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EDITORIAL

Existe diferença entre incerteza e 
risco. Risco se refere às situações nas 
quais é possível atribuir uma função 
de probabilidade aos resultados de 
um dado evento, enquanto que na 
incerteza isso não é possível.  Em uma 
situação envolvendo incertezas, não 
existe histórico suficiente que permita 
fazer previsões. A incerteza quebra a 
lógica da previsão na economia pois, 
não existe base científica para calcular 
nenhuma forma de probabilidade. 
Simplesmente, não sabemos.

No cenário atual, a incerteza é 
marcante, porque não temos ideia 
do que irá acontecer, como estará a 
situação nos próximos dias e, quando 
isso tudo irá passar. A única certeza 
que temos no momento é a incerteza. 

Estamos vivenciando um oceano de 
incertezas, na atual conjuntura político 
econômico social, pelo agravamento 
da pandemia, que culminou em   
drásticas medidas governamentais de 
restrição da mobilidade urbana através 
do fechamento das atividades de 
comércio e de serviços, excetuando as 
essenciais.

Notoriamente, os reflexos dessas 
ações atingiram os setores primário, 
secundário e terciário da economia, 
e isso trará reflexos no equilíbrio da 
oferta e demanda, culminando com 
uma instabilidade econômico social 

que não podemos por ora precisar sua 
dimensão.

Na atual crise, as incertezas 
colocam um enorme desafio, que são os 
de identificarmos qual é o problema, qual 
é a solução e as suas consequências, 
e, como a economia brasileira enfrenta 
ainda uma grande incerteza com o que 
irá ocorrer com as contas do governo, 
torna-se difícil buscar uma solução. 

Em relação ao cenário futuro do 
próximo triênio do varejo, o que podemos 
expressar é a imprevisibilidade. Porém, 
já se identificam sinais de adaptação 
do varejo com as mudanças de 
hábitos dos cidadãos face ao advento 
da pandemia, que podem passar de 
transitórios para permanentes, tais 
como a omnicanalidade (integração de 
todos os canais de comunicação com o 
cliente) e as tecnologias que envolvam 
forma de pagamento, eliminando 
intermediários.

INCERTEZAS 
DO VAREJO

HUMBERTO SOUZA • Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br
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Dia das Mães é 
em maio, mas, já 
comece a preparar 
a sua loja para 
vender mais

Novo Varejo 
inaugura mais 6 
lojas em Salvador 
e Camaçari, 
chegando a 100

MixBahia crava 
a sua bandeira 
em Ubaitaba, na 
microrregião de 
Ilhéus

ISM aposta em 
novo tamanho 
de embalagem 
para a marca de 
refrigerantes Goob

Tel 71 3450-3754
palumborepres@uol.com. br

Millano tem Queijo Reino,
Queijo Minas Padrão,
Queijo Ralado e Manteiga.

queijosmillano.com.br
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25 ANOS
DO SINDSUPER

25 ANOS
DO SINDSUPER

SINDSUPER COMEMORA 25 ANOS 
REPRESENTANDO OS SUPERMERCADOS

O Sindicato dos Supermercados e 
Atacados de Auto Serviço do Estado da Bahia 
– Sindsuper-Bahia - completou em 1º de 
fevereiro deste ano 25 anos de existência. A 
Entidade, criada em 1996, surgiu para funcionar 
como um braço jurídico da Abase e teve 
como seu primeiro presidente o empresário 
Hosanah Góes Fontes. Durante esse período, 
o Sindsuper promoveu a conciliação entre o 
capital, representado pelos supermercados; e 
o trabalho, representado pelo sindicato laboral.

Hosanah ficou à frente do Sindsuper-
-Bahia de 1996 a 2004. Logo após, assume a 
presidência do sindicato, o empresário e pro-
prietário da Rede Atakarejo, Teobaldo Costa, 
no período de 2005 a 2008. Também estive-
ram à frente do Sindsuper no período de dois 
biênios, os empresários: Marcelo Lima de Je-
sus (2009/2010 e 2011/2012) e Josué Teles 
de Araújo (2013/2014 e 2015/2016). Em 2017, 
Teobaldo Costa retorna à presidência do sindi-
cato e, no fim do biênio, em 2018, é reeleito até 
o quadriênio 2019/2022. 

O Sindsuper-Bahia é uma entidade sem 
fins lucrativos que tem por objetivo represen-
tar perante as autoridades administrativas e 
judiciárias os interesses gerais de sua catego-
ria econômica ou os interesses individuais de 
seus associados; celebrar contratos coletivos 
de trabalho; eleger ou designar os represen-
tantes da respectiva categoria; colaborar com 
o Estado, como órgão técnico e consultivo, no 
estudo e solução dos problemas que se rela-

cionem com sua categoria econômica.
No livro “Abase: 40 Anos de Apoio ao 

Mercado e Respeito a Você”, de acordo com 
Itamar Góes Fontes, membro do Conselho 
Fiscal do Sindsuper e sócio-diretor da Rede 
MixBahia, a ideia de criar um sindicato dos 
supermercados e atacados surgiu de seu 
irmão Hosanah Góes Fontes. “O Sindsuper 
surgiu diante da necessidade de legalizar e dar 
respaldo jurídico ao setor, pois juridicamente, a 
Abase não tinha representatividade legal para 
decidir questões como Convenções Coletivas, 
acordos trabalhistas e contratos de trabalhos 
entre trabalhadores e empregadores”. 

Por Eraldo Alves
FOTOS: Arquivo 

Hosanah Góes Fontes, foi o primeiro presidente do 
Sindsuper

DEPOIMENTO DOS EX-PRESIDENTES TEOBALDO 
COSTA, JOSUÉ TELES E MARCELO DE JESUS 

O atual presidente do 
Sindsuper, Teobaldo Costa, assim 
se manifestou sobre os 25 anos da 
instituição: “O Sindsuper-Bahia que 
completou este ano 25 anos talvez 
seja um dos sindicatos da área de 
supermercados mais antigos do 
Brasil. Um sindicato que é o braço 
jurídico da Abase. O Sindsuper tem 
uma grande relevância tendo em vista 
que hoje é um sindicato que tem uma 
convenção coletiva especifica para o 
setor de supermercados e atacados 
de alto serviço do Estado da Bahia. 
Além disso, depois da sua criação, 
os municípios começaram a criar os 
seus sindicatos e hoje já estamos 
com mais de 60 sindicatos em todo 
o Estado porque o município tem 
a autonomia de criar o seu próprio 
sindicato. Quando o município não 
tem um sindicato próprio, ele segue 
a convenção do Sindsuper-Bahia. É 
importante também por preservar os 
direitos dos empresários e respeitar 
os direitos dos trabalhadores 
através de negociações com a 
categoria atendendo a demanda 
jurídica, respeitando a CLT e as 
convenções de todo Estado da 
Bahia. O Sindsuper tem um papel 
fundamental na economia do Estado e 
do município na geração de emprego 
e renda e sempre preservando a boa 
relação com os governos municipal e 
estadual, atualmente contribuímos de 
forma significativa com a receita do 
Estado. Portanto, temos que cada vez 
mais agradecer pela intermediação 
do Sindsuper-Bahia na construção 
desta relação amistosa entre 
empregadores e trabalhadores e, 
consequentemente, no crescimento 
do setor de supermercados e no 
desenvolvimento do Estado”. 

“O Sindsuper-Bahia tem a sua 
grande importância na representação 
do setor de supermercados e ataca-
dos, principalmente no que tange às 
questões trabalhistas discutidas nas 
negociações em período das con-
venções coletivas. É também o Sind-

super-Bahia quem discute os direitos 
e deveres de sua categoria, por isso, 
a importância em ser um associado 
para garantir o fortalecimento da en-
tidade. Lembro que o 1º encontro de 
delegados sindicais aqui da Bahia 
foi promovido pelo Sindsuper-Bahia, 
uma maneira de conhecer mais os 
seus associados e fortalecer ainda 
mais a instituição”.

Josué Teles de Araújo – ex-
-presidente - “O Sindsuper-Bahia 
tem a sua grande importância na re-
presentação do setor de supermer-
cados e atacados, principalmente no 
que tange às questões trabalhistas 
discutidas nas negociações em pe-
ríodo das Convenções Coletivas. É 
também o Sindsuper-Ba quem discu-
te os direitos e deveres de sua cate-
goria, por isso, a importância em ser 
um associado para garantir o fortale-
cimento da entidade. Lembro que o 1º 
Encontro de Delegados Sindicais aqui 
da Bahia foi promovido pelo Sindsu-
per-Bahia, uma maneira de conhecer 
mais os seus associados e fortalecer 
ainda mais a instituição”. 

Marcelo Lima de Jesus – ex-
presidente - “O Sindsuper-Bahia tem 
uma importância fundamental para 
o setor de supermercados e ataca-
dos do Estado da Bahia porque é ele 
quem representa a classe patronal e 
negocia com o sindicato da categoria 
dos trabalhadores. É também o braço 
direito da Abase e que tem a importân-
cia não somente para a classe de Sal-
vador, mas ao mesmo tempo em toda 
a Bahia. Quando se é um associado 
do Sindsuper-Bahia se tem diversos 
benefícios: em primeiro lugar, porque 
fortalece toda a categoria patronal e, 
em segundo, por oferecer uma gama 
de benefícios, a exemplo de consultas 
na área tributária e trabalhista, aliado 
a um corpo jurídico preparado para 
orientar como proceder em diversas 
situações que são enfrentadas quase 
todos os dias por aqueles que traba-
lham neste setor de grande importân-
cia para a nação”.

O presidente atual, Teobaldo Luís da 
Costa e dos ex-presidentes, Josué 

Teles e Marcelo Lima de Jesus
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DEPOIMENTOS DOS ATUAIS DIRETORES
Itamar Gois Fontes – diretor da 

Abase e sócio-diretor do MixBahia - “O 
Sindsuper-Bahia tem a importância de re-
presentar legalmente toda nossa catego-
ria econômica. Isso é de vital importância, 
pois nos dar representatividade, une o 
setor e promove a defesa e o desenvolvi-
mento do segmento. A relevância de ser 
um associado do Sindsuper é estar co-
berto por uma entidade séria, constituída 
para fortalecer os associados que orienta 
e prepara as lojas para atuarem melhor e 
evitar erros. Além de conduzir muito bem 
as Convenções Coletivas de Trabalho. 
E para aqueles supermercadistas que 
ainda não são associados do Sindsuper, 
aconselho para que não percam tempo 
ficando isolados, ilhados e sem informa-
ções indispensáveis para conduzir me-
lhor os seus negócios no mercado tão 
competitivo. Se unam com o Sindsuper 
e sintam-se em casa para tirar dúvidas, 
trocar experiências e preparar-se melhor 
para sobreviver e crescer. O Sindsuper, 
além de boas instalações, tem um corpo 
jurídico competente que dar todo apoio e 
orientação para o associado. Temos tam-
bém convênios, treinamentos, eventos    
visando sempre a melhoria de desem-
penho de nossos associados. Indico que 
venha conhecer de perto o Sindsuper e 
sinta que é sua casa para uma formação 
melhor e mais eficiência na sua opera-
ção”.

Antônio Mendes Bitencourt – di-
retor de operações do Centro Sul - “A 
criação do Sindsuper-Bahia foi um marco 
importante para o setor de supermerca-
dos no Estado da Bahia. Naquela época 
não tínhamos um sindicato que nos re-
presentasse, o que existia somente era o 
sindicato dos comerciários. Ou seja, não 
tínhamos um sindicato próprio e a criação 
do Sindsuper fortaleceu os proprietários 
de supermercados e atacados. O Sind-
super se fez também um representante 
dos supermercadistas do interior com a 
sua atuação em todo o Estado defenden-
do os direitos de toda a classe”.

Josenildo Silva – coordenador de 
relações sindicais do Assaí - O Sind-

super-Bahia tem a sua importância na 
defesa da classe patronal, não se aten-
do apenas à convenção coletiva, mas se 
preocupando também com as questões 
jurídicas tributárias e trabalhistas, além 
de preservar uma excelente relação com 
o munícipio e com o governo do Estado. 
Ou seja, o trabalho desenvolvido pelo 
Sindsuper se amplia para outras áreas na 
defesa de sua classe, o que não percebe-
mos em outros sindicatos. Parabéns ao 
Sindsuper pelo seu espaço democrático 
e seus 25 anos de existência”.

Fernando Augusto Liberato 
Garrido - gerente de relações sindicais 
em nível Brasil do Grupo Cencosud 
- “É de suma importância a atuação 
do Sindsuper-Bahia para o setor de 
supermercados na Bahia e no Brasil. 
Temos a vantagem aqui na Bahia de 
ter um sindicato em nível estadual. 
Atualmente, o Sindsuper fecha mais de 
70 convenções coletivas e, um elevado 
número de acordos coletivos de trabalho. 
O Sindsuper atinge mais de 200 
municípios na Bahia e, isso, é muito bom 
para o supermercadista, porque temos 
condições de manter diretrizes e regras 
aplicadas para todo o Estado, sendo uma 
grande vantagem para o setor. Quero 
parabenizar também o corpo técnico do 
Sindsuper pela sua disponibilização 
para fazer as negociações coletivas e 
sua excelente experiência no trato com 
os sindicatos laborais, que somente vem 
agregar valor e facilitar as negociações, 
além do exemplar comprometimento dos 
profissionais jurídicos do Sindsuper Outro 
ponto positivo é a composição da diretoria 
do Sindsuper, formada por donos de 
supermercados, representantes legítimos 
da categoria, em que percebemos 
uma oxigenação de seus membros, 
focados para os benefícios em prol das 
empresas. Por todos esses motivos, é 
muito importante que as empresas se 
associem ao Sindsuper, principalmente 
para que elas possam expressar as 
suas necessidades e tragam as suas 
demandas para que o sindicato possa 
tratá-las de maneira coletiva”.

25 ANOS
DO SINDSUPER

IGOR ROSENO, 
ADVOGADO TITULAR 

25 ANOS
DO SINDSUPER

Super Revista - Qual a importância do Sind-
super-Bahia para o setor supermercadista baia-
no? 

Igor Roseno - A importância do Sindsuper 
pode ser aferida sob diferentes aspectos. 
Tecnicamente pode-se dizer que as funções 
precípuas do Sindsuper são:  Representar 
o segmento supermercadista perante as 
autoridades administrativas e judiciárias os 
interesses gerais de sua categoria econômica 
ou os interesses individuais de seus associados; 
Celebrar  Convenções Coletivas de trabalho; 
Eleger ou designar os representantes da 
respectiva categoria e colaborar com o Estado 
e prefeituras, como órgão técnico e consultivo, 
no estudo e solução dos problemas que se 

relacionem com sua categoria econômica. Numa 
ótica mais acurada, observa-se que a atuação 
do Sindsuper tem implicação direta na relação 
empregadores X empregados, uma vez que, 
através das Convenções Coletivas são mescladas 
as normas gerais da CLT e as especificidades 
deste segmento, tão cheio de minúcias, com 
vistas a atingir o máximo de equidade entre os 
interesses envolvidos, revelando-se ainda uma 
importantíssima ferramenta de gestão para as 
empresas. É por meio do instrumento coletivo de 
trabalho que, à título meramente exemplificativo, 
são definidos pisos salariais, percentuais de 
reajustes, formas de contratação, dias e horários 
de abertura e fechamento, dentre outros pontos. 
Em outra frente, o Sindsuper atua combatendo, 

Por Eraldo Alves
TEXTO E FOTOS

O Sindsuper-Bahia atua combatendo nas esferas 
administrativa e judicial, no âmbito municipal e 
estadual, em prol de seu associado”“
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de forma preventiva ou corretiva, nas esferas 
administrativa e/ou judicial, atos normativos 
aprovados, no âmbito municipal e/ou estadual, 
que se mostram abusivos e nocivos ao segmento 
supermercadista. 

SR - Quais os atendimentos oferecidos pelo 
Sindsuper-Bahia?

IR - Hoje dispomos de um corpo jurídico com-
posto por dois advogados, com atuação nas áreas 
do Direito Civil e Direito do Trabalho, ofertando aos 
associados um suporte técnico não só para sanar 
possíveis dúvidas em relação às legislações perti-
nentes ao segmento supermercadista. Efetuamos 
defesas administrativas em prol dos associados 
nos autos de infração aplicados pelos órgãos 
fiscalizatórios, Autarquias Federais, Estaduais, e 
Municipais, a Secretaria do Trabalho e Emprego 
e o Ministério Público do Trabalho. Acompanha-
mos as negociações coletivas de trabalho em todo 
o Estado da Bahia, de forma presencial e virtual, 
buscando a melhoria das condições que regem o 
funcionamento dos supermercados e nos diver-
sos municípios, observando de perto as peculia-
ridades de cada região. Ofertamos aos nossos 
associados descontos em diversas empresas 
parceiras como:  Instituições de ensino, escritórios 
de Advocacia nas áreas Tributaria, Administrativa, 
Trabalhista, Cível e Criminal. Promovemos Fóruns 
e Workshops com a participação dos profissio-
nais mais experientes na área com enfoque nas 
principais alterações das legislações conexas ao 
setor Supermercadista. Inclusive foi ofertado pelo 
Sindsuper um Fórum para discutir e capacitar os 
profissionais de Rh e gerentes de loja sobre a Lei 
13.467/2017 (reforma trabalhista), oportunidade 
em que abordei temas controvertidos como o fra-
cionamento de férias, trabalho intermitente e o fim 
da obrigatoriedade da homologação. Contamos 
também com a ilustre participação da Dra. Karine 
Britto (Juíza do Trabalho) e do Dr. Rogério Lima 
(Advogado Trabalhista – Fiedra Advocacia Em-
presarial).

SR - Nos 25 anos do Sindsuper-Bahia, com-
pletos agora em 2021, quais as maiores conquis-
tas em prol da categoria?

IR - Dentre as inúmeras conquistas atingidas 
pelo Sindsuper podemos destacar como a mais 
expressiva, a ampliação do número de cidades 

atendidas por nossas convenções coletivas. No 
ano de 2015 possuíamos 19 (dezenove) Conven-
ções Coletivas que contemplavam 40 municípios, 
seis anos depois, possuímos 50 (cinquenta) Con-
venções Coletivas vigentes que hoje representam 
256 cidades. Com a pandemia passamos por um 
período de desaceleração no processo de ex-
pansão, mas estamos nas tratativas com 92 no-
vos municípios. A importância dessa expansão 
não reside no quantitativo de Convenções, mas 
na uniformização e correções de alguns desvios, 
pois muitos dos instrumentos formalizados ante-
riormente foram inspirados em outras atividades 
empresariais. O segmento supermercadista traz 
consigo inovações de vanguarda, sendo assim, 
as convenções coletivas devem refletir essas ne-
cessidades específicas. Imprescindível rememo-
rarmos que no ano de 2017, com o advento da 
reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), mais de 200 
artigos da CLT sofreram alteração direta como o 
fracionamento de férias, e a criação de novas mo-
dalidades de regime de contratação, a exemplo 
do trabalho intermitente. Outra grande conquista 
do Sindsuper, foi a retirada da obrigatoriedade de 
homologação em todas as nossas convenções. 
Por último, e não menos importante, em 2019 efe-
tuamos a contratação da advogada Dra. Aline Ce-
dras, expandindo o suporte de atendimento aos 
nossos associados na área cível, entregando res-
postas rápidas às dúvidas dos supermercadistas 
de todo o Estado.

SR -  Quais as maiores demandas do Sind-
super-Bahia na seara jurídica? 

IR - Com a chegada da Dra. Aline Cedraz 
no corpo jurídico do Sindsuper, tivemos um 
crescimento no número de demandas ligadas 
ao Direito do Consumidor, ou seja, associados 
que foram demandados judicialmente nessa 

“O segmento supermercadista traz 
consigo inovações de vanguarda, sendo 
assim, as convenções coletivas devem 
refletir essas necessidades específicas.”

Os advogados do Sindsuper, Igor Roseno e  Aline Cedraz

área passaram a buscar os nossos serviços 
para acompanhamento de processos ou alguma 
orientação preventiva. Além disso, já tínhamos 
também as demandas na esfera do Direito Coletivo 
do Trabalho, através das Convenções Coletivas. 
Existe outra frente de trabalho que atua no 
mapeamento de diversos decretos que possuem 
disposições que ultrapassam a competência do 
Município, sendo necessária a anulação por via 
judicial, a exemplo da cidade de Lauro de Freitas 
que, por meio de um Decreto, pretendeu obrigar os 
supermercados a fornecerem empacotadores em 
todos os check-out, mas o Sindsuper conseguiu 
que fosse declarada a inconstitucionalidade deste 
Decreto.

SR -  O Sindsuper-Bahia tem alguma parce-
ria com o governo do Estado?

IR - No ano de 2019 o Sindsuper firmou um 
convênio com a Setre (Secretaria Estadual do 
Trabalho e Emprego), projeto denominado primei-
ro emprego. Esse projeto visa impulsionar o setor 
supermercadista com a formação e disponibiliza-
ção de mão de obra qualificada. Prevê a oferta 
de cursos do Programa Qualifica Bahia, voltados 
para atender as demandas dos supermercadistas, 
de forma a contribuir para a inserção dos trabalha-
dores capacitados no mercado formal de trabalho.

SR -  Qual a importância de ser um associa-
do do Sindsuper-Bahia?

IR - Ser associado ao Sindsuper significa ter 
um suporte técnico e jurídico em todas as áreas 
pertinentes ao segmento supermercadista. O as-
sociado ao Sindsuper tem participação direta nas 
negociações das convenções coletivas, através 
do voto nas assembleias. Nas demandas judiciais 
promovidas pelo Sindsuper o benefício obtido ao 
final do processo só pode ser concedido aos as-
sociados, a exemplo da ação que entendeu pela 
tributação indevida sobre Pis e Cofins. Durante a 
Pandemia nossa equipe não parou, mesmo du-
rante o lockdown. Diante do desafio efetuamos 
reuniões virtuais e não deixamos de fechar ne-
nhuma das nossas Convenções. Atuamos junto 

às prefeituras de vários Municípios a nível admi-
nistrativo, solicitando alterações em Decretos que 
determinavam o fechamento das lojas de super-
mercados, e nos casos extremos ingressamos 
com ações judiciais questionando a constituciona-
lidade dos atos. Como exemplo temos a prefeitu-
ra da cidade de Paulo Afonso que determinou o 
fechamento das lojas de supermercados durante 
cinco dias, verdadeiro absurdo!

SR - Qual o recado para aqueles supermer-
cadistas que ainda não são associados do Sind-
super-Bahia?

IR - Convido todos os Supermercadistas 
baianos que ainda não conhecem o trabalho do 
Sindsuper a entrarem em contato conosco, para 
que possamos nos apresentar e dirimir possíveis 
dúvidas. O novo associado descobrirá uma ins-
tituição forte, com 25 anos de história, fundada 
e gerida genuinamente por supermercadistas. 
Descobrirá que atuamos de forma preventiva em 
eventuais inconsistências e vai entender de que 
maneira o Sindsuper pode contribuir para o for-
talecimento das respectivas empresas, e do seg-
mento dos supermercados na sua cidade. Vale 
destacar que nenhum membro da nossa diretoria 
recebe remuneração, gratificação ou ajuda de 
custo, tendo como finalidade a contribuição para a 
melhoria do segmento. Somos membros efetivos 
da Abras e filiados à Fecomércio.  Toda nossa 
equipe é composta por profissionais gabaritados, 
que entendem e amam o que fazem. Essa é a re-
ceita do nosso sucesso! Por fim, tenham a certeza 
que encontrarão uma instituição séria e compro-
metida, respeitada em todo o Brasil!

O advogado Igor Roseno, a secretária Rebeca Souto e a advogada Aline Cedraz

“Ser associado ao Sindsuper 
significa ter um suporte técnico 
e jurídico em todas as áreas 
pertinentes ao segmento 
supermercadista”.

25 ANOS
DO SINDSUPER
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Noel Barbosa, caçula da família, juntamente com seu irmão Gentil (já falecido), 
bem mais velho, fundaram o GBarbosa em 1955. Com uma bela trajetória de vida, 
Seu Noel, como era chamado, edificou uma vida primorosa, na família, nos negócios 
e nas suas relações de amizade. Seu Noel partiu no último dia 9 de fevereiro, aos 
79 anos de idade. Através das páginas a seguir, Seu Noel, que esteve aqui presente 
por várias oportunidades, recebe a homenagem da Super Revista e da Associação 
Baiana de Supermercados (Abase).

Por Eraldo Alves
 FOTOS: Divulgação
Colaboração: Daniel 
do Vale, diretor da 
agência Programa 
Publicidade, a quem 
agradecemos

Dar continuidade e ampliar as políticas 
que beneficiam os seus associados, reforçando 
a missão de defender os interesses do setor, é 
uma das principais metas do novo presidente 
da Associação dos Agentes de Distribuição da 
Bahia (Asdab), Roberto Sapanholi, que assumiu 
no início de janeiro. Ele relaciona como um dos 
principais benefícos que a entidade oferece ao 
seu associado é, por exemplo, a redução da car-
ga tributária de 17% para 10% do regime espe-
cial de ICMS. 

“Ao se associar, a sua empresa poderá 
gozar do Termo de Acordo Especial, conquis-
tado pela Asdab junto à Secretaria da Fazenda 
do Estado da Bahia (Sefaz), que garante aos 
seus associados o benefício de redução fiscal. 
Com o regime especial de ICMS (Decreto nº 
7.799/2000), os atacadistas e distribuidores têm 

a carga tributária reduzida de 17% para 10%, au-
mentando sua competitividade e impulsionando 
os seus negócios”, assegura Roberto Spanholi.

Outra vantagem elencada por ele, diz res-
peito à capacitação, em que permite aos asso-
ciados terem direito a participar de palestras e 
cursos com temas relacionados ao setor, pro-
movidos pela Asdab ao longo do ano, além de 
reuniões, seminários, fóruns, congressos e dos 
encontros bimestrais, realizados pela Abad-SP. 
Segundo o presidente da Asdab, essas são 
apenas duas das vantagens que os atacadistas 
e distribuidores baianos passam a contar ao se 
associar à entidade.

O associado pode usufruir, também, gratui-
tamente, de toda a infraestrutura da moderna e 
bem equipada sede da Asdab, para realizar reu-
niões, encontros e treinamentos. Essa sede tem 
localização privilegiada na capital baiana e espa-
ços versáteis que se ajustam à necessidade dos 
associados, funcionando em modernas instala-
ções do Shopping Salvador Business, Torre Eu-
ropa, junto ao shopping do mesmo nome, situado 
no coração econômico-financeiro de Salvador

Vejam o que está disponível para os as-
sociados: Sala de videoconferência, por exem-
plo. Este espaço foi idealizado e equipado para 
permitir que os associados pudessem organizar 
reuniões por videoconferência, com prospects 
ou fornecedores de outros estados. Complemen-
tando, tem o auditório, com capacidade para 80 
pessoas. O espaço é climatizado, confortável e 
conta com sistema integrado de som e projetor 
de imagens. Ideal para palestras, seminários e 
treinamentos. Enfim, ressalta Roberto Spanholi, 
esses são apenas alguns dos benefícios que go-
zam os associados da Asdab. “Tem muito mais”, 
conclui.

PRESIDENTE ROBERTO SPANHOLI 
REFORÇA MISSÃO DA ASDAB Por Benneh Amorin

FOTOS: Divulgação 

ASDAB
EM DESTAQUE

Spanholi elenca os benefícios de se associar à Asdab

HOMENAGEM
CAPA

NOEL BARBOSA, FUNDADOR DO 
GBARBOSA, DEIXA SAUDADES 
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A Super Revista presta homenagem 
ao grande empresário sergipano do ramo 
supermercadista Noel Barbosa, um dos 
fundadores do grupo GBarbosa, empresário do 
setor de combustíveis e de outros segmentos.

O empresário sergipano, morreu em 9 de 
fevereiro último, aos 79 anos, na cidade de São 
Paulo.  O empresário sergipano foi internado 
na capital sergipana, após sofrer uma queda e 
posteriormente transferido para um hospital em 
São Paulo, onde faleceu. Durante o período em 
que esteve hospitalizado o empresário contraiu 
a Covid-19. O corpo do empresário sergipano 
Noel Barbosa, de 79 anos, foi cremado na tarde 
do dia 10, na capital paulista.

Ele deixa dois filhos: Álvaro Fonseca de 
Oliveira Neto e Sônia Maria Oliveira de Jesus - e 
como viúva, dona Luza Mabel Noronha Oliveira 
de Jesus. Deixa também os netos Raíssa 
Oliveira, Álvaro Filho e Noel Neto – todos filhos 
de Álvaro.

Noel Barbosa e o irmão Gentil Barbosa 

fundaram o GBarbosa em julho de 1955. A 
princípio, tratava-se de uma mercearia que 
vendia secos e molhados, no centro da capital. O 
trabalho resultou na transformação do comércio 
em uma rede supermercadista.

Em 1975, começou a investir no 
agronegócio, implantando a atividade 
agropecuária em várias regiões do estado, 
gerando emprego e renda para trabalhadores 
rurais e produzindo riquezas para o estado. Ao 
longo de sua carreira, o empresário também 
realizou conquistas profissionais nos setores 
de combustíveis, imobiliário e de outros 
empreendimentos.

Com sua visão empreendedora, investe 
sua capacidade de realização na atividade 
agropecuária, gerando emprego e renda para 
trabalhadores rurais. Homem simples e que com 
seu modo peculiar e original de ser, contribuiu 
voluntariamente com as comunidades onde 
atuou e sempre procurou ajudar aos mais 
necessitados.

GENTIL E NOEL BARBOSA FORAM PIONEIROS 
NO SETOR SUPERMERCADISTA DE SERGIPE

F 1 - A filha Sônia, Seu Noel, dona Luza e Álvaro; F 2 - Dona Zelita, Seu Gentil, Seu Noel e dona Luza

Noel Barbosa, na foto 1, com João Carlos Paes Mendonça e o ex-governador Marcelo Déda, já falecido; e na f 2, 
com João Carlos e os ex-governadores de Sergipe, Jackson Barreto e  Albano Franco, que também é ex-senador

anuncio_revista_pagina_inteira_20,5 x 27,5 cm_sem bold_ok_curvas.ai   1   23/12/2020   13:06:50anuncio_revista_pagina_inteira_20,5 x 27,5 cm_sem bold_ok_curvas.ai   1   23/12/2020   13:06:50
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No livro “Do Campo à Metrópole: GBarbosa 
na macroeconomia brasileira”, de Núbia N. 
Marques, a autora cita uma passagem sobre a 
labuta diária que os irmãos Gentil e Noel Barbosa 
tiveram antes de serem reconhecidos como 
grandes empreendedores, vivendo a infância num 
ambiente de bastante natureza e em seio familiar. 

“Peregrinos do cotidiano todos somos. 
Nessa viagem semelhante entre uns, idêntica 
a muitos outros, porém, nunca igual a todos. A 
tortuosa estrada há de ser percorrida num tempo 
acoplado a nossos sonhos. Sempre há de existir 
a busca do êxito. Líderes do Grupo GBarbosa 
fizeram seu caminho, que foi árduo, como muitos 
que se atiram às estradas da vida. Gentil e Noel 
Barbosa de Jesus, egressos da cidade Serrana, 
tiveram uma infância idêntica à de muitas crianças 
nascidas fora das cidades. Eles viviam num 
ambiente bucólico, com árvores, plantações, ar 
puro, no convívio com animais domésticos e o 
gado protegidos pela despreocupação que fez da 

infância um período de brincadeiras. Não era tudo 
na vida dos Barbosa, porque os filhos ajudavam 
os pais na labuta diária, no plantio e na colheita”.

Relata ainda no livro que dona Luza 
conheceu Noel no armazém que Gentil comprou 
ao Sr. Vital para a irmã (Terezinha, hoje residente 
no Paraná). Foi um encontro fortuito. Tal fato 
se repetiu quando passeavam na praça, em 
Itabaiana, participando de uma festa onde os 
políticos locais exibiam suas obras em um telão, 
Luza foi apresentada a Noel. Foram flechados 
por Cupido e em 29 de novembro de 1964 
casaram-se em Itabaiana. Luza Mabel é neta 
de um dos grandes músicos itabaianenses, 
Espiridião Noronha, figura imortalizada no Museu 
de Música. Dessa união nasceram Sônia Maria 
e Álvaro Neto, casado com Andréa Fonseca de 
Oliveira e recentemente nasceu Raíssa, que 
tem em Luza uma avó supercoruja. Luza tece 
comentários sobre seu marido: um homem 
calado, compreensível e carinhoso com os filhos.

Caçula de uma família de nove irmãos, 
Noel Barbosa nasceu em Itabaiana e começou 
a sua vida profissional em Itabaiana juntamente 
com o seu irmão Gentil Barbosa. A dedicação ao 
trabalho resultou na criação e desenvolvimento 
na Rede de Supermercados GBarbosa, que 
viria se tornar uma das maiores do Nordeste. 

Em 2007, a Rede GBarbosa foi adquirida 
pelo Grupo Cencosud, uma das maiores 
varejistas do mercado latino-americano. Com 
a venda do GBarbosa, o empresário fundou o 
Grupo NB Empreendimentos com investimentos 
em diversos setores. Era o principal acionista 
do Petrox Combustíveis e do Hotel NB. Tinha 
participação também nos shoppings Rio Mar 
e Jardins e operava com fortes investimentos 
imobiliários em Aracaju e interior do Estado, 
atuando também na pecuária. 

Dentre outros negócios, Noel era 
atualmente o mantenedor do Grupo Petrox, 
proprietário NB Hotel e NB Empreendimentos, 
além de ser sócio de dois shoppings em 
Aracaju. Sua trajetória empresarial foi destaque 
ao longo de décadas e trouxe emprego e 
desenvolvimento econômico para Sergipe. 
Seus feitos são merecedores de todas as 
homenagens e honrarias. Por tudo isso, a perda 
de Noel Barbosa é irreparável para o segmento 
empresarial”.

LIVRO FALA DO AMOR DE NOEL E LUZA

Noel Barbosa durante a inauguração do NB Hotel, de 
sua propriedade, em Aracaju, capital sergipana

HOMENAGEM
CAPA
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Governador de Sergipe 
- Belivaldo Chagas - “Sergipe 
perdeu hoje um dos maiores 
empreendedores da sua his-
tória, que deixa um legado de 
quase 60 anos de obras e reali-
zações que levaram o nome do 
nosso estado com orgulho para 
todo o país. Foi com imenso pe-
sar e consternação que recebi a 
notícia da morte de Noel Barbo-
sa, de 79 anos. Noel foi um dos 
fundadores do grupo GBarbosa, 
ao lado do seu irmão, Gentil Bar-
bosa, e já estava internado num 
hospital em São Paulo. O em-
presário, atualmente, além de 
representante do grupo Petrox, 
tinha participação em shoppings 
de Aracaju, hotel e vários outros 
empreendimentos de destaque 
pelo Brasil. Deixo o meu abra-
ço para toda a família, amigos e 
pessoas próximas de Noel, um 
nome que ficará para sempre na 
memória do nosso estado. Que 
Deus conforte o coração de to-
dos!”

Prefeito de Aracaju - Ed-
valdo Nogueira - “Foi com muita 
tristeza que tomei conhecimento 
do falecimento do empresário 
Noel Barbosa, em decorrência 
da Covid-19. Noel Barbosa foi 
um dos grandes empreendedo-
res sergipanos, com expressi-
va parcela de contribuição no 
desenvolvimento de Aracaju e 
de Sergipe. Meus sentimentos 
a todos os familiares, amigos, 
funcionários de seus empreen-
dimentos e admiradores”.

Presidente da Fecomér-
cio - Laércio Oliveira - “Sem 
Noel Barbosa Sergipe vai ficar 
diferente, porque ele era um 
homem que, na simplicidade e 

na maneira de ser dele, condu-
zia as coisas e os negócios de 
uma forma eficiente, dinâmica e 
muito responsável. Estou muito 
triste porque Sergipe perde um 
empreendedor, um empresário, 
um homem honrado, que vai 
deixar assim uma lacuna muito 
forte para todos nós que empre-
endemos, para todos nós que 
temos uma vocação empresa-
rial, porque a gente aprendeu 
a conviver com um homem de 
valor, com um homem de qua-
lidade que, felizmente, para to-
dos nós, vai deixar um legado 
de determinação, de vontade de 
vencer”.

. Messias Peixoto – pro-
prietário do Supermercado 
Messias Peixoto e ex-presi-
dente da Ases – Associação 
Sergipana de Supermerca-
dos - “O senhor Noel Babo-
sa foi um dos precursores do 
setor de supermercados, além 
de um homem humilde, digno 
e voltado para a família. Con-
quistou um patrimônio com 
dignidade, trabalho e honra-
dez. Foi um exemplo para o 
Brasil, gerou emprego e renda 
numa época que ninguém sa-
bia o que era um supermerca-
do. Senhor Noel Barbosa foi 
um homem dedicado à família, 
aos amigos e aos negócios. 
Fiquei bastante sentido com 
a perda tão repentina, um ho-
mem que ainda tinha muito a 
produzir com uma força de em-
preendedor. O seu dom para o 
empreendedorismo era a sua 
grande característica, tudo que 
ele tocava se tornava rentável. 
As suas ideias farão falta para 
o setor supermercadista”. 

Presidente do Grupo 
JCPM - João Carlos Paes 
Mendonça - “Noel Barbosa foi 
um grande amigo e parceiro de 
negócios. Empresário discreto, 
atuante e atento às oportuni-
dades do mercado, era um dos 
grandes nomes de Sergipe e do 
Nordeste. Nossos caminhos se 
cruzaram há muitos anos, quan-
do eu atuava no varejo de su-
permercado e ele também. De-
pois, nos tornamos sócios em 
empreendimentos no setor de 
Shopping center, tanto em Ara-
caju como em outras cidades 
da região Nordeste. Mas meu 
maior pesar é pela perda de um 
amigo como poucos. Da pessoa 
sincera, cordial e de excelente 
caráter. Infelizmente, nesse últi-
mo ano, fomos forçados a nos 
manter distantes. Guardarei as 
melhores lembranças dele. Fará 
falta”.

Humberto Souza – presi-
dente da Abase -  “Vejo com 
muita tristeza a notícia do faleci-
mento do senhor Noel Barbosa, 
tendo em vista que o conheci de 
perto. Desde os anos 80, Seu 
Noel foi um homem que nos 
apoiou o tempo inteiro em todas 
as nossas atividades. Tínhamos 
não somente uma relação co-
mercial, mas também uma rela-
ção de amizade. Sempre conta-
mos com a sua sincera amizade 
até o momento desta separação 
que Deus nos coloca de forma 
tão repentina. Sinto muito neste 
momento e quero desejar meus 
sinceros sentimentos a toda a 
sua família”.

Anderson Cunha - presi-
dente da Associação Sergipa-
na de Supermercados (Ases) 
- “Em nome da Associação 
Sergipana de Supermercados 
(Ases) venho prestar meus sen-

timentos a toda a família do se-
nhor Noel Barbosa. Um homem 
que nos orgulhou bastante no 
ramo supermercadista. Um ho-
mem honesto, corajoso e guer-
reiro, que deixou um grande le-
gado ao Estado de Sergipe”.

Marco Pinheiro - presi-
dente da Associação Comer-
cial e Empresarial de Sergipe 
(Acese) - “Um sergipano que 
sempre pensou à frente na sua 
história. Um homem que inves-
tiu em vários segmentos da eco-
nomia, seja no agronegócio, na 
área de supermercados e no 
segmento de shoppings. Uma 
pessoa que sempre acreditou 
em nosso Estado. Seu legado 
serve para os mais jovens, que 
precisam entender a necessida-
de de empreender, de acreditar 
em seu potencial e em seu Esta-
do e no município”.

Grupo Cencosud - “É com 
muita tristeza e profundo pesar 
que o time da Cencosud Brasil, 
rede varejista da qual a bandei-
ra GBarbosa faz parte desde 
2007, lamenta o falecimento do 
empreendedor Noel Barbosa. 
Visionário e pioneiro, Sr. Noel, 
junto ao irmão Gentil, (in memo-
riam) fundaram uma das marcas 
mais expressivas do varejo nor-
destino. Iniciaram há 65 anos 
com uma mercearia de secos e 
molhados no centro de Aracaju, 
onde conquistaram a partir dali 
uma fiel clientela. O GBarbosa, 
marca que de forma honrada 
leva o nome dos irmãos desbra-
vadores, é um legado da cultu-
ra empreendedora de Sergipe. 
Hoje, os 23 mil colaboradores 
que formam o GBarbosa e de 
toda a Cencosud Brasil, vêm 
prestar homenagem e se somar 
à família Barbosa neste momen-
to de dor”.

REPERCUSSÃO

Belivaldo Chagas, Edvaldo 
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Messias Peixoto

João Carlos Paes Mendonça, 
Humberto Souza, Anderson 
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Manoel Barbosa de An-
drade – Barbosinha -  “Seu 
Noel saiu do interior ainda 
criança para morar em Araca-
ju. Fundou o GBarbosa junta-
mente com o seu irmão Gentil 
Barbosa. Foi um homem que 
fazia os negócios acontece-
rem, um empreendedor nato, 
apesar de um homem muito 
tímido. Para Sergipe, ele foi 
muito relevante, porque além 
de ser um empreendedor do 
setor supermercadista, atuou 
também em outras áreas, a 
exemplo da pecuária e no 
mercado imobiliário, geran-
do muitos empregos e renda 
para a população sergipana e 
para o Estado. Tive o prazer 
de trabalhar 25 anos ao lado 
do senhor Noel Barbosa. Um 
grande homem, que deixará 
saudades”.  

Geraldo Majella – sobri-
nho e ex-diretor do GBarbo-
sa - “Um cidadão humilde e 
batalhador, sempre pontuou 
pelo bem-estar das pessoas 
que o cercavam. Um grande 
empreendedor e um homem 
do futuro: um visionário. Ou 
seja, um ser humano espeta-
cular”

Manoel Messias Men-
donça - Representante co-
mercial, em seu livro “Uma 
vida de vitórias” - “Pela Ges-
sy Lever, em minha última vi-
sita ao GBarbosa, em Aracaju, 
estive com Seu Noel Barbosa 
e o informei de que estava 
deixando a Gessy para ser 
representante comercial. Ele 
me perguntou quais empresas 
eu iria representar. Eu respon-
di que só tinha, por enquanto, 
apenas uma: o Sal Nevado, 
do Rio Grande do Norte. Ele 
quis ver o produto e indagou 
se eu já tinha amostra. Meio 
tímido, e sem jeito, respondi 
que sim e lhe entreguei um 
pacote de sal. Ele tomou nas 
mãos, analisou, demorou um 
pouquinho vendo a embala-
gem e, em seguida, pegou 
um bloquinho de papel e ano-
tou: 20 carradas de Sal Ne-
vado, distribuídas pelas lojas 
do interior e as de Aracaju!. 
Confesso que me emocionei. 
Obrigado meu amigo Noel 
Barbosa, por ter sido meu pri-
meiro cliente e amigo que me 
deu força e entusiasmo para 
enfrentar a difícil e agradável 
tarefa de representar!”Barbosinha, Geraldo Majella e Manoel 

Messias Mendonça

71 - 98726 - 6070
fortunetto@terra.com.br

HOMENAGEM
CAPA



MARÇO |   2021 MARÇO |   2021

26 2727

REDE GBARBOSA: UMA HISTÓRIA 
DE LUTA E PERSEVERANÇA

1955 - O GBarbosa foi fundado em julho 
de 1955, em Sergipe, pelos irmãos Gentil e Noel 
Barbosa. A princípio, tratava-se de uma mercea-
ria que vendia secos e molhados, no centro da 
capital. Sob o comando da dupla, já na Avenida 
Otoniel Dórea, área do mercado central aracajua-
no, o GBarbosa começou a ganhar projeção.

1960 – 1963 - Em 1961, a primeira filial foi 
criada no município sergipano de Tobias Barreto. 
Atentos à tendência do mercado, Gentil e Noel 
inauguraram em Aracaju, em 1963, o primeiro su-
permercado do grupo, focado nas classes de me-
nor poder aquisitivo e que desenvolveu, desde o 
início, a cultura da simplicidade operacional, com 
o lema de oferecer preços baixos, atendimento de 
qualidade e variedade de produtos.

1980 - Sempre respeitando esse lema, a 

empresa começou a ampliar o número de filiais 
na capital. Também passou a estar presente nos 
principais municípios de Sergipe. No início da dé-
cada de 80, o GBarbosa chegou ao interior da 
Bahia, com a criação da filial na cidade de Espla-
nada.

2000 – 2005 - Em outubro de 2000, a marca 
estreou na capital baiana, Salvador. Nesse mes-
mo ano a rede passou a comercializar produtos 
Farmacêuticos por meio das Farmácias GBarbo-
sa. Em 2005 o GBarbosa ampliou e modernizou 
sua atuação e apresentou ao mercado a primeira 
loja no formato Eletro Show na cidade de Itapo-
ranga, em Sergipe.

2006 - Em agosto de 2006, a rede super-
mercadista se estabeleceu na capital de Alagoas, 
onde hoje conta com sete unidades.

Fotos que retratam vários momentos da história de sucesso do maior grupo de supermercados do Estado de Sergi-
pe, o GBarbosa. Em três delas, a presença de Gentil e Noel Barbosa



MARÇO |   2021 MARÇO |   2021

28 2929

2007 - Desde novembro de 2007 a rede 
nascida e criada em solo sergipano, ganhou 
força e passou a ser comandada pela varejista 
chilena Cencosud - Centros Comerciales Su-
damericanos S.A., controlada pelo empresário 
e seu fundador, o chileno, Horst Paulmann.

2008 – 2010 - Consolidando-se como a 
quarta maior rede varejista do país, entre 2008 
e 2010, o GBarbosa acelerou seu processo 
de expansão, inaugurando novas unidades e 
chegou à cidade de Fortaleza – CE, por meio 
de Farmácias e Cartão GBarbosa.

2011 - Em 2011 a rede deu continuidade 
ao crescimento, se estabeleceu na cidade de 

Fortaleza com mais 5 lojas no formato super-
mercado e 2 lojas no formato hipermercado.

Atualmente o GBarbosa conta com 79 lo-
jas entre supermercados e hipermercados, 77 
Eletro Shows e 51 Farmácias, distribuídas nos 
estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Ceará e 
Pernambuco, gerando mais de 9 mil empre-
gos.

2016 - Contribuindo com a economia 
doméstica, a rede inaugurou o novo formato 
GBarbosa Desconto, unindo os serviços do 
varejo com o preço baixo do atacado. As prin-
cipais mudanças estão no preço dos produtos 
que ficam até 22% mais em conta, além das 
etiquetas que passam a ser impressas sem-
pre com dois valores – preço de uma unidade 
e desconto na compra de duas unidades ou 
mais. 

O principal diferencial do GBarbosa Des-
conto é manter o tripé: qualidade, variedade 
e preços baixos. O cliente, além de economi-
zar, encontra mais produtos em embalagens 
tamanho família, packs promocionais, e itens 
da linha food service, voltados aos pequenos 
e médios comerciantes. As prateleiras tradi-
cionais foram substituídas por estruturas mais 
altas, a fim de estocar caixas de produtos, 
contribuindo com os clientes que compram em 
volume. As lojas Iguatemi, Brotas e Pau da 
Lima, em Salvador; e Hiper Norte, em Aracaju, 
já contemplam o novo formato.

2018 - No Dia do Supermercado, 12 de 
novembro, foi inaugurada, na área externa do 
GBarbosa Hiper Norte, o Instituto GBarbosa 
50+, espaço multiuso de 200 metros quadra-
dos dedicado à promoção de atividades gra-
tuitas para a comunidade 50+.

No Brasil, o Grupo Cencosud possui ain-
da as redes GBarbosa, Perini, Bretas, Pre-
zunic e Mercantil Rodrigues. A Cencosud é a 
quarta maior empresa varejista em operação 
no país, segungo o Ranking Abras/2020.

A reinauguração da loja do GBarbosa, Costa Azul, em 
Salvador-Bahia, contou com a presença do fundador e 
controlador do Grupo Cencosud, Horst Paulmann

GRUPO CENCOSUD 
ASSUME GBARBOSA EM 2007
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MÃES
FELIZ DIA DAS

que combina mais com o estilo de sua mãe. 
O mais importante é demonstrar seu amor 
neste e em todos os dias do ano. Dizem 
que as flores significam bons sentimentos, 
e existem várias opções, tamanhos, cores, 
e espécies para se presentear. 

Cestas de café
As tradicionais cestas de café da ma-

nhã continuam sendo uma ótima opção 
para presentear as mães. Na cesta vai des-
de itens como pães, sucos, geleias, tapio-
ca, biscoitos a rosas, pelúcia, porta- retrato 
com foto. Qual a mãe não gostaria de ser 
acordada com uma linda cesta?

Livros
Existem ótimas livrarias e sites de 

compra virtual, com diversas opções e pre-
ços para agraciar as mamães intelectuais 
e leitoras. Há livros de culinária, autoajuda, 
romance, ficção, e muitos outros.

Livros sempre são presentes espe-
ciais. Além de dizerem um pouco sobre 
quem está presenteando, ainda prestam 
um elogio à pessoa que recebe. Se você 
está em dúvida sobre o que dar de presen-
te para a sua mãe no Dia das Mães, que tal 
um bom livro?

A origem do dia das mães
A referência mais antiga às celebra-

ções de dias das mães é da mitologia 
Grega, ao festejar a entrada da primave-
ra, em honra de Rhea, a Mãe dos Deu-
ses.

Já nos Estados Unidos, foi em 1858 
que começou a ser desenhado o que 
se tornaria o dia das mães. Neste ano, 
a ativista Ann Maria Reeves Jarvis criou 
o Mothers’ Days Works Clubs, para ten-
tar ajudar a diminuir a mortalidade infantil 
nas famílias de trabalhadores.

Em 1865, a mesma ativista orga-
nizou o Mother’s Friendship Days. Esta 
iniciativa teve como objetivo de melhorar 
as condições dos feridos na Guerra Civil 
Americana.

DIA DAS
MÃES

DIA DAS
MÃES

Como presentear as ma-
mães neste período da Covid-19 
no mês de maio com segurança 
e comodidade? Parece que este 
ano, novamente, vamos buscar 
a forma mais segura e prática 
que são as acompras online. O 
comércio está fechado e o iso-
lamento social é recomendado 
como medidas preventivas ao 
contágio pelo coronavírus. 

Mas a importância da data 
exige criatividade e para que as 
mães não deixem de ser pre-
senteadas, grande parte dos es-
tabelecimentos garantem a op-
ção de presentes especiais com 
compra pela internet e entrega 
em domicílio.

O primeiro Dia das Mães 
brasileiro foi promovido pela 
Associação Cristã de Moços de 
Porto Alegre, no dia 12 de maio 
de 1918. Em 1932, o então pre-
sidente Getúlio Vargas oficiali-
zou a data no segundo domingo 
de maio. Em 1947, Dom Jaime 
de Barros Câmara, Cardeal-Ar-
cebispo do Rio de Janeiro, de-
terminou que essa data fizesse 
parte também no calendário oficial da Igreja 
Católica.

A Super Revista sugere algumas dicas de 
presentes para você que quer presentear a sua 
mamãe de forma segura e sem sair de casa 
com algumas opções, a exemplo de perfumes 
e cosméticos, flores, cestas de café e livros. 

Perfumes e cosméticos 
Os perfumes e cosméticos são excelentes 

opções para deixar a mamãe ainda mais boni-

ta. Portanto, se você quer agradá-la, esqueça 
o utensílio de cozinha e de casa. Cuidar da es-
tética através de maquilagens e perfumes de 
diversos aromas vem sendo apontado nos úl-
timos anos como preferência das mamães em 
todo o Brasil. 

Flores sempre caem bem
Não existe presente mais tradicional do que 

flores. A maioria das mães irá se emocionar ao 
receber um lindo buquê. O presente ideal é o 
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ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, consultor, 

palestrante, professor e escritor -  @rogeiromachadomentor

VALORIZE A EXPOSIÇÃO 
DOS PRODUTOS QUE SÃO 

OPÇÕES DE PRESENTES
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ROGÉRIO
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ROGÉRIO

Tel: 71-3503-0607
supervisao.jjr@gmail.com

Tel: 71-3503-0606
junior@karisrepresentacoes.com.br

Fale com nosso representante:

Leite de Coco Imperial Brasil
@imperialbrasil

(71) 99102-6797

Fale com nosso representante:

Todos os anos, o Dia das Mães é 
sinonimo de reencontros, abraços e beijos 
nas mães, porém, agora na pandemia, 
ainda não temos ideia de como poderemos 
celebrar esse dia tão importante.

Não importa a classe social da família, 
o Dia das Mães sempre foi uma data em 
que a mãe espera sair da rotina e ganhar 
presentes em forma de reconhecimento 
pelo carinho e amor dedicado. Neste ano, 
se não der para fazer um encontro físico, 
daremos um jeito de homenagear.

Em 2020, depois dos primeiros 
meses de restrições, o dia das mães foi 
um momento em que muitos se permitiram 
quebrar as regras e de alguma forma, não 
deixaram passar em branco.

Os supermercadistas precisam 
preparar a loja: distribuição e venda 
de flores, parcelamentos das compras, 
promoções, bolo comemorativo são as 
ações mais utilizadas. 

Particularmente, o parcelamento de 
compras é um benefício que precisa ser 

bem calculado, para o tiro não sair pela 
culatra. Nos grandes supermercados, 
todas as ações de parcelamento de 
compras são realizadas em parceria com 
as financeiras, empresas operadoras 
de cartão de crédito e fornecedores, 
mas podemos ver muitas ações em 
supermercados médios e pequenos, 
principalmente em alimentos, que a 
primeira vista não parece uma ação 
sustentada. O custo do capital é muito 
alto para o supermercadista bancar 
sem estratégia.

É importante a loja estar 
“vestida” para o evento e proporcionar 
uma experiência única. Observe 
detalhadamente o mix de produtos de 
sua loja e valorize a exposição daqueles 
que de alguma forma agregarão valor 
no Dia Das mães, seja como sugestão 
de presente ou para composição da 
mesa do dia.

Abaixo, algumas ações que 
contribuirão com o incremento de vendas:

Merchandising
Aproveitar os pontos extras da loja e expor 

produtos que sugiram a idéia de presentes, de 
forma clara e agressiva (cartazes de promoção, 
volumes de produtos e preço atraente). Podemos 
enfeitar as pontas de gôndola com laços:

• Utilidades do lar
1. Toalhas
2. Batedeiras
3. Conjunto de copos
4. Enfeites para a casa
5. Bandejas 
6. Celulares
7. Aparelhos de TV 
8. Som  
9. CD’s e DVD’s
10. Flores

• Perfumaria

1. Cremes para o corpo 
2. Perfumes
3. Sabonetes especiais

• Rotisserie
1. Pratos prontos 
2. Frango assado

• Padaria
1. Pães especiais
2. Bolos grandes vendidos em pedaços
3. Tortas

• Açougue
1. Cortes para churrasco
2. Frango inteiro
3. Coxa e sobrecoxa de frango

• Salgados
1. Carnes para feijoada

• Bebidas
1. Cervejas
2. Vinhos
3. Refrigerantes 
 
• Sobremesas
Fazer ações cooperadas com 

fornecedores para degustações e ações 
de marketing (carros de som, panfletos, 
sorteios, locutor) ajuda a animar a loja. 

Tornar a loja diferente para este dia 
ajudará no aumento de vendas. 

O importante é estar atento, 
antecipar a preparação da loja já para 
o início da semana das mães e prestar 
atenção na qualidade do atendimento ao 
cliente.

Boas vendas!!!
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USESOFT AJUDA EMPRESAS 
A SUPERAREM DESAFIOS

A Usesoft, uma empresa 
familiar, de tecnologia, especia-
lista em sistemas de gestão, tem 
como sócios-diretores, Abel Mi-
randa, Lourdes Bonfim (esposa) 
e  Yuri de C. Costa (filho do ca-
sal). A Usesoft atua com foco em 
transformar a gestão de empre-
sas e a superar seus desafios. 
De acordo com Abel Miranda, 
sócio-fundador da Usesoft, para 
promover essa transformação, 
a Usesoft desenvolveu duas 
principais soluções: um sistema 
integrado de gestão empresarial 
(ERP) e um sistema acelerador 
de vendas (CRM).

Miranda explica que o ace-
lerador de vendas é um sistema 
CRM para gerenciamento de 
contatos com clientes e pros-
pectos que possui um banco de 
dados com aproximadamente 
44 milhões de empresas ativas 
e inativas (desde dezembro de 

2020) em todo o país. “Com o 
acelerador de vendas é possí-
vel fazer captação e fidelização 
de clientes, monitoramentos de 
clientes ativos/inativos, e cru-
zamento de dados comerciais. 
A diferença entre “empresas 
grandes” e “grandes empresas” 
está na capacidade de entender 
melhor o perfil do cliente e se 
manter presente em sua vida 
comercial. Quem quiser sobrevi-
ver nestes novos tempos digitais 
terá que se adaptar e se orga-
nizar”.

Já o sistema integrado de 
gestão empresarial, ou ERP, 
esclarece Miranda, automatiza 
todos os processos-chave da 
empresa e integra todas as áre-
as do negócio. “Desde vendas, 
expedição e estoque até logísti-
ca e financeiro, o ERP Usesoft 
funciona como uma “linha de 
montagem” administrativa den-

tro da empresa, onde usuários 
de diferentes setores operam 
interconectados como um agen-
te único e eficiente, voltado para 
distribuidores, atacadistas e 
indústrias, essas empresas po-
dem ganhar com aumento de 
eficiência nas operações empre-
sariais e passa a ter mais visão 
e controle dos processos”.

Quanto ao Business In-
telligence (BI), Yuri de C. Cos-
ta, diretor de Comunicação e 
Marketing na Usesoft do Brasil, 
ressaltou que é um produto que 
transforma os dados produzidos 
por sua empresa em informação 
e conhecimento útil. “Ou seja, 
o BI é uma forma de planejar o 
seu próximo passo de maneira 
estratégica e tomada de decisão 
certa”.

Disse ainda Costa que a 
todas essas tecnologias, a Use-
soft Brasil agrega treinamentos, 
customizações, consultorias e 
apresentação das melhores prá-
ticas de governança corporativa 
fruto do nosso conhecimento 
acumulado em décadas de ex-
periência. “Acreditamos, acima 
de tudo, na sustentabilidade, na 
humanização das corporações 
e nas tecnologias criadas e ser-
vidas por pessoas”.

Questionado se o cliente 
fidelizado gera valor pro negó-
cio, Costa enfatizou que sim. 
Segundo ele, manter um cliente 
satisfeito e fiel gera valor pro ne-
gócio, força pra marca, relevân-
cia no mercado, e custa menos 

Por Eraldo Alves
FOTOS: Benneh Amorin

BOAS DICAS
PARA SEU NEGÓCIO

Yuri e Abel, pai e filho, no comando 
da Usesoft



MARÇO |   2021 MARÇO |   2021

36 3737

do que conquistar novos clientes. “Toda empresa 
deve ir além do atendimento e da qualidade pra fa-
zer o cliente se sentir especial, a exemplo de criar 
programas de fidelidade e oferecer vantagens de 
acordo com os volumes de compra; manter pre-
sente na vida do cliente com marketing digital e 
contato periódico com o cliente através de ferra-
mentas como sistemas CRM. No final das contas 
o empreendedor pode estar indiretamente atrain-
do novos quando ao se preocupar em reter clien-
tes a longo prazo”. 

A Usesoft do Brasil é uma empresa de tecno-
logia especialista em sistemas de gestão que atua 
desde1993 promovendo o desenvolvimento de 
indústrias, atacadistas e distribuidoras. Conforme 
Miranda, a empresa transforma experiência em 
tecnologia de ponta que integra processos em-
presariais e equipes num sistema que aumenta a 
produtividade, a lucratividade e a segurança.

Ainda, segundo Miranda, além de tecnolo-
gia, a Usesoft Brasil acredita também que empre-
sas são feitas de pessoas acima de tudo, “por isso 
investimos em equipe técnica altamente treinada 
para prestar os atendimentos e suportes necessá-
rio ao cliente”.

“A Usesoft Brasil tem como visão se posicio-
nar dentre os mais qualificados fornecedores de 
tecnologias de gestão empresarial e tem como 
missão fornecer tecnologias de gestão que pro-
movam o crescimento empresarial de nossos 
clientes e sua capacidade de atingir metas de pro-
dutividade e lucratividade”, finaliza Miranda.

Lourdes Bonfim, diretora da Usesoft

Plínio Faria, executivo do Óleo Bahia

Helder Trindade, executivo da Petrochen

Helder Trindade – Petrochen - “A escolha da 
Usesoft surgiu quando entramos em contato para 
verificarmos qual o sistema adquirir para a empresa 
e o que levou a nossa escolha foi a acessibilidade 
aos gestores e a flexibilização do sistema para as 
nossas necessidades. O serviço da Usesoft veio junto 
também com o processo de consultoria no âmbito 
geral tanto na parte tributária como também na parte 
de negócios. Estamos com a Usesoft há quase três 
anos e a implementação dos serviços sempre vem 
melhorando nos processos de nossa empresa e 
o nível de satisfação é bem alto. Indico a Usesoft 
para todos que querem modernizar sua gestão de 
informação de forma geral”. 

Plínio Faria – Óleo Bahia - “Eu conheço a 
Usesoft bem antes de trabalhar na Óleo Bahia e fiz 
questão de trazê-la aqui para a empresa porque sei 
da sua capacidade e sua profissionalização. A Usesoft 
é um sistema que nos traz segurança em todos os 
aspectos, seja na parte física ou nas áreas de contábil 
ou fiscal. Trabalhar com a Usesoft é fácil também pelo 
seu suporte com toda a sua equipe que sempre está 
disponível para atender. Outra coisa importante é que 
a Usesoft trabalha com um sistema em uma única 
tela e assim temos uma visão geral no que estamos 
trabalhando. A Usesoft nos surpreende cada vez mais 
com o seu atendimento de qualidade”. 

DEPOIMENTOS
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Super Revista – Fale-nos sobre o 
trabalho desenvolvido pela Usesoft, voltado 
para distribuidores, atacadistas e varejistas do 
ramo de alimentos?

Abel Miranda – A Usesoft é uma empresa 
que está fazendo 30 anos e é especializada em 
atender distribuidores, atacadistas e pequenas 
indústrias, que tenham a necessidade de uma 
logística especial de vendas; que trabalhem com 
equipes de vendas; formação de carga ou frota 
de veículos, que precisam serem gerenciadas. 
Nessa gestão, existe uma preocupação 
muito grande com a parte fiscal, contábil e 
tributária da empresa. Trabalhamos com uma 
gestão financeira bastante eficiente, que vai 
nos dar um demonstrativo dos resultados 
ao final de cada período e todos os arquivos 
fiscais necessários para as operações fiscais. 
Aliado a isso, temos ainda dentro do sistema 
Usesoft um módulo específico de Gestão de 
Relacionamento com o Cliente (CRM) com algo 
em torno de 44 milhões de empresas ativas 
e inativas no Brasil, dados de dezembro de 
2020, onde podemos fazer filtros e selecionar 
o meu mercado alvo específico, por exemplo: 
se queremos saber quantos supermercados 
de pequeno porte ou comerciante de varejo de 
alimentos existem na Bahia, através de nosso 

USESOFT FAZ 30 ANOS
ATENDENDO INDÚSTRIA VAREJO E ATACADO

BOAS DICAS
PARA SEU NEGÓCIO

BOAS DICAS
PARA SEU NEGÓCIO

sistema, conseguimos fazer um trabalho de 
telemarketing em determinada área focado 
em nichos de mercados específicos, como 
também fazer nichos de mercado dentro de 
microrregiões.  Desta forma, conseguimos 
ter uma gestão de vendas com nível de 
eficiência fora do comum. Ou seja, ao invés 
de ir para a rua fazer uma pesquisa porta a 
porta para conseguir um cliente, conseguimos 
esse filtro num determinado bairro ou cidade 
em questões de segundos com informações 
necessárias, como telefones, e-mails e se 
o capital social da empresa está ativo ou 
não. E a partir daí começamos a fazer um 
trabalho de gestão de vendas que irá passar 
por um funil de vendas, que é uma maneira 
visual de gerenciar processos de vendas 
complexos e longos. Ele mostra quantos 
negócios em aberto você tem, em qual etapa 
eles estão, quais precisam de sua atenção 
e se você conseguirá atingir suas metas. O 
sistema de gestão da Usesoft não é apenas 
um sistema de gestão de estoques, é um 
sistema também administrativo e fiscal e, 
essencialmente de gestão de vendas, 
onde iremos proporcionar a empresa que 
nos escolheu um sistema com capacidade 
de busca de novos mercados em questão 
de muito pouco tempo e com foco no seu 
objetivo.

SR – Com relação ao serviço de frente 
de caixa nos supermercados, como garantir 
um melhor sistema de confiabilidade e não 
sofrer prejuízos futuros?

AM – Temos uma grande preocupação 
com a parte fiscal porque ao longo de 30 
anos vimos muita empresa quebrar por 
falta de gestão fiscal eficiente. Às vezes o 
empresário é bem intencionado, ele não 
sonega, porém, não faz as coisas de forma 
correta e quando o fiscal chega é que ele vai 
perceber. Nós trabalhamos, sim, na frente 
de loja, mas o nosso foco maior é no serviço 
de retaguarda da empresa com a gestão de 
compras e vendas devido à emissão de notas 
e de cupons fiscais serem muito elevados. 
Embora, a Usesoft comercialize todo o 
pacote completo, que envolve todo o RP 
(Sistema de Gestão Integrada), emissão de 

notas, pipeline de vendas e a parte de gestão 
do CRM (Gestão de Relacionamento com o 
Cliente), o que vai garanti maior segurança 
no controle fiscal para o nosso cliente. 

SR – O senhor pode falar mais sobre o 
CRM? 

AM – O CRM (Customer Relationship 
Management ou Gestão de Relacionamento 
com Cliente), vai possibilitar estabelecer 
uma relação com o público externo (clientes) 
e interno (funcionários, colaboradores 
e parceiros).   O CRM integra todo o 
processo de vendas, pós-vendas, e-mails, 
planejamento de novos negócios e ações de 
marketing.

O CEO da Usesoft, Abel Miranda, comple-
menta, aqui nesta entrevista, com mais informa-

ções sobre a sua empresa, que este ano está 
completando 30 anos de atuação de bons servi-

ços prestados às suas empresas-clientes.

“O sistema de gestão da Usesoft 
não é apenas um sistema de 
gestão de estoques, é um sistema 
também administrativo e fiscal 
e, essencialmente de gestão de 
vendas.”
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A Indústria de Bebidas São Miguel (ISM) 
aposta em novo tamanho de embalagem para a 
marca de refrigerantes Goob: a versão dos refri-
gerantes Goob Cola e Guaraná na embalagem 
de 1,5L. Trata-se de uma iniciativa que une a 
qualidade do refrigerante Goob e preço acessí-
vel, ideal para os momentos compartilhados em 
família.

Em um momento de tantos desafios, a In-
dústria de Bebidas São Miguel vem atualizando 

com frequência o seu portfólio, entendendo as 
necessidades dos seus consumidores. Essa 
nova embalagem é ideal para os momentos em 
casa com a família.

“Focada nessa atualização frequente em 
atenção às diferentes necessidades dos consu-
midores, a ISM tem apostado em lançamentos 
que têm tido excelente aceitação do público. 
Além da embalagem de 1,5L, recentemente 
apostamos nos sabores cítricos de Morango 
com Limão para o refrigerante Goob, que che-
gou ao mercado em tamanho individual, acom-
panhado da campanha Goob Vibes, que reúne 
histórias de superação e cria uma corrente de 
boas notícias neste momento difícil em que todo 
o mundo está vivenciando durante a pandemia 
do coronavírus”, reforça Dirlene Barros, gerente 
de marketing da ISM.

Anteriores a esses lançamentos, em 2020 
a multinacional que tem sede na Bahia e atuação 
em todo o Nordeste brasileiro apostou ainda em 
um novo sabor do energético EnerUp, Guaraná 
com Açaí; no suco Yulo Uva 100%, produzido 
no Vale do Rio São Francisco de maneira 100% 
natural e saudável; e no suco Yulo Laraja e Ace-
rola, uma combinação de duas frutas com alto 
teor de vitamina C e com suco natural na com-
posição.

No Brasil há mais de oito anos, a ISM tem 
fábrica na cidade de Alagoinhas (BA) e hoje leva 
ao mercado as marcas de refrigerantes Goob, 
sucos Yulo, água mineral Lôa, bebida mista Gua-
ranUp, energético EnerUp e chá gelado Drink T. 
Foi fundada em 1988 em Ayacucho, sul do Peru, 
e se tornou uma multinacional presente em sete 
países: Brasil, Chile, Estados Unidos, Haiti, Peru, 
Porto Rico e República Dominicana.

INDÚSTRIA DE BEBIDAS
SÃO MIGUEL
LANÇA UM NOVO TAMANHO DE EMBALAGEM DO 
REFRIGERANTE GOOB

Gerente de marketing  da ISM Brasil, Dirlene Barros

FORNECEDOR
EM DESTAQUE
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A Rede MixBahia inau-
gurou mais uma loja no mu-
nicípio de Ubaitaba, distante 
a 450 km de Salvador, nes-
te início do ano. De acordo 
com Filipe Martins Ferreira, 
sócio-diretor da unidade 
MixBahia de Ubaitaba, 
a nova unidade localiza-
da na Avenida Vasco de 
Neto, 142, no centro da 
cidade, está gerando 
cerca de 50 empregos 
diretos, além de centenas 
de empregos indiretos.

Filipe Ferreira res-
saltou que a nova loja da Rede 
MixBahia dará uma maior oportunidade 
ao consumidor para escolher não só 
melhores preços e produtos, mas, sim, o 
melhor atendimento e prestação de ser-
viços da região.

So-
bre o diferencial da 
Rede MixBahia com relação às ou-
tras redes, ele respondeu que: “Somos 
um grupo que priorizamos e oferecemos 

algo a mais que produtos, acima de 
tudo oferecemos atendimento e pres-
tação de serviços”.

Indagado do que a Rede pode ofe-
recer aos consumidores baianos, Filipe 
Ferreira enfatizou que além dos produ-
tos de qualidade, com o menor preço, a 
Rede também gera recursos tributários 
que desenvolve ainda mais a região 
que atuamos.

Para sobressair num mercado tão 
competitivo e se manter em momentos 
de crise, Filipe Ferreira ressaltou que 

INAUGURAÇÃO

Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação MIXBAHIA LEVA PARA 

UBAITABA SUA MANEIRA DE 
FAZER SUPERMERCADO
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se deve criar um ambiente de confiança 
aos clientes, “oferecendo uma maior va-
riedade e melhores preços com uma loja 
moderna e ampla”.

Sobre o setor supermercadista baia-
no, ele acredita que é preciso de políticas 
públicas voltadas para dar oportunidades 

de inovação e tecnologia ao setor super-
mercadista para se tornar mais competi-
tivo e lucrativo. Disse ainda Filipe Ferrei-
ra que a perspectiva da Rede para 2021, 
é a abertura de novas lojas e fortalecer a 
confiança e a marca da Rede em todo o 
Estado da Bahia.

Filipe Ferreira e equipe comemoram a inauguração da loja

INAUGURAÇÃO INAUGURAÇÃO

O pequeno e médio supermercadista ago-

ra têm vez. A Rede Novo Varejo foi criada com 

o objetivo de profissionalizar e criar valor para o 

supermercado de vizinhança, fazendo com que 

os seus proprietários implantem nas suas lojas 

novos conceitos de gestão e operação, 

que são baseados em seis pilares: Trei-

namento e Desenvolvimento, Tecnologia, 

Central e Compras e Centro Distribuidor, 

Marketing, Finanças e Sustentabilidade. 

Já neste início de ano registramos a 

inauguração de seis novas lojas aqui em 

Salvador e Camaçari. Com essas cinco 

novas lojas a Rede já chega a 100 lojas, 

em um período de oito meses. O projeto é 

chegar a 250 até o final do ano, somente 

na Bahia.  

Conheça as seis novas lojas que 

passaram a integrar a Rede Novo Vare-

jo que estão localizadas em Cabula, Fa-

zenda Grande do Retiro, Valéria, Praia 

Grande, em Salvador; Abrantes e Jauá/Areias, 

na Costa de Camaçari; e Limoeiro, na sede do 

município. A Rede Novo Varejo tem em sua dire-

ção os empresários, Israel Andrade,  Reginaldo 

Costa e Alex Martins.

REDE NOVO VAREJO SE EXPANDE E
INAUGURA MAIS 6 LOJAS NA BAHIA 
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Os moradores de Fazenda Grande e adjacên-
cias ganharam uma moderna loja para realizarem as 
suas compras, passando a desfrutar de um novo e 
moderno conceito implantado pela Rede Novo Varejo 
para lojas de vizinhanças, ou seja, pequenos e mé-
dios supermercados que estão localizados, na sua 
maioria, em bairros populares. Essa é a maior loja 
que integra a Rede e fica localizada no final de linha 
do bairro, na Rua Mello Moraes Filho, 166. 

Além da loja ampla, moderna, bem iluminada, 
com estacionamento e variado mix de produto, com 
preços que competem com as grandes redes, o clien-
te conta ainda com um cartão de crédito com a ban-
deira da Rede. Os proprietários da loja,  capitaneado 
por Mateus Santiago, de camisa preta na terceira foto, 
disse que com essa loja realizava um sonho de ter 
um estabelecimento daquele porte, que se diferencia 
pela modernidade e excelência no atendimento.

FAZENDA GRANDE

INAUGURAÇÃO
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O populoso bairro de Jardim Limoeiro, em Ca-
maçari, já bem servido com grandes bandeiras de 
supermercados, ganhou, no dia 11 de fevereiro, uma 
loja Novo Varejo, que tem como proprietários o casal 
Helmo e Renilda. A loja, de 600 m2, já nasce total-
mente baseada no conceito da Rede Novo, com mix 
de produtos completo e diferenciado, preços super-
competitivos, bem equipada, com açougue, padaria 
etc., além de disponibilizar para seus clientes, o car-
tão Novo Varejo.

O sócios-proprietários, Helmo Santiago e a es-
posa Renilda Santiago, disseram que estavam muito 
felizes e satisfeitos por estarem participando do Grupo 
Novo Varejo, “que nos aceitou de braços abertos. Com 
essa loja, realizamos o nosso grande sonho que era 
ter um supermercado, nesses moldes, que a Rede nos 
ajudou a concretizar. Ela veio para realizar o sonho dos 
pequenos”, completaram. A inauguração contou com a 
coordenação e supervisão da Rede Novo Varejo, cuja 
equipe estava liderada por Reginaldo Costa. 

limoeiro/camaçari

INAUGURAÇÃO
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Ricardo Souza foi mais um felizardo supermer-
cadista que aderiu à bandeira da Rede Novo Varejo. 
Esse fato aconteceu às 8 horas do dia 17 de dezem-
bro, quando foram abertas as portas da nova loja 
para a população de Valéria, precisamente na Rua 
da Luz, e adjacências. Ricardo Souza, o proprietário, 
disse que a Novo Varejo veio atender às suas neces-
sidades empresariais, pois sem suporte gerencial e 
de treinamento pensava até em vender o negócio. 

Veja o que ele diz: “A Rede Novo Varejo che-
gou em um momento em que achava que meu ne-
gócio estava muito grande para administrar sozinho. 
Inclusive, cheguei a pensar em vendê-lo e comprar 
um menor. Aí surgiu a Novo Varejo que me oferece 
suporte para gerenciar, como equipe de compras es-
pecializada, treinamento para mim e meus colabora-
dores. Agora, me sinto seguro para buscar melhoras 
e ampliar a loja”.

valéria
A família Fonseca, formada de irmãos super-

mercadistas, foi a primeira a aderir e se associar à 
Rede Novo Varejo. Em Jauá, localidade situada na 
Costa de Camaçari, por exemplo, um dos irmãos 
Gean Fonseca, inaugurou a sua loja com a bandei-
ra Novo Varejo, no dia 3 de dezembro, na Rua Di-
reita de Areias. Antes, no dia 5 de novembro, o seu 
irmão Henrique Fonseca, já havia feito o mesmo, 
inaugurando a loja Jauá/Rua Direita, também com 
a bandeira da Rede Novo Varejo. 

Gean Fonseca, como os irmãos, está muito 
satisfeito com a Rede Novo Varejo e ele diz: “A 
Novo Varejo representa para o meu comércio, a 
estruturação e organização necessárias para o 
seu desenvolvimento, bem como me proporciona 
a profissionalização para mim e minha equipe se 
capacitarem, cada vez mais, nos permitindo prestar 
um serviço de excelência para os nossos clientes. 
Enfim, a Novo Varejo cumpre muito bem com o 
propósito de ajudar o mercado de vizinhança”. 

JAUÁ/areias

INAUGURAÇÃO

INAUGURAÇÃO INAUGURAÇÃO
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Praia Grande, no subúrbio ferroviário de Salva-
dor, especificamente na Rua José Pires Castelo Bran-
co, 227, também já conta com uma loja Novo Varejo. 
A abertura do empreendimento ocorreu no dia 10 de 
dezembro, oportunidade em que o seu proprietário, 
Rafael Gonzaga, recebeu o staff da Novo Varejo, e, o 
que é mais importante, centenas de clientes que com-
pareceram para comprar e desfrutar dos benefícios 
que a nova loja lhes ofereciam.

Rafael Gonzaga, estava muito satisfeito e feliz 
com o resultado, e assim se manifestou: “A Rede Novo 
só veio a agregar o nosso negócio, pois nos propor-
ciona formar uma parceria sólida, com fornecedores, 
além de nos permitir uma excelente aprendizagem”. 
Rafael acrescentou que não é apenas um meio em 
que “podemos comprar melhor, mas que podemos, 
também, obter maior crescimento do nosso negócio, 
nos posicionando bem no mercado varejista”.  

PRAIA GRANDE
nComo é característica das lojas que compõem 

a Rede Novo Varejo, supermercado compacto, mas 
que tem tudo para atender bem aos seus clientes, foi 
inaugurada no dia 3 de dezembro, na Rua Silveira 
Martins, 445, a loja de propriedade de Ricardo Silva. 
Ele que já está no ramo há mais de 18 anos disse 
que, com a mudança de bandeira, tem certeza que 
com essa parceria “vamos ficar mais fortes e a ten-
dência é crescer muito mais”. 

Ele continua informando que uma das carac-
terísticas do seu sucesso como supermercadista é 
está no chão de loja, atendendo pessoalmente aos 
seus clientes e agora juntando com todo o supor-
te dado pela Rede Novo Varejo, com treinamento, 
cartão de crédito próprio, gestão etc., vai melhorar 
ainda mais. Gerando 20 empregos diretos, Ricardo 
recebe o apoio na administração, do filho, Paulo Ri-
cardo, e da esposa, Liziane dos Santos. 

cabula 

INAUGURAÇÃO INAUGURAÇÃO
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O CORUJÃO É FRUTO DO AMOR, FÉ, 
GARRA E CORAGEM DE DANI E VICTOR 

A história de Daniela Lacerda (Dani) e Víctor Borges começa quando eles 
se conheceram, se encantaram, se apaixonaram, e começaram a namorar. 
Além da paixão e do amor que despertaram um pelo outro, eles tinham em co-
mum o amor e a paixão pelo trabalho, pois cada um já tinha experiência na arte 
de empreender. Casaram-se, e logo resolveram juntar esforços para unificar 
os ideais e as metas em prol de um negócio único e comum aos dois. Aí veio 
a ideia, logo concretizada, de montarem um negócio, que teria os dois à frente. 
Para tão nobre empreitada, convidaram o casal de amigos, Vinícius Rocha e 
Maria Buregio. Foi aí, que em 2015, começou a saga do  Corujão, cuja história, 
iniciaremos contar aqui nesta reportagem.

Uma família unida em busca de servir bem no seu 
supermercado, inaugurado, no dia 19 de dezembro, com 
a bandeira da Rede Novo Varejo, na Rua Colônia Boa 
União, 07, bairro Boa União de Abrantes, Camaçari. 
Apesar de nova no ramo de supermercado, todavia, é 
muito dedicada, unida e determinada. Paulo Miranda foi 
ferroviário por mais de 30 anos, a esposa, Elaine Can-
deias Miranda, comerciante de roupa, e decidiram se 
dedicar ao supermercadismo, porque entenderam ser 
ramo que gostariam de atuar.

Entretanto, para melhorar ainda mais o seu de-
sempenho no setor, se associou à Rede Novo Varejo, 
que segundo Paulo, lhe deu todo o suporte necessário 
para progredir e crescer. O empreedimento, localizado 
na entrada de um condomínio residencial em Abrantes, 
é uma loja compacta, com 150 m2, com 11 funcionários, 
mas dispõe de excelente sortimento, inclusive açougue, 
e preços competitivos. A família de Paulo é formada por 
ele, a esposa Elaine, as filhas Maria Eduarda e Jéssica 
Brunelli, com o marido, Anderson Brunelli.

abrantes

Por Benneh Amorin
TEXTO E FOTOS 

INAUGURAÇÃO
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PARABÉNS,
CORUJÃO!
UMA GRANDE 

CONQUISTA QUE 
TEMOS ORGULHO 

EM PARTICIPAR.

Rafael Guntim
(75) 99981 5101
www.bramiar.com.br

(14) 98115 8304
luiz@grupoecoart.com.br

www.grupoecoart.com.br
Tel.: (14) 3227 4464 . Bauru . SP
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Por Benneh Amorin
TEXTO E FOTOS 

CORUJÃO SE EXPANDE E ABRE 
MAIS UMA LOJA EM FEIRA 

nós estamos inaugurando essa loja que tem 
2.900m2 de área de venda, e cerca de 11 mil SKUs 
(quer dizer unidades de produtos). Na verdade 
nosso objetivo é ter um cash&carry superpremium 
para atender bem as faixas de clientes A/B, por 
isso que temos em nosso portfólio um grande 
mix de produtos importados, mas sem perder 
a competitividade do consumidor no custo/
bnefício. Então, o que temos a oferecer para os 
feirenses é o melhor de cash & carry e o melhor 
de supermercado tradicional”.

Ainda informando sobre a nova loja, Victor 
falou: “Nós apostamos no nosso serviço, com 
novidades, para trazer recorrência de compra. Por 
isso, nós temos o sushi bar, com preço muito legal, 
superpremium etc.; A padaria é também muito 
bacana, com pães com fermentação natural e com 
produtos de excelente qualidade, a adega dispõe 
de excelentes vinhos e bebidas especiais. Enfim, 
tudo isso, apostando numa nova experiência de 
consumo para o nosso cliente”.

Após a solenidade de apresentação da 
história da Rede Corujão, os colaboradores 
e demais presentes  foram convidados a 
acompanhar o corte da fita, que foi concretizado 
por Victor e Dani. Ali, eles estavam radiantes 
e com a consciência de que, com as graças de 
Deus, realizavam mais um sonho e atingia mais 
uma meta. 

De certa forma, estavam aliviados e com 
o sentimento de que valeu a pena o esforço e 
as horas maldormidas até a entrega oficial da 
loja para os seus clientes. Esses, ávidos pelas 
centenas de promoções da nova loja, encheram as 
dependências do empreendimento, desfrutando 
de um ambiente, além das promoções, amplo, 
bem iluminado, bem sinalizado, moderno etc. 

O ex-prefeito Zé Ronaldo, que prestigiou a 
inauguração, afirmou que o empreendedorismo 
do casal “é fantástico, extraordinário. Sem 
dúvida são grandes vencedores, trabalhadores, 
que fazem com inteligência, com garra, com 
vontade e vão continuar vencendo. O trabalho 
sempre vence, a luta sempre vence e a 
seriedade sempre vence. Então, trabalhando 
com seriedade, coletividade, ética, com decência, 
com certeza,vão continuar sempre evoluindo. E 
mais, esta loja, aqui só fortalece e engrandece 
a nossa querida Feira de Santana”. Ressaltando 
que em Feira de Santana tem muitos exemplos de 
grandes empreendedores, vaticinou que com este 
mundo globalizado, as empresas vão crescendo, 
vão evoluindo. Quem sabe se essa dupla e esta 
família Corujão, em breve não estarão presente lá 
em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
São jovens, são empreendedores e, assim, como 
os outros vêm para cá, eles poderão se espalhar 
pelo Brasil.

É, por isso, que o dia 25 de janeiro foi muito 
importante na vida dos casais Dani e Victor e 
Maria e Vinícius. Neste dia, eles abriram o maior 
empreendimento da Rede, o Mega Corujão, 
localizado na Av. Artêmia Pires Freitas, 7740, 
no bairro Sim, em Feira de Santana - Bahia. Os 
casais irradiavam felicidade pelo feito, vez que 
entregavam àquele bairro, um supermercado 
na modalidade cash & carry (o cliente pode 
comprar tanto no atacado, quanto no varejo) 
com 2.900m2 de área de venda, e cerca de 11 
mil SKUs (quer dizer unidades de produtos).

Lá estavam para aplaudir os diretores 
do Corujão, o ex-prefeito de Feira de Santana, 
e ex-candidato ao governo da Bahia, José 
Ronaldo; familiares dos dois casais, como o pai 
de Victor, um dos mais imprtantes atacadistas 
e distribuidor e industrial de Feira, Zé Grande, 
acompanhado de Zenilda Rebouças de 
Almeida, sua esposa e sócia; a mãe de 
Victor, Fátima; os pais de Dani, Wanselmo de 
Almeida e a esposa Cacilda; amigos e dezenas 
de fornecedores. Entre os fornecedores de 
equipamentos da loja registramos a presença 
de Luiz Donato (Ecoart), Rafael Guntin (Bramiar) 
e José Lobo (Lobo Instalações Comerciais).

O que diz Victor Borges, CEO do Corujão, 
sobre o belo e nobre empreendimento: “Hoje 

Dani e Victor, felizes, cortam a fita simbólica

Os sócios Maria e Vinícius e Victor e Dani, com o ex-prefeito José Ronaldo; e 
Victor entre o pai Zé Grande e sua esposa e sócia, Zenilda, e amigos

INAUGURAÇÃO INAUGURAÇÃO
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HÁ 30 ANOS EQUIPANDO AS MELHORES LOJAS  DE SUPERMERCADOS DA BAHIA, 
COM EQUIPAMENTOS, PRODUTOS E SERVIÇOS DE SUAS REPRESENTADAS.

TEMOS UMA EQUIPE BEM TREINADA PARA LHE ATENDER E AUXILIAR NA 
MELHOR SOLUÇÃO PARA SEU NEGÓCIO.

ESSAS LOJAS, ATAKAREJO, CESTA DO POVO, CORUJÃO, HIPERIDEAL, MERCADINHO 
PAULISTA, MIXBAHIA, NOVOMIX, REDEMIX, TOTAL ATACADO E UNIMAR TÊM EM
COMUM NAS SUAS DEPENDÊNCIAS, OS MODERNOS EQUIPAMENTOS,
PRODUTOS E SOLUÇÕES, DE EMPRESAS REPRESENTADAS PELA LÔBO
SOLUÇÕES E INSTALAÇÕES COMERCIAIS.   

• Eletrofrio Refrigeração - Expositores refrigerados, câmaras frigorífi-
cas e casa de máquinas. 
• Fast Gôndolas - Gôndolas, checkouts e porta-pallets (salão de 
vendas, câmaras e depósito). 
• Promarket -  Expositores em madeira para as áreas de padaria, 
adega, salgados, hortifruti, frente de loja, floreira, promocionais. 
• Terminox - Peças em inox para proteção, acabamentos e apoio de 
produção. 
• Engepoli - Sistema de iluminação e ventilação natural. A sustentabi-
lidade ao seu alcance. 
• Gera Arte - Comunicação visual.
• Lions Carrinhos - Carrinhos de compras.
• Grano - Equipamentos inovadores e de alta performance para 
padarias, supermercados, restaurantes e pizzarias.
• Daikin - Climatização/Ar-Condicionado

      Telefones: Fixo - (71) 3248-2594 
      Celular – (71) 9 9987-3090  
      loboinstalacoescomerciais@yahoo.com.br
      @lobo_inst_comerciais

Lôbo Souções e Instalações Comerciais
Rua Macaúbas, 404, Ed. Leblon, Sala 01
Rio Vermelho – Salvador/BA.
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DIRETORES, EMOCIONADOS, RECORDAM 
UM POUCO DA HISTÓRIA DO CORUJÃO

“que é Deus. Palmas para ele, por favor”, no que 
foi atendida com calorosa e prolongada salva de 
palmas. Tem hora que não acredito. Recordo que 
meu pai, minha mãe, todos vocês, por ver, outrora, 
uma menina pequenininha, nova e com tantas 
responsabilidades, que, às vezes, eu sinto que 
não seria possível sem Deus”.

Ela continuou: “Tem coisas que olho assim e 
pergunto: meu Deus, será que a gente consegue? 
E no outro dia a gente está orando, confiando que 
Deus vai botar as suas mãos. Tem uma palavra 
que vou carregar para sempre em minha vida. 
Quando nós estávamos abrindo nossa loja ali na 
Senador Quintino, há dois anos, era também uma 
grande realização nas nossas vidas, porque seria o 
nosso primeiro supermercado. E a gente batalhou, 
lutou... lutou... lutou..., e no dia da inauguração 
descobri que minha filha estava doente, e não 
pude participar da inauguração, ou seja, a vontade 
de usufruir do prestígio de poder estar lá. Mas, esse 
episódio só tenho que agradecer a Deus, porque 
até as dificuldades nos edifica. E eu sempre lia 
essa palavra de Deus, ‘a alegria da segunda casa, 
vai ser melhor do que a primeira’, e foi”. 

E mais uma vez, em lágrimas e com voz 
embargada, prosseguiu: “Hoje vendo o Corujão 
do bairro do Sim, tenho certeza que Deus colocou 
a mão e estou aqui na abertura dessa loja”. Em 
seguida pediu a filha Helena que fosse até o 
palco, que não atendeu ao seu pedido, causando 
risos na plateia. Em seguida disse: “Eu tenho que 
glorificar a Deus, por minha filha estar presente 
e meu filho em casa, ainda pequenininho. Tenho 

certeza que aqui também se encontram muitas 
mães, que deixaram seus filhos em casa e estão 
aqui buscando oportunidades, justamente por 
causa dos filhos”. Por isso, pediu às mães para 
que se identificassem e, para elas, pediu uma 
salva de palmas.

Ela emendou dizendo: “Sem vocês essa loja 
não estaria acontecendo. É um projeto realmente 
ousado. Quem me conhece diria, ‘essa Dani é 
ousada, é retada’”, disse risonha e continuou: “Eu 
absorvo isso. Quando as pessoas falam, ‘essa 
menina é retada, é ousada’, eu digo, venha, eu 
sou ousada mesmo. Nós temos que ter ousadia, 
coragem, fé para enfrentar a vida. Meu sogro (Zé 
Grande) disse aqui, que Victor é sempre um passo 
à frente e eu estou do lado, se ele correr, eu corro, 
porque eu entendo que a gente tem que correr 
juntos, andar juntos. Quando Deus une o homem 
e a mulher é exatamente para isso. Para que a 
gente caminhe juntos e eu quero estar sempre ao 
lado dele, para que a gente alcance altos voos, 
para que a gente consiga alcançar, não só Feira 
de Santana, mas que a gente possa alcançar toda 
a região da Bahia, futuramente o Nordeste, porque 
somos ousados”. 

Continuou: “E vocês, todos que estão aqui, 
convidados, amigos, familiares, fornecedores, 
vocês colaboradores, podem ter certeza, minha 
vida não seria completa, sem cada um de vocês, 
porque eu vejo amor. Eu recebo tanta mensagem  
no instagram, tanta mensagem bonita, de pessoas 
buscando oportunidade e eu fico feliz por hoje, 
aos 29 anos, gerar 5 mil empregos, indiretamente, 

Em uma solenidade emocionante, em 
palco montado na frente da loja, uma seleta 
plateia, formada por colaboradores, na sua 
maior parte, familiares, amigos e fornecedores, 
o mestre-de-cerimônia, o gerente da loja, Flávio, 
foi contando como a loja foi construída, a história 
dos proprietários e como o grupo surgiu. Em 
mais de 40 anos de cobertura de inaugurações 
de supermercados ainda não tinha assistido, em 
função da história de fé, garra e perseverança do 
casal de fundadores, Daniela e Victor, solenidade  
tão emocionante. A própria Daniela, em vários 
momentos não continha o choro, à proporção que 
os depoimentos eram proferidos. 

O primeiro a falar foi o diretor José Elias 
Nunes: “Todos que vierem aqui serão bem 
acolhidos. Nosso desafio é toda vez que abrirmos 
a loja, encantar os nossos clientes. Eu topei o 
desafio, logo após o Victor me convidar para 
construí-la. Estava em Recife, quando ele me 
enviou as fotos do terreno. Como gosto de desafio 
vir para cá e iniciamos a empreitada no dia 27 de 
outubro e, hoje, 25 de janeiro, estamos entregando 
essa bela loja pronta, por isso, agradeço a todos 
que junto comigo construíram essa loja. É algo 
maravilhoso e motivo de muito orgulho. Portanto, 
todos estamos de parabéns!”.

A solenidade prosseguiu com os depoimentos 
do outro casal de sócios, Vinícius Rocha e Maria 
Buregio. Para Vinícius falar de Corujão é falar de 
alegria, inovação e muita satisfação. Recordando 
que esse mesmo sentimento ocorreu em todas 
as lojas, na primeira, a 24 horas, na Rua Maria 
Quitéria; e na segunda, a loja-conceito, na Avenida 
Getúlio Vargas. “Perpetuamos esse sentimento na 
loja da Avenida Senador Quintino, com o nosso 

parceiro e sócio Mário, e também na Feira 10 
Condomínios”.

Acrescentou: “Estamos, hoje, aqui, diante de 
uma proposta totalmente moderna, sustentável e 
inovadora. O que nos move é trazer as melhores 
experiências para os nossos clientes, para os 
nossos parceiros, nossos  colaboradores, nossos 
fornecedores e todas as pessoas que se relacionam 
com a gente. Que o Corujão continue firme e 
forte, trazendo mais pessoas boas. Parabenizo 
Dani e Victor, e que esse empreendimento traga 
prosperidade e felicidades para muitas famílias’, 
disse ele. 

Maria Buregio, esposa de Vinícius, estava 
muito emocionada e iniciou as suas palavras com 
voz embargada. Disse ela: “O Corujão foi um 
sonho que começou muito modesto, pequeninho 
e tomou muitas proporções. Isso só aconteceu 
pelo Corujão ser uma família. Falo isso, porque 
todos que entram no Corujão, entram por amor, 
entra com carinho, entra com determinação. Por 
isso, nós só temos a agradecer a cada um que já 
passou, cada um que está entrando agora. Essa 
loja é marcante para nós e confesso que toda 
vez em que entro, eu me arrepio, pois estamos 
entregando à população de Feira de Santana. 
Portanto, a palavra hoje é gratidão, a Deus por 
esta loja e por ter colocado dentro de nosso ciclo 
pessoas tão boas. Gratidão, fé e muito trabalho 
pela frente e vamos ver essa Coruja voar muito 
alto”.

A cerimônia, prosseguiu com as palavras 
de Daniela Lacerda, a Dani, que também não 
se conteve de emoção. Em lágrimas, e com voz 
embargada, pediu aos presentes que saudassem 
o principal convidado, o mais especial da sua vida, 

O diretor José Elias Nunes; e os sócios,  os casais Daniela Lacerda e Victor Borges; e Vinícius Rocha e Maria Buregío

O gerente geral da loja, Flávio Lustosa, foi o mestre-de-cerimônia, da solenidade de inauguração da nova loja
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e somente nesta loja mais de 250 diretos. Para 
mim, isso é algo muito... muito... grandioso. A 
responsabilidade que Deus me deu, eu quero 
honrar. Eu quero muito caminhar ao lado de 
vocês”. 

Ela prosseguiu: “A gente preparou uma loja 
aqui no bairro do Sim, pois a gente sabe que a 
maioria de vocês vai passar muito mais tempo 
aqui, do que em casa. A gente quer levar para 
vocês colaboradores uma experiência de trabalho 
magnífica. Sabe por que gente? Porque o Corujão 
lá na Maria Quitéria, quando começou, era Dani 
que ia na câmara fria, pegava a cervejinha gelada 
e levava na mão do cliente, sorrindo. Dani não vai 
conseguir fazer uma coisa desta numa loja deste 
tamanho. Não vai conseguir fazer isso na loja da 
Maria Quitéria, porque só Deus está em todos os 
lugares”. 

Disse ainda: “Nós estamos aqui 
administrando, pedindo forças. Mas, é vocês que 
vão representar o sorriso, a alegria de Dani, do 
pessoal frente de loja, ao pessoal administrativo. 
Às vezes, as pessoas  me questionam, ‘menina, 
como é que você faz todo mundo participar?’ Sabe 
o que é gente, é a alegria, a verdade que imputa 
em nosso coração. Porque é asim, vocês não me 
conhece verdadeiramente, a gente julga, a gente 
olha, mas, Deus conhece. E Deus só honra aquele 
que merece. Deus está honrando vocês, com uma 
nova oportunidade. Então,  avante Corujão”, no 
que foi prontamente acompanhada por todos os 
presentes. 

Victor, esposo e sócio, com quem divide com 
ela todas as alegrias e desafios, falou em seguida. 
Ele começou dizendo que era um prazer receber 
a todos os presentes com alegria e felicidade. 
“Todos que estão aqui, de uma maneira ou de 
outra, fazem parte deste projeto, desta realização. 
Flávio me surpreendeu com um novo vídeo, o que 
lhe agradeço, pois foi muita emoção. Realmente, 

passa um filme na nossa cabeça e não há discurso 
que não fique firme com tanto sentimento”, 
declarou em seu pronunciamento.

Prosseguiu afirmando que esse sonho que 
estava sendo realizado naquele dia, foi um sonho 
que foi muito abençoado, que Deus nos deu muita 
força, muita sabedoria para conseguir realizá-
lo. “Nesta trajetória, nosso grupo ganhou um 
amadurecimento, pois entendeu e valorizou alguns 
pilares, fortificando a valorização dos nossos 
colaboradores e da experiência do cliente. Essa 
loja trouxe alguns conceitos novos, temos salão 
de jogos para todos os nossos colaboradores, um 
refeitório, instalações feitas com muito carinho e 
uma loja totalmente conceito para encantar aos 
nossos clientes, pois valoriza a experiência de 
compra, ressaltou. 

Continuou agradecendo ao pessoal da 
Lúmina Solar, “pois estamos trazendo hoje para 
Feira de Santana, um dos maiores parques de 
energia solar da Bahia, de geração própria de 
consumo de energia fotovoltaica. Nós estamos 
também levantando a nossa marca com a bandeira 
de sustentabilidade, pois essa loja apresenta 100% 
da água da chuva, que também será implantada 
em todas as outras unidades dentro em breve, que 
serão alimentadas por energia limpa. Isso é pensar 
no futuro. Quero agradecer a todos os nossos 
colaboradores, lembrando que não foi fácil, muitas 
noites de sono investidas neste projeto. Agradecer  
e pedir desculpas se passamos por algum detalhe, 
porque, realmente, foi um momento de muita 
superação. Agradecer a todos que aqui estão e 
agradecer, por fim, muito a Deus”, finalizou Victor.

No momento seguinte, o gerente Flávio 
convidou as mães de Dani, Cacilda; e de Victor, 
Fátima, para subirem ao palco  e fazerem uma 
homenagem aos seus filhos queridos, lhes 
entregando, emocionadas, redomas com uma 
rosa.

Após discursos e depoimentos, 
gravados e presencial, Flávio convidou 
o pastor Cláudio Aguiar, e o casal pastor 
Pedro Costa e a Geiza Costa, para fazerem 
suas orações e abençoarem as novas 
instalações do Corujão. O primeiro a se 
pronunciar foi o pastor Cláudio, que assim 
iniciou a sua preleção: “O texto que o Senhor 
colocou para mim nesta manhã, fui pego 
de surpresa,  pois minha filha, maquiadora 
da Dani, foi maquiá-la, logo cedo, e voltou 
dizendo que a Dani, queria que eu estivesse 
aqui, participando de momento tão singular 
na vida desse casal de empreendedores”, 
disse . 

Em seguida disse: “Logo veio este 
texto bíblico.que você tão bem registrou 
aqui, quando Deus fala, no livro de Argeu, 
‘que a glória da segunda casa será maior 
que a primeira’. Mas, Deus colocou no meu 
coração esse versículo que está no livro, 
segundo Samuel, capítulo número 5 e o 
verso é o de número 10: ‘E Davi crescia e 
tornou-se muito grande, e o Senhor, Deus 
dos Exércitos, estava com ele’. Portanto, 
esse versículo fala de alguém que cresceu 
muito, que Deus ampliou e desatou de uma 
forma poderosa e esse é o meu desejo como 
sacerdote, como profeta, como pastor, que 
essa empresa cresça muito e que todos 
que estão aqui, sejam promovidos para a 
Glória de Deus”, sintetizou o pastor Cláudio.

A pastora Geiza Costa foi a segunda a 
fazer a sua intervenção e assim falou: “Quero 
falar para Dani, que chegou em nossa 
congregação, estava recém-inaugurada, 
tão pequena, tão simples, e ao vê-la, foi 
como se eu visse Débora, da Bíblia, uma 
mulher que motiva os outros, que incentiva, 
que sonha junto. E assim como você esteve 
lá Dani, estou aqui no seu ministério. Esse 
é o seu ministério. É aqui que vidas estão 
sendo abençoadas, através da tua vida. Eu 
quero deixar um versículo, Josué 1,7 que 
diz assim: ‘tão-somente ser forte e muito 
corajosa para teres o  cuidado de fazer 
segundo toda a lei que Moisés te ordenou. 
Dela não te desvies, nem para a direita nem 

para a esquerda, para que prudentemente 
te conduzas por onde quer que andares’, 
recitou a pastora, acrescentando: “Tenho 
certeza Dani, que você jamais se desviará 
dessa lei”, enfatizou.

Já o pastor Pedro Costa disse: “Eu vou 
deixar algumas palavras e orar com vocês. 
Eles falaram muito de sonhos, de princípios, 
que venderam coisa nas portas das 
pessoas, que desde pequenos eles já eram 
empreendedores. Eu queria testemunhar 
que isso foi um sonho que Deus colocou na 
vida de vocês. Às vezes ,a gente acha que 
tudo é projeto nosso. Tudo na vida de vocês 
é projeto de Deus. Deus tinha esse projeto 
no coração de vocês. Eu vejo como José, 
Deus deu um sonho a José e ele ficava no 
meio dos irmãos dizendo que ia governar. 
Um dia ele governou. Mas, a lição que vejo 
no sonho de José é que Deus levantou 
José para abençoar um povo. Deus não 
levantou José para ser abençoado. José já 
estava abençoado. O sonho já estava em 
José. Eu queria dizer a cada um de vocês. 
Colaboradores, vocês que fazem parte 
desse lugar. Acreditem, sonhem. A palavra 
de Deus lá em Colossenses diz ‘que tudo 
aquilo que vamos fazer, que façamos como 
se fosse para o Senhor’, porque essa porta 
quem abriu foi Deus. Esse projeto quem deu 
foi Deus. Vocês estão aqui abençoados, 
porque Deus projetou que vocês fossem 
abençoados. Que a Provisão chegasse 
neste momento oportuno e ela chegou 
na vida de vocês. Levantou esse casal 
e tem levantado outras pessoas, outros 
colaboradores. Se sintam parte deste 
projeto, pois ele não foi de Dani, não foi de 
Victor. Foi Deus que colocou no coração 
deles”, salientou o pastor. Em seguida 
pediu a todos que fechassem os olhos 
para fazer uma oração de agradecimentos, 
acrescentando: “Já foi profetizado aqui 
e eu acredito nas profecias do pastor 
Cláudio. Mas, vamos aqui agradecer, pois 
por tudo temos que dar graça”, e assim 
orou agradecendo a Deus pelas dádivas 
concedidas.

O gerente Flávio Lustosa foi o mestre-de-cerimônia da solenidade e nas fotos posa com seus colegas. Na última foto, Dani e 
Victor recebem de suas mães, respectivamente, Cacilda e Fátima, uma redoma com uma rosa  

PASTORES ORAM NA INAUGURAÇÃO
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FLÁVIO, O GERENTE SHOWMAN A HISTÓRIA
Como Victor reconheceu em seu 

pronunciamento, que Flávio o havia 
surpreendido, ao passar o novo vídeo, este 
contou a história dos empreendedores desde 
o início, a começar pela  inédita loja 24 horas, 
da Maria Quitéria, em 2015, em que os 
próprios sócios se revezavam no atendimento 
aos clientes. A característica principal desta 
loja, na realidade mais um depósito de bebidas 
sofisticado, era ser 24 horas e, por isso, 
Corujão, em alusão aos filmes que passam 
nas madrugadas da Rede Globo de Televisão.

Cativando sempre com um sorriso, como 
Dani falou, depois deste empreendimento, 
vieram, ainda neste mesmo conceito, mas, 
com um mix ampliado, a loja da Getúlio Vargas. 
A história quem conta é o próprio Victor Borges, 
que teve sua formação forjada no trabalho 
com o pai Zé Grande, desde os 14 anos. Dani, 
também não ficou atrás, desde novinha já 
vendia variados produtos para sobreviver. O 
casal Vinícius e Maria, que se juntaram a eles, 
também sempre teve o empreendedorismo 
presente em suas vidas.

Victor diz: “Nasceu com um viés 
atacadista, distribuição Bebidas, e começamos 
a entender como um viés de consumo, que 
Feira de Santana merecia. Implantamos 
nossa primeira loja com funcionamento 24 
horas, que era voltada somente para bebidas. 
Mas, de repente, atendendo aos pedidos dos 
clientes, que sempre davam uma sugestão 
e pediam para colocarmos mais itens, o 
portfólio foi crescendo e depois de dois anos, 
nós adquirimos uma loja na Avenida Getúlio 
Vargas, com um mix mais voltado para o setor 
supermercadista, apesar do foco principal ser 
realmente bebidas”. 

O vídeo trouxe também depoimentos 
de Zé Grande, o pai de Victor, que disse que 
nunca se surpreendeu com a determinação 
do filho, afirmando que ele sempre esteve um 
passo a frente. A mãe de Victor, Fátima, que 
também atestou o brilhantismo do filho para 
os negócios. Os pais de Dani, Wanselmo e 
Cacilda falaram da força e perseverança da 
filha. O vídeo trouxe ainda outros depoimentos 
dos parceiros que são associados e trabalham 
com a bandeira do Corujão, Mário Trindade e 
Domingos Cerqueira, que se disseram felizes 
e satisfeitos em também  paticipar de projeto 
tão vitorioso e de sucesso.

Flávio Lustosa foi um verdadeiro 
showman. Incansável, percorria a loja, dava 
ordens, checava as coisas e, principalmente, 
em cima do palco, como mestre-de-cerimônia, 
era mais que um gerente. Mostrou o seu 
lado talentoso de animador de auditório e 
de encantador de plateia. Agitava a sua 
equipe, toda à frente do palco, incentivando 
os aplausos e instigando a todos que 
cantassem o Grito de Guerra do Corujão.  
Ele, pulando em cima do palco e quase rouco 
bradava: “Quem são vocês?”, e a plateia 
respondia: Família Corujão. Voltava a insistir: 
“E vocês quem são?” Todos respondiam em 
uníssono: Família Corujão. Foi por essas e 

outras manifestações, que a inauguração do 
Corujão foi diferenciada. Para homenagear, 
ele foi chamando ao palco grupos de 
colaboradores, que são líderes na loja e na 
empresa Corujão Supermercados.

INAUGURAÇÃO

O Corujão traz na sua comunicação, a 
modernidade e inovação da Gera Arte

A Gera Arte Comunicação Visual ficou muito 
feliz com o resultado do Corujão cash and carry na 
cidade de Feira de Santana. Inicialmente, quando a 
Daniela (diretora) entrou em contato comigo (Gusta-
vo Godiano) para falarmos um pouco do projeto, foi 
uma grata surpresa o que ela queria para essa loja, 
uma loja que  sua comunicação visual (ambientação) 
não tivesse os formatos padrões do mercado e, sim, 
tivesse as características do Corujão na sua essência, 
que nasceu no varejo. Mediante esse breve briefing, 
iniciamos o projeto entendendo como o consumidor 
queria ver o Corujão cash and carry, como uma loja 
premium, com mix de produto diferenciado, com 
atendimento personalizado e, acima de tudo, uma 
loja agradável, onde a experiência de compra fideli-
zasse seu shopper.

Assim iniciamos o projeto com  um conceito 
que, neste formato de loja, ainda não existia no Esta-
do da Bahia. Como, por exemplo, projetos em gesso 
personalizado nos atendimentos, criando ambientes 
diferenciados para consumidor, com peças em vo-
lumetria, ilhas em todos departamentos, onde pos-
suíria atendimento no meio de loja, com formatos 
em letras back light, além de criar ambientes com 
valor agregado para os produtos como setor de ade-
ga e bebidas. Isso, sem contar com todas as pontas 
de paletts, sendo formato back light, valorizando a 
exposição das marcas dos fornecedores e sua comer-
cialização.

 Assim, defino, resumidamente, essa grande 
parceria de sucesso com o Corujão, com a Brazão  
Arquitetura e a Gera Arte.

Gustavo Godiano - Diretor comercial
Contatos: (14) 9 8124-9799
gustavo@geraarte.com.brOs casais de sócios, Dani, Victor, Maria e Vinícius e nas demais um 

resumo do vídeo sobre a empresa; e nas últimas fotos, Fátima, Zé 
Grande, Cacilda e Wanselmo 
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AMIGOS, CONVIDADOS E 
FORNECEDORES PRESENTES

Além de dezenas de convidados, amigos, 
familiares e uma multidão de clientes, ávidos pelas 
promoções da loja, a inauguração contou também 
com a presença de dezenas de fornecedores, que 
foram prestigiar os sócios e os colaboradores do 
Corujão da Artêmia Pires, no bairro do Sim. Victor, 
Dani, Vinícius e Maria recepcionavam todos com 
carinho, amor, desvelo, atenção e cuidado.

Nas páginas a seguir registramos em 
flashes a participação de clientes, familiares, 
amigos, convidados e fornecedores. Muitos 
desses aproveitaram a oportunidade para fazer a 
promoção de seus produtos, como, por exemplo, 
ingleza e ISM/Goob. Nestas páginas também está 
o jornalista Benneh Amorin, editor desta revista, 
que foi fazer a cobertura do evento. Confiram!

INAUGURAÇÃO

Os sócios Victor, Dani, Vinícius e Maria recepcionaram dezenas de convidados, amigos e fornecedores que compareceram 
na inauguração da nova loja Corujão, localizada no bairro Sim. Ainda nesta página o mascote Corujinha
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Mauro Rocha, superin-
tendente da Abase, levou uma 
comitiva de supermercadistas 
para parabenizar Victor e os 
sócios do Corujão e também 
para conhecer o novo empre-
endimento. Vários diretores da 
entidade e de redes associa-
das, se fizeram presentes.

Juntamente com Mauro, 
estavam diretores da NovoMix 
e Supermix, que estão com-
pondo a foto acima. Mauro, 
além de elogiar e parabenizar 
Victor pela loja, de conceito 
inovador, observou que o em-
preendimento só engrandece 
o supermercadismo baiano.

Zé Grande, do Grupo 2 de Julho, pai de 
Victor Borges, CEO do Corujão, como bom 
comerciante que é, não perdeu a oportunidade 
de promover o seu Café 2 de Julho Descafeinado 
por Água, que tem conquistado, pela excelente 
qualidade, os paladares mais exigentes. Extraído 
com os melhores grãos da Chapada Diamantina, 
cultivados em fazenda própria no município de 
Mucugê, que utiliza no seu processo de produção 
apenas água para retirada da cafeína do café.

Zé Grande, que divide a administração do 
Grupo 2 de Julho com a esposa Zenilda Rebouças 
de Almeida, circulava e não parava de elogiar o 
filho Victor pelo empreendimento, e também o 
Café 2 de Julho Descafeinado por Água. O Café 
2 de Julho, inclusive, dispõe de espaço fixo para 
promover as suas marcas, na loja Corujão. Entre 
as várias fotos abaixo, ele promove o produto ao 
lado da Super Revista, Fernando Andrade, do 
Supermix, e Jorge Lins Netto, da Mirasol.

ABASE E SUPERMERCADISTAS PRESENTES

ZÉ GRANDE PROMOVE CAFÉ 2 DE JULHO

LÚMINA SOLAR DESENVOLVE PROJETO E 
EQUIPA CORUJÃO COM ENERGIA SOLAR

Elogiada pelo CEO do Corujão, Victor 
Borges, a empresa Lúmina Solar marcou 
presença na inauguração do Corujão tendo 
o que mostrar. Ou seja, foi a empresa 
responsável por implantar o sistema de energia 
solar fotovoltaica na loja Corujão/Sim.

Para prestar informações e conhecer as 
vantagens em se utilizar a energia fotovoltaica, 
estava com espaço, na frente da loja, os 
consultores de negócios da Lúmina Solar 
Brasil, o engenheiro Tiago Bispo e o técnico 
Kaique Lobo. Contatos: 75-98804-4618.
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A Lôbo Instalações Comerciais é uma das 
mais tradicionais empresas de representação 
na Bahia que atua no ramo de equipar lojas de 
supermercados. Na sua direção está o experiente 
empresário José Lobo, profundo conhecedor deste 
tipo de equipamento, que já atua na representação 
desses produtos, há mais de 30 anos. 

Lobo esteve presente na loja Corujão/
Sim, fornecendo os mais variados produtos que 
representa. Os principais foram toda parte de 
equipamentos de refrigeração, balcões para 
congelados, expositores frigoríficos em geral, 
câmaras frigoríficas, casas de máquinas etc., 
fabricados pela Eletrofrio Refrigeração. Pela Fast 
Gôndolas, entregou gôndolas, checkouts,  porta-
pallets etc. 

José Lobo, além da satisfação de entregar 
e montar os equipamentos da loja, disse que a 
Eletrofrio e a Fast não poderiam deixar de estar 
presente em uma rede que está iniciando, que 
tem grande futuro e excelentes perspectivas e “aí 
temos que estar presente, além de que, o Victor, 
com sua equipe, é gente muito boa e parceiro e, 
então, vamos ser parceiros sempre”, completou. 

LÔBO INSTALAÇÕES COMERCIAIS

José Lobo, com o seu executivo, 
Leandro Lobo, representaram a 

Eletrofrio e Fast Gôndolas

Uma dupla de empresas, de mais alta 
performance em equipamentos de lojas 
de autosserviço, se juntou para prestar os 
melhores serviços  a supermercados, atacados, 
cash&carry, farmácias etc. Trata-se das empresas 
Bramiar e Ecoart, que estavam presentes na 
loja Corujão/Sim, fornecendo todo mobiliário de 
madeira, como, por exemplo, bancas de horti, 
recepção, expositor de salgados e expositores 
de padaria. Rafael Guntin, diretor comercial da 
Bramiar, disse que era uma grande satisfação 
em atender ao Corujão, pois já era a terceira vez. 
“Iniciamos com a Corujão Getúlio, entregamos 
Sobradinho. E, agora, temos o privilégio de 
entregar esse grande empreendimento. Temos 
grande satisfação em atendê-los, pois, além de 
clientes, já viraram amigos”, salientou Rafael.

Luiz Donato, CEO da Ecoart, também 
estava feliz e satisfeito em fazer parte dos 
fornecedores do Corujão. “Foi um prazer 
muito grande conhecer o casal Victor e Dani, 
e, atualmente, além de fornecedor, ficamos 
amigos. Primeiro, fizemos a loja da Getúlio, 
depois Campo Limpo, e, hoje, tenho a felicidade 
de estar aqui nesta monumental loja, no bairro 
do Sim. Entendo que vender a primeira loja, não 
é tão difícil assim. Agora quando você vende 
pela segunda vez, eu acredito que realmente a 
sua marca está fincada. Então, aqui é a terceira 
loja que estamos fazendo para o Corujão e eu 
não tenho dúvida que ele fará muito mais lojas 
e nós faremos muito mais negócios”, disse Luiz 
Donato. Vale ressaltar que a adega do Corujão é 
Ecoart, simplesmente, maravilhosa.

BRAMIAR E ECOART

Luiz Donato e Rafael Guntin 
são, rescpectivamente, da 

Ecoart e Bramiar
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NOTAS, 
ANIVERSÁRIOS, 
CONVÊNIOS,GUIA 
DOS FORNECEDORES

INFORME

A Abase parabeniza a todos os seus associados e funcionários 
aniversariantes do mês de Abril, desejando muitas felicidades e realizações.

01 Raimundo Bastos de Oliveira 
MASTERFRIOS
01 Marcelo Lima de Jesus 
REDEMIX
04 Almando Neves da Silva 
SUPERMERCADO STELLA
04 Valdemi Galvão Sousa 
DOCE PAN
05 José Eduardo Dornelas Souza 
EDUARDO DORNELAS ADV. ASSOCIADOS
06 Helenita da Silva Borges 
HELENITA DA SILVA BORGES
06 Nilda Peixoto Ribeiro Menezes 
SUPERMERCADO CONFIANÇA
07 Antônio Francisco do Rosário Filho 
SUPERMERCADO DOCE PREÇO
07 Oséias Ribeiro Meneses 
SUPERMERCADO CONFIANÇA
07 José Marcos M. A. de Souza 
REDEMIX SUPERMERCADOS
09 Jônatas Emanoel Mota Santos 
SUPERMIX FEIRA
10 José Fagundes da Silva 
SUPERMERCADO FAGUNDES
14 Eduardo N Santana 
NOVOMIX CABULA
14 Florisvaldo Porfírio 
CONCEITO
14 Josefa Cristina S. Carvalho 
COMPRE FÁCIL
14 Rodrigo Vieira Lima 
MIXBAHIA PHOC 2
15 Sinara Andrade Brito 
SUPERPÃO MASTER
16 Sandra Maria Palumbo Câmara 
CÂMARA REPRESENTACÕES
16 Edvaldo Barbosa de Cerqueira 
SUPERMERCADO CERQUEIRA
17 Agnaldo Flaviano C. Pereira 
MERCADINHO NOVO HORIZONTE
18 Naelson Caldas de Andrade 
PANIF. E LACH. IRMÃOS ANDRADE

18 Telma Carmo Oliveira 
UNILAR FORT COMERCIAL
19 Edmar S. Carvalho 
COMPRE FÁCIL
19 Marluce Oliveira Silva 
MINAS MAR SUPERMERCADO
19 Fernanda Menezes Pereira 
SUPERMERCADO PEREIRA
21 Anderson Santos de Jesus 
FORT SUPERMERCADO
21 Maricélia Clarinda Carmo 
FLOR DO VALE
22 Alana Magalhaes Silva Andrade 
ALANA SUPERMERCADO
22 José Valdério Carvalho Oliveira 
MERCADO MAIS ECONOMIA
22 Wu Hou King 
MASSA ORIENTAL
23 Ayrton Cardoso Viana 
COOBRASIL
23 Roberto Valença de Sousa 
SUPER REAL SMART
25 Sandra Pinto Soares 
MERCADINHO PAULISTA
26 Cleta Maria Arcanjo Souza 
SHOINIX
27 Fabrício Vieira Lima 
ECONOMIA SUPERMERCADO
28 Bethânia Melo Batista 
MERCADO SÃO JORGE
28 Nathália Bastos dos S Silva 
JJ COSMÉTICOS
28 Paulo César C. Andrade 
SANTO ANTÔNIO SUPERMERCADO
29 José Carlos dos Reis 
MERCEARIA Z
29 Paulo Alves da Silva 
M&A REPRESENTAÇÕES
30 Rita de Fátima S Souza Oliveira 
SUPERMERCADO IRMÃOS VAZ
30 José Oldegar M. Passos 
JOMPASSOS

Manoel Messias de Mendonça. É o seu nome 
de batismo completo. Nasceu em 28 de dezembro, 
de 1943, lá em Terra Vermelha, interior do Estado de 
Sergipe, ali pertinho de Itabaiana. Ele também é co-
nhecido como Manoel de Zé Correia e no meio em-
presarial, simplesmente como Mendonça. É o sétimo 
filho de Nair e Zé Correia, casal dos mais queridos lá 
de Terra Vermelha.

Não é escritor, como ele mesmo faz questão de 
frisar, mas escreveu belas páginas de um livro sobre 
sua vitoriosa vida e a saga da sua valorosa família. 
Ao longo das quase 210 páginas do livro, o leitor vai 
sendo envolvido pela história contada por Manoel 
Mendonça, desde seu nascimento, infância, convívio 
com os irmãos, adolescência, juventude, fase adulta 
e profissional.

Vale a pena! Eu recomendo. É uma história tão 
envolvente o livro “Manoel Mendonça - Uma vida de 
vitórias”, que quando se chega ao fim, aparece aquele 
gostinho de quero mais. Ademais, a gente que nasceu 
em família humilde, como eu, se identifica bastante 
com várias passagens da vida de Mendonça. É aque-
la história clássica do menino de família numerosa, 
que corre atrás dos seus sonhos e, com muita força de 
vontade, perseverança, fé em Deus, e o apoio, muitas 
vezes, não podendo, da família.

É difícil resumir aqui as mais maravilhosas pas-
sagens de Mendonça. Mas, vou tentar, a começar 
quando ele inicia a história falando do casamento dos 
seus pais, Zé Correia, agricultor, e Nair, prendas do-
mésticas. Zé Correia, que ficou órfão de pai cedo, com 
9 anos, foi menino macho, como se diz lá no interior. 
Apesar das adversidades, conseguiu com Nair formar 
uma família dedicada, composta de 13 filhos, 6 ho-
mens, Zelito, Fernando, Antônio, José Luiz e Arnaldo; 
e 7 moças, Lucinha, Águida, Zezinha, Vanda, Hosana, 
Lourdinha e Bernadete.

O livro é muito gostoso de ler, e Mendonça faz 
com uma linguagem que cativa, desde as primeiras 
páginas. Que infância, apesar de díficil e árdua, como 
era normal naqueles tempos, ela foi rodeada de muito 
amor e carinho e cultivo de amizades, especialmente 
quando ele recorda de Mariquinha e as suas meninas. 
Essa família, de posses ainda mais precárias, era 
acolhida com muito carinho e amor pela família de Zé  
Correia e de Nair.

Na sua trajetória profissional, Mendonça discor-
re sobre a sua vida trabalhando com o pai e os irmãos, 
no Mercado Antônio Franco, o que considera como 
uma escola. A rotina era dura, saía antes do sol raiar, 
voltava no fim da tarde e ia para a escola. O lazer, era 
o futebol aos domingos. Foi lá no mercado que conhe-
ceu Stoécio, vendedor da Gessy Lever, que o encami-
nhou para ser também um grande vendedor.

Essa parte da história também se identifica 
bastante com muita gente do meio supermercadista. 
Com o aprendizado lá do box do seu pai, não deu 
outra. Mendonça começou a se destacar e com pou-
co tempo começou a ganhar o respeito de colegas e 
empresas, principalmente, quando conquistou o díficil 
mercado do sul da Bahia, onde conheceu  e fez boas 
amizades com Ailton Messias, Salatiel Araújo e Ar-
mando Cardoso; e, posteriormente, domou a fera, Jai-
me Paes Mendonça, que eu bem conheci, que, inclu-
sive, o convidou para trabalhar em Paes Mendonça. 

Vitorioso na Gessy Lever, quando chegou a 
ocupar o cargo de supervisor, Mendonça sempre foi 
um empreendedor nato, viu que estava na hora de 
estreiar a sua carreira solo. Pediu demissão e trilhou 
a sua bem-sucedida vida de empresário, como repre-
sentante comercial, fundando a Mendonça Represen-
tações. Casou-se duas vezes, a primeira com Luciene 
Carvalho, com quem viveu 25 anos e teve seus dois 
filhos, Jorge André e Kátia Andréa. A segunda núpcias 
foi com Maria José, seu grande amor, com quem vive 
há mais de 15 anos. Enfim, Manoel Mendonça teve e 
tem uma vida vitoriosa. Parabéns amigo por sua bela 
trajetória.

MANOEL DE ZÉ CORREIA, 
OU MENDONÇA, ESCREVE 
SUA BELA HISTÓRIA, EM 
UMA VIDA DE VITÓRIAS

Por Benneh Amorin
FOTO: Reprodução da capa 
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Fornecedores Associados
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Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos 
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@
uol.com.br • Produtos: Cereais, farináceos e ra-
ções.

Feijão Alimenta - Tel: (71) 3211-2360 • Fax: 
(71) 3211-2360 • feijaoalimenta@hotmail.com • 
Contato: Alexandre Medeiros Alves • Linha Feijão 
Elegante: Venda de Feijão (Mesa, VIP, Alimenta) 
Empacotado.

Girolato Transportes e Atacadista de 
Rações -  Contato: Daniel W. Potrich • Tel: (71) 

3028-0891/ 99189-0891 – Lauro de Freitas/Ba  •  
girollato@gmail.com.

Mandacaru Representações Ltda. 
Contato: José Carlos 71 98890-3939 / 71 
3024-4784  E-mail: mandacaru.davaca@
hotmail.com Produtos ou Serviços: Lati-
cínios Davaca.

Master Frios - Contato: Raimundo Oli-
veira - Tel: (71) 3314-2520 - administracao@
masterfrios.com.br • Produtos: Pescados, Aves, 
Crustáceos, Bovinos, Suínos e Embutidos 

Mega Pack - Contato: Ana Maria Pinto Cerquei-
ra - Tel: (75) 3023-9600 – contato@megapackemb.
com.br • Produtos: Embalagens Descartáveis.

Mix Bahia Atacado - Contato: Josué Te-
les 
Tel: (71) 3301-9889

São Miguel Distribuidora - Contato: Diego 
Modonese -  Tel: (71) 3291-6481 • e-mail: diego.
modonese@ism.global• Comércio atacadista de 
refrigerante, suco e água.

Araújo Mateus - Eduardo Mateus Filho 
(71) 3507-3655 • eduardo@araujomateus.
com.br • www.araujomateus.com.br • Produ-
tos: Bacalhaus, filés de peixe diversos, azei-
tes, frutas secas, queijos, bebidas diversas, 
vegetais congelados, geléias, manteigas, 
margarinas, frios e embutidos, ingredientes da 
culinária oriental, além de outros congelados, 
resfriados e secos.

Barão Comercial - Jairo Ferreira (71) 
3215-6687 • baraocomercial@globo.com• 
Produtos: Feijão.

Canaã Alimentos - Contato: Victor Oli-
veira Tel: (71) 3617-8900 • victor.oliveira@
canaalimentos.com.br • Produtos: Comércio 
atacadista de produtos de alimentos.

Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel: 
(71) 3301-6637  • (71) 3301-6161 • E-mail: 

diskbananas@hotmail.com • Produto: banana.

Happy Day Bomboniere - André Luiz 
Borges Santos • (71) 3234-4757 • andrebor-
ges67@hotmail.com • Produtos: Artigos de 
bomboniere e bebidas.

Imperial Alimentos - Igor Vieira da Silva 
• (71) 3395-7484 • rioimperial@hotmail.com 
• Produto: Feijão Milenium, Feijão Rio Impe-
rial, Feijão Real, Feijão Fradinho Rio Imperial,  
Feijão Preto Rio Imperial, Feijão Branco Rio 
Imperial e Milho de Pipoca Rio Imperial.

Inbahia Distribuidora - Carlos Maia (73) 
3528-0076 Fax: (73) 3525 6688 • inbahia@ve-
loxmail.com.br • Produtos: Cera Ingleza, Bet-
tanin, Kanechon, Cottonbaby, Hidratty e tratty.

Johnrégis Com. Distr. e Represen-
tações - Contato: Paulo Régis Telefone: (71) 

3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736 • pcregis@
veloxmail.com.br • Distribuição das linhas: 
Havaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minu-
ano, Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, 
Itambé.

Melhor Distribuição
Tel: (71) 3230-6113 • Contato : Argemiro Filho  
•  melhor.alimentos@hotmail.com • Atacado 
distribuidor de alimentos 

San Diego Comércio de Mercado-
rias Ltda. -  Contato: Lauro Azevedo - Tel. 
(71) 3018-0333 - Produtos: Alimentícios, Lim-
peza, Higiene Pessoal.

Top Alto - Contato: Jam Altef Fonseca  • Tel: 
(71) 3616-3854  •  Email:comercial@topalto-
-ba.com.br  •  Produtos: bovinos, suínos, aves, 
defumados, embutidos, derivados, pescados, 
sucos, vegetais, congelados.

Acetona Juliana - Contato: (71) 3461-3875. 
E-mail: acetonajuliana@hotmail.com  

Brascom - José Jorge Pereira Abreu • (75) 
3625-5877 • comercial@brascomdonordeste.
com.br / jose.bittencourt@brascomdonordeste.
com.br • Produtos: Detergente em pó, desinfe-
tante, ceras, removedores, detergentes de prato, 
piso, detergentes limpadores, desengraxantes, 
shampoo, limpa alumínio, slicone.

Brasfrut Frutos do Brasil Ltda - Contato: 
Marcos Barbosa Marques • Tel: (75) 2101-5500 • 
Email: marcosmarques@brasfrut.com.br • Produ-
tos: Polpa de Frutas, vegetais congelados, sobert 
de açaí..

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A 

- Contato: Eriadne Almeida • Telefone: (71) 3878-
8000  • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br  • 
Produtos: Cervejas, Refrigerantes, Sucos, Água 
mineral e Energéticos.

Campanella - Responsável: Santino Rodri-
gues - Tel: (71) 3451-3936/1623 - E-mail: ssa.
campanella@gmail.com - Produtos: Queijos, Io-
gurtes, Suco de uva, mel.

Flor do Vale - Contato: Juvêncio Souza -  (75) 
3635-2233 -  diretoria@flordovale.com - Produtos: 
Fabricação de Biscoitos.
Frigorífico Saudali - Contato: Weber Vaz de 
Melo • Tel: (31) 3819-2200 Fax: (31) 3819-2222 
• E-mail: Eduardo@saudali.com.br / Cibele@sau-
dali.com.br•Produtos: Suínos in natura e deriva-
dos industrializados.

Fruticultura Ecológica do Nordeste S. 
A. - Produtora e Distribuidora de Frutas (Bananas 
e Outras) - Telefone: 71 3334-3099 - e-mail: frute-
con@frutecon.com.br

Guanabara Indústrias Químicas - co-
mercialguanabara-ba@hotmail.com • Tel: (71) 
3392-3811 • Produtos: Velas Luz Divina, Velas 
Pratas, Velas Promessa, Velas Guanabara, Cera 
liquida Rubi, Pedra Sanitária Rubi, Querosene 
Guanabara, Antimofo Rubi, Aguarrás Guanabara, 
Velas Citronelas, Sabão em Pó Guanabara, Pa-
rafina, Desod. Liquido Rubi, Tira Manchas Bless, 
Sachets perfumados Rubi.

Gujão Alimentos - Dário M. de Oliveira - (75) 
8106-9930 •  darioneto@gujao.com • www.gujao.

BANCO DO NORDESTE – AQUI O 
DESENVOLVIMENTO DÁ CER-
TO! - Venha e confira nossas vantagens. 
Contato: Superintendência - BA  Tel.: 3402-
7511 - Célula de Negócios / Shirley Carva-
lho. shirleycm@bnb.gov.br

CABALLEROS DE SANTIAGO - 
(Espanhol)–Salvador/BA – Oferece: des-
conto 20% sobre cursos regulares, inten-
sivos e especiais do idioma espanhol, para 
Beneficiários: associados, funcionários e 
dependentes diretos – Contato: Leila (71) 
3358-2279 – Home page: www.caballeros.
com.br

CIN - Consultoria  Empresarial - Prestação 
de produtos e serviços educacionais com 
desconto de 10% para os associados da 
Abase. Contato: Isabella Drumond - (71) 
3172-8500 - eventos@cinrh.com.br

COLÉGIO ANCHIETA - Pituba, Itai-
gara e Bela Vista (Mantenedora Empre-
endimentos Educacionais Anchieta Ltda) 
Descontos, com vigência a partir do ano 
letivo de 2018, no percentual de 10% (dez 
por cento), para pagamento até os seus 
respectivos vencimentos, sobre as par-
celas de março a novembro da anuidade 
escolar, para cada um dos filhos e/ou de-
pendentes legais dos filiados da ABASE, 
matriculado(s) e/ou a serem matriculados 
regularmente nos cursos oferecidas pelo 
Colégio Anchieta, no turno vespertino, de 
ambas as sedes, sendo válido o referido 
desconto, apenas, a partir do mês em que 
ocorrer a solicitação pelo(a) responsável 
pelo(a) aluno(a) beneficiário(a), junto a 
Tesouraria do Colégio, em cada ano letivo.

COLÉGIO ANCHIETINHA AQUA-
RIUS - (Mantenedor Centro Escolar 
Aquarius Ltda) Descontos no percentual 
de 10% (dez por cento), a partir do ano le-
tivo de 2018, para pagamento até os seus 
respectivos vencimentos, sobre as par-
celas de março a novembro da anuidade 
escolar, para cada um dos filhos e/ou de-
pendentes legais dos filiados da ABASE, 
matriculado(s) e/ou a serem matriculados 
regularmente nas séries oferecidas pelo 

Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aqua-
rius), no turno vespertino, sendo válido o 
referido desconto, apenas a partir do mês 
em que ocorrer a solicitação pelo(a) res-
ponsável legal pelo(a) aluno(a) benefici-
ário(a), junto a Tesouraria do Colégio, em 
cada ano letivo. Telefone: (71) 2107-9600    
email : agenfin@colegioanchieta-ba.com.
br /  pedagogica@colegioanchieta-ba.com.
br . 

COLÉGIO SÃO PAULO - (Mantene-
dor Colégio São Paulo - Estabelecimentos 
de Educação Ltda) Descontos, com vigên-
cia a partir do ano letivo de 2018, no per-
centual de 10% (dez por cento) para cada 
um dos filhos e/ou dependentes legais dos 
filiados da Abase, matriculado(s) e/ou a se-
rem matriculados regularmente nos cursos 
oferecidas pelo Colégio São Paulo, no tur-
no matutino e, de 15% (quinze por cento) 
para os matriculados no turno vespertino, 
sobre as parcelas de março a novembro 
da anuidade escolar, para pagamento até 
os seus respectivos vencimentos, sendo 
válido o referido desconto, apenas, a partir 
do mês em que ocorrer a solicitação pe-
lo(a) responsável pelo(a) aluno(a) benefi-
ciário(a), junto à Tesouraria do Colégio, em 
cada ano letivo. Telefone: (71) 2107-4600  
email : csp@colegiosaopaulo.com.br. 

CONSULTORIA E ASSESSORIA 
JURÍDICA - A Abase está oferecendo 
um exclusivo programa de consultoria 
jurídica através dos seguintes escritórios 
abaixo: 

 
FIEDRA ADVOCACIA - Fiedra Advo-

cacia Empresarial fecharam serviços jurí-
dicos nas áreas de direito comercial, civil, 
trabalhista e tributário. Contato: (71) 3342-
3884 ou por e-mail fiedra@fiedra.com.br.

 NOGUEIRA REIS ADVOGADOS  
- Especializado em direito tributário. Con-
tato: (71) 3555-3099/Fax. (71) 3555-3080 
ou por e-mail secretaria@nogueirareis.
com.br.

 PESSOA & PESSOA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS - Concede aos 

associados Abase serviços advocatícios 
com preços bastante vantajosos, bem 
como, sistema de consultoria on-line. Con-
tato: Valton Doria Pessoa - (71) 3176-4173 
- valton@pessoaepessoa.com.br - www.
pessoaepessoa.com.br

DESENBAHIA - Linhas de Financiamen-
to ao Público Supermercadista - a Abase, 
consciente de seu papel agregador e ins-
titucional perante a classe supermercadis-
ta baiana, aderiu ao trabalho de fomento 
da Desenbahia através de um Convênio 
de Cooperação Técnica, que visa facilitar 
o acesso de seus filiados às linhas dis-
poníveis na agência baiana de fomento. 
CentWWWral de Relacionamento com 
Clientes: 0800 285 1626 - Gerência de 
Negócios de Salvador e RMS - (71) 3103-
1002 / 9-9627-1006 (Marko Svec) - Gerên-
cia de Negócios de Feira de Santana - (75) 
3221-2153 / 9-9981-7666 (Ricardo Va-
lois) - Gerência de Negócios de Vitória da 
Conquista - (77) 3424-1600 / 9-9968-3876 
(Edson Sobrinho) - Gerência de Negócios 
de Barreiras - (77) 3611-3013 / 9-9968-
3961 (Renato Freitas) - Gerência de Ne-
gócios de Ilhéus/Itabuna - (73) 3634-4068 
/ 9-9981-2656 (Helder Falk) - Gerência 
de Negócios de Teixeira de Freitas - (73) 
3291-4744 / 9981-2733 (Thales Quadros)

HONDA IMPERIAL - Oferece carros 
novos para nossos associados com des-
conto de 6% abaixo da tabela de mercado. 
Contatos: Fone 71 - 2107-1500.

ITAP CONSULTORIA TRIBUTÁRIA  
-  Oferece: 30% de desconto nos cursos 
realizados em todo estado da Bahia - Con-
tato: Ivana: (75) 3223-3771 / 0800 722 
3771. www.itapconsultoria.com.br - itap@
itapconsultoria.com.br

PEOPLE PRODUÇÕES - Oferece: 
Equipamentos de sonorização, iluminação, 
balcões promocionais, projeções entre ou-
tros, para todo tipo de evento. - Desconto 
de 10 % no preço de tabela nas locações 
de equipamentos. - Contato: Fone: (71) 
3248-2235 www.peopleproducoes.com.br 
- peopleeventos@atarde.com.br

Convênios Para oferecer aos nossos associados convênios que beneficiem seus negócios, estamos reavaliando os antigos convênios
e ampliando o leque de opções oferecidas. Aguardamos suas sugestões através do telefone: (71) 3444-2888.
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AGÊNCIA 4P MKT SERVIÇOS PRO-
MOCIONAIS - (71)99187-0377 | e-mail:comer-
cial5@4pmkt.com | Serviços de terceirização de 
mão de obra, promotores compartilhados, fixos, 
exclusivos, roteiristas e feiristas, repositores, degus-
tadoras e ação de promoção de vendas em geral.

Ar Frio S. A. Armazéns Gerais Frigorí-
oficos - Adriano Rocha -  (11) 9 8422-7722 • aro-
cha@arfrio.com.br •  Armazenagem frigorificada, 
congelada, resfriada e climatizada.

Bomfim Contabilidade e Auditoria - José 
Wellington - (71) 3251- 8050 • financeiro@bomfim-
net.com •  prestação de serviço de contabilidade.

B3Z Mídia Publicidade Ltda. - Melhore a 
comunicação com os seus cliente! Conheça a Mídia 
Mercado, uma Rádio indoor gratuita e personalizada 
para os associados da AbaseBASE. Divulgue me-
lhor suas ofertas e o diferencial do seu mercado. 
Acesse www.midiamercado.com.br ou entre em 
contato no whatsapp (011) 99189-1234.

Conceito -   Tel: (71) 3022-0055 • financeiro@
conceitobrasil.com.br • Serviço de promotor 
compartilhado e fixo, serviço de abordagem e 
degustação. 

Controller Assessoria Empresarial – Em-
presa de contabilidade empresarial com Certificação 
da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-9606 - email:-

controller@controllerassessoria.com • Serviços: 
Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito 
tributários; Planejamento tributário e Holding familiar 
• www.controllerassessoria.com.
 
Eduardo Dornelas Advogados Associa-
dos - Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@eduar-
dodornelas.com.br •  Serviços Advocatícios.

Gestão Automaçâo Comercial • Contato 
Marcelo Figueiredo -  comercial@gestaosc.com.br 
Telefone Comercial - (71) 3418-0900 (71) 9 9628-
8772  •  www.gestaosc.com.br • Representações, 
Software ERP, Software para supermercados e va-
rejo em geral, Software para gestão de armazena-
gem e Consultoria.

Icatu Bahia - Tel: (71) (71) 3594 5300 - Conta-
to: Heckel Pedreira - Email: icatu@icatubahia.com.
br - Produtos: Terceirização de serviços; Promotores 
compartilhados e exclusivos, locação de mão de 
obra, recrutamento e seleção;

Logic Logística Operador Logístico 
- Contato: Daniel Muricy - Tel.: (71) 3178-7800 / 
98627-6644 - E-mail:dmuricy@logiclogistica.com.
br - Site:www.logiclogistica.com.br - Serviços: arma-
zenagem, transporte e distribuição, cross-docking, 
paletização e etiquetagem de produtos, separação 
(picking), embalagem (packing), montagem de kits e 
unitização, entre outros.

Promo Prime Serviços e Promoções - 
Contato : Fábio AndrAade • Tel.: (71) 3141-4466 / 
99316-0162
Email: comercial@promoprime.com.br  •  Produtos 
ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustado-
ras, Ações de vendas.

Produtos ou Serviços: Promotores, Re-
positores, Degustadoras, Ações de ven-
das. Próton Sistemas  –  Tel:(75)2101-3744  
proton@protonsistemas.com.br  •  www.protonsis-
temas.com.br  •  Representações: Software ERP, 
Software para Supermercados, Software para ges-
tão de armazenagem, Consultoria Logística e Adm. 

Scala Assessoria e Representações - 
Israel Souza (71) 3450-0848 • scalaassessoria@
gmail.com • Serviços Prestados: Terceirização de 
mão-de-obra.

Star Comércio e Serviços com Balan-
ças Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel: (71) 3334-
2099 • starbalancas@starbalancas.com.br - Ser-
viços: Vendas e assistência técnica em balanças 
comum e em rede, cortador de frios, moedor de 
carnes, serra fita e balcão refrigerado.

WF Eventos -  Fábio • (71) 3257-4756, (71) 
99628-3920 •  fabiobaiao@wfpromo.com.br • Ser-
viços: Marketing Promocional, produção de even-
tos, locação de material promocional, locação de 
equipamentos audiovisuais, comunicação visual.

Belas Marcas Representações – Salvador/Ba 
- Contato: Fernando Hora (71) 3382-4196 belasmarcas-
representacoes@uol.com.br - Representações - Grupo 
Maratá - Catafesta Sucos e Vinhos, Açucar Petribu, Carta 
Fabril e Charque Favorito.

BR Gema - Contato: Barreto •Telefone: (71) 3452-1978 
- Celular: (71) 98119-7070 • E-mail: brgema@brgema.com.
br • Representante das empresas: Embaré / Camponesa, 
vinhos duelo (Bebidas Florete), Start Química.

Cabanelas Representações - Manuel Cabanelas 
(71) 3357-4848 e (71) 3082-4848 • cabanelas@terra.com.
br • Representações: Fábrica de Biscoito Tupy (Biscoitos, 
Massas), Coopnorte/Veneza (queijo, leite, iogurte), Termo-
plast Embalagens (sacolas plásticas, bobina, filme), Sâma-
ra (sabão em pedra, sabão de coco e velas), Boi Nobre 
Frigorífico (carne bovina, vísceras), Boi Voador (carne de 
sol), Barão Comercial (feijão Barão, feijão Manolinho), Ari-
ma (redes plásticas, sacos de polipropileno), Guardanapo 
Nobre (guardanapos, papel higiênico, papel toalha), Macro-
film (filme esticável em bobinas).

Creditar Representações - Contato: Tenysson Lima 
• Tel.: (75) 9 8229 6653 - creditar.vendas@gmail.com - Lo-
cal: Feira de Santana/BA • Produtos: Representadas: Leitis-
simo S/A; Rofran Foods Ltda S.P.; Rodolfi Parma SPA Itália; 
Lacticínios Aviação. M.G.; Acetona Juliana Ltda. BA; Doces 
Colônia Ltda. BA; Bahiapalm Ltda. BA.

D & R Representações - Derivaldo Pinto Oliveira • 
Tel: 71 3358 3539 e (71) 3358-3462• derepresentacao@
hotmail.com • Produtos: Arroz Coradini; Macarrão Viccari; 
Requeijão Puranata; Doce de Leite Sabor de Minas; Vina-
gre Camarão, Goiabada Julieta, Creme de goiaba Hada, 
Feijão Padrão.

Edjéferson Representações – Edjéferson Silva de 
Souza • (71) 98201-3848 / (71) 98769-5390 • E-mail: edje-
fersonsouza@hotmail.com • Serviços: Etiquetas – Rótulos, 
etiquetas para balança, ribbons. Embalagens: Sacos, saco-
las, filmes, guardanapos personalizados, imãs de geladeira 
e bobinas. Caixas: Pizza, torta e diversas.

Disbrarroz – Distribuidora Brasileira de Arroz Ltda. - Val-
frides Tadeu de Freitas (71) 3341-1809 •  disbrarroz@terra.
com.br • Representações: arroz Saman, feijão Kicaldo, óleo 
de girassol Angel, composto de girassol Campeoncito, sa-
cos para lixo Limpeza Pura

Ferpall Tecnologia - Contato: Jeferson Dala Riva 
– 41.3146-5073 / 99963-0726 / 99725-7400. Produtos e 
Serviços: desenvolvimento de softwares que atua no ramo 
de agronegócio, na rastreabilidade do FLV (frutas, legumes 
e verduras) na parte técnica do campo, partindo desde o 
produtor rural até chegar ao distribuidor e varejista. Para o 
varejista, softwares para controle de qualidade, check-list, 
ferramentas para externar ao consumidor final a procedên-
cia do produto.

Fortuneto Representações - (71) 3344-
0809/98726-6070/98899-6070 – Fortunato Neto Repre-
sentações: Laticínios Bela Vista ( Piracanjuba ), Goiás 
Verde Alimentos (Bonare), Camil Alimentos ( Camil, União, 
Coqueiro, Pescador e Cocinero) e Sustentare Alimentos 
(Tecnutri e Enjoy). 

Fernando J. Goulart Mota Repres.Ltda. fmo-
tagoulart@yahoo.com.br • (71) 99959-7559 • Pabx (71) 
3374-3365 • Representante da Cooperativa Pindorama, 
Stella D’ Oro, Tek Bond - Saint Gobain (Canal Alimentar), 

Euroalimentos (Castanha de Caju) e  Apis Jordans.

Giro Representações Ltda. - Tel: (71) 3335-1001 
- Contato: Edinaldo Araújo Mota - Cel. (71) 9608-7037 – 
E-mail: giro13.rep@gmail.com - Produtos: Suíno resfriado 
(carcaça) Suíno cortes congelados (pernil, costela, carré e 
bisteca). Frangos e cortes congelados. Salgados, defuma-
dos, embutidos e pescados.

Guanabara Representações - São Sebastião do 
Passé - Tel/Fax: (71) 3392 3811 / 71 9918 9288 - Contato: 
Paula de Deus Sento Sé • paulasse@hotmail.com • Produ-
tos: Velas Luz Divina, Sabão Guanabara, pedra sanitária, 
querosene, sachet perfumado, desinfetante líquido, antimo-
fo, tira manchas, cera líquida.

J N Sobral - Contato: Marcos Sobral - Tel: (71) 3242-
8034 -  e-mail: jnsobral@terra.com.br - Produtos: Charque 
Bertin

Jaceli Comércio e Representações Ltda. 
- Contato: Célio Carvalho • Tel: 71 3251-4747 Fax: 3013-
3167 • E-mail: jaceliltda@gmail.com / jaceliltda@hotmail.
com • Serviços: Representação de produtos de limpeza 
Fontana e Radiante. Genêros alimentícios: leite Parmalat, 
Ibituruna e Olá, farinha Arco Verde, açúcar 5 Estrelas, Es-
trelina e Porto Brasil; cogumelos (Champignon) Aica; alho 
e condimentos (Produtos da Terra), inseticida Inset Xou; 
cosméticos (Multitrat); bebidas etc.

J.M. Martins Representações - Josiel Moura Mar-
tins (71) 3252-6939/ 3252-0121 • bjm@veloxmail.com.br e 
controladoria@jmmartins.com.br • Representação comer-
cial da Indústria Reunidas Raymundo da Fonte, ASA (Vi-
tamilho e Palmeiron), Italac, Nutriday e Biscoitos Capricche.

Jompassos & Cia - José Oldegar M. Passos (71) 
3273-8110  • oldegar@jompassos.com.br  • Representa-
ções: Josapar, Bunge, Melitta e Palmeiron

Karis Representações - Antônio Joaquim Júnior (71) 
3503-0606 •  junior.bahia@itambe.com.br  • Representa-
ções: Itambé

Laticínios Tirolez -  João Osmário - (71) 99908-1290 
(escritório) - 99983-2001 (João Osmário) - Produtos: Quei-
jos Tirolez -nevesmoorerepresentacao@gmail.com

Lobo Instalações Comerciais - José Lobo (71) 
3248-2594  • loboinstalacoescomerciais@yahoo.com.br 
• Produtos: gôndolas, checkouts, expositores frigoríficos, 
casa de máquinas, porta-pallet, câmaras frigoríficas, expo-
sitores em madeira, protetores e bancada inox.

M&A Representações - Marcus Vinicius Pereira da 
Silva • vendas@marepresentacoes.com.br • (71) 3240-
4048 • Produto: Bello Charque, Cooperativa Arroizeira 
Extremosul, Laticinios Passa Quatro, Laticínios Bela Vista, 
Laticínios Curral de Minas.

Mitidieri Representações Ltda. - Vania Mitidieri • 
(71) 99982-9831• vaniamitidieri@ig.com.br • Produtos: Bom 
Coco e Serigy, Água Mineral Dias D’Ávila e Ritter. 

MRVC Representações Ltda.  -  Regina Varjão - : 
(71) 99929-3666 • reginavarjao@hotmail.com • Represen-
tações • OL Indústria de Papéis  • Vitamassa Biscoitos  • 
Dentalclean – Escovas de Dente e Higiene Oral.

MW Promoções de vendas - Tel: (71) 98792-9622 • 
Marcos Vinícius • marcoswinits@hotmail.com.br • Produtos 

e Serviços: Palmito Natuvalle, Guarathon, Azeitonas Diza, 
Dentalclean, Lâmpadas Golden, Babyloo.

Original Marcas - Roberto Garrido • Telefax:(71) 3016-
2020 / 99633-6060 • originalmarcas@terra.com.br • Repre-
sentações: Laticínios Nosso (queijo reino Milano e Palmyra, 
manteiga Milano, minas padrão Milano), ADM do Brasil 
(óleo Concordia e óleos especiais Vitaliv Milho, girassol e 
canola), Azeite Espanhol La Rambla.

Palumbo & Câmara Representações  - Ismar 
Câmara • Tel.:  (71) 3450-3754 • palumborepres@uol.com.
br • Produtos: Álcool Santa Cruz, Cepêra Alimentos, Cia Ca-
noinhas (Papel Higiênico Fofinho), Cristal (prendedores de 
roupas e palitos), CottonLine (higiene e cuidados pessoais).

Pandini Representações - Wanderley Pandini (73) 
3632-5058 • pandini@globo.com • Representações: Pro-
dutos Veneza, Aguardente Rio do Engenho, Frigorífico 
Saudali.

Representações Riograndense - Jorge Garcia 
(71) 3273-8120 • (71) 9141-6606 • riograndense@riogran-
denserc.com.br • Representações: Josapar, Copobras, 
Memphis, Tirol.

Ripem Importaçao e Exportaçao Motta Ltda. - 
Tel: (71) 3241-1099, (71) 3013-2494 • rep.laticinios@gmail.
com • Produtos: Laticinios Vigor (Queijos Cuia Jong, Jonqui-
nho, Mineirão, Mineirinho, MB).

RMC&A Representações Ltda. - Contato: Rocha-
ne Costa Caires - Tel: (71) 3419-0054 Fax: (71) 3322-4788 
Cel: (71) 9611-6363 • E-mail: rmcbahia@gmail.com • Re-
presentações: Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeitonas; 
Azeites; Champagne; Licores; Tremoços; Tomate s/pele 
etc.); Vinícola Garibaldi (Vinhos e Espumantes; Sucos de 
Uva integral e orgânicos); Jamones Salamanca (Jamon/
Presuntos, Salames, Linguiças Copa Cura; Lombo Curado 
etc.); Nor-Import (Vinhos; Prosecos; Queijos; Azeites; Azei-
tonas; Atum importados, etc.); Queijos Rafit (Gran Formag-
ge, Queijo Ralado, Grana Padano, Romano, Parmegiano 
Reggiano, Peccorino, Azeite, Cremes de Leite, manteiga); 
Jacobpalm – (Palmitos Orgânicos King Of Palm). 

SB Oliveira Representações - Antônio Oliveira 
(71) 3371-0809 •  sboliveirarep@sboliveira.com.br • Em-
presas Representadas: Casa Flora Ltda., Porto A Porto 
Com. Imp. e  Exp. Ltda., Fante Indústria de Bebidas Ltda., 
Rivoli Indústria e Comércio Ltda. Proativa, Aromy Brasile 
e Prolitriz.

Somarte Representações - César Martinez/Mar-
cos Martinez (71) 2106-0060 • E-mail: somarterep@gmail.
com• Representações: Grupo JBS Friboi (Kitute, Swift, 
Bordon e Anglo), Flora (Minuano, Albany, Assim, Brisa, 
Kolene, Francis, Neutrox etc.), Cristalcopo – copos des-
cartáveis, Fiat Lux, Cricket, CCGL – Cooperativa Central 
Gaúcha (Leite em pó CCGL).

W Kraus Representações - Waldemar Kraus • Tel: 
71 3230 5414 • Fax: 71 3230 5414 • wkraus@uol.com.br • 
Produtos: Ind. e com. de café e queijos Lelo (queijos par-
mesão ralado Vale da Canastra e Relíquia da Canastra e 
manteiga Vale da Canastra ), Total química (produtos de 
limpeza – marca Sanol, automotivos – marca V8, cosmé-
ticos infanto juvenis – marca 0a2, linha pet - marca Sanol 
Dog e Kdog) CRS Brands ( marcas Cereser, Dom Bosco, 
Cortezano, Chanceler, Vodka Kadov e Massimiliano), Fu-
gini alimentos (atomatados, conserva, molhos, vegetais e 
doces).
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com • Produtos: frango congelado.

Indústrias Reunidas Raymundo da 
Fonte -  Valdiney Maciel de Oliveira - vendas-
bahia@rfonte.com.br - Tel: (71) 3390-1800, (71) 
3418-8058 • Produtos: vinagre, sabonete, água 
sanitária, álcool, desinfetantes e desodorantes.

Indústrias Anhembi - Q’boa - Michael Oli-
veira (71) 2109-7999/ 7546-0418/ (71) 9213-2586/ 
(11) 97546-0418 • michael.oliveira@anhembi.
ind.br • Produtos: Água Sanitária, Alvejante Per-
fumado, Alvejante com Detergente, Amaciante e 
multiiso.

La de Casa Indústria e Comércio de 
Alimentos - Contato: (71) 3369-7964 • pro-
dutos: condimentos, doces, frutas secas, alhos in 
natura, alho triturado e alho frito .

Larimel Indústria e Comércio Ltda. - 
Fabricação de compostos e derivados de Mel de 
Abelhas• gerencia@larimel.ind.br • 75 3622-3260 
/ 75 3622-5759 / 75 99134-4065

Leitíssimo - Contato: Dave Broad • Telefone: 
(61) 9631-4050 / (62) 3445-1360 • E-mail: dave@
leitissimo.com.br • Produto: Leite liquido Leitíssimo

Limiar indústria e Comércio de Ali-
mentos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente 
Comercial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - co-
mercial@grupolimiar.com.br - www.grupolimiar.
com.br

Magrela Indústria e Comércio de Pro-
dutos Alimentícios Ltda. - Contato: Cleber 
Alves - Telefone: 71 98506-1244 / 71 99392-3330
e-mail: direcao@produtosmagrela.com.br Descri-
ção: Pipoca Com Melaço de Cana, Pipoca Salga-
da, Pipoca Fit, Pipoca Umami, Pipoca Magrelita 
Doce e Leite de Coco Magrelita.

M. Dias Branco S/A Ind. & Com. de 
Alimentos - Contato: Robson Matheo - robson.
matheo@mdiasbranco.com.br • Tel: 71 3413-7500 
• Produtos: biscoitos, massas, margarinas e fari-
nha de trigo.

Maratá - Tel: 79 3264-2800/2856 • Fax: 7-9 
3254-2888/2817 • José Augusto Vieira – mkt@
marata.com.br • Produtos: cafés, refrescos, sucos, 
condimentos, coloríficos, especiarias, descartá-
veis, vinagres, achocolatados (liquido e pó), molho 
de pimenta e molho inglês, chá e cereais de milho.

Mico´s - Tel: (71) 3622-2395 • Produtos e Ser-
viços: Produção e comercialização de Snacks de 

milho marca MICO”s, Batata palha Slight, batata 
Crony, snacks de trigo marca Peticitis, creme e 
gel dental Active, refresco em pó marca Sullper, 
Bebida mista Sullper, Fraldas descartáveis Active.

Socôco -  Paulo Roberto Gomes  •  (82) 
217-5614/71  •   claudio.sococo@uol.com.br  •  
Produtos: leite de coco, coco ralado, água de 
coco, doce de coco etc.

Teiú - José Luís Marinho (77) 3423-9400 
•  teiu@teiu.com.br  • Produtos: sabão Super 
Teiú, glicerinado, coco, água sanitária, lava-
-louça, desinfetantes, sabonetes e esponja.

Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espí-
rito Santo - Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 
. veneza@veneza.coop.br . Produtos: Queijos 
tipo Tilsit, Prato, Mussarela e Cobocó; Iogurte, 
Bebida Láctea e derivados.

ZAB (Comolimpa Indústria Quimi-
ca) - Contato: Ronaldo Livingstone Bulhões 
Ferreira  e César Caires (77) 3420-6350 / (77) 
3420-6369 • ccaires@zab.ind.br • Produtos de 
Limpeza: Água Sanitária, Lava Louça, Desin-
fetante, Gel Pinho, Gel Floral, Multi-Uso Ama-
ciante.
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O ano de 2020, apesar das adversida-
des, foi importante para o varejo de gêneros 
alimentícios; de grandes companhias a pe-
quenos negócios, o segmento conseguiu so-
breviver aos desafios do ano e se reinventar.  
O cenário, para além dos reflexos da crise 
econômica e sanitária que se instalou, propor-
cionou grandes oportunidades ao setor, como 
a vertiginosa adesão e crescimento do e-com-
merce, a disrupção tecnológica das relações 
B to C, e um cenário econômico que inspira 
“novidades” com a taxa básica de juros, a Se-
lic, em sua baixa histórica. 

Dando enfoque ao contexto econômi-
co, não passou despercebido o destaque do 
seguimento na bolsa de valores: apenas em 
2020 os varejistas em geral prepararam mais 
IPOs (ofertas públicas de ação) do que o fize-
ram nos últimos quinze anos – dados da so-
ciedade brasileira de varejo e consumo – com 
estimativa de movimentação financeira na 
casa dos 28 bilhões de reais, o que supera 
todo o volume de investimentos movimentado 
pelo varejo no mercado de capitais brasileiro 
entre os anos de 2005 e 2019. 

A esta altura não é mais novidade que 
o IPO representa a estreia de determinada 
empresa no mercado de capitais com a ofer-
ta pública de suas ações no balcão de ne-
gociações. Esta é uma operação muito re-
gulada pelo Poder Público, o que implica em 
custos; envolve a articulação de diversos 
especialistas, dentre eles advogados, para 
a estruturação da companhia e adequação 
a uma vasta regulamentação, que interfe-
re desde a organização administrativa da 
empresa até o seu controle financeiro. Um 
projeto claro e eficiente de compliance, au-
ditoria e governança é fundamental para o 

sucesso desta empreitada.
Embora muito se exalte a possibilida-

de de buscar dinheiro mais barato e sem as 
amarras das instituições financeiras tradicio-
nais para investimento através da oferta públi-
ca de ações, é preciso ter atenção ao fato de 
que junto com o novo status surge uma série 
de obrigações, e a avaliação da viabilidade 
gerencial e econômica disso é questão decisi-
va para que as vantagens da abertura de capi-
tal não sejam sufocadas pelas desvantagens.

O trabalho jurídico, então, não se limita 
à condução das alterações contratuais neces-
sárias nos estatutos da empresa, mas em um 
projeto minucioso de due dilligence e plane-
jamento, com impacto em seu valuation e or-
ganização jurídico-administrativa. Estas provi-
dências são necessárias para o atendimento 
de um novo patamar de regulamentação, que 
envolve políticas e diretrizes próprias, desde 
legislação específica a resoluções de institui-
ções como o Banco Central e a CVM.

Abrir o capital é um projeto que requer 
da empresa organização prévia, disposição 
e estrutura para a perpetuidade do negócio. 
Princípios como ética, estabilidade e transpa-
rência são indispensáveis na condução desta 
nova fase.

As oportunidades de crescimento e in-
vestimentos são bastante atrativas, contudo 
não se pode perder de vista os impactos das 
intervenções jurídicas necessárias a garantir 
a habilidade da empresa para a operação, e 
a continuidade de sua adequação às exigên-
cias que lhe passarão a ser impostas. Tudo 
isto deve ser avaliado em conjunto ao plane-
jamento estratégico da companhia, a fim de 
que as decisões e diretrizes fincadas estejam 
adequadas às suas aspirações.

IPO NO VAREJO: COMO 
SE DÁ A PARTICIPAÇÃO 

JURÍDICA
LARA BRITTO DE A. D. NEVES E RODRIGO LIMA 

Fiedra, Britto e Ferreira Neto Advocacia Empresarial

Em reiterados artigos a respeito de temas tributários, 
venho criticando a elevada carga tributária de nosso país, 
além, claro, da alta complexidade das normas que todos 
nós estamos obrigados a cumprir diariamente. Nesse 
sentido, sabe-se que a legislação brasileira criou inúmeras 
hipóteses normativas - usualmente chamadas de “fatos 
geradores” -, que, quando praticadas por algum de nós, 
fazem nascer a obrigação de pagarmos o tributo ao Fisco. 
Assim, se somos proprietários de um veículo, temos que 
pagar IPVA; se temos um imóvel urbano ou rural, pagamos 
IPTU ou ITR, respectivamente; se auferimos receita, 
pagamos Imposto de Renda; se importamos algo, pagamos 
II, IPI, ICMS, PIS e Cofins… O fato é que são inúmeras as 
hipóteses de incidências tributárias e, por estarem todas 
previstas por lei, não daria para serem aqui enumeradas. 

Ocorre que, não satisfeitos com esta já absurda 
quantidade de tributos calcados em fatos objetivos, os 
Governos também passaram a cobrar tributos com base 
em Presunções, ou seja, com base em fatos criados 
aleatoriamente e que, caso concretizados, podem 
acarretar ao contribuinte a obrigação de pagar algum 
tributo. Como exemplo de uma destas Presunções legais, 
temos a do art. 42 da Lei nº 9.430/90, que trata exatamente 
dos Depósitos em conta corrente quando a pessoa, seja 
física ou jurídica, não consegue comprovar a origem dos 
recursos utilizados nestas operações. 

Posso assegurar, com base em minha experiência 
como Advogado e também como ex-Conselheiro do 
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda - 
hoje denominado de Carf, que esta presunção resulta em 
milhares de autuações contra pessoas físicas e jurídicas, 
cobrando IR e também PIS e Cofins sobre depósitos em 
que não se consegue comprovar a origem. Faço aqui 
este alerta, pois é muito comum, especialmente entre as 
pessoas físicas, a não destinação da devida atenção aos 
depósitos que são feitos em suas contas, tratando este 
fato com certa informalidade - e garanto-lhes que isto é 
um Perigo! Isso porque a presunção legal de omissão de 
receita será aplicada pelo Auditor Fiscal, que simplesmente 
pegará todos os extratos bancários dos últimos 05 anos 
e intimará a pessoa, seja física ou jurídica, para que 
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a 
origem dos valores creditados na conta. Não comprovada 
a origem, a pessoa será autuada e, ainda, receberá a 
cobrança de uma multa de 75% ou de 150% sobre o valor 
do imposto apurado, a depender de o Auditor entender que 
houve, ou não, a intenção de sonegar o tributo presumido. 

Isso significa que se algum de nós, por exemplo, 
tiver recebido, há 05 anos, a devolução de um empréstimo 

feito informalmente a um amigo ou mesmo recebido uma 
doação - fatos estes em que, reconhecidamente, não há 
incidência de IR -, podemos ficar certos de que haverá a 
autuação por presunção de omissão de renda se não nos 
lembrarmos do que aconteceu à época, e, portanto, não 
conseguirmos justificar este dinheiro ao Fisco, afinal, será 
entendido que aqueles valores foram Receitas; Rendas, 
e, a partir disso, nascerá a pretensão de cobrar, sobre eles, 
o Imposto de Renda acrescido de multa. Importante frisar, 
nesse sentido, que não é o Fisco que tem que provar que 
aqueles créditos na conta se referem a efetivas receitas 
tributárias, mas o próprio contribuinte que deve comprovar 
que não se referem, ou seja, inverte-se o ônus da prova, já 
que a responsabilidade pela guarda de documentos para 
eventual comprovação da origem dos depósitos é apenas 
do contribuinte - e, normalmente, não estamos preparados 
para isto, já que não temos o hábito de guardar todos 
estes comprovantes de depósitos com os seus respectivos 
originais.

Na minha função de Advogado, inclusive, é bastante 
usual que eu adiante custas judiciais para os clientes e 
eles me reembolsem posteriormente, mediante depósito 
do valor em minha conta. Porém, se um dia o Fisco 
me intimar para que eu justifique tais depósitos, e, por 
algum motivo, eu não me lembrar de que se tratam, com 
certeza serei autuado, afinal, presume-se que todos os 
valores foram Receitas. Um ponto importante que talvez 
sirva para amenizar esta absurda presunção é que os 
depósitos bancários de valores iguais ou inferiores a R$ 
12.000,00, quando a soma destes não ultrapassar, no ano, 
R$ 80.000,00, não poderão ser computados, devendo 
ser descartados pelo Fisco para o efeito da presunção. 
Além disso, no caso de ser uma conta conjunta, todos os 
titulares deverão ser previamente intimados para poderem 
se justificar a respeito da origem dos depósitos e, se 
isso não acontecer, a ação fiscal será nula! No mais, na 
hipótese de contas conjuntas cujos titulares apresentam 
declarações de rendimentos em separado, os rendimentos 
presumidamente omitidos deverão ser divididos 
igualmente entre os titulares das contas, sob pena de 
nulidade da(s) autuação(ões).

Se é assim, fica aqui este importantíssimo alerta, 
para que todos, pessoas físicas ou jurídicas, tenham muito 
cuidado com os depósitos que são feitos em suas contas 
bancárias, e, na medida do possível, guardem, por ao 
menos 05 anos, os documentos comprobatórios da origem 
destes depósitos.

Neste País, ao contrário do que deveria ser, “somos 
todos sonegadores, até prova em contrário”!!!

CUIDADO COM OS 
DEPÓSITOS EM CONTA!!!

MARCELO N. NOGUEIRA REIS.
Advogada tributarista

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS
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A Covid-19 continua fazendo 
as suas vítimas. Nestes últimos 
meses, dois amigos se foram. 
Roberto Gonçalves, que por muitos 
anos trabalhou na Brahma e agora 
tinha uma empresa de promoção e 
eventos, juntamente com a amiga 
Rosa, sua esposa. O outro amigo foi 
o antigo colega de Paes Mendonça. 
Ele foi gerente por muitos anos, 
inclusive na loja 28. Fomos 
contemporâneos. Ele se chamava 
Roberto Chaves. Sigam em paz!

Sérgio Sá encerrou o seu ciclo no Grupo M. Dias 
Branco, após 25 anos de empresa, na qual passou bom 
tempo na Vitarella. Em primeiro de fevereiro deste ano, 
para demonstrar o seu agradecimento à empresa, onde 
ele passou bons grandes momentos, ele tirou uma foto na 
estátua do empresário Ivens Dias Branco, que fica localizada 
na Praça Portugal, em Fortaleza, Ceará. Sérgio Sá seguiu 
seu novo caminho e já está operando com novo negócio, 
agora como diretor de desenvolvimento de negócios. É uma 
empresa de Consultoria de Negócios e Inovação, ligada à 
Fundação Getúlio Vargas. Ele declara que tem a felicidade 
de desenvolver este novo negócio, juntamente com o seu 
filho Vítor. Sucesso amigo Sérgio nesta nova empreitada.

NOTAS
SUPER REVISTA

DOIS AMIGOS, ROBERTO, SE FORAM

CERESER DOM BOSCO

25 ANOS DEPOIS, SÉRGIO SÁ 
DEIXA GRUPO M. DIAS BRANCO

A linha do Vinho Dom Bosco, da CRS Brands, é composta por 
8 rótulos, Tinto, Branco, Suave e Seco. Os vinhos Dom Bosco são 
elaborados na Serra Gaúcha, com a mesma qualidade dos vinhos     
produzidos pelas principais vinícolas do Brasil. É elaborado com 
as uvas das variedades Isabel e Bordeaux, com aroma leve e 
frutado e, Paladar suave e persistente do vinho doce e ideal para 
acompanhar ocasiões especiais como jantares e almoços com a 
família e amigos.
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