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Portas que se fecham
O dia em que o empreendedor enterra seus sonhos
A mais profunda recessão da história do
país está cobrando seu preço. A região Oeste
e sua principal estrela econômica, Cascavel,
blindadas em longo período pela âncora
verde do agronegócio, também apresenta
suas feridas.
Empresas tradicionais enfrentam dura
batalha para permanecer na pista, como o
Atacado Liderança, com 34 anos de passarela. A empresa pediu, em 31 de maio último,
a recuperação judicial.
A Sarolli Colonial Modas, com mais de
meio século de marcante presença no centro,
despareceu do Calçadão da Brasil. “O comércio não tem mais o mesmo desempenho
de outrora. Meus filhos não quiseram dar
sequência. Já estou na casa dos 70. Não
quero morrer atrás de um balcão”, disse o
empresário Roque Preisner.
A Denise Calçados, que já somou cinco
lojas, fechou a última em junho último. De
perfil popular, alavancada nas promoções,
a loja enfrentou o mais inclemente dos algozes: parcela considerável de seus clientes
está desempregada.

“Andei pela avenida
Brasil esta semana,
parei de contar
quando cheguei a
placa de aluguel de
número 100”
A Mânica, rede sediada na vizinha Corbélia, também enfrenta suas turbulências.
Veio de 70 lojas, no auge, para 26 agora.
Fechou Londrina, Maringá, Campo Mourão,
interior de São Paulo e inúmeros pequenos
municípios.
A empresa até ensaiou um pedido de
recuperação judicial, mas recuou. Preferiu
uma “RJ branca”, como se diz. Negociou
diretamente com os credores.
Recebeu a compreensão de muitos, que
aceitaram dar quitação com generosos descontos e continuar fornecendo, apostando
na volta por cima da tradicional cliente de

Editorial

Agilidade, confiança
e o atendimento
que é daqui!

Aquele pacote de bondades do líder
das pesquisas para presidente e seus
sucedâneos (Dilma e o sócio boca de
jacaré, o PMDB de Temer), arrebentou
a economia nacional. A gastança
sem freios, a irresponsabilidade
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fiscal, geraram a inflação, o juro nas
alturas, o desemprego. As bondades
com dinheiro alheio de ontem, são a

Falou & disse

maldade do desemprego de hoje. Lula
passou um cheque eleitoral pré-datado.
Hoje percebe-se que o cheque não tem
fundo, e parte dele foi roubado na mão
grande a luz do dia.

“O respeito ao produtor
da riqueza é o começo da
solução da pobreza”
(Roberto Campos)

26 anos.
Um comerciante que cerrou as portas
após colocar toda uma vida no negócio,
após investir todo o patrimônio e os sonhos
na empresa, atendeu a ligação do Pitoco,
ontem a tarde, no consultório do psicólogo.
“Não é fácil, mas consegui indenizar os
funcionários. Prefiro não lhe dar entrevista,
espero que entenda. Andei pela avenida
Brasil esta semana, parei de contar quando
cheguei a placa de aluguel de número 100”,
disse o agora ex-empresário.
Outro sintoma da ansiedade geral do comércio, notadamente aqueles encurralados
por 11 meses de obras do PDI no Calçadão,
são as precoces liquidações de inverno.
Faz apenas 21 dias que a estação supostamente fria começou. E já há lojistas colocando 50% de desconto no estoque de inverno.
Certamente, dias melhores se vislumbram
pela frente.
E quem sobreviver ao rigoroso inverno
recessivo resultante de uma década de irresponsabilidade política e econômica no
Brasil, é por que não morre mais...

Irmãos coragem
Em um cenário de preguiçosa recuperação
da economia e milhões na fila do
desemprego, os irmãos Borges inauguraram mais uma loja, ontem. A Estrela do
São Cristovão abriu 12 preciosos postos
de trabalho. Os empreendedores da rede
de farmácias mostram que, com muita
coragem e fé, desemprego tem remédio.

Educação na fossa
O vereador Olavo espiou pela fresta da
persiana da creche, e encontrou um “tapa”
no dinheiro da educação. R$ 69 mil foram
pagos para tapar o sol com a persiana em
2016, e o serviço não foi executado. Agora
já se cogita uma CPI da Educação.
Ali entra tudo: persiana, cortina, fossa e
falta de vergonha na cara.

Pitocas
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Deflação na roça. O milho veio
para R$ 18. A espiga de asas, penas e bicos da Diplomata agradece. E o Emílio continua cantando, a plenos pulmões, o clássico da
dor de cotovelo: “Telefone Mudo”.

mil clientes estão na
fila para receber o Tesla 3, carro
elétrico produzido pela marca
norte-americana de igual nome.
O veículo começou a ser fabricado
na última sexta-feira.

A JCI, organização internacional cuja missão é oferecer oportunidades de desenvolvimento
que preparem jovens para criar
mudanças positivas, está de cara
nova em Cascavel.

O Bloomberg New Energy Finance previu que os carros elétricos vão dominar o mercado
automotivo de forma mais rápida
e dramática do que se pensava anteriormente. Os veículos elétricos
representarão 54% de todas as
vendas em 2040.

Entre outros jovens dispostos a
revitalizar a JCI, estão o advogado
Ricardo Bernardi Castilhos
(presidente) e a estudante Camila Klassen (tesoureira).
Embora sub-aproveitada, a
queima do biogás gerado no aterro sanitário de Cascavel já rende
R$ 26 mil mensais em energia
elétrica.

Abraços
Para os assinantes Feissal Imad,
José Valdir Polido, Maria Izabel
Hotz, Fabrício Dutra, José Alberto Dietrich, José Antonio Ferreira, Emerson Vilanova e o comandante Hammer.

Bloomberg prevê que o fenômeno reduzirá a demanda de
petróleo em 8 milhões de barris
por dia. Para dimensionar este
número: a Petrobrás produz 2.1
milhões de barris/dia.

Ele falou
“Ainda estamos lutando com
a burocracia. Fechar empresa
é igual casamento: é mais fácil
entrar do que sair”
(Roque Presiner,
que tenta desativar legalmente a loja há quatro meses)

Carta do leitor
“Hoje, quinta e sexta, no Clube
Comercial, às 19h30, eu, professor Fauze Kfouri, estarei ministrando um curso de Formação
Humana e Familiar na Parapsicologia. Inscrições na Lingerie &
Cia, Loja Buenão, Clube Comercial e Acic, que apoia o curso. O
investimento é de apenas R$ 55,
um preço simbólico, pela profundidade da iniciativa. O ponto
alto será a regressão de idade.
Aguardo vocês. Abraço!”
(Fauze Kfouri, conferencista
de mais 3 mil palestras em meio
século de educação para a vida)

Estátua aqui
O mascote da Estátua da Liberdade estará em Cascavel no próximo sábado, com duas exibições, a
partir de 16 horas na Havan.
A propósito, com a terraplanagem concluída, a obra da nova
loja em Cascavel entra na etapa
de fundações.
Seguramente, antes do Papai
Noel descer das paredes do Copas
Verdes, a estátua estará em pé entre a 277 e a Tancredo Neves.
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Agenda
O Ivan Luiz Schneider
informa que os camarotes de
Victor e Léo em Cascavel estão
esgotados.
E vem aí o show “Tocando em Frente”. Será em 18 de
agosto no Tuiuti, com a presença do trio Almir Satter, Renato
Teixeira e Sergio Reis.

Mídia
É manchete na imprensa de Toledo: “Polícia civil elucida 100% dos
homicídios de 2017”. O delegado-chefe lá é o cascavelense Donizete Botelho.
Kelyn e Camila Agner, da Uopeccan, receberam profissionais da
imprensa, ontem. E obtiveram unânime engajamento no McDia Feliz,
evento que gera receitas imprescindíveis para a causa.

The end
Se conhecemos bem a turma
do “quanto pior, melhor”, a
essas horas já estão confeccionando o cartaz “Fora Maia!”

