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ABCZ traz Feira de Touros 
ao Show Rural e vai “levar 
Cascavel” para ExpoZebu

PÁGINA

07
Serpente quer manter a 
invencibilidade no ‘Ninho’ 
e encaminhar classificação

Educação de trânsito e cidadania na via pública é o foco do Projeto Rua Segura da Tran-
sitar, que foi retomado junto com o início deste ano letivo 2022. A volta presencial de 

estudantes de todos os níveis para os bancos escolares requer um lembrete importante 
quanto ao comportamento de todos os cidadãos na via pública. “Nosso objetivo é sempre 
preservar a vida no trânsito. Queremos uma convivência pacífica e segura de todos”, des-

taca a presidente da Transitar, Simoni Soares. l Pág. 4

Educação e conscientização
no trânsito na volta às aulas

Cisop completa um mês 
na nova estrutura com 
ampliação de consultas

l Pág. 3
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Nublado com 
pancadas de chuva
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Uma vontade de viver
Foi no dia 07de novembro de 2021. Depois de uma missa, na Paróquia 

Imaculado Coração de Maria, eis que eu desmaiei. Logo me levaram para um 
hospital em Cascavel. Feitos os primeiros exames, os resultados já indicaram 
tratar-se de um câncer no lóbulo frontal esquerdo. O que fazer? Qual decisão 
tomar? Padres da Arquidiocese de Cascavel, Dom Peruzzo e minha irmã Arlete 
decidiram pela minha ida a Curitiba. A decisão deu-se devido alguns recursos 
disponíveis na Capital (corante 5 Ala e Neuronavegador), além da presença 
do renomado médico, Dr. Ricardo Ramina.

Lembro-me do amigo Dom José Antônio Peruzzo, Arcebispo de 
Curitiba, do Pe. Gilmar e do Monsenhor Reginei José Modolo. E, como 
não lembrar de minha irmã, a Arlete Maria Baruffi Agostini, que ficou mais 
de 43 dias comigo, juntamente com os filhos Nícolas, Gabriela, os meus 
pais e padres da Arquidiocese que mais diretamente estiveram comigo em 
Curitiba: Pe. Divo, Pe. Edvanderson, Pe. Mauro, Pe. Lianor e Pe. Lucas. 
Agora, desde o dia 17/12, sem dúvidas, a presença do amigo Rogélio. 

O que aconteceu? Minha memória foi levemente tocada. Devo agora 
tomar os devidos tratamentos. Enfim, logo após, recebi antibióticos, três 
vezes ao dia, durante 35 dias. Foi de fato algo extraordinário. No dia 13 de 
janeiro de 2022, conclui os medicamentos, todos eles tomados pelas mãos 
dos assistentes médicos, na casa episcopal de Curitiba e de Cascavel. 
Enfim, daí iniciou o tempo da nossa radioterapia. Foram marcadas 6 sema-
nas. Até 03 de março, quando concluiremos. 

Tudo aconteceu logo após minha posse como Arcebispo de Cascavel. 
Ainda não consegui fazer uma volta por nossa Arquidiocese. Tenho ainda 
um grande povo a conhecer. Contudo, há também, um grande povo que 
rezou e reza por mim. Hoje, tenho uma vontade enorme de retornar a 
Cascavel, de recomeçar novamente. Por intercessão da Virgem Maria, sob 
o título de Nossa Senhora de Aparecida, vocês pediram o que era normal, 
a minha cura. Cura do vosso servo, daquele que a exemplo do Mestre veio 
para servir.  “Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida”.

Meu muito obrigado a todos que rezaram: todos mesmo! Não tive ainda 
o tempo de inteirar-me e de melhor conhecê-los, peço-vos um tempo, pois 
logo estarei pronto. 

De fato, levo para a minha vida, um desejo grande de servir. Hoje, 
não consigo imaginar algo diferente, pois vejo o quanto o amor por Jesus 
Cristo nos educa.  Neste tempo, experimentei vivamente que todos nós, 
povo de Deus, somos um em Cristo. Como é bom saber disso: quantas 
pessoas rezando por mim. Também, por quantos eu rezei nestes dias: 
foram muitos e muitos. Toda a nossa Arquidiocese eu tive presente nestes 
dias de oração, desde a manhã até a noite.

Queridos Arquidiocesanos, todos são convidados a seguir em frente, com 
a força do Espírito Santo, dos padres, dos religiosos e religiosas e de todos 
vocês, leigos e leigas que amam a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

Quando me pergunto sobre o que aconteceu, logo me veem à memória 
um fato curioso. Acho que se tivesse ficado onde estava, não estaria vencendo 
o câncer como estou vencendo. Sei que o caminho é desafiador, mas entendo 
que vim aqui, para que assim, tudo se encaminhe para que tudo fique bem.

Adelar Baruffi
Arcebispo de Cascavel

“Esse Show Rural será um 
grande evento para o Paraná 
e para o Brasil. Isso demons-

tra a força deste setor. Mesmo 
com a crise que tivemos por conta 

da falta de chuva que resultou 
na quebra de produção, os 

números são bons”

“O agro é forte, 
nossos produtores 

olham sempre para frente 
e continuam produzindo 
mesmo diante de crises, 
pois conhecem a nossa 
essência e a força 

que vem do campo”

Sol
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‘‘
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Leonaldo Paranhos, prefeito de Cascavel, sobre a 34ª edição 
do Show Rural Coopavel
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Foz do Iguaçu - A partir do 
dia 14 de fevereiro, o Com-
plexo Turístico Itaipu deixa 
de atender às terças-feiras, 
por questões operacionais. 
O dia foi escolhido conside-
rando o fechamento do Par-
que Nacional do Iguaçu e do 
Marco das Três Fronteiras 
nas segundas-feiras – assim, 
os turistas poderão organizar 
os passeios de forma a não 
perder nenhum atrativo.

Segundo o gerente-geral 
do CTI (Complexo Turístico 
Itaipu, Yuri Benites, a medida 
permitirá que a limpeza e 
manutenção dos espaços 
seja realizada num dia único, 

Foz do Iguaçu - A nova Ponte da 
Integração Brasil – Paraguai, em 
Foz do Iguaçu, atingiu 76% de 
conclusão em janeiro. A obra é 
uma parceria entre Governo do 
Paraná, governo federal e Itaipu 
Binacional, sendo executada 
pelo DER-PR (Departamento 
de Estradas de Rodagem do 
Paraná). Os trabalhos permane-
cem concentrados no tabuleiro 
da ponte, por onde vão passar 
os veículos e pedestres. 

Na margem brasileira, 
foram posicionadas e con-
cretadas lajes pré-moldadas 
sobre a aduela metálica 6.07, 
com tensionamento do 4º par 
de estais de retaguarda e 7º 
par de estais no vão central. 
Também foi lançada a aduela 
metálica 6.08 no vão central, 
enquanto no canteiro de obras 
estão sendo pré-montadas as 
aduelas 6.09, 6.10 e 6.11.

Ponte da Integração Brasil-Paraguai 
alcança 76% de execução das obras

HORÁRIOS
l Itaipu Panorâmica: saídas a cada meia hora, das 8h30 às 17h;
l Itaipu Iluminada: sextas e sábados, às 19h;
l Itaipu By Bike: sábados às 8h30 e domingos, às 16h;
l Itaipu Refúgio Biológico: de quarta-feira a segunda-feira 
com quatro saídas diárias – 9h30, 10h30, 14h30 e 15h30;
l Ecomuseu Itinerante: o funcionamento do espaço, que está 
no Centro de Recepção de Visitantes, será das 8h30 às 17h00, 
exceto às sextas e sábados, quando fica aberto até as 19h. 

sem impactar na experiência 
do visitante. “A medida auxilia 
nos aspectos de qualidade do 
atrativo, treinamentos e capa-
citações da equipe. Seguimos 
confiantes numa pronta reto-
mada da demanda turís-
tica e, consequentemente,  

no retorno da abertura diária”, 
afirma.

A decisão é temporária e 
poderá ser revista. Para mais 
informações e compra ante-
cipada de ingressos, basta 
acessar o site https://www.
turismoitaipu.com.br. 

Complexo Turístico Itaipu funcionará em novo horário

Na margem paraguaia, 
foram posicionadas e con-
cretadas lajes pré-moldadas 
sobre a aduela metálica 5.05, 
com tensionamento do 3º par 
de estais de retaguarda e 5º par 
de estais no vão central. Tam-
bém foi posicionada a aduela 
5.06 no vão central, com as 
aduelas 5.07, 5.08, 5.09 e 5.10 
estando em pré-montagem no 
canteiro de obras.

Esse é o sistema da insta-
lação dos estaios, que darão 
estabilidade e segurança para 
a estrutura. A ponte terá 760 
metros de comprimento e 
um vão-livre de 470 metros 
– o maior da América Latina. 
Serão duas pistas simples com 
3,6 metros de largura, acosta-
mento de três metros e calçada 
de 1,7 metro nas laterais. Até 
agora já foram investidos apro-
ximadamente R$ 177 milhões 

na obra, recursos da Itaipu. O 
andamento da Ponte da Inte-
gração é detalhado mensal-
mente em informativo digital, 
disponível no portal do DER/
PR e também enviado por 
e-mail para quem se inscre-
ver nesta página.

ACESSO
Na obra de implantação da 

rodovia de acesso entre a nova 

ponte e a BR-277, a perimetral 
leste de Foz do Iguaçu, os tra-
balhos continuam avançando 
no viaduto da Avenida General 
Meira, no viaduto de acesso à 
Ponte Tancredo Neves e no 
viaduto da BR-469. Também 
avançam os serviços da nova 
aduana Brasil – Argentina, com 
cerca de 30.000 m³ de argila já 
tendo sido lançados para com-
pactação de aterro no local da 

futura edificação.
O projeto da nova rodovia 

prevê um contorno do períme-
tro urbano de Foz do Iguaçu par-
tindo da nova ponte, em uma 
extensão de 15 quilômetros. 
Serão seis interseções em des-
nível: Av. General Meira, acesso 
à Ponte Tancredo Neves, Av. das 
Cataratas (BR-469), Av. Felipe 
Wandscheer, Av. República 
Argentina e BR-277.
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Cisop: nova estrutura e mais 
médicos ampliam atendimento

Cascavel – O Cisop (Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Oeste do 
Paraná) terá um reforço de mais 20 
médicos especialistas para atendi-
mento ao público dos 25 municípios 
do Oeste. Foram contratados para 
reforçar o atendimento maios quatro 
médicos ginecologistas, quatro cirur-
giões geral, quatro ortopedistas, três 
cardiologistas, dois dermatologistas, 
um endocrinologista, um alergista e 
um coloproctologista. A expectativa é 
que com estes novos profissionais, 
três mil consultas a mais sejam rea-
lizadas ao mês.

O Cisop que passou a funcionar 
na sua nova sede desde o dia 3 
de janeiro, também divulgou o pri-
meiro balanço de consultas do ano. 
Segundo levantamento repassado 
pela direção do consórcio, do dia 3 
até o dia 31 de janeiro foram reali-
zadas 10.401 consultas médicas, 
um aumento de 15% em compa-
ração ao mesmo período do ano 
passado, quando foram registradas 
9.122 consultas. 

Além disso, foi ampliado de 32 
para 34 a quantidade de especia-
lidades médicas. O aumento havia 
sido anunciado pelo presidente do 

Saúde de Cascavel contrata servidores
A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel por meio da Divisão de Gestão de 

Pessoas, recepcionou no início desta semana (7) os novos servidores convocados por 
meio de concurso público realizado pela Prefeitura de Cascavel. São 21 servidores que 
fazem parte da primeira etapa das 144 contratações já anunciadas para a Saúde no pri-

meiro trimestre de 2022. Entre os novos servidores há administradores hospitalares, 
enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e agentes comunitários de 
saúde que integrarão as equipes das unidades e serviços de saúde, dando um suporte 

ao quadro de pessoal que já atua nos atendimentos a população.

Cisop, Vlademir Barella, ainda na 
inauguração da nova estrutura. 

Segundo o relatório, no mês de 
janeiro também ocorreu um acres-
cimento de médicos em compara-
ção ao mesmo período do ano pas-
sado. Este ano o quadro é de 103 
profissionais, 13 a mais do que em 
2021. Além dos médicos, o Cisop 
conta ainda com 110 funcioná-
rios. O número de atendimentos 
também aumentou, passando de 
6.432 em janeiro do ano passado 
para 8.779 este ano.

NOVA ESTRUTURA
No dia 3 de fevereiro completou 

o primeiro mês de funcionamento 
da nova sede do Cisop. O prédio 
que estava sendo construído desde 
2014, tem área de 4,6 mil metros 

quadrados e 126 salas de atendi-
mento, comportando atendimento 
especializado para uma população 
de 550 mil pessoas de 25 municí-
pios. Pelo consórcio, são realiza-
das de 15 mil a 18 mil consultas 
por mês, além de aproximada-
mente 100 mil exames. A expec-
tativa é que atendimentos sejam 
ampliados na nova sede chegando 
a pelo menos 20 mil consultas.

A estrutura conta ainda com aten-
dimento materno-infantil, anfiteatro 
de 200 lugares, um centro de distri-
buição de medicamentos e consul-
tórios equipados com tecnologia de 
ponta para realização de pequenos 
procedimentos ortopédicos e derma-
tológicos, além de cirurgias plásti-
cas, intervenções odontológicas e 
o chamado ambulatório de feridos.

NOVA estrutura do Cisop completou primeiro de funcionamento com ampliação de profissionais de aumento de 15% no número de consultas
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Rua Segura: respeito e convivência 
pacífica no trânsito na volta às aulas

Educação de trânsito e cida-
dania na via pública é o foco do 
Projeto Rua Segura da Transitar, 
que foi retomado junto com o iní-
cio deste ano letivo 2022. A volta 
presencial de estudantes de todos 
os níveis para os bancos escola-
res requer um lembrete impor-
tante quanto ao comportamento 
dos cidadãos envolvidos, sejam 
eles pais, professores, crianças, 
adolescentes e demais condutores 
que transitam pelo entorno, per-
missionários do transporte escolar 
e demais usuários da via pública.

As áreas escolares são locais 
onde há constante conflito no 
embarque e desembarque de 
alunos, principalmente quanto 
ao respeito às vagas especiais 
e a do transporte escolar, asso-
ciado à tradicional paradinha em 
fila dupla que atrapalha o trânsito 
da maioria e, ainda, no que diz 
respeito ao compor tamento de 
todos os condutores em relação 
à sinalização da faixa de pedes-
tres. Há ainda a estacionada 
“por uns minutinhos” no abrigo 
do ônibus ou em frente a um por-
tão, que também são atitudes 
que ferem o Código de Trânsito 

 TRANSITAR

Brasileiro e inter ferem na vida da 
coletividade.

“Esses são comportamentos 
comuns, normalmente de quem 
sai de casa atrasado, em cima da 
hora, e pensa apenas no seu con-
for to, esquecendo que vivemos 
em comunidade. São essas atitu-
des que normalmente ameaçam a 
segurança do trânsito, pois geram 
pressa, desatenção e acidentes, 
alguns de grande gravidade. É 
nisso que queremos focar, pois 
as pessoas que transpor tam 
crianças estão sendo referência 
na formação dos futuros condu-
tores, e devem dar um exemplo 
de trânsito humano e solidário”, 
enfatiza a encarregada do setor 
de Educação e Cidadania da Tran-
sitar, Luciane de Moura.

PROJETO UNIVERSIDADE 
EM CAMPO

Além das orientações aos con-
dutores envolvidos com estudantes 
do ensino fundamental, a Transitar 
inclui na programação os estudantes 
condutores universitários, por meio 
do Projeto Universidade em Campo, 
jovens do ensino superior e alunos 
da rede estadual e privada.

“Nosso objetivo é sempre pre-
servar a vida no trânsito. Queremos 
uma convivência pacífica e segura 
de todos, mas principalmente 
menos perdas de vidas prematu-
ramente; estatísticas mostram que 
jovens são as principais vítimas 
da imprudência e com esforço de 
todos podemos mudar essa rea-
lidade”, destaca a presidente da 
Transitar, Simoni Soares.
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Presente no Show Rural, ABCZ vai 
“levar Cascavel” para a ExpoZebu

Presente no 34º Show Rural Coo-
pavel, o presidente da ABCZ, Rivaldo 
Machado Borges, fez um convite espe-
cial ao presidente Dilvo Grolli: “Esta-
mos com vocês há anos, aqui em Cas-
cavel. Ajudamos a estruturar a área 
pecuária deste belo evento, agora, 
queremos o senhor lá, em Uberaba 
(Goiás) para prestigiar a ExpoZebu”. 

“A ExpoZebu é para a pecuá-
ria brasileira o que o Show Rural 
Coopavel é para a agricultura. Terei 
grande satisfação em participar 
desse evento que mostra o melhor 
das raças e da genética bovina bra-
sileira”, afirmou Dilvo. A diretoria 
da Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebuínos participa com 
vários de seus membros no 34º 
Show Rural Coopavel. A ExpoZebu 

chega à sua edição de número 87.

FEIRA
Uma das principais novidades 

que a ABCZ traz para o Show Rural 
Coopavel é a Feira de Touros e 
Fêmeas do Pró-Genética, que foi 
desenhada para se adaptar ao atual 
status do Paraná, que em maio de 
2021 conquistou condição de área 
livre da febre aftosa. Durante o 
evento serão comercializados ani-
mais de genética melhoradora que 
prometem aumentar a produção de 
carne e leite nas pequenas e médias 
propriedades rurais.

Com 103 anos, a ABCZ insere 
importantes avanços nas raças 
zebuínas no Brasil. “Uma das gran-
des transformações foi reduzir o 

tempo de abate de oito para dois 
anos, resultado de muito tempo de 
melhoramentos e avanços em gené-
tica”, segundo Rivaldo. O presidente 
da ABCZ ressaltou, na conversa com 
Dilvo Grolli, a postura dos agrope-
cuaristas e empreendedores numa 
época tão difícil devido à pandemia. 
“Não nos encolhemos. Inovamos e 
seguimos crescendo”, afirmou.

ASSESSORIA

NIVALDO e Dilvo Grolli em encontro na tarde desta 
segunda-feira
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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 período que antecede seu aniversário é perfeito para você refletir 
sobre as coisas que conquistou até aqui e definir novas metas para 
o ciclo que vai começar. Respeite o desejo de ficar mais quieta no 
seu canto e aproveite para refletir sobre tudo que é mais importante 
para você.

A Lua na Casa das Alianças anuncia uma fase muito favorável para 
você se unir aos colegas, trabalhar em equipe ou firmar sociedade 
com pessoas de confiança. Sol e Saturno na Casa 3 vão ajudá-la a 
fazer bons acordos e recomendam que você formalize qualquer acordo 
colocando as coisas no papel. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai acordar cheia (o) de entusiasmo, simpatia e bom humor, o que 
deve contagiar as pessoas ao seu redor. Seu signo é um exemplo de 
competência no trabalho, e isso está ainda mais forte agora, com Sol 
e Saturno na Casa 6. Para ajudar, a Lua na Casa 10 deixa você com 
mais ambição para batalhar por reconhecimento.

A Lua na Casa 9 desperta curiosidade e uma vontade maior de apren-
der. Bom momento para investir nos estudos, fazer cursos, treinamen-
tos, aprender um novo idioma, tudo que possa abrir novas portas para 
você na carreira. Sol e Saturno indicam muita criatividade. Aposte na 
simpatia para cativar as pessoas.

Mudanças e imprevistos podem mexer com as suas emoções e devem 
deixar seu dia bem agitado. No trabalho, procure mostrar que é flexível 
e sabe se adaptar às situações. Pode transformar um desafio em uma 
boa oportunidade de sucesso.  Vai ser fácil envolver quem deseja, seja 
na conquista ou na vida a dois.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua na Casa 12 te deixa ainda mais emotivo e sensível. No convívio 
com parentes, colegas e amigos, procure se cercar de pessoas alegres 
e otimistas. Aquelas que têm o dom de sempre levantar o seu astral e 
a sua autoestima. Haverá momentos no dia em que você vai querer se 
isolar e ficar mais quieto no seu canto, respeite esse desejo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sonhos e pressentimentos podem ajudar você a encontrar a solução 
para um problema ou preocupação: siga sua intuição. Hoje a Lua chega 
a Gêmeos e destaca todo o seu potencial. Use e abuse do seu poder 
de comunicação para fazer contatos, acordos, para apresentar ideias 
e convencer as pessoas. 

Touro 21/04 a 20/05
Bem cedinho, você pode se alegrar com alguma coisa ou notícia rela-
cionada a alguém que mora longe. A Lua chega à Casa das Finanças 
e aumenta o seu desejo de melhorar de vida.  Na hora das paqueras, 
você vai querer segurança e será bem exigente nas escolhas. 

Seu entusiasmo será contagiante e pode servir de inspiração para 
os colegas. Você também conta com doses extras de criatividade e 
pode ter ideias ainda mais inovadoras no trabalho. A Lua em Gêmeos 
recomenda que você use toda sua simpatia e boa lábia para conseguir 
o que deseja, e esta dica vale para todos os setores, viu?

A Lua na Casa 6 deixa você mais focada no trabalho. Procure organizar 
bem as tarefas para garantir que vai cumprir tudo sem atropelos. Com 
Marte e Plutão em Capricórnio, você terá determinação extra para cor-
rer atrás dos seus objetivos, mostrar iniciativa e liderança no emprego.

Marte, Vênus e Plutão na Casa 6 te deixam com muita determinação no 
trabalho. Você também será muito prestativa (o), o que deve melhorar o 
relacionamento com chefes, colegas e clientes. Com a Lua na Casa 11 
e Sol e Saturno na Casa 7, você terá sucesso em todo tipo de parceria 
ou sociedade que fizer. 

A Lua na Casa 3 realça o seu poder de comunicação e indica um bom 
momento para apresentar ideias, propostas e reivindicações no trabalho. 
O astral também é promissor para quem está em busca de emprego: 
distribua seu currículo, faça contatos e participe das entrevistas, pois você 
vai se expressar bem e terá mais chances de conseguir uma boa vaga.

Solução

BANCO 30
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PERURTOH

GMARASMO
ACOVARDAR
DOERDODA
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Espécie

de tambor

Falta de
atividade
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ao "G"
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4/cais — iptu. 5/tarol. 6/charme — mártir.
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Serpente defende invencibilidade 
contra Gralha no Olímpico Regional

O Cascavel entra em campo na 
noite desta quarta-feira (9) para 
enfrentar o Paraná Clube, pela 6ª 
rodada do Paranaense. O jogo será 
realizado às 21h30 no Estádio 
Olímpico Regional, onde a Serpente 
busca embalar de vez na competição 
e encaminhar a classificação rumo à 
segunda fase do campeonato. 

Depois da derrota por 4 a 0 
diante do Operário na 4ª rodada, 
o time teve pronta recuperação na 
vitória sobre o Londrina por 2 a 0, 
jogando em casa no último domingo. 
O jogo teve sabor de revanche para o 
Cascavel, que foi vice-campeão para-
naense em 2021 ao perder para o 
Tubarão nas penalidades. 

O técnico Tcheco acredita que 
apesar da má fase do Paraná, que 
tem apenas três pontos em cinco 
jogos, a partida será complicada. 
“Nós não podemos pensar que vai 
ser um jogo fácil, ou um jogo que 
já está ganho. O Paraná deve vir 
com um time mais competitivo, 
porque senão pode se complicar 
na tabela”, disse o treinador.

Contudo, o comandante da Ser-
pente destacou a importância da 
torcida, que tem empurrado o time 
em busca das vitórias. “Nós temos 
nossos objetivos, principalmente 
diante do torcedor que nos apoia 

e sempre passa energia positiva 
para o time”, ressaltou Tcheco.

Com 10 pontos, o Cascavel 
ocupa a 4ª colocação na tabela, 
apenas dois pontos atrás do Ope-
rário, que lidera o estadual. No fim 
de semana a Serpente vai até a 
Capital para enfrentar o Coritiba, 
no domingo (13), às 18h30, no 
Estádio Couto Pereira.

INVENCIBILIDADE
No jogo desta noite o Cascavel 

defende uma invencibilidade de 20 
jogos em casa pelo Campeonato 
Paranaense. A última derrota em 
casa pelo Estadual aconteceu no dia 
21 de março de 2019, quando o time 
foi superado pelo Rio Branco por 1 a 0. 

Desde então, dos 20 jogos 
que o Cascavel disputou no Olím-
pico, foram 13 vitórias e sete 
empates. O time marcou 34 gols 

(considerando 3 gols do WO contra 
o Rio Branco), e sofreu apenas 10, 
aproveitamento de 76%.

Tcheco tem feito mudanças em 
todos os setores para encontrar 
um time ideal. O zagueiro Willian 
Gomes tem atuado como volante 
nos últimos dois jogos. O jogador, 
que é um dos responsáveis pelo 
bom retrospecto defensivo da Ser-
pente, destacou o equilíbrio do time, 
especialmente jogando no Olímpico. 
“Temos mostrado a nossa força, que 
vem desde 2020. Nosso time muito 
aguerrido dentro de casa, com muita 
qualidade ofensiva e ao mesmo 
tempo sabe se defender bem”, 
comentou o capitão.

Nesta temporada, a Serpente 
está com 100% de aproveitamento 
em seus domínios, com três vitó-
rias em três jogos, e apenas um 
gol sofrido.

 DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL
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E S C O L H A

COOPERAR
#vemjuntojogar

Com confiança, invista na ousadia
e dê crédito à superação.

DRIBLE.

C R E S O L . C O M . B R Assista o
Manifesto aqui:
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