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ASSESSORIA SHOW RURAL

Depois de 105 dias esperando, a torcida do Futebol Clube Cascavel, enfim, vai ver o time 
em ação na noite desta quarta-feira (26). O atual vice-campeão do Estadual entra em 
campo, no Olímpico Regional, às 19h, contra o União, de Francisco Beltrão, para o pri-

meiro duelo oficial da temporada 2022, depois da “estreia” com vitória por W.O, no último 
sábado, contra o Rio Branco. l Pág. 7

Torcida espera espetáculo no
reencontro com a Serpente
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Apesar de tudo, 2022 pode ser o 
ano de virada para os empresários

O isolamento social e fechamento temporário atingiu todo sistema 
produtivo, prejudicando empresários de diversas áreas, que tiveram que 
se reinventar para continuar vivos no mercado.

A vacinação se tornou uma das principais medidas para retomada 
da economia, viabilizando a reabertura gradual e lenta de empresas de 
áreas distintas. Segundo um levantamento do SEBRAE, em 2021 houve 
um aumento recorde de abertura de micro e pequenas empresas no país. 
Esse percentual é considerado o maior desde 2015.

Apesar de expectativas negativas de alguns especialistas, acredita-
mos que haverá uma retomada da economia este ano e um aquecimento 
de todos os setores.

Alguns setores terão um maior índice de crescimento e de geração de 
empregos, possibilitando que famílias saiam da situação de vulnerabilidade 
socioeconômica, algo que cresceu muito no último ano com a pandemia.

As transformações são inúmeras e passam pela política, economia, 
modelos de negócios, relações sociais, cultura, psicologia social e a rela-
ção com a cidade e o espaço público, entre outras áreas da vida humana. 
Fomos “obrigados” a nos adaptar rapidamente e adotar tendências do 
futuro do trabalho, como novos comportamentos, tecnologias e mobilidade. 
E a empresa que melhor se adaptar a este novo cenário sai na frente, 
hoje e no futuro.

Em um mundo em constante e rápida transformação, atualizar seus 
conhecimentos é questão de sobrevivência no mercado, mas a era de 
incertezas causadas pela pandemia evidencia que o aprendizado con-
tínuo -- de diferentes maneiras e plataformas -é fundamental para se 
preparar para o mundo pós-pandemia. Afinal, muitos empregos estão 
sendo fechados, algumas atividades perdem espaço enquanto outros 
serviços ganham mercado.

Nosso país terá que lidar com o direcionamento dos negócios no 
pós-pandemia, assim como possíveis mudanças no perfil de compra dos 
consumidores, clima do mercado no período que antecede as eleições 
gerais de 2022 e o avanço - ou não - das reformas necessárias.

O mercado externo poderá sofrer reflexos dos problemas de falta de 
suprimento, de matérias primas e bens intermediários -- tudo enquanto 
precisa observar a aceleração ou desaceleração global.

Teremos certamente, um novo cenário econômico.

Ivan Cadore, advogado - cadore@bck.adv.br

“É necessária a participação 
de toda a comunidade na 

intensificação dos cuidados neste 
período de chuva e calor, fazendo 

a vistoria semanal nos seus 
espaços, não deixando locais que 
possam acumular água” 

Clair T. Wagner, gerente de Vigilância em Saúde Ambiental 
da Secretaria de Saúde de Cascavel, sobre as ações contra 

dengue que acontecem a partir de hoje.

SECOM

“Lembrando que 
a dengue é uma 
doença possível 

de prevenção e é 
dever de todos” ‘‘
‘‘

‘‘
‘‘
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Resgate aeromédico do Oeste chega 
aos 8 anos com 3,2 mil atendimentos
Cascavel - O resgate aeromé-
dico de Cascavel completa oito 
anos de atividades neste mês. 
Desde o início das operações 
aéreas na macrorregião Oeste, 
o serviço médico de urgência 
e emergência realiza transfe-
rências inter-hospitalares para 
centros de referência, atendi-
mentos de acidentes em rodo-
vias e apoio ao Sistema Esta-
dual de Transplantes, para o 
translado de órgãos até uma 
equipe especializada.

O helicóptero de resgate 
da Rede Paraná Urgência, 
com 100% de disponibilidade 
para o SUS (Sistema Único 
de Saúde), é financiado pelo 
Governo do Estado e geren-
ciado pelo Consamu (Consór-
cio Intermunicipal do Samu 
Oeste do Paraná). O sistema 
permite o transporte rápido 
da vítima até um hospital 
mais próximo, diminuindo as 
taxas de morbidade e mortali-
dade. O serviço realiza opera-
ções nas regiões de Cascavel, 
Foz do Iguaçu, Toledo, Pato 
Branco e Francisco Beltrão, 
totalizando 94 municípios.

“Esse serviço é referência 
na região Oeste e Sudoeste 
no Paraná e já salvou muitas 
vidas, com agilidade e asser-
tividade nas ações, melho-
rando o atendimento na rede 
de urgência e emergência. Fica 
o nosso reconhecimento pela 
dedicação das equipes, que dia 
e noite estão de prontidão para 
rapidamente prestar socorro 
aos paranaenses”, enfatizou o 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto.

Além de Cascavel, o Estado 
conta com outras quatro bases 
operacionais com helicópteros 
em Maringá, Londrina, Ponta 

Dezembro registra melhor tempo-resposta
O tempo entre a chamada telefônica que chega ao 192 e sua efetiva res-

posta teve o melhor resultado do ano em dezembro, apontam as estatísticas 
do Consamu. A média do tempo-resposta deste mês foi de 18 minutos e 
oito segundos, 33 segundos mais rápido do que a média do mês anterior.

A grosso modo, esse resultado indica que as chances de êxito no atendi-
mento ao paciente têm sensível evolução, já que, conforme a literatura médica, 
cada segundo a menos conta muito quando se trata de uma urgência ou emer-
gência. Esse trabalho, informa Karina Correa Ebrahim, diretora Técnica Médica 
do Samu Oeste, é resultado de intensos e repetitivos treinamentos envolvendo 
as equipes de socorristas, seja por parte de ações periódicas executadas pelo 
NEP (Núcleo de Educação Permanente), seja por parte de iniciativas pontuais, 
como as Olimpíadas do Consamu, ou pela prática rotineira do trabalho na cena 
das ocorrências. “As equipes estão cada vez mais comprometidas e empenha-
das em melhorar o tempo-resposta”, comentou.

Grossa e Curitiba. Há também 
um avião UTI e outras aerona-
ves da Casa Militar a serviço 
das operações de resgate. “Dis-
pomos de cinco bases de heli-
cópteros que prestam o aten-
dimento, abrangendo todos os 
municípios para que ninguém 
fique desassistido. O trans-
porte de pacientes críticos é 
um trabalho de imensa res-
ponsabilidade”, disse o diretor 
de Gestão em Saúde da Sesa, 
Vinícius Filipak.

BALANÇO
Neste período,  3.271 

pacientes foram socorridos, 
totalizando 4.790 horas de 
voo. No primeiro ano de ope-
rações houve 268 missões 
com pacientes, subindo para 
481 em 2021. A equipe res-
ponsável é formada por dois 

comandantes, dois mecânicos, 
quatro enfermeiros e 12 médi-
cos, que se revezam em turnos 
de plantão, garantindo o aten-
dimento de forma ininterrupta, 
além de todo o suporte da Cen-
tral de Regulação do Samu 
Regional do Oeste e as equipes 
de suporte básico e avançado.

“Estamos muito felizes. São 
oito anos de atendimento à 
população. Nosso serviço traz 
agilidade no momento da dor e 
do sofrimento. Estamos sempre 
à disposição para servir os para-
naenses, que por vezes, estão 
entre a vida e a morte”, disse o 
coordenador médico da base de 
Cascavel, José Luiz Irigonhê. A 
maior parte dos pacientes aten-
didos é de idosos acima dos 60 
anos (1.297), seguido de adultos 
entre 15 e 59 anos (1.257), neo-
natal (372) e pediátrico (345). 

Um balanço feito pela equipe 
constatou que os homens são 
maioria nos resgates.

As emergências cardio-
vasculares estão em primeiro 
lugar, com 968 atendimentos, 
seguido de politraumatizados 
graves em geral, sobretudo 

vítimas do trânsito, contabili-
zando 746 atendimentos. Cau-
sas neurológicas, ocorrências 
neonatais, respiratórias, infec-
tológicas, digestórias, endó-
crinas e renais, oncológicas e 
obstétricas também aciona-
ram o socorro neste período.

SESA
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As respostas das sugestões 
enviadas pela população cascave-
lense durante o a consulta pública 
ao novo contrato de concessão de 
limpeza urbana e manejo de resí-
duos sólidos devem ser publicadas 
na próxima semana, de acordo 
com a Sema (Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente). Esse procedi-
mento faz parte do cronograma de 
atividades e está amparada pelas 
legislações municipais e federais 
para a elaboração do edital de 
licitação para a escolha da nova 
empresa que irá prestar o serviço. 

A consulta pública foi realizada 
entre dezembro de 2021 e janeiro 
de 2022 e tem como objetivo a par-
ticipação popular na construção do 
novo modelo de concessão de lim-
peza urbana e resíduos sólidos, em 
Cascavel. De acordo com o diretor 
de Conservação Ambiental e Bem 
Estar Animal da Sema, Ailton Mar-
tins Lima, nesta semana a secreta-
ria e a Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), contratada 
para auxiliar a Prefeitura de Casca-
vel na elaboração do novo projeto, 
trabalham na revisão das respostas 
das sugestões recebidas.

Com essa par te do crono-
grama finalizado, as respostas 

SECOM

Lixo: sugestões não devem
alterar modelo do contrato

devem ser publicadas ainda na 
próxima semana e a documenta-
ção licitatória finalizada. Contudo, 
ainda é necessário que a Câmara 
de Cascavel autorize a realização 
desse novo contrato. “Ao mesmo 
tempo já trabalhando na finaliza-
ção dos documentos licitatórios 
para poder entregar ao Município 
e dar sequência aos procedimen-
tos. Porém, antes de qualquer tipo 
de publicação, ou evolução ainda 
há a necessidade de passar pelo 
processo de autorização legisla-
tiva junto à Câmara de Cascavel, 
então isso ainda não temos data 
para acontecer o encaminhamento 
da nova lei”, explica Ailton Lima.

De acordo com o diretor da 
Sema, poderiam haver modifica-
ções no projeto durante a fase de 
consulta pública, contudo, segundo 
ele, no momento não há previsão 

de nenhuma alteração no projeto. 
“De acordo com a consulta pública 
poderíamos ter alterações, porém, 
com base na prévia, a princípio, 
não haverá modificações.”

CÂMARA DISCUTE CONTRATO
Em paralelo aos trabalhos da 

Secretaria de Meio Ambiente, a 
Câmara de Cascavel, mesmo antes 
de abrir o ano legislativo de 2022 
com as sessões ordinárias, volta 
a debater o novo modelo para o 
contrato do lixo. Desta vez, a verea-
dora Beth Leal (Republicanos) e o 
vereador Edson Souza (MDB) rea-
lizam na quinta-feira (27), às 14h, 
uma reunião para discutir com a 
comunidade o novo contrato.

A reunião é aber ta a toda a 
comunidade e será transmitida ao 
vivo pelas redes sociais da Câmara 
de Cascavel. 
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Diretores e profissionais de Tec-
nologia da Informação de cooperati-
vas do Brasil e Paraguai vão partici-
par, dias 8 e 9 de fevereiro, de um 
evento especial na programação do 
Show Rural Digital Coopavel. Eles tro-
carão experiências durante o Fórum 
de TI das Cooperativas. “Essa é uma 
oportunidade de compartilhar conhe-
cimentos e de receber informações 
sobre novidades e tendências de 
uma área cada vez mais estratégi-
cas para as cooperativas”, informa 
o gerente de TI da Coopavel, Rogério 
Aver. A tecnologia e a inovação são 
aliadas de primeira hora do agrone-
gócio e todo novo avanço é impor-
tante às cooperativas, diz o coorde-
nador geral do Show Rural Coopavel, 
Rogério Rizzardi.

PALESTRAS
O encontro acontecerá durante 

dois dias e trará a Cascavel alguns 
dos nomes mais conhecidos e res-
peitados no segmento de TI e sua 
junção com as cooperativas. No dia 
8, as palestras serão com André Car-
neiro, Ricardo Emmerich, Francisco 
Menezes e Adeildo Nascimento. 

Já no dia 9, os palestrantes serão 
Eduardo Polidoro e o presidente do 
Parque Tecnológico Itaipu, o general 
Eduardo Castelheira Garrido Alves.

HACKATHON
Além de palestras no segmento 

de TI, profissionais das mais dife-
rentes áreas vão formar equipes e 
participar de uma maratona de tec-
nologia durante o Show Rural Digital. 
O hackathon acontecerá nos dias 10 
e 11 de fevereiro e envolverá equi-
pes na solução de problemas reais 
enfrentados por agropecuaristas. “O 
desafio é, por meio da criatividade 
e do uso de inovações tecnológi-
cas, oferecer soluções aos desafios 
apresentados. Um júri especialmente 
formado vai escolher as melhores 
ideias”, diz o coordenador do SRD 
(Show Rural Digital), José Rodrigues 
da Costa Neto.

Os profissionais inscritos terão 
de seguir inúmeros cuidados, tudo 
para garantir a lisura em todas as 
etapas do processo. “Eles permane-
cerão no local da prova do início ao 
fim do desafio. O único foco e pro-
pósito será encontrar as melhores 

Cooperativa terão Fórum de TI e
Hackathon premiará os melhores

ASSESSORIA

respostas para os problemas apre-
sentados. E tudo com acompanha-
mento e monitoramento de pessoas 
especialmente preparadas para esse 
tipo de prova”, observa Neto.

PREMIAÇÃO
Nesta edição do hackathon, os 

organizadores decidiram entregar às 
três melhores equipes premiação 
em dinheiro. O primeiro lugar ficará 
com R$ 20 mil, o segundo com R$ 
10 mil e o terceiro com R$ 5 mil. 
Além disso, os profissionais des-
sas equipes terão a oportunidade 
de participar de projetos e de ações 
de incubação e de aceleração ofere-
cidas pelas empresas e instituições 
parceiras da Coopavel na realização 
da maratona.  
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 No mesmo dia em que começa 
um dos maiores eventos do agrone-
gócio no Brasil, no Show Rural Coo-
pavel, 7 de fevereiro, acontece tam-
bém o início das aulas na Escola de 
Inovação Agrícola, que vai funcionar 
no espaço físico da Agrotec (Escola 
Tecnológica Agropecuária), Setor do 
Parque de Agro inovação Fundetec 
(Fundação para o Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico). As 140 
vagas já foram preenchidas e, de 
acordo com o presidente da Funde-
tec, Alcione Gomes, há uma longa 
fila de espera. Dos 140 alunos que 
passarão o dia na instituição, 50 
ficarão no regime de internato.

“O que estamos propondo é 
de fato algo extraordinário. Propu-
semos que fosse não apenas um 
colégio agrícola, mas que fosse 

uma Escola de Inovação Agrícola, 
trazendo os alunos para um novo 
ambiente educacional condizente 
com tecnologia e inovação do 
tempo em que estamos vivendo”, 
disse Alcione Gomes, completando 
que “a realização desse projeto só 
foi possível devido a visão arrojada 
do prefeito Paranhos e do Gover-
nador Ratinho Junior, que logo de 
imediato encamparam a ideia, junto 
com o secretário de Estado da Edu-
cação, Renato Feder”.

A ESCOLA
A área destinada à instalação 

da Escola pertence à Fundetec e 
faz parte das instalações atuais da 
Agrotec. São cerca de 2 mil metros 
quadrados de edificações, com-
preendendo o bloco administrativo, 

salas de aula, guarita, alojamento 
denominado Espaço Piquiri, refeitó-
rio, auditório e biblioteca. A conces-
são é por quatro anos, renováveis 
por iguais períodos.

O projeto para implantação da 
instituição no município foi idealizado 
pelo presidente da Fundetec, Alcione 
Gomes, com apoio pelo deputado 
estadual Gugu Bueno e do vereador 
Professor Santello. “Com a aprova-
ção desse projeto, começa a concre-
tização do sonho em implantar um 
colégio nesses moldes em Cascavel. 
Isso tudo não seria possível se não 
tivéssemos o apoio de muitas pes-
soas”, disse o vereador Professor 
Santello, destacando também a par-
ticipação dos todos os vereadores na 
aprovação das relacionadas à Escola 
de Inovação Agrícola. 

Escola de Inovação Agrícola inicia
aulas junto com o Show rural 2022
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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
Com Mercúrio ficando retrógrado na sua Casa das Esperanças, seus pla-
nos e sonhos podem sofrer contratempos e atrasos, por isso, procure se 
organizar e agir com discrição. Se busca um love, existe a possibilidade de 
se envolver com um colega da faculdade ou alguém de fora.

Mercúrio começa o trânsito retrógrado na sua Casa da Fortuna e será 
bom se preocupar mais com as questões materiais. Procure avaliar o 
preço das coisas antes de comprar e preste atenção nas contas para 
não esquecer de pagar os boletos tudo. Já nos contatos, vale o ditado 
“a palavra é prata, o silêncio é ouro”.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Com Mercúrio em movimento retrógrado no seu paraíso astral, há 
risco de surgirem imprevistos, desencontros e mal-entendidos em seus 
contatos. Pra fugir de forrobodó e evitar distanciamentos, tenha calma e 
paciência, não se deixe levar pelo papo dos outros e não tenha pressa 
em tomar decisões. 

Logo no início desta quarta, Mercúrio fica retrógrado e a comunicação 
em casa pode ficar prejudicada. Pra embolar mais o meio de campo, 
assuntos do passado e questões mal resolvidas talvez venham à tona. 
Por isso, tenha mais cautela com discussões e procure resolver as 
desavenças com seu jeitinho diplomático.

Mercúrio começa a caminhar ao contrário hoje, o que deve influenciar 
sua comunicação, contatos e atividades. Para não se ver no meio de 
confusões, melhor ir com calma no falatório. À tarde, você deve contar 
com muita criatividade, inspiração, imaginação fértil e sensibilidade, o 
que tende a facilitar seus relacionamentos.

Câncer 21/06 a 21/07
Câncer do céu, sua quarta começa com Mercúrio andando pra trás 
na sua Casa dos Relacionamentos. E o que isso significa? Quer dizer 
que há risco de pintar treta nas relações pessoais e profissionais. 
Melhor deixar discussões importantes, acordos e alianças para depois.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Mercúrio fica retrógrado na sua Casa das Transformações e todo cui-
dado será pouco! Para evitar erros e atrasos, melhor redobrar a atenção 
em seus negócios, gastos, impostos, taxas, pesquisa, associações, 
contratos e escrita. No início da tarde, os astros derramam good vibes 
na carreira e há chance de ter sucesso.

Touro 21/04 a 20/05
Mercúrio desperta sua curiosidade, vontade de aprender e expandir 
a mente, mas começa a retrogradar hoje e pode trazer furdunço em 
seus contatos, planos de viagem e estudos, sobretudo se faz facul-
dade. E ainda redobre a atenção para não se envolver em fofocas e 
mal-entendidos.

Mercúrio começa a retrogradar no seu inferno astral e as coisas podem 
ficar tensas. Para evitar perrengues e mal-entendidos, melhor não 
contar com a sorte nem confiar cegamente nas pessoas. Há sinal de 
paixonite por alguém do trabalho, se não rola impedimento, é só chutar 
pra rede e gritar goool!!

 Mercúrio transita pelo seu signo, mas começa o movimento retrógrado 
hoje, influenciando a sua energia, o modo como age e até a imagem 
que passa para as pessoas. Não é uma boa hora para fazer planos, 
iniciar projetos ou mudar a aparência. Tenha mais paciência, atenção 
e concentração ao fazer suas coisas e ao se expressar.

A quarta começa com Mercúrio caminhando ao contrário na sua Casa 
do Trabalho, sinal de que precisará pensar bem antes de falar e ser 
mais formal com a chefia. Tente dedicar mais tempo e atenção às suas 
tarefas pra não precisar refazer depois e se sobrecarregar. Terminar o 
serviço é importante, mas não deixe sua saúde de lado!

Mercúrio favorece os seus interesses profissionais, mas como inicia 
o movimento retrógrado hoje, é melhor ter cautela ao se expressar, 
pois sua comunicação pode afetar sua reputação no serviço. Foque 
nas suas tarefas e deixe pra resolver questões pessoais depois do 
expediente, ok?!
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O reencontro do Cascavel com 
a torcida aurinegra estava pre-
visto para ocorrer no último fim de 
semana, mas precisou ser adiado. 
Isto porque o Rio Branco não ins-
creveu os jogadores no BID (Bole-
tim Informativo Diário) da CBF a 
tempo do duelo contra a Serpente, 
que estava marcado para sábado, 
às 19h. Sem condições de entrar 
em campo, o time de Paranaguá 
perdeu por W.O. 

Agora, depois de 105 dias, os 
torcedores vão poder retornar ao 
Estádio Olímpico Regional para ver 
o Cascavel em campo. Nesta noite, 
às 19h, a Serpente recebe o União, 
de Francisco Beltrão, pela segunda 
rodada do Paranaense. O último 
encontro entre time e torcida acon-
teceu na final do Estadual do ano 
passado, no dia 13 de outubro.

Na última sexta-feira (21), o Cas-
cavel recebeu a visita de alguns tor-
cedores durante o treinamento. O 
capitão Willian destacou a importân-
cia da presença da torcida nos jogos. 
“Foi muito benéfica essa ação que 
o clube fez junto com os torcedores. 
Foi muito legal ter essa presença. A 
torcida aqui é muito apaixonada e 
vai ao estádio em todos os jogos. 
Esperamos todos no estádio neste 
reencontro”, disse o zagueiro.

A diretoria do Cascavel tem rea-
lizado diversas ações para facilitar 
levar torcedor ao estádio e empur-
rar a Serpente em busca da vitória. 
Quem estiver com a camisa do time, 
por exemplo, tem o direito de pagar 
meia-entrada, tanto nas arquibanca-
das, quanto nas cadeiras cobertas. 
As crianças com até 10 anos têm 
entrada gratuita. Mas, é obrigatório 
o uso de máscara durante toda a 
permanência no estádio.

Paulo Baya voltou?
Um dos jogadores que fez boas temporadas pela Serpente marcando gols importan-

tes e que tem o carinho dos torcedores é o meia-atacante Paulo Baya. O atacante 
está voltando de uma temporada no futebol japonês e, apesar da expectativa cau-
sada pela inscrição do jogador no BID como atleta do Cascavel, o destino de Paulo 

Baya deverá ser o Avaí. Torcedores do time catarinense usaram as redes sociais para 
dar as boas-vindas ao jogador, que ainda não foi anunciado oficialmente. 

Cascavel reencontra torcida
no Olímpico, após 105 dias

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

Os torcedores que compraram o 
ingresso para o jogo contra o Rio 
Branco, poderão usá-lo no jogo de 
hoje, ou em qualquer outra par-
tida do Cascavel em casa pelo 
Estadual. Desta forma, a expecta-
tiva para esta noite é de um bom 
público. Após a partida de hoje, 
o Cascavel terá dois compromis-
sos fora de casa. No domingo 
(30) o time enfrenta o Cianorte, 
em Maringá, pois o gramado do 
estádio do Leão passa por obras. 
Já na outra quarta-feira (02/02) a 
Serpente vai até Ponta Grossa para 
jogar contra o Operário. 

REFORÇOS 
Nesta temporada o Cascavel 

novamente vai disputar três compe-
tições: Campeonato Paranaense, 
Copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro da Série D.  Em busca 

de tornar a Serpente ainda mais 
forte, a diretoria apresentou até 
o momento 11 reforços. Algumas 
“caras” são conhecidas por atua-
rem em grandes clubes do país, 
como o volante França, que já jogou 
no Palmeiras, e o lateral Mikael 
Doka, que pertence ao Santos e 
está emprestado ao Cascavel. 

Além de ter mantido os atacantes 
Léo Itaperuna, Carlos Henrique e o 
jovem Vinícius Balotelli, o Cascavel 
reforçou todo o setor ofensivo. Para 
jogar pelos lados, o clube trouxe: 
Samuel, que fez o gol do título da Série 
D para o Aparecidense no ano pas-
sado, Clebersom Tiarinha, ex-Remo e 
Sinop, Jajá, ex-Catanduvense e Pauli-
nho, formado pelo Sport. 

Já como homem de área, o clube 
contratou Núbio Flávio, que tem pas-
sagens por times do Nordeste, como 
Fortaleza, Treze e ABC.  
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