
JUSTIFICAÇÃO

Falha

de prez

.de 19 96

Para justificar a concessão do Título de Cidadã Paulistana, traçamos o
perfil da ilustre homenageada.

Filha de: ROBERT BRUCE HARLEY e
ERENITA HELENA GROSCHKE CAVALCANTI LUNDGREN

ESCOLARIDADE:

•
• Ginásio e Colegial: Santa Maria do Recife

• Faculdade de Direito: Universidade Católica de Pernambuco

Enriqueceu seus conhecimentos jurídicos e de administração de
empresas, em vários cursos de extensão no Brasil e no Exterior (Suiça - França - Inglaterra -
E.U.A.).

ATIVIDADE ATUAL:

• Diretora Presidente da Arthur Lundgen Tecidos S.A. ("Casas Pernambucanas").

• Empresária responsável por vários empreendimentos, tanto de atividade comercial como
industrial-hoteleira.

111,Os 
que comandaram a Arthur Lundgr

	 "
en Tecidos S.Aque assim se

sucederam como presidentes foram: 

• Comendador Arthur Herman Lundgren.

• Comendador Theodor Herman Lundgren.

• Comendadeira Erenita Helena Groschke Cavalcanti Lundgren.

• Dra. Anita Louise Regina Harley.
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A Doutora Anita, atual presidente das Casas Pernambucanas, é neta
do Comendador Arthur Lundgren, que em 1913, há 83 anos, instalou em São Paulo a
primeira das "Lojas Pernambucanas", parte da história do varejo brasileiro. Atualmente
modernizadas e administradas as 284 lojas da região, num conceito de Marketing e
Tecnologia moderna. Estão distribuídas pelo Estado de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do
Sul, Sul de Minas e Oeste de Santa Catarina. Cumprindo suas finalidades empresariais e
sociais, mantém 8.200 funcionários diretos e aproximadamente 100.000 indiretos. Recolheu
só em 1995, cerca de R$ 114.000.000,00 (cento e quatorze milhões de reais) em impostos.
De início, os produtos comercializados eram só tecidos e confecções de uso do lar, mas
hoje, devido aos interesses comerciais e do próprio consumidor, foram aplicadas as linhas de
ofertas com utilidades domésticas e produtos eletrônicos. Doutora Anita, imagem de sua fiel
genitora, em suas responsabilidades administrativas nas Casas Pernambucanas, sempre
procurou manter a honestidade de princípios, o idealismo pelo Brasil e a solidez dos
negócios, da saga da Lundgren. Como sua mãe, a Comendadeira Helena Lundgren, como
era conhecida, nunca deixou de participar constantemente do resgate da dívida social. Estas
duas últimas gerações dos lundgren na administração das "Casas Pernambucanas", tiveram
na Presidência, primeiro Dona Helena e a sucessora Doutora Anita, demonstrando a
capacidade e a energia da mulher brasileira.
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