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EXPANSÃO >> NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO GRUPO SUPERA OS R$ 7 MIL 

Madero investe R$ 300 mi e projeta  
fechar o ano com 280 restaurantes 
Grupo com fábrica 
em Ponta Grossa 
abriu 35 novas 
operações nos 
últimos 12 meses e 
projeta abrir mais 20 
até o final do ano 

FERNANDO ROGALA 
cotidiano@jmnews.com.br 

OGrupo Madero, um dos 
grupos de restaurantes que 

mais cresce no Brasil, com um 
portfólio de 262 restaurantes, 
que possui a fábrica de seus 
produtos (Cozinha Central) em 
Ponta Grossa, informou que con-
solidou, nos últimos 12 meses, 
entre abril de 2021 e março 
de 2022, um ciclo de investi-
mentos de R$ 309,7 milhões 
em todo o país. Além disso, 
confirmou os planos previstos 
para os próximos meses, de 
abrir mais 20 operações até o 
final do ano, fechando 2022 
com mais de 280 restaurantes. 
As informações constam na di-
vulgação dos resultados do pri-
meiro trimestre deste ano, reve-
ladas nesta quinta-feira (5). 

Conforme os resultados 
apresentados pelo grupo, no 1º 
trimestre deste ano o Madero 
obteve uma receita líquida de 

Crescimento.  Objetivo do Grupo Madero é abrir mais 20 operações até o final do ano, | Foto: Arquivo JM 

R$ 319,9 milhões, um aumento 
de 45,7% sobre o mesmo pe-
ríodo em 2021. No período de 
um ano, desde abril de 2021, 
a receita líquida acumulou R$ 
1,247 bilhão, sendo a maior re-
ceita líquida da história da Com-
panhia para um período de 12 
meses. As vendas nos restau-
rantes (SSS) foram 28,6% mai-
ores na comparação anual.  

O aumento da receita, 
mesmo em relação aos períodos 

pré-pandêmicos, informou o 
grupo, é resultado da recupe-
ração das vendas, que em pa-
tamares similares a 2019, bem 
como da estratégia de expansão 
da Companhia que, nos últimos 
12 meses abriu 35 novas ope-
rações, todas próprias, sendo 
13 da marca Madero, 21 da 
marca Jeronimo, e um da nova 
marca, a Dundee Chicken & Bur-
gers, aberta em Curitiba, focada 
em frango frito e burgers, que 
também terá sua expansão a 
partir deste ano. Ao final de 
março, o grupo contava com 
cerca de 7 mil colaboradores. 

O EBITDA (Lucro antes dos 
Juros, Impostos, Taxas, Depreci-
ação e Amortização) do primeiro 
trimestre totalizou R$ 73,2 mi-
lhões, um aumento de 725% se 
comparado com o mesmo pe-
ríodo de 2021. A margem EBITDA 
gradativamente se aproxima dos 
patamares pré- pandemia, che-
gando a 22,9%, em um aumento 
de 18,8 pontos percentuais.  

Os investimentos em imobi-
lizado totalizaram R$ 58,3 mi-
lhões no trimestre, acumulando 
R$ 309,7 milhões nos últimos 
12 meses em todo o país. Em 
2022, o Grupo Madero deverá 
abrir mais de 20 novas opera-
ções, dentre eles a segunda Eco-
parada Madero, na Rodovia Pre-
sidente Dutra, em Guararema 
(SP). Com isso, a rede deve fe-
char o ano com aproximada-
mente 280 restaurantes. 

CHAPÉU 

Meta do grupo é entrar na bolsa 
Neste primeiro trimestre, foi concluído o plano de reperfilamento de 

dívidas do grupo, o que permitiu a estruturação de capital do Grupo: fo-
ram pré-pagos R$ 100 milhões, houve uma emissão de CRA (Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio) de R$ 500 milhões e o saldo da dívida com 
os principais bancos foi alongado, elevando os vencimentos da Compa-
nhia para 5 e 6 anos, fazendo com que o prazo médio, que antes era em 
torno de 1,4 ano, fosse para 3,5 anos. Estas iniciativas contribuíram para 
uma redução de 92,0% no endividamento de curto prazo. 

Quem circular por Ponta 
Grossa ou Carambeí nos pró-
ximos dias vai poder conferir 
‘flashmobs’ que visam conscien-
tizar a população sobre a im-
portância da retomada da prá-
tica de exercícios físicos neste 
período pré-pandemia. 

A campanha, batizada de 
#VouDesafiarVocê, é promovida 
por três academias das duas ci-
dades: a Box Club e a Rocco Fit-
ness Club, de Ponta Grossa, e a 
Box Move, de Carambeí. 

“A ideia é chamar atenção 
daquelas pessoas que deixaram 
de se exercitar durante a pan-
demia e também daquelas que 
ainda não têm essa prática, para 
que elas ‘se mexam’ e voltem 
a cuidar da sua saúde. O nosso 
foco é a saúde, é o sentir-se 
bem, saudável e feliz, e movi-
mentar o corpo é essencial para 
isso”, destaca Bruna do Amaral, 
proprietária das academias. 

A ideia também é atrelada 
ao Dia do Desafio, campanha 
mundial que incentiva a prática 
de atividades físicas regulares e 
que neste ano chega à sua 28ª 
edição no dia 25 de maio. 

No ano passado a Box Club 
foi destaque nacional ao ficar em 
3º lugar no ranking brasileiro de 
acesso em aulas online na plata-
forma Gympass no mês de abril. 

CONSCIENTIZAÇÃO 

‘Flashmobs’ 
vão estimular 
a população a 
fazer exercícios 

Reconhecimento. No hospital da UEPG, a contemplada com o Prêmio é a 
enfermeira Terezinha Pelinski da Silveira| Foto: Sirley Silveira 

LUTA PELA VIDA DURANTE A PANDEMIA 

Enfermeira de PG receberá 
homenagem do Coren-PR 

Profissionais de Enfermagem 
dos hospitais ligados às universi-
dades estaduais de Londrina (UEL), 
de Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste 
do Paraná (Unioeste) receberão no 
dia 12 de maio o Prêmio Prota-
gonista 2021, concedido pelo Con-
selho Regional de Enfermagem do 
Paraná (Coren-PR). O prêmio ho-
menageia profissionais que se des-
tacaram na assistência a pacientes 
acometidos pelo novo coronavírus, 
nos anos de 2020 e 2021. 

No hospital da UEPG, a con-
templada com o Prêmio é a en-
fermeira Terezinha Pelinski da Sil-
veira. Ela está na instituição desde 
2009, quando foi criado o então Hos-
pital Regional dos Campos Gerais. 

Durante a pandemia assumiu a coor-
denação da Clínica Covid, onde par-
ticipou da implantação dos leitos ex-
clusivos para a doença, além de ter 
sido a primeira pessoa da região de 
Ponta Grossa a receber a vacina. 

“É uma honra participar dessa 
premiação, pois a honraria não é só 
para mim, mas para a enfermagem 
como um todo. É um reconheci-
mento dos profissionais que se de-
dicaram tanto ao combate da pan-
demia e que lutaram em prol do 
ser humano”, comemora. 

Os hospitais vinculados às uni-
versidades estaduais do Paraná são 
referência para o SUS (Sistema 
Único de Saúde) em diversas espe-
cialidades 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 024/2022 – Proc. 

Administrativo n.º 078/2022
OBJETO: Seleção de propostas visando à contratação 
de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de 
prótese não convencional para membro inferior esquer-
do adaptada a deformidade congênita de hemimelia 

-
taria Municipal de Saúde. CRITÉRIO DE JULGA-
MENTO: Menor Preço por Lote. DATA: 19/05/2022 
às 14h00min. LOCAL: Bolsa de Licitações e Leilões 
- BLL (www.bllcompras.org.br). O Edital e Anexos 
estão disponíveis para download no endereço eletrôni-
co: http://177.92.23.229:7474/transparencia/licita-
coes/listaLicitacoes
reservalicitacoes@gmail.com. 

Jéssica Herniski Szeremeta
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO 071-2021

INEXIGIBILIDADE N.º 013/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. 
CONTRATADA: HILIO FLORES DITEZEL 
& CIA LTDA – ME
SOB O N.º 80.608.698/0001-61. OBJETO: PRES-

NA LOCALIDADE DE JOSÉ LACERDA. VA-
LOR ADITADO: R$ 15.350,00 (QUINZE MIL 
TREZENTOS E CNQUENTA REAIS). PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 26/04/2022 À 25/04/2023. 
LUCAS MACHADO RIBEIRO (PREFEITO 
MUNICIPAL)

Jéssica Herniski Szeremeta
Pregoeira
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