança do grupo 8 do 
Campeonato Brasileiro da Série D. 
Com 10 pontos, a equipe coman-
dada por Tcheco disputou quatro 
partidas, com três vitórias e um 
empate. O vice-líder é o Caxias, 
time que soma sete pontos e é o 
adversário da Serpente no próximo 
sábado (14), às 16h, no Estádio 
Olímpico Regional. 

Os poucos, o Cascavel tem 
“reconquistado” os torcedores, 
depois de duas eliminações em 
uma semana, sendo uma na 
segunda fase da Copa do Brasil 
e outra nas quar tas de final do 
Campeonato Paranaense. Para o 
jogo contra o Caxias, a diretoria da 
Serpente que atrair os torcedores 
para o estádio e baixou o valor dos 
ingressos. Até a sexta-feira (13), a 
meia-entrada nas arquibancadas 
está custando R$ 10, e o bilhete 

para a área coberta está sendo 
comercializado a R$ 30.

Com a dispensa de alguns atle-
tas e a chegada de 11 reforços, o 
time tem apresentado uma postura 
diferente, mesmo com o equilíbrio 
da competição nacional.

 
O RESULTADO

O técnico Tcheco destacou a 
importância da primeira vitória da 
equipe fora de casa nesta tempo-
rada. Os resultados ruins longe do 
Olímpico eram motivos de cobrança 
por parte da torcida e mesmo inter-
namente entre a comissão técnica 
e os jogadores. “A vitória nos per-
mite ficar mais forte em relação 
às desconfianças que às vezes 
surgem. E também nos fortalece 
como equipe”, pontuou.

Para o treinador, os três pon-
tos conquistados contra o Aimoré 
deram um pouco mais de tranquili-
dade para o elenco. “O gol no fim 
foi um presente pelo merecimento, 
pelo esforço da nossa equipe de 
procurar sempre o gol. Nós criamos 
várias oportunidades e quero des-
tacar também os atletas que entra-
ram no segundo tempo. Eles manti-
veram o nível e creio que estamos 

Cascavel quer manter ritmo e a
liderança do grupo 8 da Série D

 DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

no caminho certo”, avaliou.
Os atletas se reapresentaram 

ao clube ontem (10) e iniciaram a 
preparação para a partida contra 
o Caxias. O zagueiro e capitão Wil-
lian, autor do gol do triunfo sobre o 
Aimoré, destacou o setor ofensivo, 
tendo em vista que mais uma vez 
a defesa não foi vazada. “Soube-
mos enfrentar o adversário e nos 
portamos bem, principalmente na 
marcação. No final pude ser feliz e 
fazer o gol da vitória. Agora, temos 
que manter o ritmo e procurar evo-
luir”, disse o defensor.  
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