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 Uma noite histórica e repleta de emoção, marcou a colação da acadêmica Elaine Luzia dos 
Santos na Reitoria da Unioeste, em Cascavel, no último dia 10. Elaine enfrenta as sequelas 

de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e é a primeira médica com tetraparesia a se formar no 
Brasil. Após o AVC, ela aprendeu a se comunicar com o olhar e passou por todas as etapas do 

curso, inclusive os atendimentos no Hospital Universitário.
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Autorresponsabilidade e seus 
benefícios para potencializar resultados

 Você já deve ter ouvido falar que você é inteiramente responsável pela 
vida que leva, e isso não é um ditado, é um fato.

Na escalada da alta performance pessoal e profissional, ter consciência 
e inteligência emocional é um grande começo e podem gerar alterações e 
transformações na vida e nos resultados, acompanhados também da autor-
responsabilidade, que seria a habilidade, tanto racional quanto emocional, 
de se responsabilizar por todos os acontecimentos nas mais diversas áreas 
de nossas vidas.

Identificar as atitudes que contribuíram para determinado incidente ajudará 
a curto, médio e longo prazo, numa mudança e melhora em ações objetivas 
e assertivas que assegurarão maior controle da própria e atingimentos de 
metas positivas no dia a dia.

Há um termo em inglês chamado Accountability, que é a habilidade que 
um indivíduo tem de apropriar-se das situações em que está envolvido como 
resultado de suas próprias escolhas e ações.

É uma virtude pessoal, relacionada à habilidade de pegar a responsabi-
lidade para si e gerar resposta com resultados positivos, já que é mais fácil 
ter a quem culpar do que assumir a escolha, sejam elas certas ou erradas.

Esse conceito ou definição pode parecer em um primeiro momento muito 
forte, pois traz a reflexão de que ao olhar para seus resultados, bons ou ruins, 
a responsabilidade é somente sua, mas na realidade você que se colocou 
ou ao menos se permitiu estar onde chegou e ter o que conseguiu alcançar.

Uma das histórias de autorresponsabilidade que mais gosto de falar é a 
do Nelson Mandela. Como muitos sabem, ele ficou preso cerca de 26 anos. 
Em todo esse período, ele não se juntou aos outros presos, que focavam em 
dizer que eram vítimas do governo e do preconceito racial. Ele simplesmente 
decidiu controlar ali a única coisa que podia, que eram seus pensamentos, 
sentimentos e ações. E foi ali dentro da prisão, que ele estava estudando e 
desenvolvendo ainda mais o seu intelectual e se preparava em silêncio para 
ser o primeiro presidente negro da África do Sul.

Quando ele foi questionado por agir de uma forma positiva dentro daquele 
local, ele respondeu: “Meu corpo eles podem ter prendido, mas minha mente 
sou eu quem controlo. Posso responsabilizá-los pelas suas atitudes, porém 
sou o único responsável por meus sentimentos”. (Nelson Mandela).

É fundamental aprendermos a viver em primeira pessoa e a deixar para 
trás a velha história de que foram os outros ou o acaso que contribuíram para 
chegarmos onde estamos, nos tornando responsáveis pelas nossas escolhas 
e rumos de nossa vida.

Compreenda que autorresponsabilidade é um processo e o tempo te 
mostrará os benefícios. Buscar soluções e sugestões, aprender com os erros, 
evitar culpar o próximo e buscar autoconhecimento, são pequenas atitudes 
que, se praticadas diariamente, poderão ser um início de novas possibilidades 
e oportunidades batendo à sua porta!

 
*Fábio Lima é consultor e mentor especialista em gestão empresarial, 

CEO da LCC - lightconsulting.com.br
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 “É muito 
importante 
fomentar a 

participação 
no esporte. E isso vai 

contribuir no processo 
de aprendizagem 
e disciplina das 

nossas crianças. Nós 
compreendemos 

o quanto o 
esporte é 
saudável”
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Medianeira - Começa nesta 
quarta-feira a etapa macrorre-
gional da 68ª edição dos Jep´s 
(Jogos Escolares do Paraná) 
nas categorias 12 a 14 anos e 15 
a 17 anos, em Medianeira. Para 
as disputas na região oeste, 
participam escolas dos Núcleos 
de Educação de Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Toledo e Assis Cha-
teaubriand. Nas modalidades 
coletivas, apenas os campeões 
de cada núcleo disputam uma 
vaga para a fase estadual.

As disputas acontecem no 
atletismo, basquete, futsal, 
voleibol, handebol, tênis de 
mesa, vôlei de praia e xadrez, 
além de duas modalidades des-
tinadas a alunos com deficiência 
(ACD) – atletismo e o futsal. As 
disputas encerram no próximo 
domingo (19) quando serão defi-
nidas as 18 equipes para as fases 
finais. A primeira fase final será 
no período de 15 a 23 de julho 
em Campo Mourão, na catego-
ria 12 a 14 anos. Já a segunda 
acontece entre os dias 05 a 13 
de agosto, em Pato Branco, na 
categoria 15 a 17 anos.  

Rio de Janeiro - Diferente 
do que vem acontecendo em 
campo, o Flamengo lidera o 
ranking de torcidas divulgado 
ontem (14) pela Sport Track. 
De acordo com a pesquisa, a 
torcida do Flamengo é repre-
sentada por 24% dos brasilei-
ros, tendo um aumento em 
relação aos últimos anos. O 
Corinthians é o vice-líder do 
ranking, com 18%. São Paulo 

 Curitiba - Apesar da vice-
liderança no campeonato, 
o Corinthians não vive um 

momento tranquilo. Fora de 
campo as coisas têm sido 
tumultuadas para alguns 

jogadores, o que pode 
afetar dentro de campo.  Por 
conta disso, o técnico Vitor 

Pereira decidiu não divulgar 
a lista de relacionados 

para a partida, prevendo 
alguma mudança de última 

hora. No último treino 
da equipe, Fagner e Luan 

participaram normalmente, 
mostrando que estão 

recuperados das lesões.
O time paranaense terá 
três retornos. Puxam a 
lista o zagueiro Pedro 
Henrique e o atacante 

Pablo, que estão de volta 
após cumprir suspensão 
contra o Fortaleza. Com 

isso, eles devem reassumir 
as vagas no time titular, 
nos lugares do zagueiro 

Matheus Felipe e do 
atacante Rômulo. O técnico 

Felipão tem novamente 
também os atacantes 

Canobbio, que estava na 
seleção do Uruguai, e Vitor 

Roque, que defendeu a 
seleção brasileira sub-20. 

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1º Palmeiras 22 11 6 4 1 19 5 14 66.7
2º Corinthians 21 11 6 3 2 15 9 6 63.6
3º São Paulo 18 11 4 6 1 17 12 5 54.5
4º Internacional 18 11 4 6 1 14 10 4 54.5
5º Athletico 17 11 5 2 4 11 12 -1 51.5
6º Atlético-MG 17 11 4 5 2 17 14 3 51.5
7º Coritiba 15 11 4 3 4 14 14 0 45.5
8º Fluminense 14 11 4 2 5 13 14 -1 42.4
9º América-MG 14 11 4 2 5 11 13 -2 42.4
10º Avaí 14 11 4 2 5 12 15 -3 42.4
11º Santos 14 11 3 5 3 14 10 4 42.4
12º Bragantino 14 11 3 5 3 12 11 1 42.4
13º Ceará 14 11 3 5 3 13 13 0 42.4
14º Goiás 14 11 3 5 3 12 14 -2 42.4
15º Atlético-GO 13 11 3 4 4 10 13 -3 39.4
16º Flamengo 12 11 3 3 5 11 13 -2 36.4
17º Botafogo 12 11 3 3 5 12 16 -4 36.4
18º Cuiabá 12 11 3 3 5 9 13 -4 36.4
19º Juventude 10 11 2 4 5 10 19 -9 30.3
20º Fortaleza 7 11 1 4 6 7 13 -6 21.2

COMO ESTÁ O BRASILEIRÃO

e Palmeiras fecham o top 4, na 
terceira e quarta colocações, 
com 11,5% e 9,8%, respec-
tivamente. No último levan-
tamento, a diferença do Fla-
mengo para o Corinthians era 
de 22,7% contra 18,7%.

Embalado pelos números, 
o time comandado por Dorival 
Junior entra em campo nesta 
quarta-feira para o duelo com 
o Cuiabá, que pode determinar 
a presença na zona do rebaixa-
mento. Com o departamento 
médico vazio, o treinador rubro-
-negro ganhou opções para 

COPA AMIZADE 
A galerinha do Cascavel 

Country Club foi muito 
bem na última edição da 
Copa Amizade de Futsal. 

O time sub-11 garantiu 
o título invicto, levando 

os prêmios de melhor 
goleiro, Murilo, e artilheiro, 

Benjamin; enquanto os 
times sub-7 e sub-9 (foto) 

foram vice-campeões. 
As equipes são treinadas 

pelos professores Ronaldo 
Marcante e Welvys Afonso. 

Dono da maior torcida,
Fla tenta escapar da ‘ZR’

Arrascaeta volta ao 
Flamengo após data 
Fifa com o Uruguai 

Athletico 
pega o Timão 
em ebulição

Goiânia - Em situações dis-
tintas no Brasileirão, Goiás e 
Internacional se enfrentam 
no Estádio da Serrinha, em 
Goiânia. O Colorado está 
entre os quatro primeiros 
colocados e, dependendo dos 
resultados, poderá assumir a 
vice-liderança. Já os goianos 
começam a olhar para baixo 
e ver a proximidade da zona 
de rebaixamento. 

Mano Menezes preferiu 

não anunciar a escalação já 
que Dourado ainda é dúvida 
e Renê segue se recuperando 
de lesão. A lista de baixas de 
Mano ainda conta com Car-
los de Pena e Taison. A dupla 
levou o terceiro cartão ama-
relo na vitória por 3 a 1 sobre o 
Flamengo no sábado. Na vaga 
do uruguaio, entra Edenilson, 
que retorna de suspensão. O 
antigo capitão é reserva e não 
afeta a escalação. 

montar o time que deve entrar em 
campo com Diego Alves, Matheu-
zinho, Pablo, David Luiz e Ayrton 
Lucas; João Gomes, Andreas 
Pereira, Everton Ribeiro e Arras-
caeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Com 12 pontos, o Flamengo 
é o 16º colocado no Brasileirão, 
uma posição acima do Cuiabá, 
que é o 18º como a mesma 
pontuação, mas pior saldo de 
gols: - 2 x -4.
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Medianeira 
recebe macro 
dos EscolaresInter defende G4 fora de casa
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Uma noite histórica e repleta de 
emoção, marcou a colação da aca-
dêmica Elaine Luzia dos Santos na 
Reitoria da Unioeste, em Cascavel, 
no último dia 10. Elaine enfrenta 
as sequelas de um AVC (Acidente 
Vascular Cerebral) e é a primeira 
médica com tetraparesia a se for-
mar no Brasil.

Ela iniciou o curso de Medicina 
em 2012 depois de concluir uma gra-
duação em Farmácia, em 2010. No 
terceiro ano do curso, em novembro 
de 2014, a estudante sofreu o aci-
dente que acarretou na perda dos 
movimentos e da fala, mas não a 
capacidade intelectual. Em setembro 
de 2015, Elaine retornou às ativida-
des acadêmicas de forma gradual 
com apoio do PEE (Programa de Edu-
cação Especial) da Unioeste. Desde 
então, ela aprendeu a se comunicar 
com o olhar e passou por todas as 
etapas do curso, inclusive os aten-
dimentos no Hospital Universitário.

Este ciclo se encerrou na sexta-
-feira com a outorga de grau pelo 

Primeira médica com tetraparesia 
do Brasil cola grau na Unioeste

FOTOS: UNIOESTE

reitor da Unioeste, 
Alexandre Webber. 
“A univers idade 
pública tem esse 
papel transformador 
e a Elaine foi res-
ponsável por uma 
transformação fan-
tástica. Ela mostrou 
para nós que tudo é 
possível quando que-
remos. Ela é motivo 
de orgulho e espe-
rança”, destacou.

O juramento da 
médica foi interpretado pelo irmão 
dela, Mário Lucas dos Santos. O dis-
curso foi lido pela voz da irmã Elioné-
sia Marta dos Santos, relembrando 
sua trajetória acadêmica. “Sou muito 
feliz por poder compartilhar esse 
momento com vocês, não consigo 
mensurar a gratidão que estou sen-
tindo por cada um e como sou privi-
legiada por estar concluindo o curso 
de Medicina na Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná – câmpus 

de Cascavel e por ser escolhida por 
viver essa história”, disse, por meio 
da irmã.

“Mesmo antes do acidente, 
ela mostrou muita perseverança e 
determinação e por isso acreditamos 
muito nela”, completou Elionésia.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Para o professor Allan Cezar Faria 

Araújo, um dos docentes de Medi-
cina, a Unioeste, como instituição 
pública, teve um papel transforma-
dor nesse caso. “Educação inclusiva 
significa eliminar a exclusão social, 
que é consequência de atitudes e 
respostas de diferenças de classe 
social, etnia, religião, gênero e habi-
lidade. A inclusão começa a partir 
da crença de que a educação é um 
direito humano e fundamento para 
uma sociedade mais justa. Nós 
temos que ter a inclusão como uma 
meta. A limitação está nas institui-
ções e não nas pessoas que preci-
sam de inclusão”, disse.

Também participaram da cerimô-
nia o diretor do câmpus de Cascavel, 
Aníbal Mantovani Diniz; o coordenador 
do curso de Medicina, Fabiano Sandr-
tini; o coordenador do PEE, Dorisvaldo 
Rodrigues da Silva; a delegada do Con-
selho Regional de Medicina, Karin Erd-
mann; além de familiares e amigos da 
médica Elaine. 
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O Zoológico de Cascavel já faz 
par te da história da cidade. São 
mais de 40 anos de portões aber-
tos, gratuitamente, para receber 
a população de Cascavel e toda a 
região. São cerca de 20 mil visitan-
tes, em média, que passam pelo Zoo 
todo mês. E agora esse importante 
espaço de preservação e educa-
ção ambiental, receberá mais uma 
obra de modernização. Trata-se do 
Recinto das Aves, que tornará Casca-
vel referência em qualidade de vida 
e bem-estar destes animais. 

Para o gerente de Vida Silvestre e 
Bem-estar Animal do Zoo, o médico 
veterinário Rodrigo Neca Ribeiro, o 
novo espaço coloca Cascavel como 
referência. “Isso é uma vitória, uma 
conquista para o Zoo, porque nós 
realmente estamos colocando o 
Zoológico de Cascavel num outro 
patamar. Recentemente, nós tive-
mos uma auditoria da Associação 
de Zoológicos e Aquários do Brasil e 
todas essas mudanças já vêm sendo 
feitas com o objetivo de ganhar uma 
certificação de bem-estar animal. E 
isso é o reconhecimento de todo o 
trabalho e esforço da equipe do Zoo, 
da Secretaria do Meio Ambiente e da 
administração pública”, avalia.

Conforme o médico veterinário, 

Novo Recinto das Aves fará do 
Zoo de Cascavel uma referência

além dos quatro recintos novos 
toda a área das aves terá um novo 
guarda-corpo, que será refeito den-
tro do novo padrão estabelecido, já 
que o Zoológico de Cascavel está 
no processo para receber o selo de 
certificação de bem-estar animal. 
O espaço ficará parecido com o do 
Parque das Aves, de Foz do Iguaçu, 
com 9 metros de altura e cerca de 
50 metros de largura. A diferença 
para o parque de Foz é que o público 
não terá a imersão, ou seja, não 
terá acesso ao interior do recinto, 
podendo apreciar os animais apenas 
do lado de fora. 

Durante as obras de revitalização, 
o Recinto das Aves ficará fechado 
para visitação e os pássaros serão 

realocados em outro espaço. A obra 
tem previsão para ser iniciada ainda 
neste mês de junho, com prazo de 
cinco meses para ser concluída. 

O Zoológico de Cascavel conta 
com mais de 400 animais de 72 
espécies. A unidade abre de terça a 
domingo, das 10h às 17h. 
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 “Eu quero ser um jogador de 
tênis de mesa e eu vou me esforçar 
bastante para aprender”. A declara-
ção é do estudante João Lucas do 
Prado da Silva, de 8 anos, que é 
um dos 60 alunos das Escolas 
Manoel Ludgero Pompeu e Edson 
Pietrobelli (Caic 2) que vão par ti-
cipar do programa de contraturno 
escolar, no CNTA (Centro Nacional 
de Treinamento de Atletismo). O 
lançamento do programa aconteceu 
no início desta semana.

“Iniciamos o segundo turno 
integral aqui no CNTA onde serão 
atendidas, inicialmente, 60 crian-
ças. Mas, nossa intenção é dobrar 
este número. É muito impor tante 
fomentar a participação no esporte. 
Isso vai contribuir no processo de 
aprendizagem e disciplina das nos-
sas crianças. Nós compreendemos 

Cascavel prepara futuros atletas
em contraturno escolar no CNTA
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o quanto o espor te é saudável”, 
destacou a secretária de Educação, 
Marcia Baldini.

O programa vai ofertar atividades 
esportivas olímpicas, como atletismo 
e tênis de mesa, sempre no contra-
turno escolar. A ideia é proporcionar, 
com uma rotina lúdica, a inclusão e a 
socialização dos estudantes através 
da disciplina e educação que o esporte 
exige. “É um projeto do governo muni-
cipal, realizado através de parceria 
entre as secretarias de Educação e 
de Esporte e a Fundação Municipal 
de Cultura e Esporte, que vai promo-
ver a inclusão social, o envolvimento 
das crianças com o esporte e divulgar 
no CNTA”, enfatizou Edson Queiroz, 
presidente da Fundação.

As práticas espor tivas serão 

conduzidas de forma diver tida e 
com brincadeiras voltadas às duas 
modalidades iniciais, sempre com 
olhar atento dos profissionais para 
observar talentos e dar o suporte 
para que venha se transformar em 
atletas de grande potencial, levando 
a bandeira do Cascavel, do Paraná e 
do Brasil ao lugar mais alto do pódio.

“Nossas crianças, nos dois tur-
nos, receberão toda a atenção, um 
lanche reforçado e o acompanha-
mento de nossos professores da 
rede. Este é um dos maiores pro-
jetos que o município de Cascavel 
implanta no CNTA. Queremos de 
forma lúdica e divertida despertar 
nas crianças o amor e o gosto pelo 
esporte”, concluiu o secretário de 
Esportes, Carlinhos de Oliveira. 
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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
Você terá que mostrar paciência e diminuir o ritmo para liberar a 
tensão. Evite discussões calorosas, isto gastará suas energias. 
Você vai ganhar, nunca duvide disso. Meditar seria bom para 
recarregar as suas baterias.

Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia de 
todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está ao 
seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso funciona. Seu 
ponto de vista é a fonte.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você deve manter distância dos acontecimentos recentes. As deci-
sões que você fizer vão ser objetivas e produtivas no futuro. Você 
está definitivamente em boa forma, mas certifique-se de manter o 
ritmo e não se desgaste, não faça muito exercício de uma só vez.

Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades financei-
ras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e você 
vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer. Seja sensato.

Não fique chateada (o) ou com pensamentos negativos. Os obs-
táculos que você vai encontrar hoje serão superados ainda neste 
mês. Você vai precisar relaxar totalmente para acalmar a atividade 
cerebral que o está guiando, mas que também é cansativa.

Câncer 21/06 a 21/07
Aproveite o tempo para resolver bem os problemas que surgem. 
É hora de ir adiante. Você está em boa forma mental e se sentirá 
energizado o suficiente para ser capaz de aplicar o equilíbrio de 
forma inteligente para suas ações, sem se desgastar.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que outras 
pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente pressiona 
demais. Você precisa de repouso e exercício, comece uma 
atividade esportiva.

Touro 21/04 a 20/05
Uma grande quantidade de ajuda está vindo em sua direção e 
ela vai provar ser de grande utilidade. Você vai estar em grande 
forma e isso vai estimular você a fazer o que quer. Você vai ter 
menos energia para lidar com as coisas comuns. Vá devagar.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em sin-
tonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje. Você 
está inundado com uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.

Você sabe como animar o ambiente sem se sentir intimidado 
por pessoas que estão em seu caminho. Seria altamente reco-
mendado melhorar o seu físico. Seu altruísmo levou você longe 
demais. Descanse um pouco e pense mais em si mesmo.

Pôr as coisas em prática lhe trarão mais satisfação hoje. Você 
corre o risco de cansar as pessoas ao seu redor hoje! Tenha 
cuidado para não passar dos seus limites, nem do limite de qual-
quer outra pessoa.

Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o seu e-mail sem 
se preocupar! Não aceite as coisas tão facilmente. Você vai se 
sentir melhor se fizer um esforço com você mesmo. Vá mais 
devagar. Cuide da saúde.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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ISL
MACHUPICCHU

SONDAMERCI

SSAMINA
REATORNOTAM

DEIOCURI
VIDEORRAGU

PORTGIBIE
MONTAMALL
OABITAP
RARINUIE

MAFIAACUAR
ILLCRUZE

IMORHI
INTERLOCUTOR

CALCULISTA

Sólido 
geométri-
co de 20

faces

Narrativa
histórica 

dividida em
séculos

Ensaísta e
crítica

literária
brasileira

Cidade
inca tom-
bada pela
Unesco

Obrigado,
em francês

Acusar
alguém da
autoria de

delito

Vogal da
primeira 
conjuga-

ção

Prestam
atenção

Material
divulgado

pelo
YouTube 

Apelido de
"Gabriela"

Não estar
no (?): ser 
inacreditá-
vel (pop.)

 (?) salut,
variedade
de queijo

suave

Hidrelétri-
ca insta-

lada no rio
Tocantins

Como cos-
tuma ficar
a pessoa 
ansiosa

A oitava
parte de
um byte
(Inform.) 

Elemento 
do signo de

Libra
(Astrol.) 

Função da
solda em

peças
metálicas

Não deixar
possibili-
dade de

fuga

Quente,
em inglês

(?)-fi,
drinque à
base de
vodca

Interessei-
ro (fig.)

Conduta abusiva que
fere a dignidade do

indivíduo no ambiente
de trabalho

Engenho
espacial
"Motor" 

de Angra I

Edição
(abrev.)

Vulcão da
Sicília

Pressão Arterial 
Média (abrev.) 

Carlos
Monforte,
jornalista

Santo (?), relíquia guardada na
Catedral de Turim

Comitê
olímpico

Ensopado
de carne

Bagre-
marinho
(bras.
Amaz.)

Altar
pagão
Feitio;

espécie

Aranha 
amazônica

Tropa
nazista

Todos, em
inglês
Isto é

(abrev.)

Copiou a prova do
colega (gír.)

"Descida da (?)", tela
de Caravaggio

Doente, em inglês

Aquele com o qual se
está conversando

Adoçante
natural

A 12ª letra
grega

"Rotação",
em rpm 
Grupo

sanguíneo

Praticam
equitação

Tema
abordado
por Scor-
sese no
filme "O
Irlandês"

3/all — hot — ill. 4/cruz — port. 5/máfia — merci.
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A Instat, plataforma que faz aná-
lise estatística e transmissão oficial 
da Série D, calculou um índice em 
que analisa uma série de estatísti-
cas, jogo a jogo, das equipes que 
disputam a competição. Dos 64 
times que estão no campeonato, o 
Futebol Clube Cascavel aparece na 
4ª posição do índice geral, atrás ape-
nas de São Bernardo (1º), Retrô (2º) 
e Brasiliense (3º).

O índice geral é uma somatória 
de 20 estatísticas coletivas de cada 
equipe, como, por exemplo, número 
de gols, chances criadas e aprovei-
tamento, finalizações certas, passes 
decisivos, precisão de passes e cru-
zamentos, entre outros.  Mesmo em 
um dos grupos mais difíceis da Série 
D, a Serpente Aurinegra soma 193 
pontos no cálculo do ranking, ape-
nas dois pontos atrás do vice-líder, 
sendo que o líder tem 203 e o último 
colocado 163.

DESEMPENHO
A classificação feita com base 

nos números de cada partida mos-
tra que, mesmo sendo o vice-líder 
do grupo 8, com 17 pontos, o Cas-
cavel é um dos 4 times que melhor 
tem tido desempenho em campo. O 
resultado também reforça o que os 
jogadores e o treinador Tcheco têm 
falado sobre o equilíbrio do grupo e 
como os jogos serão difíceis até o 
fim da competição.

No sábado (18), a Serpente terá 
pela frente mais uma batalha diante 
do Caxias, terceiro colocado no 
grupo e quinto no índice geral, no 
Rio Grande do Sul. O jogo é válido 
pela 10ª rodada, às 15h, no estádio 
Centenário.

A vitória deixará o Cascavel com 
20 pontos e com a classificação à 
segunda fase bem encaminhada, já 
que o quinto colocado, São Luiz, está 
com 13 pontos e fará um confronto 
direto com o Aimoré. Já um possí-
vel revés diante do Caxias fará com 

Estatísticas colocam a Serpente
entre os quatro melhores da D

ASSESSORIA

que a Serpente caia para a terceira 
ou até quarta colocação, novamente 
‘embolando’ o G4. 

CRÍTICAS
O treinador Tcheco fez um desa-

bafo no início da semana, por conta 
das críticas que o time vem sofrendo, 
mesmo nos jogos em casa. “Aos 
nossos torcedores que vão ao está-
dio para vaiar os jogadores, para me 
ofender, não tem problema, eu con-
sigo arcar com as responsabilidades. 
O que fica marcado é a característica 
que a torcida do Cascavel está come-
çando a tomar em uma proporção 
meio ‘ingrata’ com os atletas, por-
que eles acabam sentindo literal-
mente dentro de campo”, disse.

Tcheco pede para que os torcedo-
res tenham mais carisma pelo time, 
principalmente porque o Cascavel é o 
vice-líder do grupo e tem como objetivo 
principal conquistar o acesso à Serie 
C. “Eu peço que encarecidamente, 
faltam 5 rodadas neste turno, nós 
temos mais duas partidas em casa 
e se Deus quiser os ‘mata-mata’. 
Tenham um pouquinho de paciência, 

procurem apoiar a equipe, é isso que 
vai fazer a nossa equipe render um 
pouquinho mais, e quando tiver que 
descontar que descontem em mim, 
mas os atletas precisam dos torcedo-
res”, pede o treinador. 

FOCO
Depois de vencer o Juventus por 

1 a 0, no Olímpico, pela 9ª rodada, o 
foco do Cascavel, agora, é trabalhar 
pela vitória e reconquistar liderança do 
grupo. Robinho, que marcou o seu ter-
ceiro gol na Série D e garantiu a vitória 
no domingo, projeta um jogo difícil con-
tra o Caxias. “São duas equipes que 
estão brigando pelo acesso. Temos 
que pontuar lá para manter nossa 
posição na tabela”, diz o meia.

“Essa vitória nos dá confiança e 
tranquilidade na tabela. Eu já tinha 
mencionado que seria um jogo 
muito difícil. As pessoas enxergam 
somente a classificação. Apesar do 
adversário estar na última posição, o 
Juventus é um time que se entrega, 
que tem muita transpiração, o que 
os torna uma equipe difícil de se 
enfrentar”, completou Tcheco. 
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