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PARANAENSE DA DIVISÃO DE ACESSO

HANDEBOL

Maringá FC tenta manter
a liderança em Cascavel

O Tricolor desafia o time do oeste após ser beneficiado por resultados da
primeira rodada O Pela mesma chave, Andraus Brasil e Paranavaí jogam às 11h
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Após uma semana inteira de
preparação, o Maringá FC enfrenta neste domingo o Cascavel CR, fora de casa. A partida
é válida pela 2ª rodada do quadrangular final da Divisão de
Acesso do Campeonato Paranaense, e esta marcada para as
15h30, no Estádio Municipal Arnaldo Bussado, em Cascavel.
O MFC largou na liderança
do grupo B após vencer, em
casa, o Andraus Brasil por 2 a

É CAMPEÃO! Time feminino do Sarandi/Sejuv/Ceob/LB9 trouxe
medalhas douradas de Cascavel. —FOTO: JC FRAGOSO

Sarandi comemora
ouro conquistado
na Copa Paraná
PROVEITOSA. Time maringaense teve uma semana inteira de preparação para jogo hoje. —FOTO: JCFRAGOSO

CASCAVEL- MARINGÁ FC
Paranaense da Divisão de Acesso
Estádio Olímpico, 15h30
Árbitro: Elvio Kertelt Legnani

Cascavel CR Enéias; Fabricio,
Jalnir, Bruno e Adriano; Lourenço,
Wellington, Fernando e Rafael;
Ronaldo e Danubio. Técnico: Marcos
Vanucci.
Maringá FC Dheimison; Danilo
Mohamed, Anderson Santos, Egon
e Prego (Chiquinho); Fabrício, Léo
Maringá (William Leandro), Marco
Aurélio e Andrezinho; Maikinho e Paulo
Morais. Técnico: Fernando Marchiori.

0, na primeira rodada e contar
com o empate em 1 a 1 entre Paranavaí e Cascavel. Para continuar bem na competição, Marchiori espera tirar pontos do
rival, mesmo longe da Cidade Canção. “O Cascavel empatou fora de casa com o Paranavaí na primeira rodada e acreditamos que será um duelo
duro, equilibrado, como tem
sido todos os jogos dessa fase”,
explica o treinador.
Titular na última partida, o lateral direito Rhuan fica de fora
do jogo de hoje por suspensão.
Danilo Mohamed deve retomar
o posto de titular. Outro que
pode estar voltando de contusão

é o meia Léo Maringá, além do lateral Chiquinho e dos atacantes
Lucas Vieira e Rodrigo Jesus.

Capitão
O capitão da equipe, Ander-

son Santos, ressalta o equilíbrio
entre ataque e defesa, que tem
sido destaque na campanha maringaense este ano. “Graças a
Deus no decorrer do campeonato estamos mantendo uma defesa sólida e temos atacantes
de qualidade que estão marcando em praticamente todos os
jogos”,”, analisa.
Também pelo grupo B, o Andraus Brasil recebe o Paranavaí
no Estádio Atílio Gionedis, em
Campo Largo, às 11h. Após partidas de ida e volta, o campeão
de cada grupo garante acesso à
Primeira Divisão do Paranaense, além de vaga na partida final,
valendo o título da Segundona.
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Com uma campanha irrepreensível, a equipe feminina do
Sarandi/Sejuv/Ceob/LB9 conquistou a medalha de ouro na
Copa Paraná de Handebol realizada no último final de semana em Cascavel. As meninas, sob comando técnico de
Edimilson Santos e a esposa
Larissa, foram a campeãs da
competição na categoria Sub17. O casal de colabores do
grupo, José Wlademir Garbuggio e Ediniz Zanin Garbuggio,
acompanhou a delegação.
Na grande final, as sarandienses venceram Alto Paraná
por 22 a 17. De quebra, a equi-

pe teve sua jogadora Sabrina
Lopes Gomes eleita como a
melhor na posição ocupando
lugar na seleção de destaques.
Outras equipes da região que
se destacaram foram as de Maringá e Marialva. As maringaense foram campeãs no feminino Sub-15; os meninos da Capital da Uva Fina ficaram com o título no masculino.
A competição promovida
pela Liga de Handebol do Paraná foi realizada, no fim de
semana, no Complexo Esportivo da Fundação Assis Gurgacz, em Cascavel. Durante
três dias, 36 equipes mediram
forças dentro de quadra pelo título estadual em três categorias, sendo anotados 2.068 gols,
uma média de 29 gols por jogo.

