
LOJASFRANCAS.COM.BR e VIA BALCÃO TRAZEM O CONSULTOR OSCAR MÁRIO BENTANCUR PARA GUAÍRA/PR 

E MUNDO NOVO/MS 

Atendendo a um convite do Prefeito Municipal de Guaíra/PR Heraldo Trento e do Presidente da ACIAG Edson 

Gomes Pepi, o consultor em lojas francas na fronteira terrestre Oscar Mário Bentancur da empresa VIA BALCÃO 

Consultoria e despachos Aduaneiros e igualmente editor do site lojasfrancas.com.br, aceitou cumprir extensa 

agenda de reuniões com empresários da fronteira Guaíra-PR/Mundo Novo-MS e Salto del Guairá/PY, com o 

principal objetivo de dirimir eventuais dúvidas e incentivar que esses empreendedores a exemplo dos gaúchos 

e de Foz do Iguaçu e Barracão invistam na atividade e iniciem seus projetos para finalmente implantar as 

primeiras lojas francas nessa fronteira. 

A agenda iniciou na data de ontem 29/07, com reuniões individuais com 08 empresários e no final do dia as 

18h30 participação em uma reunião live com a participação do Prefeito Heraldo Trento, do secretário de 

Indústria e Comércio de Mundo Novo Marcos Eustáquio representando o Prefeito Valdomiro Brischiliari e dos 

presidentes das associações comerciais de ambas as cidades Edson Gomes Pepi da ACIAG e Ivan Klaus da ACIMN. 

Já na data de hoje 30/07, Oscar cumpriu agenda com reuniões com mais 05 empresários. 

As 14h00, Oscar Bentancur e o Prefeito Heraldo Trento participaram de uma live da ASUTIL com dirigentes do 

SERPRO e empresários que já administram lojas francas, para discutir o ajuste da taxa cobrada pelo SERPRO 

sobre as vendas realizadas, que se revelou muito alta quando aplicada com o atual ticket médio de vendas nas 

lojas francas que é em torno de R$ 120,00. 

O resultado obtido com as reuniões, foi avaliado pela Secretaria de Industria e Comércio e pela ACIAG, como 

animador no sentido de que a partir delas, se pode concluir que lojas francas serão instaladas nessa fronteira 

com projetos iniciados ainda em 2020. 

 


