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Cooperados do Sistema 
Cresol Baser ampliam 

cota capital com 
recebimentos de juros  
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Após 2021 histórico, Cascavel
acelera preparação para 2022 
Atual vice-campeão paranaense, o Futebol Clube Cascavel tem sete reforços para a temporada 2022. 
Jamerson, Mikael Doka, França, Fabrício Bigode, Alex Nemmetz, Samuel e Núbio Flávio já estão adap-
tados ao “ninho” da Serpente Aurinegra que tem mais dois amistosos antes da estreia marcada para 
o dia 23, em casa, contra o Rio Branco. Antes, mais dois amistosos: hoje (12), contra o Maringá, no 

campo da Associação da Coopavel, e no sábado, no Estádio Olímpico, contra o Cianorte. l Pág. 7
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Nublado com 
pancadas de chuva
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A disciplina nos ajuda a viver melhor
Na vida, muitas vezes, fomos carregados pela disciplina, rígida 

e exigente. Percebemos, em nosso tempo, que muitas situações e 
concepções de vida desprezam a disciplina. Pensamos conseguir 
as coisas sem disciplina. Um ditado dos monges diz: “quem luta 
sem método, luta em vão”. Há que ter métodos claros para conse-
guir aprender e crescer.  

Um autor chamado John Bradshaw acha que a disciplina é a 
“arte de diminuir o sofrimento da vida”. Sem disciplina a pessoa 
sofre consigo mesma, sofre com sua confusão interior e exterior. 
Um outro autor diz que a disciplina gostaria de fazer com que pudés-
semos nos alegrar sempre em toda parte.

Na disciplina aprendemos a viver nossa própria vida, ao invés 
de sermos vividos. Ajuda a tomar nossa vida nas mãos, dar-lhe a 
feição e forma. Os gregos falam também de “ascese”, que é exer-
cício, treinamento. O esportista treina para alcançar sua meta, o 
filósofo se exercita na liberdade interior. 

O vício, por exemplo, não se muda sem ascese.  A ascese não é 
simples, mas um treinamento consciente da liberdade interior. Dela 
faz parte também a renúncia. Sem renúncia, dizem os psicólogos, 
a criança não consegue desenvolver um “eu”, uma personalidade 
forte e saudável. Quem precisa satisfazer sempre, de imediato, 
suas necessidades e desejos não crescerá. É preciso suportar as 
carências para, então, desenvolver a capacidade. A ascese me dá 
o sentimento de eu não ser apenas vítima de minha educação, mas 
de poder constituir eu mesmo minha vida. Ascese dá prazer à vida. 
Tenho prazer em me exercitar, em desenvolver minha capacidade. 

Sem esse prazer de viver não se pode dominar o vício. Quem 
aprende na ascese a adiar uma necessidade saberá gozar o prazer 
de viver. A ascese aumenta o gozo, ao passo que vício impede o 
verdadeiro gozo e a verdadeira alegria. Por isso, que nós possamos 
perceber que a disciplina faz bem. Dar tudo à mão das pessoas 
não é bom. A vida é exigente e precisa da disciplina e da renúncia. 
Muita paz pra você!

Padre Ezequiel Dal Pozzo
contato@padreezequiel.com.br

“Devido à pandemia, o 
Contran havia interrom-
pido por tempo indeter-
minado o prazo para a 

conclusão deste processo. 
Agora, o candidato deve 
se atentar para não 

deixar o prazo passar 
e perder o processo”. 

“Mas, para os que 
se matricularam 
este ano, um ano 

é tempo suficiente para 
a conclusão de um 
processo de forma-
ção de condutor”

Wagner Mesquita, dire-
tor-geral do Detran, sobre 
retomada do prazo de um 

ano para obtenção 
da CNH
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Curitiba - O primeiro sorteio 
de 2022 do Programa Nota 
Paraná foi transmitido ontem 
(11) pela página no Facebook 
da Secretaria da Fazenda e o 
mais novo milionário do Estado 
é morador de Wenceslau Braz, 
município localizado na região 
Norte. O segundo maior prêmio, 
no valor de R$ 200 mil, foi para 
um morador de Cascavel. Além 
desses, foram sorteados 40 prê-
mios de R$ 10 mil e 40 mil prê-
mios de R$ 10.

Ainda nesta semana os ven-
cedores serão notificados pela 
coordenação do programa e 

terão os valores depositados 
nas contas-correntes cadastra-
das.  No caso das instituições, 
foram sorteados 10 prêmios de 
R$ 20 mil e 20 mil prêmios de 
R$ 100. O Nota Paraná também 
fez os sorteios do programa 
Paraná Pay. Mensalmente são 
distribuídos créditos para uti-
lização em estabelecimen-
tos turísticos do Estado, com 
sorteios de 8 mil prêmios de  
R$ 100, totalizando R$ 800 mil.

CRÉDITOS
Na última segunda-feira 

(10) o programa liberou os 

créditos gerados pelas com-
pras feitas no mês de outubro. 
No total foram disponibiliza-
dos R$ 21,8 milhões dividi-
dos entre as atividades eco-
nômicas (varejo, atacado e 
combustível), sendo R$ 19,3 
milhões para consumido-
res com CPF identificado e  
R$ 2,5 milhões para entida-
des sociais cadastradas. 

Desse total, aproximada-
mente R$ 10 milhões foram 
devolvidos aos contribuintes 
referentes à atividade eco-
nômica de varejo dos postos  
de combustível. 

‘Onda de calor’ da América do Sul 
terá impacto menor no Paraná
Curitiba - Uma intensa onda 
de calor e de tempo seco se 
intensificou no centro-norte da 
Argentina e o Uruguai entre 10 
e 18 de janeiro e deve ocasio-
nar um período de tempera-
turas bastante elevadas para 
os países vizinhos, segundo 
previsões meteorológicas de 
institutos da América do Sul. 
Os reflexos também serão 
sentidos no Rio Grande do Sul 
e no Paraguai. Nessas regiões, 
devido à ausência de precipita-
ção causada pelo tempo seco, 
o ambiente atmosférico será 
muito favorável para o forte 
aquecimento atmosférico, per-
sistente por vários dias.

O Simepar (Sistema de 
Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná) informou 
, ainda no início da semana, 
que essa onda prevista para 
os próximos dias não será 
intensa no Estado, apesar da 

probabilidade de tempo mais 
abafado. O Paraná continuará 
a registrar chuvas irregulares, 
justamente devido ao aqueci-
mento atmosférico e disponibi-
lidade de umidade no ar. 

No Paraná, segundo o 
Simepar, as regiões que serão 
mais afetadas pelo calor per-
sistente serão os setores que 
na última semana já registra-
ram temperaturas elevadas, 
como o Oeste, o Sudoeste, o 
Norte e o Noroeste. Na metade 
de janeiro, entre 14 e 18, as 
regiões Sul, Campos Gerais, 
Central e Leste (Curitiba e 
Litoral) também vão regis-
trar temperaturas altas, típi-
cas do verão, mas nada fora  
da normalidade.

“Mesmo que o Paraná não 
seja impactado diretamente 
pela forte onda de calor que 
está em intensificação nos paí-
ses vizinhos, devem-se manter 

os cuidados recomendados 
pelos órgãos de saúde pública, 
como o uso de protetor solar, 
evitar exercícios físicos no 
período mais crítico do dia, 
entre 10 e 16h, além de fazer 
a ingestão de bastante líquido 
para evitar a desidratação”, 
afirma o Simepar, em nota .

“PÓS-FRIO”
A notícia de tempo bom 

espanta o “frio de verão” 
que tomou conta de parte do 
Estado no final de semana. 
Segundo o Simepar, as tem-
peraturas mínimas chegaram 
a 13,1° C em Palmas, 13,9° C 
em Guarapuava, 14,4° C em 
Inácio Martins, 14,6° C em 
General Carneiro e Cascavel 
e 16,1° C em Curitiba. Mesmo 
com o aumento da tempera-
tura, a semana ainda deve ser 
chuvosa na região Leste, Norte  
e Noroeste. 

AEN

Contribuintes de Wenceslau Braz e
Cascavel sorteados no Nota Paraná

AEN
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Segurança Pública de Cascavel tem 
reforço com recursos de R$ 30 mi

O setor de segurança pública 
de Cascavel vai receber melhorias 
nos próximos meses, tanto para a 
população, quanto para os profis-
sionais que atuam no setor. Ontem 
(11), o Secretário de Estado da 
Segurança Pública do Paraná, Coro-
nel Romulo Marinho Soares, esteve 
em Cascavel para reunião com o 
prefeito Leonaldo Paranhos e auto-
ridades municipais e estaduais. 

Antes do encontro, o secretário 
Romulo Marinho andou por alguns 
locais da cidade e anotou deman-
das que serão encaminhadas ao 
governador Ratinho Junior. 

Segundo o secretário, a reunião 
serviu para traçar o planejamento 
de 2022 e também para anunciar 
obras importantes, como a cons-
trução da Delegacia Cidadã. O 
investimento para esta unidade é 
de R$ 7,3 milhões, oriundos de um 
acordo com o BID (Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento). “Até o 
final do mês vamos iniciar a obra, 
que vai proporcionar à Polícia Civil 
de Cascavel trabalhar de forma 
integrada com a sociedade”, disse.

“Este é um dia histórico para 
a segurança  pública  de Casca-
vel”, disse o prefeito Paranhos 
com ao anúncio feito pelo Coro-
nel Marinho, de investimentos de 
quase R$ 32 milhões na cidade. 
“São  grandes projetos  que trarão  
mais segurança  para a população.  
Teremos aqui a sede própria  do 
5º Comando Regional, teremos a 
Escola de Formação de  Soldados  
da Polícia  Militar, a construção  
da Delegacia Cidadã, também o 
projeto  de vídeo-monitoramento  
Olho Vivo, entrega de 10 motos 
BMW, para a Polícia Militar e o 
anúncio da entrega de mais 20 
veículos para a corporação. A 

escola de formação de policiais 
que será um legado extraordiná-
rio. Esta escola vai formar todo 
ano 300 policiais que morarão 
aqui por 10 meses”, comemorou 
o prefeito Paranhos

5º COMANDO
A construção da sede do 5º 

Comando Regional,  é um sonho 
antigo . “Amanhã (12) conhecere-
mos a empresa vencedora da lici-
tação para a construção do prédio. 
R$ 11 milhões serão investidos 
nesta obra”, explicou o Secretário 
de Segurança do Paraná, Rômulo 
Marinho Soares.  Ele disse ainda 
que “existe ideia de ampliar a 
companhia que opera com motos 
em Cascavel e ampliar a força de 
choque  em  razão do concurso 
público de 3, 5 mil  profissionais 
que estamos consolidando a par-
tir de abril com a capacitação des-
tes servidores”.

GUARDA MUNICIPAIS
Durante a solenidade, o pre-

feito Paranhos e o Secretário de 
Segurança do Paraná, assinaram 

convênio de cooperação técnica 
para a capacitação de 100 novos 
Guardas Municipais, já aprova-
dos em concurso. Os GMs, serão 
capacitados por policiais militares. 
O curso permitirá aos servidores 
municipais obter autorização para 
porte funcional de arma de fogo e 
também capacitação para emprego 
de equipamentos não letais.

TECNOLOGIA
O Secretário de segurança 

Pública do Estado, junto com os 
secretários de segurança pública 
e proteção à comunidade, Antônio 
Volnei dos Santos e Alcione Gomes 
da Fundetec, também conheceu as 
tecnologias embarcadas usadas 
pela Guarda Municipal durante o 
trabalho realizado nas ruas. “Cas-
cavel nos surpreende. Toda vez 
que venho aqui  há uma novidade 
a ser apresentada, na segurança 
da população. Cascavel está bem 
à frente de muitos  outros municí-
pios, no que diz respeito a inves-
timentos em segurança pública 
comunitária”, falou,  Rômulo Mari-
nho Soares.
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Saúde de Cascavel realiza 
o primeiro Liraa de 2022

A Vigilância em Saúde Ambien-
tal através do Setor de Controle 
de Endemias realizará nos dias 
17, 18 e 19 de janeiro de 2022 o 
1º Liraa (Levantamento de Índice 
rápido e amostral).  Os agentes 
de endemias estão vistoriando 
aproximadamente 4.733 imóveis 
neste período, para o levanta-
mento do índice de Infestação da 
cidade. No último ciclo realizado 
em outubro de 2021, Cascavel 
registrou 1.1% (médio risco) para 
infestação geral, porém, algumas 
localidades ficaram com índice 
acima de 1% ( médio risco) con-
forme preconizado pelo Ministério 
da Saúde.

Os quar teirões sor teados 
estão distribuídos em 122 locali-
dades cadastradas no Programa 
de Controle de Endemias, ou seja, 
serão realizadas visitas em todos 
os bairros do Município. Durante a 
realização do Liraa é realizada téc-
nica de pesquisa larvária sendo 
coletadas larvas em  100% dos 
depósitos encontrados em cada 
domicílio, o que permite além de 

quantificar as amostras, identi-
ficar o tipo de criadouro, eviden-
ciando a prevalência de criadouros 
em cada amostra coletada. Sendo 
assim, mesmo os imóveis que 
já foram visitados recentemente 
serão inspecionados novamente.

A Secretaria de Saúde pede 
colaboração na recepção dos agen-
tes de endemias para a realização 
da vistoria, e solicita aos morado-
res que são do grupo de risco ou 
que estejam com sintomas ou posi-
tivos para Covid-19 que informem o 
agente no momento da abordagem 
para inspeção do imóvel, neste 
caso a vistoria será realizada na 
próxima residência.

Esta atividade é fundamen-
tal para atualização do índice de 
infestação por Aedes aegitpy no 
Município. A partir destes dados, 
a Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio do Setor Controle de 
Endemias, programará ações de 
tratamento e outras ações interse-
toriais necessárias nas áreas de 
maior risco. “O combate à Dengue 
é dever de todos”.

DENGUE NO PARANÁ
O boletim semanal da dengue 

publicado neste início de ano pela 
Secretaria de Estado da Saúde, 
registrou 552 casos confirmados. 
São 39 casos a mais que o informe 
anterior. Os dados são do 19º 
Informe Epidemiológico, do novo 
período sazonal da doença, que 
iniciou no dia 1º de agosto e deve 
seguir até julho de 2022. Até o 
momento, 291 municípios registra-
ram notificações de dengue, des-
tes 100 municípios confirmaram a 
doença, sendo que 75 municípios 
com casos autóctones, ou seja, a 
dengue foi contraída no município 
de residência.  
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Gigantes da tecnologia, empre-
sas inovadoras e startups vão apre-
sentar, durante o Show Rural Digi-
tal Coopavel, diversas novidades e 
soluções que se conectam as mais 
diferentes expectativas dos setores 
da cadeia do agronegócio. “Teremos 
uma grande variedade de conteúdos. 
Quem visitar esse espaço ficará sur-
preso com as possibilidades e opor-
tunidades que o universo da tecnolo-
gia oferece”, diz o coordenador José 
Rodrigues da Costa Neto.

A agenda da semana de evento, de 
7 a 11 de fevereiro, em Cascavel, no 
Oeste do Paraná, está praticamente 
pronta. Ela começa com a inaugura-
ção do Boulevard da Inovação, avenida 
que atravessa de uma ponta a outra a 
estrutura de mais de oito mil metros 
quadrados que vai abrigar as atrações 

do Show Rural Digital. Ali estarão lado 
a lado algumas das mais principais 
protagonistas da revolução digital. 
Alguns dos principais ecossistemas de 
inovação do mundo também estarão 
presentes, afirma Neto. 

A primeira atração será o Iguassu 
Valley Show, fórum de inovação 
aber ta com palestra magna do 
empresário Luiz Donaduzzi, diretor 
do Biopark, de Toledo. 

SRI
O Show Rural Digital será palco da 

primeira reunião do ano, no espaço 
Sebrae, do SRI (Sistema Regional de 
Inovação), que é ligado ao Programa 
Oeste em Desenvolvimento. A progra-
mação reserva também o Boot camp, 
uma espécie de simulado para que 
startups inscritas possam aprimorar 

pitchs que farão em outro evento, o 
Like a farmer, que aproximará líde-
res de empresas de inovação de 
investidores.

“A tecnologia está presente nos 
mais diferentes setores do nosso 
cotidiano e se torna cada vez mais 
imprescindível ao agronegócio e tam-
bém ao poder público”, observa o 
presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Um dos momentos mais aguarda-
dos do Show Rural Digital é a maratona 
de tecnologia, que envolve profissio-
nais das mais diferentes formações 
acadêmicas na solução de problemas 
que costumam ser enfrentados na agri-
cultura e pecuária. Uma área externa e 
aberta, ao lado da estrutura que abri-
gará o Show Rural Digital, será empre-
gada como campo de provas e de 
demonstrações para drones e rovers. 

Show Rural Digital traz novidades 
em toda cadeia do agronegócio
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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
Alô, alô, Peixes! Vejo aqui que há boas chances de você conseguir 
realizar seus planos mais ambiciosos. Tudo indica que seu signo estará 
mais popular com os colegas, comunicativo e criativo, e trabalho em 
equipe deve ser bem produtivo. Pode se aprofundar nas suas amizades 
e até mudar algumas coisas para que as relações evoluam. 

Se depender do céu, os dias de glória chegaram, Sagitário! A profissão 
tem tudo pra render uma boa grana, o que deve te render uma situação 
sólida e uma vida confortável! Trabalho ligado a restaurante, mercado 
ou almoxarifado está em alta.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09
Os planetas prometem um dia cheio de bênçãos. Logo pela manhã, 
você vai esbanjar criatividade, espontaneidade e vontade de se expres-
sar. Áreas ligadas ao ensino, publicidade e exportação estão em des-
taque. É uma boa hora para arriscar e fazer uma fezinha, participar de 
um sorteio ou comprar uma rifa, há chance de se dar bem.

É um dia perfeito sem defeitos que você quer? Toma aí! Pela manhã, 
você tem tudo pra ter sucesso no trabalho, sobretudo se atua num 
negócio de família ou se lida com as finanças de outras pessoas. 
Pode até pintar uma herança. E o clima tá tão bom que há chance de 
realizar o sonho da casa própria. 

Sua quarta tem tudo pra ser uma belezura. Tudo indica que vai contar 
com habilidade e criatividade pra se comunicar numa boa com colegas, 
clientes e chefes, e aí pode ganhar popularidade na profissão. Na área 
pessoal, seu talento com as palavras deve fazer toda a diferença em 
seus relacionamentos.

Câncer 21/06 a 21/07
Os astros estão aquecidos no céu e dão a maior força pra você mar-
car vários gols de placa hoje, caranguejinho. Na área profissional, 
tem tudo pra brilhar, vender bem seu peixe e até fechar parcerias 
vantajosas: tudo indica que saberá lidar com chefes e tende a ganhar 
popularidade entre todos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Há sinal de transformações na sua vida hoje, mas tudo indica que 
deixarão as coisas ainda melhores, geminianjos! Se trabalha só ou 
em área relacionada com investigação e pesquisa, há boas chances 
de se dar bem. Pode pintar uma boa herança, seguro, testamento ou 
pensão que tende a engordar seu orçamento.

Touro 21/04 a 20/05
Eu não tenho bola de cristal, mas vejo aqui que o seu dia promete muita 
coisa boa! Você tende a abrir mais a mente e deve ter mais interesse 
em seus contatos. Além de mostrar mais imaginação fértil, pode se 
dedicar mais aos estudos, sobretudo de faculdade, e se dar bem.

Hoje seu dia promete ser maravilhoso! Tudo indica que estará mais 
popular e irá atrair as pessoas. Se trabalha de casa, seja em seu próprio 
empreendimento, uma atividade extra ou em home office, seu empenho 
pode render ótimos frutos. E o seu sexto sentido está em alta, preste 
atenção e ouça seus instintos!

Tudo indica que você vai poder dizer “Adeus, azar! Olá, sorte!”. É que 
a Lua tá on no seu paraíso astral e forma excelentes aspectos no céu, 
sinalizando muita coisa boa na sua quarta. Você conta com força, 
energia, iniciativa e determinação para correr atrás dos seus desejos 
e deve ter sucesso. 

Hoje no trabalho, você tende a ganhar reconhecimento e pode con-
seguir um cargo de chefia, e se está em busca de emprego, deve ter 
sorte. À tarde, seu poder de adaptação bomba. Na saúde, os planetas 
abrem a porta das esperanças e há grandes chances de alcançar a 
cura de um problema.

Os astros derramam energias positivas na sua carreira e avisam que 
você deve subir na vida. Tudo indica que contará com o apoio de gente 
elevada e alcançará suas ambições. À tarde, há sinal de mudanças 
que irão transformar sua vida pra melhor! Boas chances de iniciar um 
serviço, cargo ou empreendimento e ganhar mais dinheiro.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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I
ADAMASTOR
CANADENSE
ADERENTES
DELITON

REDOCHA
MOSQUITOS

DISSUADIRA
AEIRADN

GANGLIO
KURTIDOSO

BARCAROLA
RAHNARONU

SADIASES
NOELISO

Material
de aven-
tais de

médicos

Setor hos-
pitalar com

visitas
restritas

Verbo auxi-
liar da voz

passiva
analítica

Inseto que
transmite 
a malária

(pl.)

Antigo
"reality

show" de
calouros

Agência 
que enviou
o Curiosity
a Marte

Fonte 
das leis
consue-

tudinárias 
Canção
dos gon-
doleiros

de Veneza

Andréia
(?), repór-
ter da Glo-

boNews

Um dos fatores considerados no
cálculo da aposentadoriaLocal para prática de

exercícios físicos

Gigante
de "Os

Lusíadas" 
Conterrâ-
neo do te-
nista Milos

Raonic
O velcro e

a lycra,
por sua

ação
Corpo de 

(?), exame
que com-
prova o
estupro

Rio da
Sibéria
Órgão

rodoviário

Autor do "Poema da
Gare do Astapovo"

Trilogia cinematográ-
fica de Peter Jackson
baseada na obra de

J. R. R. Tolkien 

Razão en-
tre o cate-

to oposto a um ângu-
lo e a hipotenusa

Bebida
digestiva

Archote
(Ant.)
Antiga cidade da

Fenícia

(?) Cobain,
vocalista 

do Nirvana

Fizera
mudar de
opinião
Hiato de
"baeta"

(?) Soni,
ator de 

"Deadpool"

Inchaço
de nódulo
linfático

Raiva
(?) Comics,
editora de

HQ

Nota
O cidadão
da Tercei-
ra Idade

Ciscar 
(o solo)

As Nações
Unidas

Catedral de (?), igreja
espanhola em estilo gótico
(?) 14001, certificação de

sistemas de gestão ambiental

Exímios em alguma
atividade

Lima, no alfabeto
fonético

4/kurt — lena — león — teda. 6/archie — idálio. 9/adamastor.
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O elenco da Serpente Aurinegra 
começou 2022 com sete novidades, 
em relação ao time que terminou o 
último campeonato paranaense. 
Jamerson, Mikael Doka, França, 
Fabrício Bigode, Alex Nemmetz, 
Samuel e Núbio Flávio chegaram 
recentemente ao clube, mas já estão 
se sentindo em casa.

A estrutura oferecida pelo Casca-
vel para receber os atletas e o aco-
lhimento do grupo fizeram com que 
o período de adaptação dos novos 
jogadores fosse menor do que o 
previsto. “As primeiras semanas 
foram muito boas. A estrutura ajuda 
muito, é um clube muito grande, 
com pessoas capacitadas. E eu 
estou me adaptando rápido, já me 
sinto muito bem aqui e espero que 
isso aconteça cada vez mais a partir 
de agora”, afirmou o lateral-direito 
Doka, que veio do Santos.

O período de treinos durante a 
pré-temporada está sendo aprovei-
tado para preparar fisicamente o 
time e entrosar os novos atletas. 
Como boa parte da base da equipe 
que disputou o estadual de 2021 
permaneceu no elenco, os novatos 
acreditam que isso pode ser uma 
vantagem, em relação a outras equi-
pes que passaram por grandes refor-
mulações. “Temos vários jogadores 

Cascavel tem mais dois 
amistosos antes da estreia

com dois ou três anos de clube já e a 
rapaziada que está chegando agora, 
com certeza, vai somar, vai contribuir 
para o time fazer novamente uma 
boa campanha, chegar até as fases 
finais e ser campeão”, garantiu Fabrí-
cio Bigode, volante, ex-Figueirense.

O inédito vice-campeonato para-
naense, ao mesmo tempo, aumenta 
a responsabilidade do atual elenco, 
mas, segundo os jogadores da Ser-
pente, irá também fazer com que 
os adversários encarem o Cascavel 
de uma outra forma. “Nossa torcida 
é muito grande. Você anda pelas 
ruas e vê muitos torcedores com a 
camisa do clube, então a pressão 
por resultados é normal. Mas, tenho 
certeza que depois da campanha no 
ano passado, os times vão respeitar 
ainda mais o Cascavel”, disse Doka.

RETA FINAL
Treinando há quase um mês, o 

elenco aurinegro inicia nesta semana 
a reta final da pré-temporada.  Com 
a estreia marcada para o dia 23 
de janeiro, em casa, contra o Rio 
Branco, a equipe terá ainda dois 
amistosos nos próximos dias: 
Hoje (12), contra o Maringá, no 
campo da Associação da Coopa-
vel, e no sábado, no Estádio Olím-
pico, contra o Cianor te. As duas 

par tidas acontecerão com portões 
fechados, sem a presença de torce-
dores e da imprensa.

Nos dois jogos disputados na 
semana passada, contra as mes-
mas equipes, fora de casa, o técnico 
Tcheco pôde observar praticamente 
todos os jogadores e fazer experiên-
cias táticas. “Avaliamos mais pon-
tos positivos do que negativos. Os 
resultados desses jogos nem nos 
interessam. Mas, teremos mais 
alguns amistosos para melhorar 
isso e dar uma condição de ritmo 
de jogo melhor também”, pontuou 
o treinador, completando que “cada 
jogo, cada treino, é uma evolução 
para que a gente possa chegar na 
nossa estreia com bastante progres-
são física e tática, principalmente, e 
um melhor entendimento de jogo”, 
explicou Tcheco. 
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Sócios das cooperativas 
filiadas ao Sistema Cresol 

Baser receberam juros 
provenientes das sobras e 
ampliam sua cota capital

A Cresol vem apresentando 
um crescimento recorde a cada 
ano e demonstra a evolução de 
um sistema que se tornou uma 
das principais forças do coope-
rativismo de crédito brasileiro. 
Quem faz parte da cooperativa 
recebe anualmente o paga-
mento de juros ao capital social 
creditado na sua conta capital 
como parte dos resultados da 
instituição financeira. 

No cooperativismo de crédito, 
o patrimônio é formado pelo capi-
tal social de diversas pessoas 
que juntas contribuem com o 
funcionamento da instituição para 
que ela possa operar e crescer. 
Todo ano essa aplicação é remu-
nerada com juros, o que reforça 
a solidez das cooperativas Cresol 
que têm como foco o relaciona-
mento com seus cooperados.

Em um ano de muitos desa-
fios, por conta da pandemia do 
Coronavírus, as cooperativas filia-
das ao Sistema Cresol Baser cre-
ditaram R$ 28 milhões de juros 
ao capital social dos cooperados.

“A Cresol possui soluções 
financeiras competitivas e per-
sonalizadas, seja pra o publico 
agro, empresarial ou pessoa 
física. Já somos mais de 260 
mil cooperados fazendo parte 

do Sistema Cresol Baser e que 
poderão usar dessa remune-
ração, somada ao seu capital 
social, como uma reserva finan-
ceira para o futuro”, destacou o 
diretor executivo de negócios da 
Cresol, Pablo Guancino. 

Além de funcionar como uma 
espécie de previdência, com 
uma remuneração justa para que 
o recurso seja valorizado anual-
mente, o capital social representa 
o for talecimento do patrimônio 
líquido da cooperativa, além de 
transparência na gestão dos recur-
sos. “O capital social também é 
uma fonte de recursos com menor 
custo e possibilita que os coope-
rados obtenham linhas de crédito 
com prazos maiores de pagamento 
e, também, demonstra a importân-
cia do cooperado para a evolução 
da cooperativa, com estabilidade 

financeira e segurança para a 
instituição”, disse.

Este ano também foi de mui-
tas conquistas, crescimento e 
avanços sistêmicos. Os canais 
digitais da Cresol receberam 
aperfeiçoamentos, foram lança-
dos novos produtos e conquis-
tado destaque em premiações.

“Estamos fechando mais 
um ano com indicadores rele-
vantes, que nos desafiam a 
manter esse crescimento que 
vem demonstrando a solidez da 
nossa cooperativa e que visa 
sempre proporcionar a melhor 
solução ao nosso cooperado”, 
finalizou o diretor.

Para consultar os valores de 
juros ao capital, o cooperado 
deve entrar em contato com o 
seu gerente ou fazer uma visita 
à sua agência de relacionamento. 

Cresol: remuneração de 
Juros ao Capital Social é 
creditada aos cooperados
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