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Em

KMENTA: Outorga Moçào de aplauso à Alice Tavares de

Olixeira,

DIGNES CARLOS DE CAMPOS, xereador que esta

subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, e em nome do povo de Cornélio Frocópio,

depois de ou\ ido o Douto Plenário, propõe íMovão de Aplau.so à Alice Tavares de Oliveira.

■il SriEK ATIVA:

A empresária procopense, Alice Tavares de Oliveira, é proprietária tia

empresa "Doce História - Fábrica de Delícias" que hoje é considerada a maior íábrica de chocolates

arlesanais do Paraná, produzindo os mais \ariados tipos de chocolates que sáo distribuídos para

lodo Brasil, contando lambem com uma grande caleteria e coníeiiaria.

A história de Alice comevou em 198ó. quando dentro de sua própria casa.

deu início ao seu negócio onde fazia piruliios de chocolate e vendia para pequenas lojas de festas da

cidade. Cxan o passar do tempo .Alice fui adaptando seu empreendimento conforme o \olume das
vendas, ate que conseguiu montar a sede própria c o pequeno negocio que se tornou o sustento da
família, lun sua irajeioria deparou-se com dixersos problemas. incUiindo um \enda\al em 2Ü15 que
devastou sua empresa. Alice com muita perseverança e apoio da íamília reconstruiu sua sede
inteiramente projetada e organizada objetivando a implantação de um sistema de franquia e
e-commerce.

.Alice, após anos. além de fazer uma grande gestão é participante ali\ a de
várias associações e entidades, bem como Presidente da Câmara da Mulhei" ismprecndedora e
Gestora de Negócios pelo segundo mandato, diretora da Associação Comercial e participante da
CODEF. Sua empresa é um grande suees.so em Cornélio Procópio. região e lora do Estado também.
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'  ESTADO DO PARANÁ

No ano de 2018, foi agraciada com o troféu Guerreiro do Comercio,

indicada pelo Sindicato do Comercio Varejista de Cornéiio Procópio. na pessoa de seu presidente.

Valter Barros.

A congratulação é concedida aqueles que ultrapassaram a eficiência

organizacional e se superam no segmento que representam, seja ele de bens, serviços ou turismo

paranaense.

Alice foi uma das 47 contempladas com o titulo no Estado do Paraná.

Cornéiio Procópio, 26 de agosto de 2019.
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