
1 
 

Edifício Barão do Serro Azul - Sede da Associação Comercial do Paraná 
Rua XV de Novembro, 621  
CEP: 80020-310 I Curitiba – PR   
www.acpr.com.br - (41) 3320-2929 

 

 

 
 
 
37/2020-PRE                                
Gabinete da Presidência  
 
Assunto: Reabertura dos Shoppings  
 

Curitiba, 14 de abril de 2020. 
 
 

 
Ao  Senhor  
Pesidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRACE) 
Sr. Glauco Humay, 
 
 

 

 

A Associação Comercial do Paraná – ACP, no interesse do progresso econômico 

e social, concomitante com a preocupação na preservação da vida e enfrentamento a 

pandemia do COVID – 19, vem através da presente  manifestar a preocupação de seus 

associados, especificamente dos lojistas de shopping centers, em relação a nova 

realidade que o Covid-19 trouxe a vida dos lojistas, bem como ao enfrentamento jurídico 

que deve ser feito por nossos associados e seus representados. 

 

Após mais de 50 dias de paralisação no Estado do Paraná das atividades ligadas 

aos Shoppings Centers e com a reabertura das atividades em poucas cidades, mas que já 

demonstram em números uma diminuição em mais 60% de movimento e faturamento, 

uma nova realidade deve ser enfrentada por todos nós. 

 

Além da mudança dos hábitos que já estamos experimentando no dia a dia de 

nossos clientes nas poucas cidades que já abriram os shoppings centers, muitas outras 

cidades do nosso estado terão que readequar suas realidades a este novo fluxo de 

movimento. 

Neste sentido, estamos buscando com esta Associação representativa um canal 

de diálogo para estabelecer novas formas contratuais e locatícias para a efetiva 

viabilização econômica dos Shopping Centers e dos lojistas que tem seus comércios em 

seus estabelecimentos, como por exemplo a remuneração do espaço utilizado através do 

faturamento dos estabelecimentos, trazendo uma equidade com esta nova realidade. 

Sem dúvida alguma uma nova era se apresenta e, nesta toada, devemos trazer 

esta realidade para nossa relação de parceria e dependência recíproca. 

 

http://www.acpr.com.br/
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Reforçamos nossos votos de estima e consideração e ficamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.  

 

http://www.acpr.com.br/

