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Série D vai começar

Sem chegar à final do Estadual e eliminado da
Copa do Brasil, o Futebol Clube Cascavel inicia
neste domingo (17), em casa, a sua terceira
participação na Série D do Brasileirão, com
várias modificações no elenco, mas ainda sob o
comando de Tcheco. l Pág. 7

CASCAVEL, 13/4/2022
Edição 8472- Ano 45
(45) 99975-1047

jhoje.com.br

@oparana hoje news

Em tempos de pandemia,
a Páscoa de 2022, é a
primeira “pós-vacinação”,
com praticamente toda
sociedade, com ao
menos duas doses do
imunizante contra a Covid19, e toda as atividades
adaptadas ao “novo
normal”. De acordo com
a Amic PR, com mais
de 75% da população
vacinada, a Páscoa
é o momento certo
para empreendedores
recuperarem os prejuízos
causados pelo lockdown
dos anos anteriores.

ACERVO DANIELE PIEROZAN

Páscoa promete ‘adoçar’ o
caixa dos empreendedores

Vestibular Unioeste 2022 abre inscrições

l Pág. 5

l Pág. 3

a na estreia, para diante o Botafogo devem retor, o Timão recebe nar ao time, casos de Gil, Renato
biano em casa, Augusto e Fagner.
02 RADAR
ca Arena, pela
da do Grupo E.
MINEIRO
Pela primeira vez, dois
do técnico Vítor

Feminino

estreou com derrota no Brasileirão e teve anunciada a saída
do técnico Marquinhos Santos.
Vagner Mancini já estreia hoje
e deve fazer algumas alterações pontuais na escalação.
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São Paulo – O Campeonato
Mundial Feminino de Vôlei terá
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seja responsável e tenha um impacto positivo junto à sociedade. Esse fenômeno deixa o
espaço para a neutralidade do posicionamento das empresas cada vez menor.
Pois bem, olhando para o conflito entre Ucrânia e Rússia, era de se esperar
uma reação contundente da maioria dos países contra uma invasão a uma nação
independente. O que não se esperava era a forte reação que, em horas, grandes
corporações tiveram em repúdio à Rússia, encerrando negócios, interrompendo
transações, cancelando contratos, mesmo que isso venha a significar vultosos
prejuízos – não é necessário dizer o quanto o mercado russo é importante para
a economia mundial. Da Apple à Coca-Cola, do Google ao Instagram, da DHL à
Maersk, da Shell à Scania, dezenas de grandes empresas tomaram a decisão de
não vincular sua imagem ao absurdo da guerra, optando por um alinhamento com
seus consumidores em valores fundamentais, como a democracia e a liberdade.
Essas empresas renunciaram a receitas relevantes, algumas inclusive fechando
fábricas, como foi o caso da Toyota, dando um recado ao mercado, a seus acionistas
e à comunidade de um modo geral de que o acrônimo ESG não é um mero modismo,
mas representa, isto sim, uma nova maneira de encarar a responsabilidade que as
organizações devem nutrir diante do mundo pós-moderno.
Num cenário cada vez mais conectado, onde os conflitos passam a ser assistidos
por todos, ao vivo, por meio das redes sociais, aqueles países que pretendam desrespeitar valores universais deverão considerar no custo da guerra, não somente o abalo de
sua relação com outros estados, mas também o risco de uma quantidade cada vez mais
expressiva de empresas, em especial dos grandes conglomerados, imporem verdadeiro
bloqueio econômico, fazendo com que suas economias sintam uma enorme retração.
O mundo não será mais tão complacente com governos que desrespeitam o
senso comum de justiça, liberdade e democracia e as empresas estão assumindo
um papel fundamental nesse jogo de forças.
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Depois de dois anos, a Páscoa,
em 2022, é a opor tunidade para
pequenos e médios empreendedores
aumentarem as vendas e recuperarem
os prejuízos trazidos pela pandemia.
As expectativas de vendas para este
ano são as melhores, mas para isso
é necessário um planejamento de custos e divulgação dos produtos, principalmente nessa reta final, onde o
marketing boca a boca e publicação
de fotos e vídeos online são fundamentais para quem quer vender mais
e conquistar seu espaço no mercado.
Segundo a presidente da Amic
PR (Associação de Micro e Pequenas
Empresas do Paraná), Sonia Xavier,
os empreendedores devem considerar quanto pretendem vender, se
perguntarem se têm condições de
execução e levar em consideração
os custos para formação do preço.
“Para atingir o objetivo de vendas, os
empreendedores precisam considerar
todos os preços fixos e variáveis, fazer
pesquisa sobre o comportamento dos
seus consumidores, que estão preocupados com os preços altos por causa
da inflação, além de investir em marketing para divulgação dos produtos e
serviços”, enfatiza a presidente.
Com mais de 75% da população
brasileira vacinada contra a Covid-19
e a vida voltando ao normal, a Páscoa em 2022 é o momento certo para
empreendedores recuperarem os prejuízos. Mas é importante lembrar que a
pandemia causou uma perda no poder
de compra. “Assim, ao criar uma estratégia de venda, os empreendedores
podem tentar manter o preço e diminuir a margem, o que significa vender
mais para ter um lucro próximo ou
parecido com o dos anos passados”,
destaca Sonia.
EXPECTATIVA
Proprietária da Le Cone Gourmet há
seis anos, empresa especializada em
cones recheados, Daniele Pierozan, de
Cascavel, conta que seu negócio foi afetado por conta da pandemia. “O lockdown veio de encontro com a Páscoa em

ARQUIVO PESSOAL/DANIELE PIOREZAN

Páscoa: oportunidade de recuperar
prejuízos trazidos pela pandemia

2020. As famílias em casa, cozinhando
juntas. Com as incertezas econômicas,
os mercados fizeram a maior promoção
em ovos de Páscoa e foi a pior Páscoa
da Le Cone. Esse período de Páscoa é
o nosso 13º, quando nossa profissão
ganha destaque. Nos preparamos com
antecedência para Páscoa. Tudo já tinha
sido investido e as vendas atingiram
40% do esperado”.
Mas para este ano as expectativas
são as melhores. Daniele conta que
a recuperação veio antes da vacina
surgir. “Com o home office, eu trabalhando na cozinha de casa, era difícil
dividir com toda família invadindo meu
espaço o tempo todo. A alternativa que
achamos foi transformar a garagem de
casa na minha cozinha de trabalho.
Tinha um espaço próprio, a credibilidade também aumentava a clientela
e a Páscoa seguinte, em 2021, foi a
melhor de todos os anos. A expectativa
para 2022 é que melhore ainda mais.
Assim, o sonho de ter uma loja/café
está cada vez mais próximo”, conta.
Aline de Paula, também de Cascavel criou a Aline Cake’s há quatro
anos. Ela produz e comercializa bolos,
doces, salgados, kit festa, caixa

surpresa, cupcake, copos felicidades,
ovos de Páscoa e ovos de colher, e
conta que logo no início da pandemia
suas vendas não foram afetadas.
“Mesmo que as pessoas precisassem
ficar em casa e abrissem seus próprios
negócios, pude perceber que as vendas
fluíram, sim. Precisei fazer mais entregas, os clientes ficaram mais receosos
de sair, mas isso se ajustou”.

Boca a boca

A estratégia de marketing é uma
aliada, tanto divulgação dos produtos
nas redes sociais, criar promoções e
o marketing boca a boca são recomendadas. Daniele acredita que esse
último é sempre a melhor propaganda, porque ter alguém falando
bem do produto é realizador.
“Quando alguém reconhece seu produto pelo logo ou o nome e fala bem
dele é surreal. Tenho atraído consumidores e também pessoas interessadas
em aprender a fazer Cones Recheados
que querem ter uma renda extra. Isso
também aumenta a minha confiança
e a vontade de ensinar essa atividade
deliciosa”, enfatiza Daniele Piorezan.
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Integrada à ESG, Coopavel
é “amiga do meio ambiente”
Desde o início de suas atividades, há mais de 50 anos, a Coopavel sempre teve um olhar atento
e responsável aos temas do meio
ambiente. Hoje, integrada aos conceitos da ESG, sigla que denota o
compromisso de uma empresa
ou instituição com ações sociais,
sustentáveis e de governança, a
Coopavel pode afirmar que é amiga
do meio ambiente. “Uma das primeiras práticas repassadas aos
nossos cooperados foi a do plantio direto, que na década de 1970
estava em processo de disseminação e de afirmação”, lembra o
presidente Dilvo Grolli.
O plantio direto chegou aos agricultores paranaenses e de outras
regiões do País pelas mãos do produtor rural Herbert Bartz. No início
dos anos 70 ele empregou em sua
propriedade, em Rolândia, no Norte
do Paraná, uma técnica aprendida
nos Estados Unidos. Originalmente
desenvolvida para enfrentar a erosão e seus enormes prejuízos,
ela agregaria outros benefícios,
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com a proteção do solo e de seus
nutrientes e de aumento de produtividades. “Ganhamos um aliado
de grande impacto nos resultados
da atividade agrícola”, segundo o
presidente da Coopavel.
Gradualmente o conceito da
sustentabilidade foi aplicado na
prática, com orientações quanto à
proteção das matas ciliares. “No
Paraná, a lei manda que tenhamos 20% de reser va legal, mas
na área abrangida pela Coopavel,
com matas ciliares também preservadas, esse percentual é de 27%”,
destaca Dilvo Grolli.
ÁGUA VIVA
Ter fonte de água em abundância e confiável conta muito para o
sucesso de uma propriedade rural.
De olho nisso e também na saúde
do meio ambiente, dos animais e
da qualidade de vida dos moradores, a Coopavel lançou em 2004
o Água Viva. A par tir desse projeto, milhares de minas d´água,
identificadas em conversas da
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ESTRUTURAS do Show Rural receberam, há cinco
anos, placas solares: economia e sustentabilidade
assistência técnica com os cooperados, foram protegidas.
Sempre atenta às normas e leis,
a cooperativa conta com lagoas de
tratamento, dissemina e pratica a
tríplice lavagem de embalagens de
agrotóxicos e adota tecnologias
alternativas de produção de energia em algumas de suas unidades.
As técnicas empregadas são as de
biodigestores, que transformam
biomassa em energia, e plantas
fotovoltaicas, como já ocorre no
Show Rural Coopavel, onde 468
placas solares atendem em 85% a
demanda por eletricidade da estrutura durante o ano todo.
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Inscrições para Vestibular 2022
da Unioeste já estão abertas

As provas do Vestibular 2022 da
Unioeste acontece no próximo dia 10
de julho e as inscrições já estão abertas. Além de Cascavel, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Marechal Cândido
Rondon, Toledo, Maringá e Curitiba,
outras duas cidades também se tornam locais de provas: Guarapuava e,
pela primeira vez, Campo Grande (MS).
As inscrições seguem até 2 de junho
e podem ser feitas pelo portal www.
unioeste.br/vestibular.
No Vestibular 2022, a taxa de inscrição antecipada é de R$ 175,00 (até
6 de maio) e integral de R$ 196,00,
que será o mesmo valor cobrado para
pagamentos com cartão de crédito.
ISENÇÃO
Para quem vai tentar a isenção

da taxa, o processo será parecido
com o da última edição e poderá ser
solicitada durante todo o período de
inscrição e utilizando o mesmo critério: CadÚnico válido. O candidato
deve estar regularmente inscrito
no Cadastro Único para programas
sociais do Governo Federal, conforme legislação em vigor.
Os candidatos também devem
ficar atentos às publicações no
portal da Unioeste. Todas as informações necessárias estarão disponíveis no por tal, desde conteúdos
programáticos e obras literárias, até
detalhes dos cursos e em qual campus ele é disponibilizado. As redes
sociais da Unioeste também serão
instrumentos de informações, vale
ficar de olho no insta: @unioestepr

COMPRA DIRETA.

Apoio para a
agricultura familiar
e alimento para
quem precisa.
18 mil agricultores
150 cooperativas
O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado, além
de comprar as produções de milhares de agricultores e usá-las
nos projetos sociais pelo Paraná, também possui diversos outros
programas para melhorar a vida dos paranaenses que precisam
de apoio. Assim, vamos em frente, sem deixar ninguém para trás.

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA

ILUSTRAÇÃO/UNIOESTE

e face: unioesteoficial.
Neste Vestibular, a comissão
responsável pelo concurso optou
por manter o conteúdo de 2021,
considerando o calendário escolar
do ensino médio e assim reduzindo
prejuízo aos estudantes.

VARIEDADES
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Gêmeos 21/05 a 20/06

O dia promete muita coisa boa. Sua criatividade está em alta e você
tende a romper com padrões ultrapassados, sobretudo se trabalha
em casa. Há sinal de mudanças com bens imóveis, mas devem ser
positivas e trazer ótimas oportunidades.

Dispense;
desobrigue

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Se depender dos astros, você deve rir à toa hoje. É que você
conta com facilidade para ganhar dinheiro, com destaque para quem
atua em uma área ligada ao público feminino, alimentação, artigos
domésticos, tecnologia, comunicação, transportes ou eletrônica.
Trava no sucesso.

Virgem 23/08 a 22/09

Tudo indica que a sua mente estará mais liberal e você irá ampliar os
seus horizontes. Há grandes chances de arrasar na profissão, sobretudo se atua com ensino, propaganda, línguas estrangeiras, publicação,
comércio com outras cidades ou países. Hoje você tem o desejo de
descobrir coisas novas.

Libra 23/09 a 22/10

Os astros trazem um alerta real, oficial: podem rolar transformações
poderosas e, o melhor, lucrativas. A fim de ter mais liberdade e independência, há boas chances de fazer uma parceria de negócio bastante diferente e esse novo empreendimento tem tudo pra dar certo
e render uma boa grana.

Escorpião 23/10 a 21/11

Para o choque de zero pessoas, seu magnetismo deve ficar poderoso. A fim de fazer coisas novas e alcançar seus sonhos, pode fechar
parcerias com pessoas diferentes. O céu envia harmonia para essas
relações profissionais e há grandes chances de serem um sucesso.

Sagitário 22/11 a 22/12

A carreira deve ficar em foco nesta quarta. O desejo de ter liberdade
pra fazer as coisas do seu jeito e não ter horário pra cumprir talvez
fique mais forte e te leve a virar patroinha/patroinho. Nos estudos, tende
a colocar tudo em ordem, já que não vai querer dever obrigações.

Capricórnio 22/12 a 20/01

Tudo indica que irá assumir o leme da sua vida. Talvez sinta necessidade de ter mais liberdade pra agir e se expressar, aí tende a
sair do quadrado e mostrar seu lado inventivo. Pode colher bons
frutos na profissão, sobretudo se atua em área ligada ao ensino,
publicidade ou exportação.

Aquário 21/01 a 19/02

Sua quarta promete ser do jeito que seu signo curte: nada monótona
e cheia de transformações. Os astros enviam excelentes vibes pra
carreira, sobretudo pra quem atua com seguros, banco ou finanças
de outras pessoas, inclusive parentes. É possível que surja uma
herança de família.

Peixes 20/02 a 20/03

Você tem tudo pra arrasar em seus relacionamentos pessoais e parcerias profissionais, sobretudo com quem tem ideias e interesses parecidos com os seus. Com a mente engenhosa, afiada e alerta, deve fazer
ótimos contatos, dar sugestões criativas e se expressar com facilidade.

Saudação
ao espirro
O polo dos
pinguins

Cumprimento
informal
Derrubado;
tombado
(?)-estar:
conforto

Meta no Cidade
futebol (pl.) mineira
Participante da última
etapa da competição

Consumirse em
chamas
Tumulto
(bras.)
Molusco
comestível
Entender
(gíria)
Arrumadeira

Espécie
de cobertor

Espingarda de
repetição

Apelido
de
"Eduardo"
Afasta-se
A função
do acalento

Exímio
(fig.)
Pairar;
voar

Represa
comum no
Nordeste
Desprovido de
delicadeza

Lateral de
qualquer
corpo
Brado da
torcida na
tourada

3, em
algarismos
romanos
Tempo
presente

Sílaba de
"ursos"

São cuidados pelo
podólogo
Cheiro
agradável
(poét.)

(?)
quente:
impulsiona o balão

Lugares
próximos;
imediações

BANCO

3/eat. 4/gols. 5/sacar. 6/planar. 9/finalista.

Tudo indica que você vai deixar um pouco de lado a rotina e irá fazer
algumas mudanças originais nos seus objetivos, planos e sonhos, o
que deve resultar em sucesso. Amém! As amizades contam com diversidade e devem ir de vento em popa. Há sinal de conversas inteligentes
e ideias originais.

Cássia (?),
cantora
de "Malandragem"
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Solução

M
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A
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Tourinhos, os astros abrem as portas das esperanças pra você nesta
quarta! Tudo indica que deixará a rotina e as regrinhas um pouco
em stand-by, irá mudar a forma como faz as coisas e viverá novas
experiências. Seu magnetismo e criatividade tendem a atrair contatos
interessantes e bons aliados.

Exato;
correto
Divisão de
presídios

C
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O
O
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D
UD E
R
R
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D E
E S

Touro 21/04 a 20/05

Que
ocorre a
cada 30
dias
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L U
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A
I D A
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Trago verdades, e elas serão pra glorificar de pé! Os astros avisam que o seu signo deve ser produtivo no trabalho, realizando
as atividades com criatividade e independência. A fim de sair da
mesmice, pode ter ideias ousadas pra ganhar dinheiro. Há sinal
de oportunidades inesperadas.

© Revistas COQUETEL

Ensino a
Ressalta; distância
marca
Hélio
(no texto)
(símbolo)

Raiz
Veículo de
quadrada lotações
de 81
(pl.)
(Mat.)

D
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S A
S
C
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L E
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S
I
A N A
I I
N O
U A L
R R E

Áries 21/03 a 20/04

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Serpente estreia domingo na
Série D com mais reforços

A estreia do Futebol Clube Cascavel no Campeonato Brasileiro da
Série D será diante do torcedor, no
próximo domingo (17), às 16h, no
Estádio Olímpico Regional. A Serpente Aurinegra recebe o Próspera,
de Santa Catarina. Nos últimos
dias o clube reforçou o elenco com
peças pontuais em praticamente
todos os setores. Chegaram até
o momento o goleiro André Luiz,
os zagueiros Fernando e Itallo, o
lateral/meia Michel, e os atacantes
Lucas Coelho e Lucas Batatinha.
O técnico Tcheco, que continua no
comando da Serpente, comentou a
chegada dos novos jogadores. “Buscamos um perfil de jogadores vitoriosos dentro das equipes que eles
passaram. Acho que a experiência
vai contar muito para agregar com o
elenco que temos aqui e chegarmos
forte na Série D”. A diretoria ainda
confirmou que pelo menos mais três
jogadores devem ser apresentados

nos próximos dias. Devem chegar ao
clube mais um zagueiro, um meio-campo e um atacante.
O ataque tem sido motivo de críticas por parte da torcida, principalmente em jogos longe do Olímpico.
Nesta temporada, o Cascavel ainda
não balançou as redes jogando
como visitante.
Tcheco obser vou a falta de
efetividade neste setor, tendo em
vista que o time tem criado oportunidades, mas não tem convertido
em gol. “Para uma equipe que
tem uma proposta de jogo de criar
várias situações, acho que precisamos aproveitar melhor as oportunidades de gol. É isso que estamos
trabalhando bastante durante os
treinamentos”, explica o treinador.
O Cascavel está no grupo 8, ao
lado de Aimoré, Azuriz, Caxias, Juventus-SC, Marcílio Dias, Próspera e São
Luiz. Os jogos são em turno e returno
e os quatro primeiros avançam para

a fase mata-mata.
AMISTOSOS
Desde a eliminação para o
Maringá nas quar tas de final do
Paranaense, no dia 20 de março,
o Cascavel realizou dois jogos-treino. Uma das partidas foi disputada fora de casa contra o Toledo,
duelo que terminou empatado em
0 a 0. A outra teve como adversário
o D’Napoli, time cascavelense que
disputa competições amadoras. A
Serpente Aurinegra perdia por 2 a
1, mas conseguiu uma virada no
fim e venceu por 3 a 2.
O destaque entre os reforços
até o momento foi o goleiro André
Luiz, que pegou um pênalti no
“Clássico da Soja”, e manteve a
igualdade no placar. Ele vai disputar
a titularidade com Douglas, que se
recupera de uma fratura na perna e
deve estar à disposição de Tcheco
a partir da 3ª rodada.
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