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Uma pesquisa reali-
zada pela Data Ve-
ritas/Uninter para 

a Associação Comercial 
do Paraná indica que 
74,4% dos comerciantes 
entrevistados esperam 
vender mais neste ano 
com o Dia das Mães em 
relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 
Na média, segundo o 
Data Veritas, a expec-
tativa é de vendas 8% 
acima do registrado em  
2021.

A análise envolveu 
diversos segmentos do 
varejo como móveis, ele-
trodomésticos, vestuá-
rio, calçados, acessórios, 
perfumaria, cosméticos, 
decoração, floriculturas 
e outras, distribuídos 
entre Curitiba e cidades 
da Região Metropolita-
na. Das empresas con-
sultadas, 45% tem até 49 
funcionários e 55% aci-
ma de 50.

A pesquisa também 
quis saber a expectativa 
em relação a economia 
do país para os próxi-
mos meses. A maioria 
(56,7%) está esperan-
çosa, contra 28,6% que 
se dizem preocupados, 
11,3% aguardam a evolu-
ção do cenário, 3% estão 
desanimados e 0,5% não 
sabem.

Quanto ao próprio 
negócio, os números 
foram: 70% esperanço-
sos, 15,8% preocupados, 
12,8% aguardando cená-
rio e 1,5% desanimados.

A decisão de investir 
no próprio negócio re-
flete o otimismo: 61,1% 
farão algum investimen-
to nos próximos meses, 
33% não e 5,9% ainda 
não sabem.

Os pesquisadores 
também ouviram con-
sumidores sobre suas 
intenções de compra no 
Dia das Mães: 46% pre-
tendem gastar o mes-
mo que no ano passado, 
29,4% mais, 20,3% me-
nos e 4,3% não sabem/
não responderam. Os 
presentes mais citados 
são roupas, perfumes, 
cosméticos, flores e cal-
çados. Os entrevistados 
pretendem presentear, 
além das próprias mães, 
esposas, companheiras e 
filhas. A maioria (69%) 
disse que comprara pre-
sencialmente em lojas, 
contra 20,9% na internet 
e cerca de 10% que ainda 
não sabem.

74% dos  
comerciantes  
de Curitiba  
esperam  
vender mais no 
Dia das Mães
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NIRE Nº 41300052166

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os Srs. Acionistas da Rádio e Televisão Iguaçu S/A para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar em 16 de maio de 2022, às 08:30 horas, na 
sede da companhia, no endereço sito à Rua Antônio Parolin Junior, nº 355, Bairro Parolin, 
CEP: 80220-350, Curitiba-PR, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:

a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021;
b) Destinação do resultado do exercício findo de 2021;
c) Eleição da Diretoria;
d) Regularização das ações de acionistas falecidos para fins de possibilitar que o 
Ministério das Comunicações aprove a composição acionária da sociedade e, na 
sequência, seja dado prosseguimento na análise do processo de renovação da outorga, 
em atendimento ao contido no processo administrativo nº 01250.030881/2017-61 (Nota 
Técnica nº 12823/2018/SEI-MCTIC) em trâmite no Ministério das Comunicações; na 
Sentença proferida no Mandado de Segurança nº 1021082-60.2018.4.01.3400 em 
trâmite na 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal e no previsto na 
legislação de radiodifusão;
e) Outros assuntos de interesse social.

Comunicamos que os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, com as 
alterações da Lei nº 10.303/2001, alusivos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 foram publicados no Jornal “Tribuna do Paraná” do dia 13 de abril de 2022, sendo 
na pág. 02 da versão digital e na pág. 06 da versão impressa conforme previsto pelo Art. 
133, §5º, da Lei 6.404/76. Outrossim, caso seja do interesse dos senhores acionistas, tais 
documentos estarão também disponíveis na recepção da sede da empresa para análise em 
horário comercial.

Curitiba, 24 de abril de 2022.

Carlos Roberto Massa
- Diretor Presidente -
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