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Estado oferece curso gratuito
para qualificar empreendedores
pelo Paraná Empreende Mais
l Pág. 3

Univel completa 26 anos
e recebe homenagem
da Câmara de Cascavel
Mesmo com pandemia,
Cresol bate recorde de
crescimento em 2021
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Edição 8468- Ano 45
(45) 99975-1047
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@oparana hoje news

Cascavel busca feito inédito;
“TV Serpente” vai transmitir

O Cascavel entra em campo na noite de hoje (16) em partida decisiva pela Copa do Brasil.
A equipe foi até o interior de Tocantins, para encarar o Tocantinópolis, pela segunda fase
da competição. A partida começa às 20h30, no Estádio Ribeirão, e será transmitida pela
TV Serpente, nas redes sociais do clube (Youtube, Facebook e Instagram). Quem vencer
avança para a terceira fase e ainda fatura R$ 1,9 milhão pela classificação. l Pág. 7
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Opinião

Flu decide vaga na Libertadores

comunicar à instituição e fazer a restituição imediatamente.
Essa ação está de acordo com o preceito civil do artigo 876, que determina
que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir”,
pois o recebedor não pode ser favorecido em detrimento da outra parte.
A ação de ficar com o dinheiro deixa a pessoa sujeita às penalidades
determinadas no código Penal, prevista no artigo 169, que penaliza quem
inapropriadamente se apoderou de um bem que veio ao seu poder por erro, a
pena é de detenção que pode ser de um mês a até um ano ou pagamento multa.
Desde novembro de 2021 as instituições financeiras podem auxiliar na
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Lembrando que a ação civil não exclui a responsabilização na esfera penal.
Para fundamentar a ação cível e criminal, é necessário fazer um boletim
de ocorrência, que vai servir para auxiliar o depositante a reaver os recursos.
O ideal é que o lesado procure um advogado criminalista para lhe assistir.
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Governo abre inscrições de curso de
capacitação para empreendedores
O Governo do Estado está
com inscrições aber tas para a
primeira turma do curso de formação empreendedora do programa
Paraná Empreende Mais, que tem
como objetivo qualificar micro,
pequenos e médios empresários, empreendedores individuais,
empreendedores informais e pessoas interessadas em abrir seus
próprios negócios. As inscrições
podem ser feitas até o dia 20 de
abril, no site da UVPR (Universidade
Virtual do Paraná): https://www.
uvpr.pr.gov.br/empreendemais.
Para par ticipar é preciso ter
mais de 16 anos e residir em um
dos 399 municípios paranaenses.
Ao todo, são 700 vagas, sendo
100 oportunidades vinculadas a
cada universidade estadual. Os
candidatos serão direcionados
para as vagas conforme a cidade
de origem. A expectativa é promover quatro turmas ao longo
de um ano, capacitando 2.800
empreendedores.
A formação é gratuita e será
totalmente em ambiente digital,
por meio da plataforma da UVPR.
Serão quatro módulos: Gestão
Estratégica e de Pessoas; Gestão
de Negócios e Comercial; Gestão
Financeira; e Inovação Tecnológica;

AEN

abrangendo duas disciplinas cada
módulo. O curso terá carga horária
total de 72 horas, com seis horas
semanais de atividades.
As aulas terão início em 26 de
abril e serão ministradas por profissionais especializados, com o
apoio de professores e estudantes das instituições estaduais
de ensino superior do Paraná.
A metodologia compreende conteúdo teórico e aulas de mentoria.
Ao final do curso, os participantes
receberão certificados.
DESENVOLVIMENTO
Idealizado pela Seti, o Paraná
Empreende Mais faz parte do Programa de Estímulo às Ações de
Integração Universidade, Empresa,

Governo e Sociedade, também chamado de Ageuni (Agência de Desenvolvimento Regional Sustentável e
de Inovação). A Ageuni foi lançada
em outubro do ano passado com o
objetivo de incentivar o desenvolvimento socioeconômico e aumentar
a competitividade das empresas
paranaenses, agregando tecnologia aos processos de produção de
bens e serviços.
Com investimento da ordem de
R$ 1,56 milhão, as unidades da
Ageuni estão sendo instaladas em
cada uma das sete universidades
estaduais do Paraná. Além disso, o
Estado aplicou mais R$ 1,87 milhão
para estruturar os cursos de capacitação do Paraná Empreende Mais, ao
longo do primeiro ano do programa.
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A Câmara de Cascavel aprovou por
unanimidade, nesta semana, a Moção
de Aplausos 17/2022 ao Centro Universitário Univel, que completou 26
anos de serviços educacionais no dia
26 de fevereiro de 2022. O documento
será encaminhado ao Reitor do Centro
Universitário Univel, Renato Silva e ao
Pró-Reitor, Lucas Silva.
Sugerida pela vereadora Beth Leal
(Republicanos), a moção recebeu a
assinatura de todos os vereadores,
que destacaram não apenas a relevância educacional da Univel para
Cascavel, mas a responsabilidade
social da instituição que atua em
diversas frentes junto à comunidade.
“Fundada em 26 de fevereiro de
1996, o Centro Universitário UNIVEL,
completa 26 anos formando profissionais, acompanhando e contribuindo
com o desenvolvimento da cidade e
da região onde está localizada”, defendeu Beth Leal.
No início de sua trajetória a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas
de Cascavel contava com apenas
um bloco e ofertava quatro cursos
de graduação: Direito, Administração, Processamento de Dados e
Economia. Com o passar dos anos,
construiu parcerias com instituições renomadas, a exemplo da FGV
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Univel recebe moção de aplausos
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cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica e de Produção.
Em 2017, 21 anos após sua
inauguração a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel,
passou a ser um Centro Universitário, uma conquista da comunidade
acadêmica, docente e funcionários.
Em 2018, outras cidades passaram
a ser contempladas: Assis Chateaubriand, Cafelândia, Laranjeiras do
Sul, Medianeira, Marechal Cândido
Rondon e Palotina.
Merece destaque também o compromisso da Univel com a responsabilidade social, com atendimento Núcleo
de Assistência Judiciária gratuita por
meio do SAJU e do CEJUSC, atendimento com os cursos de saúde, o que
fez com que o centro recebesse o selo
de Instituição Socialmente Responsável, conferido pela ABMES.
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A Cresol está comemorando um
dos melhores anos da sua história
e se consolidando como uma das
maiores cooperativas de crédito
do Brasil, registrando crescimento
recorde em 2021 de 30% em meio
à pandemia. O plano de crescimento
foi acelerado durante a pandemia
com o investimento em tecnologia e
em pessoas. Em 2021, foram abertas 77 agências e a expansão deve
seguir em ritmo forte nos próximos
anos. Hoje, a Cresol está presente
em 17 Estados com 682 agências,
680 mil cooperados e um patrimônio
de referência de R$ 2,03 bilhões.
A cooperativa fechou o ano de
2021 contando com R$ 299 milhões
de resultado financeiro e movimentou
R$ 16,8 bilhões em ativos; outros
R$ 7,2 bilhões em depósitos totais
e carteira total de R$ 13,02 bilhões,
sendo R$ 6,5 bilhões em repasses
de crédito rural/empresarial e R$

6,52 milhões em crédito comercial.
Neste período, foram creditados R$
43,5 milhões de juros ao capital
social dos cooperados.
“A pandemia foi o divisor de
águas para a Cresol. Tivemos um
incremento de 30% nos nossos
negócios. O incentivo do plano agrícola e o aumento de recursos para
as pessoas físicas foram nossos
principais diferenciais. O fato de
sermos um sistema cooperativo faz
com que uma das nossas grandes
expertises, que é o relacionamento,
seja uma das peças fundamentais
para este crescimento. Mais de 50%
do nosso resultado positivo foi por
responsabilidade de gerir bem as
nossas pessoas, de conhecer nossos clientes, nossos cooperados”,
avalia Adriano Michelon, diretor superintendente da Cresol.
O diretor superintendente Adriano
Michelon avalia que a cesta de

ASSESSORIA

Cresol registra crescimento de 30% em 2021

serviço vai dar uma tracionada nos
próximos anos e prevê uma injeção
de recursos do governo veiculada
à agricultura, o que deve estimular
a economia.
Além disso, o marco regulatório
da geração de energia deve impulsionar os negócios relacionados à
energia renovável, alavancando centenas de linhas de crédito. Somente
em 2021 a Cresol concedeu R$ 119
milhões em mais de 1400 operações
para empreendimentos sustentáveis.

Em todos
os lugares
da nossa
terra, as

MULHERES
são motivo de orgulho para o Paraná.
Vanderleia Kuyava - Moradora de Prudentópolis

As paranaenses são empreendedoras e chefes de família,
estão no campo, na indústria e em muitos outros lugares.
Sempre seguindo em frente e transformando suas realidades
para melhor, com o apoio constante dos programas do
Governo do Paraná.
8/3 - DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Solange Braga - Cafeicultora de Pinhalão

Estefani Alves - Empreendedora curitibana

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A Lua entra em Virgem nessa madrugada, sinal de que boa parte da
sua atenção deve se voltar para o trabalho logo cedo. Aproveite para
dar aquele gás para cuidar de algumas tarefas que ficaram faltando.
Apesar do desejo de deixar a solidão bem longe, a paquera não traz
muitas novidades nem anuncia surpresas interessantes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Indústria
de transformação do
petróleo

© Revistas COQUETEL

Caminhão e carreta
ConsoAntiga
antes de civilização
"fase"
andina

Chapéu
com pala
(?) logo:
despedida

Mato (?), estado
do Centro-Oeste
Iodo
Gostaram
(símbolo) muito de

Touro 21/04 a 20/05

Esta quarta tem tudo para ser descontraída graças à entrada da Lua
em seu paraíso astral, Touro! Com a sorte soprando para o seu lado,
pode se dar bem em jogo, sorteio, aposta... Faça uma fezinha! A dois,
aproveite para cobrir o mozão de atenção e carinho.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Se depender da Lua, alguém da família pode oferecer ajuda e apoio se
estiver precisando, e vice-versa. É um bom momento para se dedicar
mais às tarefas que podem ser feitas em casa, seja para dar uma
mãozinha para os parentes ou para mergulhar no serviço em paz.

Transporte
de Aladim
(Lit. inf.)
Filho do
neto ou
da neta

(?) coisa:
isto
Detector
de aviões

Parte do
paletó onde
se coloca
o cravo

Retumbar
(o sino)
Copo para
licor

Câncer 21/06 a 21/07

Seu lado comunicativo fica mais evidente com a entrada da Lua em
Virgem nesta madrugada. O astral será perfeito para ampliar seus
contatos profissionais e se arriscar um pouco mais para conquistar
clientes, por exemplo. Aproveite para expressar suas ideias, se destacar em reunião e investir no diálogo, pois a troca de informações
vai ser importante.

"Andar" como os sapos
Ali
adiante

Edward
Norton,
ator norteamericano

Utensílio
que ajuda
a recolher
o lixo

Leão 22/07 a 22/08

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você começa o dia com um astral mais descontraído, e talvez tenha
que fazer um esforço extra para manter a atenção focada no trabalho.
Mas é um bom momento para investir em um curso ou outra maneira
de adquirir conhecimento e ampliar seus horizontes! Planos para uma
viagem ou contato com gente que está longe também será bem-vindo.

Aquário 21/01 a 19/02

Com a entrada da Lua em Virgem nessa madrugada, você começa o
dia com mais disposição para fazer mudanças. Se a grana anda curta,
preste atenção em uma oportunidade de descolar um trampo temporário. Sua intuição se destaca e pode ajudar a driblar alguns imprevistos
pelo caminho, mas tudo indica que as surpresas serão positivas.

Peixes 20/02 a 20/03

Nesta quarta, as estrelas protegem suas parcerias, inclusive no trabalho. Tudo o que puder ser feito com a colaboração de outras pessoas
ganha destaque, por isso, capriche na cooperação e mostre que sabe
jogar em equipe. Você pode se destacar em novos contatos, conversas com clientes e coisas que envolvam a participação dos colegas.

O cômodo
das visitas
(pl.)

BANCO

Giovanna
Antonelli,
atriz
Band-(?):
curativo
Sílaba
de "iscas"

Significa
"agente",
em
"agressor"
18

Solução

G
A R I A
M
T O
E S T A
R
A
M

Você pode se importar mais com a aparência: aproveite as vibes boas
para cuidar melhor do seu corpo, caprichar no visual e causar boa
impressão em qualquer lugar. Cobranças podem trazer problemas
para a relação com o mozão, portanto, tente relevar algumas coisas.
Há chance de se dar bem na paquera.

Criança, no
Candomblé
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Hoje, as estrelas garantem um astral descontraído, especialmente na
companhia dos amigos. Mas, primeiro, é preciso concentrar a atenção
no serviço, valeu?! Tá sonhando com um love? Espalhe a notícia entre
os amigos e preste atenção em qualquer um que conhecer através
da turma.
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Escorpião 23/10 a 21/11
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Libra 23/09 a 22/10

Nesta quarta, a Lua segue infernizando seu astral e talvez não tenha
tanto pique para correr de um lado pro outro ou se envolver em mil
projetos ao mesmo tempo. Em compensação, sua intuição fica pra
lá de afiada e você pode identificar boas oportunidades. Confie em
seus instintos.
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Virgem 23/08 a 22/09

Você começa o dia esbanjando energia! Tudo graças à Lua, que entrou
em seu signo nesta madrugada e promete destacar seus pontos fortes.
Agir como se estivesse pisando em ovos não é algo característico seu,
mas faça um esforço para adaptar seus sonhos à realidade, beleza?

Despesa
com estada
em viagens
Código (?),
conjunto
de leis
Antônimo de
"divorciar"

3/aid — erê. 4/boné — inca. 5/casar.

Tudo indica que você pode encher o bolso hoje! Com a Lua firme e
forte em sua Casa da Fortuna, o apego aos bens materiais se destaca,
e isso pode dar um empurrão e tanto para você correr atrás do que
quer! Talvez a paquera ande meio sem graça, mas vale a pena dar
uma olhada ao redor.
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O Cascavel entra em campo da
noite desta quar ta-feira (16) em
uma partida decisiva pela Copa do
Brasil. A equipe foi até o interior de
Tocantins, numa viagem de 3.500
quilômetros, para encarar o Tocantinópolis, pela segunda fase da
competição. A partida começa às
20h30, no Estádio Ribeirão, e será
transmitida gratuitamente pela TV
Serpente, nas redes sociais do
clube (Youtube, Facebook e Instagram), de forma simultânea. Quem
vencer avança para a terceira fase
e ainda fatura R$ 1,9 milhão pela
classificação. Em caso de empate,
a decisão vai aos pênaltis.
Se passar pelo time de Tocantins, o Cascavel terá um avanço
histórico na competição. No ano
passado, a Serpente Aurinegra chegou até esta mesma fase, mas foi
eliminado pelo Avaí, em Santa Catarina. O lateral-direito Mikael Doka,
um dos reforços para esta temporada e que tem feito bons jogos,
quer fazer história com a camisa
da Serpente. “No ano passado,
o clube passou do Figueirense e
chegou até a segunda fase. Agora,
vamos com força total para levar o
Cascavel para a terceira fase pela
primeira vez”, disse o jogador.
O meia Fabrício Bigode, outro
jogador que está em seu primeiro
defendendo com a camisa aurinegra, acredita que a semana de viagem que o clube enfrenta vai ficar
marcada. “São coisas que vão marcar nossa história aqui. Por isso,
nós encaramos essa partida com
uma decisão”, afirmou.
No dia 22 de fevereiro, a Serpente Aurinegra fez a estreia na
competição, quando recebeu a Ponte
Preta no Estádio Olímpico Regional.
Os mais de cinco mil torcedores

DANIEL MALUCELLI/CASCAVEL

Serpente busca classificação
inédita Copa do Brasil, hoje

SERPENTE deu o bote e eliminou a Macaca na primeira fase
empurraram o time na vitória por 1
a 0. O gol foi marcado pelo zagueiro
Diego Giaretta. Apesar do jogo desta
noite ser disputado fora de casa, o
técnico Tcheco pede novamente o
apoio da torcida para que o time
avance à terceira fase e alcance
este feito histórico. “Contamos muito
com a energia de vocês torcedores
para voltarmos com a classificação”,
disse o treinador.
MAIS DECISÃO
Depois do compromisso pela
Copa do Brasil, o Cascavel volta
às atenções ao Campeonato Paranaense. No domingo (20), a equipe
vai até Maringá para fazer o jogo de
volta pelas quartas de final. A partida, às 18h30 no Estádio Regional
Willie Davids, com torcida única,
define também o futuro da equipe
em 2023. Após perder por 1 a 0
no jogo de ida, a Serpente precisa
vencer no tempo normal para levar

a decisão para os pênaltis.
O jogo é de suma importância
para as duas equipes, porque vai
definir qual time terá calendário
“cheio” no ano que vem. Quem avançar às semifinais terá vaga garantida
no Campeonato Brasileiro da Série D
e na Copa do Brasil em 2023.
PARANAENSES
O Coritiba e o Azuriz já estão
classificados para a terceira fase
da Copa do Brasil e esperam o sorteio para conhecerem seus adversários. Operário e Londrina já se
despediram da competição ainda
na primeira fase. Já o Athletico-PR
entra na competição somente na
fase oitavas de final, em razão de ter
conquistado a Copa Sul-Americana
em 2021. O título garantiu a vaga na
fase de grupos da Copa Libertadores
da América deste ano, e também o
benefício de entrar direto nas oitavas
da Copa do Brasil.
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