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Sanga Funda terá área 
maior e melhor estruturada 
para o Agricultura Urbana

 SECOM
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Orgânicos: Mais 
saúde e novas 
oportunidades

“Como política pública, o incentivo à produção de orgânicos começou em 2018. O Governo 
Municipal viu isso como inclusão social, pois independente do tamanho da área, o produtor 

pode plantar, vender e ter uma boa qualidade de vida”, disse o gerente de projetos da Funde-
tec, Antonio Barater. Atualmente, o Município atende 40 produtores, sendo que 8 já conquista-
ram o Selo de Produção Orgânica em 2021 e 11 estão com processo em andamento. O Brasil 

possui 26.840 produtores orgânicos certificados, sendo 4.107 são do Paraná. Cascavel 
possui, 66 certificações até agora, na 15ª posição no Estado. l Pág. 3
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 “É um 
benefício 
para os 

passageiros, 
que ficam mais 
confiantes no 

nosso 
trabalho”

Home office precisa de 
gestão e não de supervisão
Os modelos de trabalho mudaram bastante durante a pande-

mia da Covid-19, tendo empresas mantido o sistema home office, 
outras implementado o híbrido e algumas que retornaram para o 
presencial. Independentemente da escolha, acredito que o grande 
erro de boa parte das organizações seja a falta de uma boa gover-
nança. A falha está no líder que quer supervisionar, aquele que faz 
uma microgestão, centralizando muitas tarefas e não delegando o 
que, de fato, é necessário. É aquele profissional que quer controlar 
os horários dos funcionários, se esquecendo do essencial que é 
fazer uma gestão, seja para quem está dentro ou fora do escritório.

Neste ano, a Microsoft realizou um estudo sobre as tendências 
de trabalho e revelou que, no Brasil, 58% dos profissionais estão 
considerando mudar para o trabalho híbrido ou remoto em 2022. 
Mas, a mesma pesquisa revela que para 38% dos trabalhadores 
que aderiram ao sistema híbrido, o maior desafio é saber quando 
e como comparecer presencialmente ao local da empresa - ou 
seja, demonstra uma falta de governança que afeta não somente 
o clima organizacional, mas também os resultados da companhia.

Se eu tenho uma boa estratégia, se a governança está bem 
definida, se há critérios, se está claro o que cabe para a rotina da 
empresa, qualquer modelo funcionará bem e isso é colocar em 
prática uma boa gestão. 

Acredito num meio termo de adequações das dinâmicas 
com a cultura empresarial e na disciplina dos funcionários que 
precisam entender que, seja onde estiver, terão que entregar 
o trabalho. Reafirmo: é preciso descobrir o que funciona bem, 
não em como supervisionar.

Um líder precisa estabelecer processos, inserir tecnologias 
e ferramentas que auxiliarão e facilitarão a rotina de trabalho, é 
necessário ter um modelo estruturado, comunicável e transparente 
para todos. E diálogo, é preciso muito diálogo.

Agora, há uma lição de casa para o funcionário também. 
Ainda de acordo com dados da pesquisa, para 53% dos pro-
fissionais, o bem-estar e a saúde se tornaram fatores mais 
importantes do que o trabalho. No Brasil, a priorização destes 
dois fatores foi uma das maiores, representando para 71% dos 
participantes a maior preocupação. 

Porém, se você está utilizando aquele tempo que gastava 
com a locomoção até a empresa para trabalhar ainda mais, algo 
de errado está acontecendo e a priorização pelo bem-estar não 
está sendo colocada em prática. Isso pode ser resultado da falta 
de rotina do próprio colaborador ou da falta de gestão. É preciso 
responsabilidade e disciplina de ambos os lados.

Para os líderes, meu conselho é: faça uma lista, um checklist de 
perguntas que precisa responder para organizar o seu modelo de 
negócio e dar transparência aos colaboradores. Crie uma política 
clara, faça pesquisa de clima e você passará a fazer a gestão da 
equipe e não a supervisão.

Marco Oliveira é especialista em gestão estratégica de negó-
cio com foco em Go-To-Market e sócio-fundador da O4B

Cláudia Cristina Ribeiro Zandoná, a primeira mulher 
a receber a credencial da Transitar para atuar como 

motorista de aplicativo em Cascavel
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Cascavel - As categorias de 
base da Serpente estão reali-
zando ótimas campanhas no 
Paranaense. Na última rodada, 
por exemplo, os times sub-15 e 
sub-20 venceram por goleada 
seus jogos, se consolidando 
entre os primeiros colocados 
na tabela. Classificados para a 
próxima fase da competição, 
os “Piás do Ninho” da cate-
goria sub-15 são destaques 
do torneio. A Serpente avan-
çou para a segunda fase com 
a quarta melhor campanha 
geral, com 18 pontos e muito 
próximo do líder. O time auri-
negro está atrás apenas do 
Coritiba (18 pontos, mas com 
saldo maior), Azuriz (19 pon-
tos) e Athletico (20 pontos). 

Um dos pontos fortes do 
time é o ataque, o segundo 
melhor do estadual, com 23 
gols marcados em oito jogos. Na 
briga pela artilharia, estão Pedro 
Gabriel (5 gols), que está em 3º 
no geral, além de Murilo, Enzo 
Libanio e Nícolas (4 gols) e Davi (3 
gols). A maioria dos garotos são 
cascavelenses e jogam juntos há 
mais de cinco anos, desde a esco-
linha do futsal sob o comando 
do técnico Fábio Rosa.

“Nós já estamos jogando 
juntos há bastante tempo. A 

São Paulo – Dono da melhor 
campanha da história em uma 
fase de grupos, o Palmeiras 
inicia nesta quarta-feira (29), 
o mata-mata das oitavas-de-
-final da Libertadores diante o 
Cerro Porteño, no Paraguai. O 
Verdão encerrou a fase de gru-
pos com a melhor campanha 
de um time na primeira fase 
em todos os tempos: 100% de 
aproveitamento (6 vitórias), 
25 gols marcados (melhor ata-
que) e 3 gols sofridos (melhor 
defesa, ao lado do River Plate).

O Palmeiras domina as 
principais estatísticas den-
tre os clubes brasileiros na 
Libertadores: é o time nacio-
nal mais vezes campeão (três 
títulos), com mais finais dis-
putadas (seis), com mais edi-
ções disputadas (22), mais 
edições disputadas consecu-
tivamente (7, ao lado do São 
Paulo), com mais jogos (216), 
mais vitórias (123) e mais gols 
(417), entre outras marcas.

O meio-campo Danilo 
retorna ao time após cumprir 

suspensão no Brasileirão no 
jogo contra o Avaí. Ele espera 
buscar um bom resultado 
no Paraguai para decidir em 
casa na próxima semana. “Vai 
ser um jogo difícil, lá na casa 
deles, e vamos entrar firmes e 
focados como sempre fazemos 
para trazermos um bom resul-
tado e decidirmos depois na 
nossa casa”, afirmou.

Cascavel – A fase está muito 
boa no Stein Futsal. O time 
vem de uma sequência de 
vitórias pela Liga Futsal e pelo 
Campeonato Paranaense Série 
Ouro. Na última segunda-feira, 
as meninas garantiram mais 
uma vitória fora de casa e con-
firmaram o 100% de aproveita-
mento no estadual. 

Com gols de Simoni e 
Michi, o Stein bateu o Unopar 

Londrina por 2 a 1 e chegou 
aos 15 pontos, abrindo três de 
vantagem para o vice-líder Uni-
fateb/Telêmaco Borba. O time 
cascavelense também tem o 
melhor ataque e a melhor defesa 
do campeonato, com 25 gols mar-
cados e apenas três sofridos.

A próxima partida pelo Cam-
peonato Paranaense está mar-
cada para o dia 20 de julho con-
tra o Maringá, no Ginásio da Neva. 

A tradição do bolão em Cascavel se mantém forte e conquis-
tando títulos. A Associação de Bolão Cascavel faturou a etapa 
de abertura da fase regional do Campeonato Paranaense de 
Clubes, disputada em Toledo. Com 1374 pinos o time superou 
Marechal Cândido Rondon, Nova Santa Rosa, Toledo e Palo-
tina. A próxima etapa está marcada para dia 29 de julho em 
Marechal Cândido Rondon. O técnico Wilson Bersch e seus 

Auxiliares Pedro Toaldo e Dirceu Pasini comandaram os atletas 
Anderson, André, Alexandre, Fábio, Ingo, Flávio, Mauricio, Már-
cio, Gilberto, Edilson, Castanha, Pedro e os Iniciantes Vinicius, 
Guilherme e o Sub-24(de apenas 10 anos) Matheus Hoffmann.

Verdão defende números históricos

Rio de Janeiro – A missão do 
Flamengo na Colômbia não 
será nada fácil. Nesta quarta-
-feira, o time abre o confronto 
pelas oitavas-de-final da Liber-
tadores contra o Tolima, time 
que tem aprontado com os 
brasileiros nos últimos anos. 
Apesar do apoio da torcida no 
embarque, o time não contará 
com oito jogadores que tes-
taram positivo para Covid-19 

e não viajaram - os goleiros 
Diego Alves e Matheus Cunha, 
os zagueiros Rodrigo Caio e 
Fabrício Bruno, e o volante Wil-
lian Arão. A lista de desfalques 
inclui João Gomes, suspenso, e 
Bruno Henrique, fora até 2023, 
após cirurgia.

Até agora, o time carioca 
está invicto na competição e 
tem a terceira melhor campa-
nha no geral.  
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gente se conhece desde os 
sete anos de idade quando 
jogávamos na escolinha do 
Cascavel. Isso ajuda muito 
no entrosamento e estamos 
muito felizes por estar conse-
guindo os resultados”, explica 
o volante Ayrton, capitão do 
time. O lateral Enzo Libanio, 
que também é de Cascavel, 
tem o sonho de vestir a camisa 

do time profissional. “Eu sem-
pre vou ao estádio torcer pelo 
time com minha família. Tenho 
o sonho de honrar essa camisa. 
Começar e terminar a carreira 
aqui”, diz o atleta.

 Agora, na segunda fase, o 
Cascavel sub-15 irá enfrentar 
Coritiba, Paraná e PSTC, sendo 
que os dois melhores colocados 
se classificam para a semifinal. 

Com campanha histórica, 
Palmeiras inicia o mata-

mata da Liberta

Covid-19 desfalca o Flamengo“Piás do Ninho” são destaque do paranaense
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Stein Futsal lidera o estadual
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O Provai (Programa de Valorização da 
Agricultura e Agroindústria do Pequeno 
Empreendedor Rural ou Urbano), desen-
volvido pelo Município de Cascavel por 
meio da Fundetec, Semdec (Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico) e Sea-
gri (Secretaria Municipal de Agricultura) 
aposta no fortalecimento da produção 
de alimentos orgânicos.

“Como política pública, o incentivo 
à produção de orgânicos começou em 
2018. O Governo Municipal viu isso 
como inclusão social, pois indepen-
dente do tamanho da área, o produtor 
pode plantar, vender e ter uma boa 
qualidade de vida”, disse o gerente de 
projetos da Fundetec, Antonio Barater.

O programa, que atualmente 
atende 40 produtores rurais, certificou 
em 2021, oito produtores com o Selo 
de Produção Orgânica. Além disso, 
11 estão em processo de conversão, 
aptos para serem auditados e recebe-
rem a obtenção do selo até o fim do 
ano. Outros 10 estão em processo de 
conversão, com algumas adequações 
a serem feitas para receberem o a cer-
tificação. Ainda existem 11 produtores 
que iniciaram o processo neste ano.

O produtor Bruno Galon, que mora 
no Rio do Salto, cultiva em um hectare 
com alface, beterraba, couve-flor, bró-
colis, almeirão, cheiro verde e tomate 
entre outras verduras e legumes orgâ-
nicos e já com certificação. A fiscali-
zação é frequente e Bruno faz questão 
de seguir as regras para não perder 
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este mercado que cresce significati-
vamente em Cascavel.

O agricultor entrega a produção 
para a merenda escolar. “A intenção é 
aumentar a área de orgânicos e difun-
dir esta ideia entre os demais produ-
tores, especialmente aqueles que têm 
pouca área de terra disponível para o 
plantio”, disse Galon.

PARANÁ MAIS ORGÂNICO
Para a certificação, a Fundetec conta 

com o Paraná Mais Orgânico, programa 
de incentivo do Governo do Estado para 
agricultores obterem a cer tificação 
orgânica. Neste programa, o produtor é 
vistoriado pela equipe local do Paraná 
Mais Orgânico, composta por bolsis-
tas da Unioeste, campus de Mare-
chal Cândido Rondon. Se os produtos 
estiverem de acordo com a legislação 

vigente, são encaminhados para audi-
toria junto ao Tecpar, processo que 
não gera custos ao produtor.

Para ser um produtor de orgânicos, é 
preciso seguir uma série de exigências. 
Entre elas a conversão do solo que varia 
de 3 a 5 anos. Neste período acontece 
a desintoxicação da área ser cultivada. 
É preciso também usar somente adubo 
orgânico, húmus e compostagem natural 
e fazer uma barreira natural em torno da 
área onde os orgânicos serão plantados. 
Para esta barreira pode se usar o capim 
napier ou cana de açúcar.

“O produtor de orgânico que 
entrega para os programas de governo 
ganham até 30% a mais no valor dos 
produtos, por isso vale a pena inves-
tir neste mercado”, explicou Edson 
Duarte da Silva, técnico da Biolabore, 
empresa que possui contrato com a 
Fundetec (via licitação) para o acom-
panhamento técnico aos produtores 
inseridos no programa.

NÚMEROS
De acordo com o Cadastro Nacional 

dos Produtores Orgânicos, vinculado 
ao Ministério da Agricultura, o Brasil 
possui 26.840 produtores orgânicos 
certificados. Desse total, 4.107 são 
do Paraná. Tijucas do Sul é o municí-
pio paranaense com maior número de 
certificações, um total de 257. Casca-
vel possui, ao todo, 66 certificações, 
ocupando a 15ª posição no Estado, 
de acordo com os números de abril. 

Orgânicos: Cascavel aposta no cultivo  
e auxilia produtor obter certificação
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 Em uma área de cinco mil metros 
quadrados, no bairro Sanga Funda, 
zona norte de Cascavel, a Prefeitura 
de Cascavel, através do Território 
Cidadão, iniciou a limpeza do ter-
reno onde será implantada a nova 
Unidade Produtiva de Alimentos. 
Atualmente Cascavel conta com 83 
hortas urbanas.

No Sanga Funda, o Município de 
Cascavel conta com duas ações em 
andamento. Uma delas é a constru-
ção do Condomínio Residencial Favo 
de Mel, pela Cohavel (Companhia de 
Habitação de Cascavel), com 160 
unidades residenciais, e a outra é a 
horta do Programa Agricultura Urbana, 
instalada nesta área, além do Com-
plexo de Saúde, que está com as 
obras em fase final de construção.

“Ali, no Sanga Funda, 10 famílias 
trabalhavam na produção de alimen-
tos. Para que a construção das casas 
aconteça, nós vamos remanejar as 
famílias daquela horta, para este 
novo local, que será melhorado em 
comparação com o atual. Aqui neste 
terreno, nos fundos do Complexo de 
Saúde do Floresta,  teremos irriga-
ção, cercamento da área, construção 
de um almoxarifado e assistência 
técnica  com encanteiramento, adu-
bação, fornecimento das primeiras 

Território Cidadão prepara nova área
do Agricultura Urbana no Sanga Funda
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mudas e mobilização social, feita 
por uma assistente social”, explicou 
José Luiz Ferreira, coordenador do 
Programa Agricultura Urbana.

Ferreira explicou ainda que na área 
onde a unidade produtiva será insta-
lada já existe uma pequena horta, 
plantada pelo seu Dinarte Lisboa 
de Lima. “Como ele já está cadas-
trado no programa de produção de 
alimentos, vamos melhorar a horta 
do seu Dinarte. Ela será cercada e 
vamos oferecer a ele toda assistência 
necessária para que ele continue com 
a atividade”, disse. Para o morador do 
Sanga Funda, que vive da venda de 
verduras e legumes, “agora vai ficar 
melhor, porque a horta será cercada e 
vou ter assistência técnica também”.

O Território Cidadão, em parceria 

com as Secretaria de Obras e Meio 
Ambiente, fará a retirada do lixo e 
entulho depositados de forma irre-
gular no local, obstruindo inclusive a 
passagem de pedestres. “Vamos reti-
rar este lixo e entulho daqui, vamos 
adequar a calçada e o cercamento e 
instalar placas educativas na área 
para inibir esta prática, que só traz 
transtornos para os moradores do 
bairro”, destaca Ferreira.

Segundo ele, as 83 hortas instala-
das em terrenos urbanos no município 
são produtivas e a intenção é chegar 
a 200 famílias cadastradas dentro do 
novo edital de chamamento que está 
em andamento. “Este programa além 
de melhorar a alimentação das famí-
lias, é para a maioria, a única fonte de 
renda para o seu sustento”, destaca. 
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“Iniciativas como essa contam 
muito, porque estendem a mão a 
pessoas que precisam muito de 
ajuda. Um gesto de amor tem o poder 
de transformar vidas”. A declaração 
é do presidente da Acic (Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel), 
Genesio Pegoraro, sobre a ação 
solidária de dois dos núcleos do 
Programa Empreender da associação

As escolas ligadas ao Núcleo 
Setorial de Idiomas uniram forças 
para arrecadar donativos repassa-
dos ao Recanto da Criança, enti-
dade dedicada a assistir menores em 
situação de risco. Foram arrecadados 
roupas, agasalhos, calçados e brinque-
dos. “Ficamos muito felizes em parti-
cipar. Ações como essa custam pouco 
para cada um de nós, mas, temos 

certeza, têm enorme impacto no coti-
diano de quem recebe”, destaca o 
coordenador do grupo Nathan Souza.

ALIMENTOS
Recentemente, o Núcleo de Con-

sultoria e Treinamento organizou a 
segunda edição do Fórum de Qua-
lidade, Produtividade e Inovação. 
Durante três dias, o grupo reuniu 
profissionais para agregar novas 
informações e conhecimentos sobre 
a busca da excelência nas organiza-
ções de saúde. Os inscritos ao fórum 
participaram gratuitamente, contri-
buindo com um quilo de alimento. 
Todas as doações conseguidas 
foram repassadas a uma entidade 
que acolhe e alimenta moradores em 
situação de rua em Cascavel.

Núcleos da Acic arrecadam donativos
e ajudam entidades de Cascavel

ASSESSORIA

Há cerca de cinco anos, a Acic 
criou uma câmara técnica especiali-
zada na área da ação social. “E os 
relatos nesses anos todos são muito 
bons, da participação ativa de toda a 
associação comercial nas mais dife-
rentes frentes de colaboração com 
entidades e a comunidade”, comple-
tou Pegoraro. 
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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
Seu dia promete ficar em ritmo de festa, como dizia o Silvio 
Santos. Tudo indica que você irá esbanjar charme, fazer ótimos 
contatos e atrair a atenção das pessoas como um ímã. De quebra, 
tende a sair do quadrado e ser mais original. A maré de sorte deve 
subir e te alcançar, Peixes. 

Quartou com previsão de transformações. A vontade de fazer 
mudanças em sua vida deve ficar mais forte, daí você tende a 
deixar de lado o que não faz mais sentido pra dar lugar a coisas 
maiores e melhores. Pode pintar uma herança, dinheiro de seguro, 
pensão ou grana inesperada. Na saúde, sair do convencional 
tende a trazer melhores resultados. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Forças poderosas devem impulsionar seus sonhos. Talvez conte com 
uma mãozinha de amizades influentes pra conquistar o que deseja. 
Há boas chances de fazer uma sociedade, inclusive com um amigo. 
Tudo indica que sua mente estará mais inovadora, afiada e criativa.

Seu lado ambicioso deve ficar aceso. E a fim de subir na vida e 
ganhar reconhecimento, você tende a ralar bastante no trabalho. 
Com zero interesse pelo que é comum ou rotineiro, pode apostar 
em atividades diferentes. Talvez faça algumas adaptações em 
seus objetivos e ambições.

Com a mente mais aberta, você pode ir longe e receber convites 
pra mudar de trabalho, inclusive em outra cidade ou fora do país. 
Área ligada a línguas estrangeiras, turismo, divulgação, religião, 
importação ou exportação está em evidência. Conhecer lugares e 
descobrir coisas novas vão fazer seus olhinhos brilharem. 

Câncer 21/06 a 21/07
O desejo de ter sucesso deve ficar mais forte e tudo indica que 
irá se esforçar pra se destacar e crescer. Determinação, foco, 
orgulho e consciência dos seus dons devem fazer parte das suas 
armas pra subir na vida. Além de contar com imaginação e intuição 
poderosíssimas, também deve ter ao seu lado bons amigos para 
te ajudar a alcançar o que quer.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Se depender do céu, você tem tudo pra sair nadando no dinheiro. 
Tudo indica que vai usar a sua imaginação criativa pra pensar, pes-
quisar e ter ideias originais para ganhar mais grana. Há boas chances 
de conquistar segurança material e logo dar tchau para os patrões. 

Touro 21/04 a 20/05
O céu está mostrando que você tende a se comunicar com muita 
facilidade hoje, demonstrando mais sentimento e emoção. De 
quebra, deve exercer essa habilidade na profissão e ter boas 
chances de se destacar, taurinos. Tudo indica que sua mente 
estará turbinada e contará com ideias menos tradicionais e mais 
originais. Pode sonhar alto!

No trabalho, você deve contar com criatividade em doses bombás-
ticas e brilhar no que faz, aquarianos amados. Os astros mandam 
avisar que você tende a pensar fora da caixinha e tem tudo pra 
detonar o marasmo. Há sinal de mudanças na família, e tudo 
indica que serão pra glorificar de pé. 

Se depender do céu, sua quarta será mara, Capricórnio. Sua cria-
tividade, originalidade e espírito livre devem ficar on agora, o que 
tende a favorecer suas relações pessoais e profissionais. Tudo indica 
que será mais fácil lidar com as pessoas, mas não deve se prender 
nem depender de ninguém e deve agir do seu jeito. Voa, cristalzinho! 

O espírito de realeza tende a dominar o seu corpinho e aí tudo 
indica que o desejo de bancar o Silvio Santos e virar patroinho/
patroinha vai falar alto. É que o seu signo talvez fique inconfor-
mado em ter que seguir ordens e busque maneiras diferentes 
para poder agir com mais independência. 

Áries, meu consagrado, há chance de pintar um dinheiro inesperado. 
De quebra, sua criatividade deve vir à tona e você pode faturar uma 
grana a mais com ideias diferentes! No amor, tudo indica que a porta 
das esperanças irá se abrir e revelar o início de um novo ciclo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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O Futebol Cascavel caiu para 
a quarta colocação do Grupo 8 da 
Série D do Brasileirão, após a derrota 
para o Aimoré, em casa, pelo placar 
de 1 a 0 na 11ª rodada, no último 
domingo. A Serpente Aurinegra soma 
18 pontos, três a menos que o líder 
Azuriz, e dois a menos do que Caxias 
e Aimoré, segundo e terceiro coloca-
dos respectivamente. 

Contudo, o Cascavel ainda tem 
uma “gordura” de vantagem para 
o Marcílio Dias-SC, quinto colocado 
com 14 pontos e primeiro time fora 
da zona de classificação à segunda 
fase. O time catarinense venceu o 
Próspera na última rodada e tam-
bém está na briga por uma vaga no 
“mata-mata”. 

No próximo sábado (2), o Casca-
vel enfrenta o São Luiz fora de casa, 
às 15h30, no Estádio 19 de Outubro, 
no Rio Grande do Sul. A Serpente 
tem mais uma chance de conquistar 
a classificação com duas rodadas de 
antecedência, ou pelo menos enca-
minhá-la, pois depende de uma vitó-
ria sobre o time gaúcho e também de 
um tropeço do Marcílio Dias.

RETORNOS 
Para o confronto contra o São 

Luiz, o técnico Tcheco deverá contar 
com o retorno de alguns jogadores 

que estavam no depar tamento 
médico, como é o caso dos atacan-
tes Micael, Lucas Coelho e Cavani, 
além do zagueiro Jacy que cumpriu 
suspensão por conta de cartões. 

Quem também volta ao banco é o 
próprio Tcheco, que estava suspenso 
contra o Aimoré. O auxiliar Zé Luiz foi 
quem comandou a equipe no último 
fim de semana e já projetou o pró-
ximo confronto direto. “Nós temos 
que ser inteligentes nessa partida. 
Time que quer classificar tem que 
buscar pontos. Temos que ser humil-
des e primeiro buscar a classificação 
entre os quatro melhores. Serão três 
jogos que vamos encarar como uma 
decisão”, disse.

Apesar de fazer as contas para 
alcançar a classificação, o zagueiro 
Fernando acredita que será mais 
uma partida complicada. “Nós vamos 
trabalhar forte nessa semana porque 
sabemos que será um jogo muito 
difícil. Mas, temos que ir lá apenas 
com um propósito: buscar os três 
pontos”, afirma o defensor. 

CAMPANHA INFERIOR
A campanha do Cascavel neste 

ano na competição nacional se mos-
tra inferior em relação à temporada 
passada. Em 2021, após 11 roda-
das, a Serpente, que estava no grupo 

Serpente tem “nova chance” 
para encaminhar classificação
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A8 já somava 23 pontos e estava 
classificada à segunda fase. 

Contudo, a Serpente foi eliminada 
logo no primeiro confronto “mata-
-mata”, quando enfrentou o Cianorte, 
que havia se classificado na terceira 
colocação do grupo A7. O Cascavel 
empatou em 0 a 0 fora de casa, e 
perdeu no Olímpico por 3 a 0. 

Nesta temporada, após 11 jogos, 
o time aurinegro está em quar to 
lugar com 18 pontos, com chances 
de classificação.  
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