MAIO | 2021

EDITORIAL

MAIO | 2021

RETOMADA DO
CRESCIMENTO
O ano em curso seguirá um ritmo
lento e contínuo de retomada do crescimento. A partir do segundo semestre, haverá
mais espaço para crescer com os estímulos
do mercado financeiro.
O ponto crucial para a recuperação
da economia é a vacinação em massa da
população. À medida em que o percentual
da população vacinada for aumentando, as
incertezas econômicas políticas e sociais
relacionada à pandemia se dissiparão. A
confiança trará novo ânimo ao consumo e à
produção.
A queda drástica da atividade econômica e os novos costumes da população,
deram início ao “novo normal”, onde houve
uma grande mudança nos hábitos dos brasileiros. Negócios pautados em plataformas
digitais ganharam espaço e continuarão
crescendo de forma sustentável mesmo depois da crise.
Houve também uma mudança do
consumo com crescimento das compras por
e-commerce e a consolidação do trabalho
remoto que promoveu a redução do custo
de deslocamento. Também foram relevantes
ao longo deste período o aumento do consumo de produtos de cuidados com saúde e
a redução do consumo de bens designados
como “não essenciais”
Estamos vivenciando uma recuperação econômica sem empregos “jobless recovery” (a economia cresce, mas o mercado
de trabalho não responde). Essa realidade
adveio de reestruturas organizacionais que
eliminaram permanentemente postos de trabalhos desnecessários, criando alterações
estruturais nas oportunidades de emprego.
Para a recuperação econômica se2
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rão necessárias ações do poder público:
gerar programas de crédito emergencial e
linhas de financiamento; parcelar o pagamento dos tributos e instituir um programa
de repactuação dos débitos tributários; realizar a reforma tributária, tornando a cobrança de impostos mais racional; aumentar a
eficiência do setor público.
O caminho para retomada da economia do Brasil é longo. Se governo, empresas
e sociedade atuarem em conjunto, cada um
dentro de suas áreas de atuação, identificando os obstáculos e, buscando maneiras
de solucioná-los, é possível impulsionar a
retomada da economia no país.
Ainda que o País esteja com elevação de sua balança comercial, os ganhos
não estão sendo distribuídos para a população. O crescimento está sendo reflexo do
agronegócio, da exportação de commodities, oriunda da retomada da economia dos
países que já avançaram na vacinação.
Entretanto, o crescimento só será
estável e duradouro se surgirem novos postos de trabalho, principalmente nas regiões
Norte e Nordeste do País.
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VEREADORA CRIS CORREIA
“O setor supermercadista é
extremamente importante porque
gera empregos, movimenta a
economia e paga impostos”.
Afirma ela, presidente municipal do PSDB, que
coloca seu mandato para atender às demandas
dos segmentos supermercadista, varejista, laboral
e dos bairros que representa em Salvador.
Cris Correia, 42 anos, mulher negra, jornalista, soteropolitana, eleita em
novembro de 2020 vereadora do município de Salvador (2021-2024), atuante em defesa do setor supermercadista e varejista, nascida no bairro de
Pernambués, filha de José Correia de Andrade (engenheiro) e Miriam Souza Santos (dona de casa) e mãe de Mariana, perdeu seu pai ainda quando
tinha cinco anos, sendo educada pela mãe e suas duas irmãs. Cris se orgulha em conviver com as quatro mulheres que a fortalece (sua mãe dona
Miriam, suas duas irmãs Silvana e Maria e a sua filha Mariana, de 12 anos).
Para Humberto Souza, presidente da Abase, a vereadora vem fazendo um
trabalho espetacular em defesa do setor supermercadista e para a população de Salvador. “Preparada e atuante para contribuir com o legislativo de
Salvador, a vereadora Cris promete surpreender em seu mandato e, isso já
pode ser demonstrado nas suas incursões no executivo para abrir o diálogo
com o nosso segmento e, também, na sua atuação nos bairros periféricos
com projetos para qualificação técnico profissional de jovens de comunidades carentes”. Sobre a importância da vacinação contra a Covid-19 para
os trabalhadores do setor supermercadista, ela enfatizou: “Quem me segue
nas redes sociais e acompanha o meu trabalho, pode observar que sempre
defendi a vacinação de todos aqueles que estão trabalhando nos serviços
essenciais. Eu acho que é extremamente importante porque são pessoas
que estão ali muito mais expostas ao vírus, ao risco de se contaminar”.
8
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“Estamos em um período de
pandemia. Quais são os grandes
desafios pós-pandemia? Acredito
que será justamente a retomada
econômica do País”
Super Revista – Como representante legítima
da Abase dentro do legislativo municipal, o que
a senhora pretende fazer para defender o setor
de supermercados, um dos mais importantes da
Bahia e do Brasil?
Cris Correia – Como você bem frisou, o setor
supermercadista é extremamente importante até
porque ele gera bastante empregos, movimenta
a economia e paga muitos impostos. É obvio que
esse segmento é extremamente relevante para
o Estado e a sociedade. Na minha caminhada
eleitoral, que tive com alguns associados da Abase
nas reuniões, eles trouxeram muito como demanda
o questionamento sobre processos burocráticos
que muitas vezes dificultam a execução de
determinados projetos do segmento, a exemplo,
da abertura de uma loja que está prevista para
acontecer num prazo de quatro meses. Muitas
vezes, a morosidade é devido a uma série de
documentos que são exigidos e não são emitidos
em um prazo exequível. Ou seja, o problema não é
com a execução da obra. E qual é o impacto para
sociedade ou na ponta? Deixa de gerar empregos,
pagar impostos, gerar rendimentos e isso tem um
impacto na sociedade. Então é nessa perspectiva
de fazer essa interlocução entre o segmento e o
poder executivo do município que pretendo atuar.
Além disso, estamos pensando em firmar algumas
parcerias (a vereadora preferiu ainda não revelar
os nomes dos pretensos parceiros) na perspectiva
de desenvolver projetos de qualificação técnico
profissional e também na geração de emprego e
renda. Acredito que conseguiremos buscar outros
parceiros para contribuir com a sustentabilidade
desse projeto. Hoje, nós estamos em um período
de pandemia. Quais são os grandes desafios
pós-pandemia? Acredito que será justamente a
retomada econômica do País. Vemos um grande
número de desempregados e uma linha crescente,
infelizmente. Quando pensamos ainda na minha
caminhada eleitoral e pré-eleitoral, sempre
conversamos muito na perspectiva de qualificação
técnico-profissional, inclusive, tive o grande prazer,
honra e orgulho de poder firmar parcerias com
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algumas empresas filiadas à Abase para que já
pudéssemos trabalhar esse projeto de qualificação
técnico-profissional e a geração de empregos.
Então, isso já foi concretizado lá atrás na minha
caminhada pré-eleitoral, quando naquele momento
eu não tinha a certeza que seria candidata, essa
é a verdade. Naquele momento, firmamos
parcerias com o HiperIdeal e a Cesta do Povo e
desenvolvemos um projeto. E, agora, é o que
estamos fazendo: pegamos aquela experiência e
transformamos em um projeto com a organização
e com ganhos sociais que a Abase deseja e que
também desejo como representante.
SR – No que tange à dificuldade dos pequenos
e médios supermercadistas em promover essa
qualificação técnico-profissional em suas unidades
devido à falta de verbas. Existe essa parceria entre
governo municipal e estadual e a quem esses
lojistas devem recorrer?
CC – Tentamos fazer um diálogo com a
Federação das Indústrias do Estado da Bahia
(Fieb) e todas as entidades do Sistema S, partindo
do princípio que poderíamos firmar uma parceria
para justamente ampliar esse projeto. Agora, é
bom deixar claro, que esse projeto não exclui essas
lojas menores de comunidades. Pelo contrário,
porque as pessoas que serão beneficiadas, são
as que estão nestes bairros periféricos de maior
vulnerabilidade. Essas pessoas que trabalham em
lojas pequenas de bairros e que são colaboradores
para essas lojas de redes maiores. Quando você
me pergunta qual era nossa primeira opção? Era
de buscar parceiros. Como você bem colocou,
nós não conseguimos ainda com o executivo,
independente de instâncias, seja municipal ou
estadual. Então, o que fazemos? Vamos buscar
parceiros. Só que são parcerias que nem sempre
conseguimos efetivá-las, pior ainda neste tempo
de pandemia. Mas continuamos com a nossa
caminhada e tentando efetivar essas parcerias
porque não vejo outro caminho.
SR – O que a senhora poderia apresentar
de concreto em seu mandato dentro da Câmara
no sentido de agilizar essas demandas do setor
supermercadista?
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CC – Agora, por exemplo, tivemos uma
conversa com o presidente da Abase e alguns
representantes de redes e associados sobre a
vacinação contra a Covid-19 para os colaboradores
do setor supermercadista. Foi apresentado um
projeto de indicação para o executivo e agora
estamos na etapa de conversa com o município
para que esse pleito possa ser efetivado para que as
pessoas que trabalham nos supermercados sejam
inseridas nos grupos prioritários de vacinação.
SR – Como a senhora observa a negativa
do poder judiciário, quando indeferiu a ação
ajuizada pela Abase, requerendo liminarmente
o início da vacinação de todos os colaboradores
envolvidos na atividade supermercadista, incluindo
os terceirizados vinculados à atividade?
CC – Quem me segue nas redes sociais e
acompanha o meu trabalho no plenário, pode
constatar que sempre defendi a vacinação de
todos aqueles que estão nos serviços essenciais.
Acho extremamente importante a vacinação para
essa categoria porque são pessoas que estão
ali muito mais expostas ao vírus e ao risco de se
contaminar. Desde o início da pandemia esses
trabalhadores estiveram a todo momento no seu
ambiente laboral. Em março do ano passado, a
gente nem sequer tínhamos informações precisas
sobre esse vírus. Sabíamos apenas das regras
sanitárias para evitar o contágio e essas pessoas
estavam lá cumprindo as suas obrigações e
assumindo as suas responsabilidades, fazendo
com a sociedade continuasse a sua vida mesmo
de forma restrita. Vale ressaltar o papel social
destas pessoas. O motorista de ônibus continuou
trabalhando para que as pessoas que precisassem
trabalhar pudessem se locomover, se deslocar.
Os supermercados continuaram abertos para
garantir a alimentação e outros itens necessários
no nosso dia a dia. Quero frisar aqui que essas
pessoas que estão trabalhando nos serviços
essenciais são importantíssimas neste processo
e nessa conjuntura. Defendo sim que esses
trabalhadores(as) sejam incluídos(as) nos grupos
prioritários de vacinação.
SR – Sobre a sua caminhada no setor de
supermercados. Como aconteceu?
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CC – Quando já candidata nos reunimos
com integrantes do setor supermercadista para
pensarmos como seria essa caminhada e poder
entender quais as eram as demandas. Naquele
momento, fiz questão de dizer que não estava
ali sem conhecimento do segmento e de suas
demandas e também não por acaso. Como você
frisou, eu tenho uma história com esse segmento.
Trabalhei na época com o deputado João Gualberto
e isso acabou favorecendo que conhecesse a
dinâmica do setor: quais são os desafios e os
problemas mais corriqueiros e o que atrapalha
o andamento do segmento. Na elaboração de
projetos do deputado João Gualberto, inclusive
de algumas defesas de projetos que estavam
tramitando na Casa, nos exigia conhecimento
sobre determinado assunto que estava em pauta,
era justamente essa pesquisa e esse debate
que fazíamos. Então, abriram-se as portas para
que conhecesse mais profundamente sobre o
segmento, o que me credenciou a sentar na mesa
e conversar com os representantes da Abase
sobre futuros projetos e a parceria que propomos
no início de minha candidatura. E que agora
estamos efetivando.
SR – O que despertou a senhora para esse
viés político. De uma mulher da comunicação,
formada em jornalismo para entrada na política?
CC – Sempre gostei de política, desde a
adolescência. Digo inclusive que a escolha da
minha profissão em jornalismo já revela uma
atração pela política. Não consigo entender nem
conceber, um(a) jornalista que não goste de política
mesmo que ele(a) seja da área cultural. Por quê?
Porque para você falar de cultura precisa também
entender a dinâmica da política. Tantos projetos
e editais estão diretamente ligados aos poderes
executivos, seja federal, estadual ou municipal.
Portanto, mesmo que você se proponha fazer
jornalismo na área cultural, que aparentemente não
tem ligação com a política, você precisa entender

“Quem me segue nas redes sociais
e acompanha o meu trabalho no
plenário, pode constatar que sempre
defendi a vacinação de todos aqueles
que estão nos serviços essenciais”
12
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“Entrei na política de uma
forma bastante inusitada porque
geralmente quem entra na política é
porque tem pai ou avó já na política
ou um histórico familiar político,
principalmente aqui na Bahia”
e gostar minimamente de política. Costumo dizer
que a minha própria escolha profissional já sinaliza
isso. Você precisa entender um pouco de política
e de constituição da sociedade, o que sempre tive
dentro de mim, até mesmo pela minha própria
história. Sempre gostei de política. Nos momentos
de descontração com amigos, o assunto sempre
era política; discutíamos questões de Brasil e do
nosso Estado. A partir daí, quando ingressei na
Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom), em
paralelo, passei a fazer um projeto de qualificação
técnico-profissional na área de jornalismo, em
parceria com algumas Ongs, desenvolvendo
cursos rápidos na área de comunicação. Naquela
época, a minha intenção não era formar técnicos
na área de jornalismo, mas entregar àqueles
jovens algumas ferramentas que provocassem
neles uma leitura mais crítica do meio que eles
estavam inseridos, que era um meio de extremo
conflito, para que pudessem trilhar o seu caminho
e construir a sua estrada. Formei e comecei a
trabalhar em veículos de comunicação, atuando
mais na televisão. Chegou determinado momento
que quis fazer outro tipo de jornalismo e busquei o
jornalismo político. Entrei na política de uma forma
bastante inusitada porque geralmente quem entra
na política é porque tem pai ou avó já na política
ou um histórico familiar político, principalmente
aqui na Bahia. Ou seja, entrei na política de uma
forma bastante singular, diferente. Estava ainda na
televisão, quando me chamaram para fazer uma
seleção para trabalhar numa campanha política
no interior, fui selecionada e comecei a trabalhar
para o então candidato a prefeito João Gualberto,

14
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em 2004. João ganhou a eleição e quando fui
parabenizá-lo, ele chegou e me convidou para
trabalhar em seu gabinete. Naquele momento, não
quis porque não conhecia como aquele candidato
iria executar o seu projeto político e essa era a minha
preocupação. Estaria trabalhando, efetivamente,
para qual projeto? E, ele (João Gualberto) que
considero muito sagaz, percebeu e me fez uma
contraproposta para dentro de dois meses me
definir. Foi o tempo suficiente para perceber que
aquele projeto era sério e que ele também é um
homem sério, que colocou o seu mandato para
trabalhar e servir a sociedade. Decidi abraçar essa
oportunidade, dar a minha contribuição e caminhar
juntos. E, hoje, não me arrependo. Nessa minha
caminhada nunca passou por minha cabeça
em sair candidata, de estar como vereadora ou
ocupando um cargo eletivo ou no executivo.Ou
seja, em ser uma pessoa pública. Não tinha essa
pretensão, porém, as coisas foram caminhando
até que chegou em um determinado momento que
disse: eu quero sim. Chamei essa reponsabilidade
e comecei a caminhar e conhecer Salvador, saber
dos problemas desta cidade e seus desafios.
SR – Sabemos das diversas demandas da
Grande Salvador. Além de atuar em defesa do
setor supermercadista, quais outras bandeiras são
defendidas em seu mandato como vereadora e
como a senhora pensa a cidade de Salvador?
CC – Salvador é uma cidade bastante
desafiadora porque as nossas desigualdades são
gritantes. Tenho caminhado basicamente em três
direções, o que exatamente apresentei e defendi na
minha campanha. Agora estou executando o que
naquele momento da caminhada eleitoral e préeleitoral dialoguei e apresentei; enfim, o que sugeri.
Primeiro, a educação. Quem me acompanha vê o
trabalho que desenvolvo nesta área. Inclusive, na
própria caminhada eleitoral, tivemos o apoio de
gestores e professores e, conseguimos, construir
ideias e bons projetos. Temos apenas seis meses
de mandato, e, infelizmente, essa pandemia
obriga a fazermos tudo pela metade, por conta
das limitações. Há projetos que não conseguimos
executar porque a pandemia nos impede de
realizar determinadas ações. Outro segmento, é o
de qualificação técnico-profissional. Ou seja, além
dessa parceria com a Abase, que é extremamente
forte porque é um segmento que podemos fazer e
desenvolver projetos que tenham impactos efetivos
na sociedade. Acabamos de nos reunir com jovens
de uma ONG de uma comunidade de Cosme de
Farias em que apresentamos o projeto para o
Fazcultura. Esse projeto foi aprovado e vamos
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começar a desenvolver uma qualificação na área
cultural. Outro segmento, é o de atenção ao idoso.
Inclusive, já dei entrada em um projeto na Câmara
de Vereadores, que possibilita creches para idosos.
A ideia é que os idosos de famílias carentes e de
grande nível de vulnerabilidade tenha assistência
devida. Ou seja, que esse idoso que não tem quem
o cuide devido os familiares terem que sair para
trabalhar, possa ter um lugar, uma instituição, para
entrar na parte da manhã e retornar para sua casa
ao final do dia.
SR – Estando entre as nove mulheres
vereadoras dentro da Câmara, ainda um número
pequeno comparando ao número de homens
naquela Casa. Quais projetos procura desenvolver
para o fortalecimento da mulher no legislativo?
CC – Essa cultura paternalista e machista
que impera ainda na nossa sociedade não é
diferente naquela Casa. É perceptível, sobretudo,
naquele ambiente. Viemos de um processo
histórico que política era para homens e, quem
estava credenciado e qualificado para fazer
política, eram os homens. Viemos de uma história
que a mulher não poderia falar em público, andar
sozinha, tinha horário para estar em casa, não
poderia votar ou nem mesmo opinar sobre política.
Somos hoje resultado deste processo histórico,
que não se desfaz da noite para o dia. Houve
alguns avanços, sim. Algumas conquistas já foram
efetivadas, claro que sim. Não tenho dúvidas. É
só observar que hoje na Câmara Municipal, na
Assembleia Legislativa tanto no Senado como
na Câmara Federal, temos sim, um número
maior de mulheres. Temos hoje uma legislação
eleitoral que obriga o partido em sua chapa ter na
composição 20% de mulheres e, também, que
20% dos recursos eleitorais sejam destinados
às mulheres. São instrumentos legais que com
certeza absoluta já favorecem essa caminhada e
essa luta. É obvio que quebra alguns paradigmas
e faz avançarmos e abre espaço para conquistar o
nosso lugar. Mas isso significa dizer que na prática,
no dia a dia, esses instrumentos legais tenham
impactos na rotina, não necessariamente. Termos
hoje instituições, a exemplo da Secretaria para
Mulheres, dentro do poder executivo, voltadas para
essa atenção e para esse olhar para a mulher, que
também são conquistas e avanços. Assim, faz com
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que nesse meio político, as pessoas fiquem mais
reticentes quando pensam em agir ou reagir a uma
atitude, ação ou projeto que estejam defendendo
as causas femininas. Até pouco tempo, no Senado
Federal não tinha toalete feminino, somente
masculino. É um sinal como essa cultura patriarcal
e machista é imperativa no meio político. Para
corrigir essas distorções, vamos fazendo esse
diálogo e continuando com a nossa militância e
defendendo a nossa bandeira. Já apresentamos
o projeto: “Selo empresa amiga da mulher”.
Nele, estabelecemos alguns critérios objetivos e
efetivos, a exemplo, número de mulheres dentro da
empresa, se a mulher que ocupa o mesmo cargo
do homem tem o mesmo salário, como é a relação
de determinada instituição com as mulheres.
Para que essas empresas possam dizer que é
uma parceira da mulher e está também como
colaboradora desta causa.
SR – Quais outras entidades podem ter a
vereadora Cris como a sua representante?
CC – O vereador quando eleito é vereador
da cidade de Salvador. Não sou vereadora de
Itapuã, do Subúrbio Ferroviário, ou de outro bairro.
Sou vereadora da Cidade do Salvador. Quando
assumimos o mandato, a gente se predispõe a
representar um segmento, a abraçar a bandeira,
causas e demandas de toda a população. Hoje,
a minha parceria maior é com a Abase, mas é
claro, que tenho que buscar outras entidades e
outras frentes porque senão estou segmentando
esse setor. Como vereadora não posso fazer
isso porque se eu quero realmente representar o
segmento tenho que atender e ouvir e desenvolver
projetos com todos os representantes possíveis.
SR – Como a senhora observa as críticas por
representar a classe do setor de supermercados?
CC – Quando se coloca essa questão
é sempre complicado para a sociedade olhar
um político que representa o empresário,
sem fazer algum juízo de valor. Muitas vezes

“Viemos de um processo histórico que
política era para homens e, quem
estava credenciado e qualificado para
fazer política, eram os homens”
16
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esse político acaba sendo mal-interpretado e,
consequentemente, rotulado, por achar que ele
está sempre em defesa dos ricos e dos interesses
de uma camada que já é privilegiada. Durante
toda a minha caminhada com essa parceria com a
Abase, é preciso fazer entender que os empresários
são fundamentais para o desenvolvimento do
País porque são eles que geram empregos e
que aquecem a economia. Quando defendemos
algumas bandeiras do empresário e elas não se
transformam diretamente em interesses sociais,
estamos defendendo o desenvolvimento de
uma sociedade e de uma população. Fico muito
tranquila neste lugar porque é essa concepção
que defendo: a defesa do setor de supermercados
e, sobretudo, a defesa dos trabalhadores. Com a
parceria com o setor supermercadista, quero sim,
tentar vencer os desafios desse empresário para
que possa gerar emprego. Quero sim, ajudar ele
destravar determinados processos burocráticos
para que seja mais efetivo em suas ações e para
que possa ampliar o número de empregos e
postos de trabalho. Isso é fundamental. É a lógica
do desenvolvimento social.
SR – Por ser mulher e negra, trabalhando
no ambiente político com a maioria de homens, a
senhora já sofreu algum tipo de discriminação?
CC – Na minha caminhada ocorreram alguns
percalços que tivemos que enfrentar. A política é
uma arte de agregar e unir, mas existem interesses
diversos e difusos. Sim, tive alguns dissabores,
porém, muitas vezes você passa por isso sem o
outro está consciente ou sem a intenção de fazer. No
dia a dia, percebemos algumas diferenciações que
não se justificam por quaisquer outras razões, mas
vamos seguindo e administrando. Essa questão
de combate ao racismo é de responsabilidade
de todos nós, de pretos e de brancos. Sigo nesta

linha. Nunca fui radical, sempre tentei administrar
até porque entendo que somos resultado de um
processo histórico pesado. Precisamos, sim,
defender essa bandeira, falar sobre esse assunto,
quebrar esse tabu e desmistificar que a Bahia
não é um estado racista e que esse racismo
estrutural é forte, cruel e perverso, mas acredito
que nós somente vamos desconstrui-lo a partir do
momento que estabelecermos a linha do diálogo,
da construção de uma nova cultura.
SR – Como a senhora observa a atuação do
PSDB na Bahia e no Brasil?
CC – Hoje eu sou a presidente do PSDB do
município de Salvador desde 2019. Vejo como um
partido crescente e estar no PSDB, sendo mulher,
negra e com o meu histórico de vida é muito
representativo para mim e para a legenda. O PSDB
tem o rótulo de que é um partido elitista, de brancos
e de intelectuais e, dentro desta perspectiva,
passa a imagem que é um partido excludente e
extremamente seletivo. Ter Cris Correia, vereadora
de Salvador, eleita por esse partido, acredito sim
que é uma quebra de paradigma. Esse é o caminho
que temos que fazer aos poucos, lentamente,
quebrando os paradigmas. É um partido que está
crescendo e se renovando, novos nomes estão
chegando e novos quadros com novas ideias.
Temos como exemplo, o presidente estadual Adolfo
Viana, e, também, o governador do Rio Grande do
Sul, Eduardo Leite, que é uma grande revelação,
um jovem que era prefeito, se tornou governador e
está desenvolvendo um excelente trabalho. Esse
é o novo espírito do PSDB, um partido que está se
renovando, inclusive na Bahia.
SR – A sua convivência com João Gualberto,
prefeito de Mata de São João, administrador e
homem público, lhe inspirou para entrar no ramo
da política e querer trabalhar em prol da população
de seu município?
CC – Sem sombra de dúvidas, João
Gualberto foi a minha inspiração. Como disse
anteriormente, já gostava de política e, por força
do universo, vim trabalhar com um homem público

“O combate ao racismo é de
responsabilidade de todos nós, de
pretos e de brancos. Sigo nesta linha.
Nunca fui radical, sempre tentei
administrar até porque entendo que
somos resultado de um processo
histórico pesado”
18
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e honesto, com uma visão empreendedora ímpar,
que tem uma sensibilidade social, e isso é muito
importante porque muitas vezes as pessoas até têm
a visão e o espírito empreendedor, mas na gestão
pública não consegue fazer esse casamento.
João Gualberto é um homem público ativista da
educação e não é à toa que defendi essa bandeira.
Ele fez uma revolução na área de educação em
Mata de São João, renovando todas as unidades
escolares da cidade; requalificou o transporte
escolar, a merenda escolar, o ensino da escola, o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) do município triplicou no período que João
estava administrando a cidade e, depois, quando
o prefeito Marcelo Oliveira assumiu, conseguimos
dar continuidade a esse trabalho. Em Mata de
São João, havia um problema seríssimo com a
evasão escolar, já se tinha tentado várias ações
para amenizar. Depois de ter uma experiência
específica em uma escola, João implantou uma
padaria para que o pão fosse produzido na própria
escola e utilizado na merenda escolar e cada aluno
pudesse levar quatro pães para casa. O projeto
é um sucesso e serviu para outros municípios da
Bahia. João Gualberto foi, é e será o meu grande
mestre, porque faz a política que acredito, que é a

política para o desenvolvimento do cidadão. Essa é
a política que acredito e essa política que eu estou
fazendo, que aprendi com João Gualberto.
SR – Como a senhora avalia o trabalho
desenvolvido pelo o supermercadista Humberto
Souza, à frente da Abase.
CC – Quero parabenizar aqui o
supermercadista Humberto Souza pelo seu
trabalho em defesa do setor supermercadista
e como presidente da Abase. A volta à Abase
em seu segundo mandato referenda a sua
excelente atuação à frente desta Casa, buscando
cada vez mais aperfeiçoar, qualificar e preparar
os supermercadistas para o mercado que se
transforma e exige cada vez mais do setor varejista
no mundo moderno e tecnológico. Seu perfil
supermercadista e sua seriedade como homem do
setor somente têm a agregar valores ao trabalho
que vem desenvolvendo à frente da Abase.
SR – Quando não está trabalhando no
mandato de vereadora, o que a senhora gosta de
fazer nas horas de lazer?
CC – Sinceramente, gosto de estar com
a minha filha Mariana, fazendo programas bem
simples, passear na orla e a um parque público, ir a
praia e também viajar ao seu lado.

PERFIL
Nascida em Salvador, no bairro de
Pernambués, Cris Correia é jornalista graduada
pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).
Eleita vereadora de Salvador em novembro de
2020, com 7.166 votos, lidera a bancada do
PSDB na Casa e é presidente da Comissão de
Educação, Esporte e Lazer.
Presidente municipal do PSDB desde
2019, iniciou sua trajetória política muito cedo,
ainda na universidade participando e atuando
nos movimentos estudantis. Há 17 anos, a
vereadora começou a trabalhar nos bastidores
da política partidária, assumindo a assessoria
de João Gualberto, ainda no seu primeiro
mandato como prefeito de Mata de São João.
Depois da experiência no Executivo, atuou no
Legislativo como chefe de gabinete de João
Gualberto, quando este foi deputado federal.
No Legislativo de Salvador, defenderá
a bandeira da educação de qualidade, o
desenvolvimento econômico através da
formação cidadã e da qualificação técnicaprofissional, por acreditar que “através

dela podemos abrir novos caminhos para a
transformação da nossa juventude”.
Como profissional da comunicação,
trabalhou como repórter e apresentadora,
passando pela TVE e Band. Atuou também
em Organizações não Governamentais
qualificando jovens de comunidades através da
escrita e olhar crítico diante da sua realidade.
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O presidente da Abase, Humberto Souza, entende que sendo os supermercados uma atividade essencial, os seus
funcionários também deveriam ser vacinados, prioritariamente, pois estão expostos desde o início da pandemia

JUSTIÇA NEGA PEDIDO PARA
VACINAÇÃO EM SUPERMERCADOS
Enquanto diversas categorias estão
sendo vacinadas contra a Covid-19 no município de Salvador, uma das categorias que vêm
trabalhando sem cessar desde o início da pandemia, a categoria de profissionais da área de
supermercados, teve o pedido de liminar negado pelo judiciário baiano.
A ação cautelar nº 801532614.2021.8.05.0000 foi ajuizada pela Associação Baiana de Supermercados (Abase), em 21
de maio de 2021, requerendo, liminarmente, o
início da vacinação de todos os colaboradores envolvidos na atividade supermercadista,
incluindo os terceirizados vinculados à atividade, pelo município de Salvador, em razão da
constante exposição dos colaboradores para
manutenção da atividade essencial à população desde o início da pandemia.
Todavia, segundo a advogada Fernanda Kraychete, do Fiedra, Britto & Ferreira Neto
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Advocacia Empresarial, há uma contradição e
ausência de razoabilidade na atuação do município de Salvador, “que considera a atividade
essencial para fins de funcionamento durante
a pandemia, mas não inseriu no grupo prioritário de vacinação, como fez com outros grupos,
como os trabalhadores de farmácia, assim cometendo uma violação do direito à saúde”.
Com o pedido da liminar negado pelo
judiciário, a Abase interpôs recurso de Agravo
de Instrumento, em 31/05/2021, requerendo
a tutela antecipada recursal para que o município de Salvador fosse obrigado a iniciar a
vacinação daqueles que estão envolvidos na
manutenção da atividade supermercadista.
Porém, segundo Fernanda Kraychete,
o relator do agravo de instrumento negou a tutela antecipada recursal, e o processo agora
aguarda manifestação do município de Salvador para julgamento do mérito.
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Para o presidente
da Abase, Humberto Souza,
faz-se necessária e urgente
a vacinação dos profissionais
da área de supermercados
que estão desde o início da
pandemia trabalhando, tendo
em vista ser uma atividade
essencial à população. “Diante
dessa realidade a Abase
entende que os funcionários
do setor supermercadista,
sendo um serviço essencial,
à exemplo de outros serviços
com essa mesma natureza,
que já foram contemplados,
devam ser vacinados também
prioritariamente”, ressaltou.
O presidente da Abase explica que a condição de
setor que exerce atividade
essencial qualifica a categoria para pleitear atenção nas
políticas públicas de vacinação. “Embora todos tenhamos
direito à saúde, os colaboradores do setor supermercadista estão exercendo as
atividades sem interrupção.
Conforme preceitua a Constituição Federal, igualdade é
tratar desigualmente os desiguais, de modo que esta deve
ser uma categoria submetida
a um olhar diferenciado por
parte do Poder Público”.
No agravo de instrumento, a Abase, defende a
reforma da decisão ao argumento de que é prioritária a
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A advogada Fernanda Kraychete, do Fiedra, diz que há contradição e falta
de razoabilidade da prefeitura

vacinação contra a Covid-19
para o grupo vinculado a
atividade essencial supermercadista, uma vez que tal
atividade “sempre esteve incluída nas atividades aptas
a funcionar no município de
Salvador em todo o período
de pandemia da Covid-19,
justamente em razão da função social de entregar gêneros de primeira necessidade,
ou seja, a prestação de uma
atividade essencial à população”.
Sustenta ainda, no
agravo de instrumento, que
o município de Salvador age

em evidente desacerto, porquanto, ao mesmo tempo
que considera a atividade supermercadista como prioritária, mantendo-a funcionando
ao longo de toda pandemia,
não incluiu seus colaboradores no rol de prioridades da
vacina contra a Covid-19.
Ao fim, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a
decisão agravada e “garantir
a vacinação de todos os colaboradores envolvidos na
atividade supermercadista,
incluindo os terceirizados
vinculados à atividade”.
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SUPERMERCADOS ACUMULAM ALTA
DE 4,06% DE JANEIRO A ABRIL

ABRAS
INFORMA

da pandemia”, afirma o vice-presidente Administrativo e Institucional, Márcio Milan.
Já em relação a março/21, a pesquisa
aponta queda de 4,82%. Segundo o levantamento, março teve um dia a mais para compras em
relação a abril. Além disso, pesou sobre o resultado a volta da alimentação fora do lar, por conta
do retorno gradativo das atividades de trabalhos
presenciais.
Os fechamentos temporários de lojas
decretados por prefeituras (lockdowns) também
influenciaram o resultado, e levaram os supermercados a enfrentar o problema inclusive com ações
na justiça para garantir o funcionamento dos estabelecimentos. “A alimentação é direito essencial e
os supermercados estão trabalhando para garantir o acesso dos consumidores aos produtos com
respeito aos protocolos de saúde e toda seguran-
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ça”, afirma Márcio Milan.
Abrasmercado
Em abril o *Abrasmercado apresentou
alta de 0,92% frente ao mês de março. A cesta
Abrasmercado passou a valer R$ 643,67, contra
R$ 637,82 do mês imediatamente anterior.
As maiores quedas nos preços da cesta
em abril foram registradas nos produtos: batata,
-7,92%, pernil, - 5,96%, extrato de tomate, -2,16%,
arroz, -2,07% e queijo prato, - 1,95%. No acumulado do ano, o tomate tem baixa de -20,88%.
E o pernil baixou -8,91%, tornando-se opção de
substituição a carne bovina na mesa do consumidor. As maiores altas foram margarina cremosa
+4,99%, tomate +4,50%, biscoito cream cracker
+3,92%, cebola +3,05% e papel higiênico +2,96%.

O setor supermercadista registrou no
primeiro quadrimestre de 2021 crescimento real
(deflacionado pelo IPCA/IBGE) de 4% na comparação com o mesmo período de 2020, de acordo
com o Índice Nacional de Consumo Abras nos
Lares Brasileiros, apurado pelo Departamento de
Economia e Pesquisa da entidade nacional de supermercados. O anúncio foi realizado no dia 10
de junho último, em coletiva de imprensa online.
O resultado do mês de abril/2021 sobre abril/2020
aponta crescimento de 2,77%.
“A alta das vendas já reflete a volta do auxílio emergencial pago às famílias, e está em linha
com as projeções da Abras. Na comparação de
abril de 2021 com abril do ano passado, a evolução de 2,77% é sólida porque é calculada sobre
um movimento intenso das famílias que buscaram
abastecer as casas diante dos primeiros reflexos
O anúncio foi feito pelo vice-presidente, Márcio Milan
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REGIÃO SUL FOI A ÚNICA QUE APRESENTOU
QUEDA NO VALOR DA CESTA ABRASMERCADO
E A SUDESTE A MAIOR ALTA
Em abril, a Região Sul foi a única que
apresentou queda no valor da cesta Abrasmercado, - 0,11%, passando de R$ 695,74
para R$ 694,99. Dentre as demais regiões, a
Sudeste foi a que apresentou maior variação
positiva, 2,35%, saindo de R$ 608,55 para R$
622,87.
*A cesta Abrasmercado não é a cesta
básica mas, sim, uma cesta composta por 35
produtos mais vendidos nos supermercados:
alimentos, incluindo cerveja e refrigerante, higiene, beleza e limpeza doméstica.
Apostas
“O consumidor está ainda mais atento aos preços de seus produtos, faz pesquisa
e tem buscado até substituir itens das compras que estejam mais caros, por alternativas
de qualidade. É o caso da carne suína que,
até pela baixa de preço, tem se apresentado
como alternativa aos cortes bovinos. O frango
congelado que agora teve nova baixa - 0,96%,
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também é opção”, avalia Márcio Milan. “ E tem
ainda o tomate que, apesar de apresentar alta
em abril acumula queda de preços de mais
de 20,0% no intervalo de janeiro a abril deste
ano”, afirma Milan.
Expectativas
Os supermercados projetam crescimento de 4,5% para o fechamento do ano de
2021. Estimativa que será revisada ao final do
mês de junho, segundo a Abras. “O pagamento antecipado da primeira parcela do décimo-terceiro de aposentados e pensionistas, R$
25,3 bilhões ao todo, e o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, R$ 6 bilhões, vão
favorecer o consumo das famílias que destinam, aproximadamente, 60% de suas rendas
para alimentação”, garante o vice-presidente
da Abras. A possibilidade da prorrogação do
auxílio emergencial até setembro é outro fator
que irá influenciar os resultados, segundo a
Abras.
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RUPTURA VOLTA A SUBIR NOS
SUPERMERCADOS EM ABRIL
Após dois meses em queda, a ruptura
- índice que mede a falta de produtos nos supermercados – voltou a subir no Brasil e o mês
de abril fechou com 11,03%. No ranking de produtos com maior ruptura estão as bebidas à
base de soja, leite longa vida, ovos e até o rum
e chocolates, conforme aponta estudo exclusivo
desenvolvido pela Neogrid (www.neogrid.com),
empresa especializada na sincronização da
cadeia de suprimentos. Entre as razões para
a alta está o aumento do consumo impactado
pela volta do auxílio emergencial.
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A ruptura vem oscilando no país. Após
quatro meses em alta (de setembro de 2020 a
janeiro deste ano), o índice havia recuado nos
meses de fevereiro (11,45%) e março (10,68%),
porém, tornou a subir em abril, chegando à casa
dos 11,03%. De acordo com Robson Munhoz,
CCSO (Chief Customer Success Officer) da
Neogrid, o cenário se explica porque nos
primeiros meses do ano houve uma retomada
da produção de embalagens, principalmente os
produtos que têm como matérias-primas o vidro
e o alumínio.
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“Já essa alta na ruptura de abril vem pelo
consumo mesmo. O programa de auxílio do governo fez com que as famílias voltassem aos supermercados. Apesar de pequena em relação ao
ano passado, toda a ajuda financeira nesse momento é bem-vinda. Porém, com menos dinheiro,
o consumidor passa a comprar produtos de menor
valor, mas que cumprem o mesmo propósito. Em
resumo, ele começa a migrar para marcas mais
baratas e o varejo não responde tão rapidamente assim a essa mudança de comportamento do
consumidor, o que gera a falta de alguns produtos
nas prateleiras”, explica Munhoz.
O executivo da Neogrid ainda chama
atenção para outro ponto importante. Com a pandemia e o cenário econômico, algumas indústrias
começam a apresentar problemas financeiros e
isso afeta o ritmo de produção.
Sobre a Neogrid
A Neogrid desenvolve soluções com inteligência artificial para aumentar as vendas e a
rentabilidade das indústrias, varejos e distribuidores. Há mais de 20 anos no mercado, trabalha
para sincronizar cadeias de suprimentos, atuando
principalmente na otimização do mix de produtos,
na redução de ruptura, no aumento do giro de estoques e na reposição orientada pela demanda
real. Com uma plataforma que integra mais de 40
mil lojas, 37 mil indústrias e 5 mil distribuidores,
transforma dados em informações estratégicas
para aumentar a disponibilidade de produtos e,
ao mesmo tempo, reduzir excessos de estoque sempre no ritmo do consumo.
Robson Munhoz é o diretor de CCSO, da Neogrid

71 - 98726 - 6070
fortunetto@terra.com.br
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ABAD TAMBÉM PELA APROVAÇÃO,
NO CONGRESSO, DA PLP-05/2021
O presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores (Abad), Leonardo Miguel Severini coordenou,
no dia 19 de maio, uma reunião
com os membros da Unecs –
União Nacional de Entidades do
Comércio e Serviços com integrantes da Frente Parlamentar
Mista em Defesa do Comércio,
Serviços e Empreendedorismo
(FCS) e da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara
para debater o PLP-05/2021.
O encontro, solicitado pela
Abad, teve como finalidade
apresentar aos deputados os
argumentos em favor da aprovação do projeto. De autoria do
presidente da Frente, deputado
Efraim Filho (DEM-PB), o PLP-

05/2021 tramita na CFT e tem
como relator o deputado Da Vitoria (Cidadania-ES).
Pelo projeto, serão prorrogados, por 15 anos, isenções,
incentivos e benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais vinculados ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias (ICMS) e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação. Dessa maneira, o projeto
iguala a prorrogação de incentivos do comércio com a indústria, vigorando até a aprovação
da reforma tributária.
“A aprovação do projeto
vai permitir que os estados renovem ou não os seus incen-

tivos por mais dez anos, no
mesmo prazo que a indústria”,
explicou o consultor jurídico da
Abad, Alessandro Dessimoni,
durante sua participação no
encontro. A proposta, segundo
ele, é que o setor comercial,
atacadista e distribuidor possa
ter incentivos até 2032.
Dessimoni lembrou que
o setor é uma continuidade da
indústria, mas que devido à
extensão geográfica do país é
inviável que a indústria alcance todos os municípios, assim,
uma quantidade importante de
pequenos e micro empresários
são atendidos pelos atacadistas
e distribuidores. “Então, mais
de 50% da produção industrial
brasileira – alimentos, bebidas,
higiene, beleza, cosméticos,
entre outros itens – passam
pelos atacadistas distribuidores, demonstrando uma relevância muito grande da cadeia
de abastecimento para que
pequenos empresários possam receber esses produtos
e assim atender à população”,
argumentou.
Dessimoni destacou ainda que muitos estados, ao
conceder incentivos fiscais, exigiram contrapartidas ao setor
atacadista distribuidor, como a
construção de centros de distribuição, a aquisição de frotas de
caminhões, e geração de empregos. “Essa receita de ICMS
se tornou uma fonte extremamente importante para todos
os entes federados”, assinalou.
“Se os incentivos fiscais não forem prorrogados por mais dez
anos, de maneira igual, com
equidade junto à indústria, mui-
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tos estados vão testemunhar uma debandada de
atacadistas, distribuidoras ou comerciantes em
geral que poderão ir para estados onde as indústrias estão. E isso é um problema sério, que pode
atingir a federação como um todo”, concluiu.
O projeto está pronto para entrar na pauta de votações da CFT. Depois de passar pela
Comissão de Finanças, a matéria deve ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania da Câmara (CCJC). O deputado Darci
de Matos (PSD-SC), membro da FCS e da CCJC
também participou do encontro e se demonstrou
atento aos interesses do setor. “Sem o setor produtivo, sem o aquecimento da economia, sem
geração de empregos, não há renda, impostos,
nem políticas públicas adequadas”, enfatizou o
parlamentar.
Outras ações
O assessor jurídico da Abad se reuniu também com o deputado federal Alexis Fonteyene (Novo-SP) para argumentar a favor do PLP
05/21, já que o deputado foi o responsável por
retirar da pauta a votação do texto do relator deputado Da Vitória (Cidadania-ES).
O vice-presidente da Abad, Juliano Faria
Souto, também reforçou a necessidade de mobilização das filiadas em relação aos deputados

que fazem parte da Comissão de Finanças e
Tributação. Para tanto, foi montada uma estratégia de contato com o envio da carta e cards,
anexando a apresentação da assessoria jurídica,
que esclarece os pontos principais em relação à
solicitação feita por meio do projeto.

Leonardo Miguel Severini, presidente da Abad=

ROBERTO SPANHOLI RECEPCIONA REPRESENTANTES
O Grupo de Representantes, que reúne
renomados representantes comerciais de Salvador e da Bahia, foi recepcionado na sede da
Asdab, pelo presidente Roberto Spanholi, e
pelo vice-presidente do SindAtacado, Leninho
Sampaio, no dia 2 de junho.
Roberto deu as boas-vindas ao grupo e
colocou a associação que dirige à disposição
do grupo para fazerem suas reuniões etc. Na
oportunidade, Leninho, que como vice-presi-

dente do SindAtacado e também participante do
Grupo de Representantes, articulou a reunião,
disse que a parceria tinha tudo para evoluir.
O diretor executivo da Asdab, Emerson
Carvalho, secretariou a reunião e falou também que a Asdab está desenvolvendo um
movimento de suporte a encubadora de associações e de outras iniciativas. E que a ideia
era também dar um suporte para o Grupo de
Representantes.

INFORME INSTITUCIONAL

Fort inaugura moderna e ampla câmara frigorífica
para melhorar a competitividade dos associados
Uma câmara frigorífica,
com 540 posições palletes e capacidade de armazenagem de 1
milhão e 250 mil quilos, ou seja,
1.250 toneladas, foi inaugurada
pela Rede Fort Supermercados,
junto ao seu Centro Distribuidor,
localizado no km 11, da BR-324,
no bairro de Valéria. Essa iniciativa vai melhorar, sensivelmente, a competitividade das lojas
associadas à Rede Fort, assegura
o gerente administrativo da empresa, Gilberto Sales.
“A negociação de grandes
quantidades com os nossos fornecedores, nos permitirá repassar
as vantagens para que os nossos
associados possam praticar, por
exemplo, os preços das grandes
redes, sendo, portanto, um diferencial, nos bairros onde estão
inseridos, competindo assim de
igual para igual. Quem ganha
com isso, no final, são os nossos
consumidores”, avalia Gilberto.
O gerente administrativo e
financeiro diz que outra grande
vantagem para os associados,
visto que, como são de pequeno
e médio porte, na sua maioria, é
que eles não precisarão estocar
tanto, vez que a mercadoria vai
estar disponível no CD, a poucos quilômetros da sua loja e, à
medida que forem precisando,
fazem o pedido e retiram na
quantidade exata das suas necessidades, deixando, portanto,
o espaço de armazenagem da
sua loja para outros produtos.
Outros ganhos são relatados por Gilberto Sales, não
somente para os associados,
mas também para os seus clien-

34 lojas e R$ 540 milhões de faturamento

Gilberto Sales, no centro,
Leonardo
com
Macêdo, gerente de
os responspaveis pela
logística;
oepração
Gilberto Sales, gerente
do CD, ............................
geral; e Michel
e
Rei, subgerente
.....................
de logística

tes. Um desses ganhos, segundo ele, é a qualidade com que
os produtos chegam às lojas,
pois, por se tratar de produtos
refriados, estão acondicionados
em temperaturas adequadas na
câmara frigorífica da Rede Fort.
Para que os produtos cheguem
rápido e com qualidade, a Rede
Fort tem uma logística eficiente
e sem entraves, o que proporciona ganhos para todos.

O associativismo, que permite aos
pequenos e médios supermercados se unirem através de uma central de compras, é
um modelo de sucesso no Brasil. Aqui na
Bahia, a Rede Fort Supermercados é uma
expoente dessa modalidade de negócio,
atuando com 34 lojas em Salvador e Região Metropolitana de Salvador.

Com um contingente de cerca 1.200
colaboradores, lotados nas lojas e no seu
CD, a Rede Fort fechou o ano de 2020,
com R$ 540 milhões de faturamento. Este
ano está completando 8 anos de atuação
no mercado e tem como metas, crescer
com solidez, buscando competitividade
para seus associados.
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Colaboração:
Allyne Pires/Comunicação ESEG
FOTOS: Divulgação

PROFESSOR PABLO GANASSIM
EXPLICA COMO USAR O PIX
No Brasil desde outubro de 2020, o Pix
tem ganhado presença entre pessoas físicas
e empresas. Entretanto, há quem ainda tenha
dúvidas sobre o funcionamento e a segurança
do recente meio de pagamento. Por isso, o
professor dos cursos e do Núcleo de Pesquisa
de Economia e Finanças da ESEG - Faculdade
do Grupo Etapa, Pablo Ganassim, trouxe alguns
pontos importantes e vantagens do uso.
“Criado pelo Banco Central do Brasil, o
Pix permite que pessoas e empresas possam
fazer transferências e pagamentos por meio de
um aplicativo a qualquer dia e horário, incluindo
finais de semana”, explica Ganassim. “Esse
método vem sendo estudado desde 2018 como
uma alternativa ao Documento de Ordem de
Crédito (DOC) e Transferência Eletrônica Direta
(TED)”.
Enquanto o DOC e o TED possuem
restrições de dias, horários e limites de valor
para transferência, o Pix não tem restrição de
horário ou dia da semana e fica disponível ao
recebedor em poucos segundos - funciona 24
horas por dia e 7 dias por semana, inclusive aos
feriados. Outro ponto que difere, o novo meio
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de pagamento ainda é gratuito independente de
quantas transações realize.
Como fazer transações com o Pix?
Para fazer uma transação, é necessário
cadastrar uma chave Pix em uma instituição
financeira. Essa chave será utilizada para
identificar a conta e o registro pode ser feito
por meio de quatro formas: número de CPF ou
CNPJ, e-mail, número de telefone celular ou
ainda por uma chave gerada aleatoriamente.
Depois de criada, a chave pode
ser compartilhada com outra pessoa ou
estabelecimento, e dar prosseguimento à
transação desejada. Com o Pix, a liquidação é
em tempo real, e o pagador e o recebedor são
notificados sobre a conclusão da operação.
Quais as vantagens do Pix?
“Uma das principais vantagens com as
transações utilizando o Pix é a velocidade com
a qual são concluídas. Em poucos segundos
o dinheiro está disponível para o recebedor.
Outra vantagem é a disponibilidade de uso, em
qualquer horário e dia da semana”, explica o
professor.
Além disso, as operações para pessoa
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física são gratuitas, o que elimina os custos com
taxas normalmente cobradas para operações
de transferência por DOC e TED. Para pessoa
jurídica, o custo, embora possa existir, é mais
baixo do que os sistemas já existentes.
“É fácil de manusear e dotado de
mecanismos e medidas para garantir a segurança
das transações. Além de ser versátil, com uma
estrutura para ampla participação, possibilitando
negócios independente de tipo e valor da
transação, entre as pessoas, empresas e o
governo”, conclui.
O Pix é seguro?
Ganassim explica que o Pix conta com
sistemas de segurança que permitem identificar
transações atípicas, fora do perfil do usuário. “Com
isso, bloqueia para análise e rejeita aquelas que
não se confirmarem como uma transação segura.
O Pix também possui mecanismos de proteção,
que impedem varreduras das informações
pessoais, e marcadores de fraude, que na suspeita
ou fato de uma fraude gera um alerta para todas
as instituições participantes do sistema”.
De qualquer forma, o professor faz um alerta
para só realizar transações em ambientes com
acesso confiável à Internet. “O usuário deve ter os
mesmos cuidados de outros meios eletrônicos, ou
seja, não compartilhar senha ou dados pessoais
e ter cuidado com links que chegam por e-mail
ou SMS e que solicitam informações pessoais e
bancárias”.
A dúvida que muitos possuem é se há
facilidade caso o celular seja clonado, furtado ou
roubado. Entretanto, o professor tranquiliza com
os passos até a efetivação de uma transferência.
“Primeiro é necessário acessar a conta do banco
por meio do aplicativo da instituição com acesso
autenticado por senha, token ou reconhecimento
biométrico. O Pix é tão ou mais seguro que as
tradicionais transferências bancárias e os cartões
magnéticos”.
Pix e as finanças pessoais
O Pix é um sistema integrado e facilita a
automação de processos de pagamentos. Uma
vez que os dados são todos eletrônicos, é mais
simples importá-los e trazê-los para uma planilha
de controle e poder, assim, entender melhor os
gastos e como consome.
“Ter informações sobre o curso do dinheiro
é importante para saber como o gasta e até para
identificar os gastos desnecessários. Assim,
controlará o fluxo de caixa, que parece coisa só
de empresa”, afirma o professor Pablo.
Com o fluxo de caixa em mãos, é possível
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analisar o consumo mensal, para conhecer os
hábitos e o saldo. “É possível olhar para o futuro
para ter uma visão da vida financeira, as projeções
e o impacto diante das escolhas tomadas”, explica.
Pix e a empresa
Para empresas ou empreendedores, o QR
Code é uma opção que não requer aluguel de
maquininha e o pagamento realizado por ele cai
instantaneamente na conta. Apesar de ter uma
porcentagem, a taxa ainda é menor do que as
praticadas por outros tipos de transações.
Além disso, o código pode ser escaneado
pelo dispositivo do consumidor sem precisar tocar
outros aparelhos.
“O QR Code colabora para uma melhor
organização e identificação dos pagamentos
porque permite que sejam incluídas informações
adicionais sobre a transação e pode ser tanto
estático quanto dinâmico”, explana Ganassim. O
QR Code estático pode ser reutilizado com um
valor fixo de um produto, por exemplo. Já o QR
Code dinâmico é mais adequado para pagamento
de compras com mais de um produto, já que
poderá apresentar valor variável a cada transação.
“Para as empresas, receber mais rápido
em sua conta o valor de uma transação e pagar
menos taxas por isso, em escala, vai colaborar
para tornar mais positivo o fluxo de caixa. E no
médio/longo prazo, essas taxas, que acabavam
sendo repassadas para os preços, tendem a
desaparecer e baratear o preço final dos produtos
e serviços”, estima.
Professor dos cursos e do Núcleo de Pesquisa de
Economia e Finanças da ESEG, Pablo Ganassim
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O PRICING COMO DIFERENCIAL
COMPETITIVO – ESTRATÉGIAS
DE PRECIFICAÇÃO

ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados,
mentor, consultor, palestrante, professor e escritor
- @rogeiromachadomentor

Diferencial competitivo é aquilo
que te dá uma vantagem em relação
à concorrência e é difícil de ser copiada. O Pricing é um diferencial por ser
ainda pouco utilizado, principalmente
entre as menores empresas.
O conceito de Pricing ganha
relevância no mundo dos negócios,
ao se consolidar como uma prática
de formação e execução de preços
voltada para capturar o maior valor
de cada cliente, abrangendo temas
desde a estratégia à excelência comercial, com o objetivo de maximizar
a lucratividade
Com a pandemia houve uma
aceleração na integração do mundo
digital ao ambiente dos negócios e
isso contribuiu para a geração de um
novo perfil de consumidor: mais conectado, maduro e muito mais criterioso no que se refere aos seus hábitos.
Ao considerar a percepção de
valor pelo cliente e oferecer o produto
ou serviço que contemple as necessidades de cada perfil, boas práticas de
Pricing contribuem para a estratégia
do preço certo para o cliente certo.
Essa realidade, por sua vez,
exige uma abordagem cada vez mais
customizada por parte das empresas
que para acompanhar a transformação dos hábitos e crescer de modo
sustentável, devem ter um olhar volta36

do para o que o cliente deseja e adequar suas segmentações de forma a
potencializar seus lucros.
No Brasil, apesar de muitos ainda associarem Pricing a uma atividade
de suporte, há um movimento para o
aumento de importância e de atuação
da área a partir de um olhar estratégico de diferenciação dos segmentos
de clientes. Ou seja, uma abordagem
que vai além das análises tradicionais
de custo e concorrência.
Nos supermercados, o Pricing
tem servido na manutenção do posicionamento do negócio, definindo os
preços em relação à concorrência e
entre lojas da mesma rede, possibilitando maiores ganhos. As pesquisas
que são realizadas não servem somente para abaixar preços, mas na
maioria das vezes, aumentar.
Esse é um erro recorrente, pesquisar somente os produtos notáveis
na área de atuação. Se estender a
pesquisa para os produtos B e C da
curva ABC de vendas, encontrarão
oportunidades de aumentar preços e
melhorar as margens de lucro do negócio.
Em um segmento onde preço
é sempre relevante, quem sabe um
melhor conhecimento sobre Pricing
pode trazer novas possibilidades para
o seu negócio?

Por Benneh Amorin
FOTOS: Benneh Amorin e Everton Sodré

MELHOR PREÇO ABRE NOVA LOJA EM
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
Muitos negócios, especificamente,
os pequenos e médios supermercados,
têm como características do seu sucesso, o amor de um casal de empreendedores. Em São Sebastião do Passé, encontramos um exemplo assim, ao cobrirmos
a inauguração do Melhor Preço - Atacado
e Varejo, de propriedade do casal Mário
César e Dayse. Há 35 anos atuando no
setor de supermercados, com lojas em
São Sebastião e Catú, Mário César, falou
da sua satisfação em abrir mais um empreendimento, que está gerando mais 20
empregos para a cidade.
“Eu e a minha esposa Dayse sen-
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O corte da fita simbólica foi feito por Mário César, sua mãe, Diva, e pela esposa Dayse; amigos, familiares,
fornecedores, clientes prestigiaram a inauguração do Melhor Preço - Atacado e Varejo

timos aqui um prazer especial em termos
idealizado e termos abertos essa loja,
que está trazendo o que há de melhor
para os nossos clientes aqui de São Sebastião do Passé. Com certeza, os nossos clientes encontrará aqui, o que já é
tradição em nossas outras lojas: produtos de qualidade e um preço campeão”,
garantiu Mário César.
Salientou também que desde os
primeiros momentos a esposa Dayse
cuidou dos mínimos detalhes, para que
a loja se diferenciasse da concorrência
na cidade. “Nosso compromisso aqui é
com o povo de São Sebastião do Passé,
que merece o respeito de toda família
Melhor Preço. O corte da fita simbólica
foi feito por Dayse, Mário César e a sua
38

mãe, D. Diva.
Dentre os fornecedores presentes registramos a presença dos representantes comerciais Marcus Vinícius;
de Manuel e Talita Cabanelas; Ney
Layout, e os amigos supermercadistas
de Alagoinhas e Catú, que também estavam presentes.
Marcos Vinícius,
M&A Representações disse que Mário
César é um cliente antigo do seu pai
Paulo, “que me pediu para vir até aqui
para dar um abraço e parabenizar Mário pela nova loja. Ele é um empresário
trabalhador, honesto e competente, que
sempre nos prestigiou e a recíproca
é verdadeira e o que precisar da Bello
Charque pode contar com a gente”, disse Marcos Vinícius.

Nas fotos, registramos a presença dos representantes, Marcos, da M&A; Cabanelas e Talita, e da equipe do Café Porto Seguro

Manuel Cabanelas, sempre presente nas inaugurações dos pequenos e
médios supermercadistas baianos, elogiou Mário César, Dayse e a própria loja.
“Mário César, como filho da terra, prestigia a sua querida cidade, com abertura de mais uma loja. Ele inaugurou uma
boa loja com um acabamento primoroso, com o melhor do que se usa hoje.
Ele já tem outra loja na cidade e por isso
lhe parabenizo por mais este feito. Mário
César é uma pessoa muito direita, muito
correta e desejo que ele abra outras lojas”, concluiu.
Responsável pelo projeto de
layout, seleção de equipamentos e consultoria técnica, Ney Layout, sócio da

empresa do mesmo nome, ressaltou o
cuidado e o carinho dos proprietários
com a nova loja: “Apesar de ser de pequeno porte, tem apenas 200m2 de área
de venda, é uma loja que funciona muito
bem no sistema atacado e varejo. Ficou
muito bem agrupada, o que se nota que
os proprietários têm um carinho muito
grande pela parte estrutural. Basta se
observar os detalhes, o piso especial,
brilhando, fachada de primeira linha,
porta automática bem posta. Você vê
que existe uma preocupação dos donos
não só com preço mas, pelo espaço físico da loja . A gente fica feliz e a equipe
Layout vem somente colocar a cereja do
bolo”, ressaltou Ney.
39
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Por Benneh Amorin
TEXTO E FOTOS

TOTAL ATACADO COLINAS DE
PITUAÇU É REINAUGURADA
O dia 27 de maio, próximo passado, foi muito especial
para o casal José Luiz Andrade Bomfim e Neuma Sodré de
Andrade. Os dois, proprietários do estabelecimento, estavam
radiantes com a reinauguração da sua loja, localizada em Colinas de Pituaçu, bairro de São Rafael, que foi totalmente reformada, modernizada, ampliada, passando a oferecer mais
conforto, comodidade e mix mais completo de produtos.
A loja, que antes era de 330m2, agora conta com 550 m2,
com espaçosos corredores, para melhor tráfego dos clientes
e frequentadores do Conjunto Colinas de Pituaçu, além de ter
também ampliado o número de colaboradores, totalizando 63
empregos diretos. Os clientes aproveitavam as promoções de
produtos preparados especialmente para a ocasião.
O casal ressalta ainda a acolhida e o carinho da população de Colinas de Pituaçu. “Viemos para cá, antes atuávamos com uma pequena loja no bairro de Engenho Velho de
Brotas, entre os anos de 1990 e 2000 e fomos bem acolhidos. Por isso, a nossa retribuição é através de bons serviços
prestados para a comunidade local”, afirma o casal de sócios,
José Luiz e Neuma.
A parceria da sócia e esposa, foi destacada por José
Luiz, que ele referenda como primordial para o sucesso do
negócio que os dois já empreende há mais de 20 anos. “É
A união e o amor entre José Luiz e Neuma fez o sucesso do empreendimento
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uma satisfação muito grande
trabalharmos juntos em prol
do que acreditamos. Por isso,
agradecemos a Deus, aos
nossos colaboradores, que
foram fundamentais na nossa
trajetória e agora na reinauguração da loja”, afirmou ele.
Agradeceram
também
aos seus fornecedores, “que
nos deram bastante apoio”
e especialmente a todos os
clientes da loja, “pois eles são
a razão da nossa missão e
responsável pelo nosso êxito,
que é proporcionar-lhes sempre o melhor”, frisou Neuma.
Destacaram também a parceria do Total Atacado, que lhes
proporcionaram o suporte necessário para a modernização
e crescimento.
Presente à reinauguração, Neto, sócio da Duovo,
parabenizou o casal e ressaltou a parceria com o Total Atacado, “onde estamos juntos
em todas as lojas da rede”.
Já Marcelo Vitor, da Bebidas
Beijo, em que fazia degus-

Fornecedores elogiaram a loja e os clientes desfrutaram do seu conforto

tação dos seus produtos, as
bebidas saborizadas, em seis
sabores – açaí, guaraná, tutti
fruti, limão, frutas vermelhas e
menta, além da Vodka Beijo e
da Cachaça Caninha, também
eleogiou a parceria com a
Rede Total Atacado, “que está
nos dando ótima oportunidade para apresentarmos nosso
mix e produtos”, salientou ele.
Quem também se manifestou foi Edvan dos Santos
Gama, da Ney Layout, empresa responsavél pela refor-

ma e modernização da loja.
Ele disse: “No caso da loja
de Colina de Pituaçu, o objetivo da Ney Layout foi buscar mais funcionalidade para
a loja, com melhor conforto
para os seus clientes, melhorando a recepção, o setor
de congelados e os espaçamentos entre as seções, bem
como a implantação de novos
equipamentos, como balcões
de produtos congelados, frezers, mobiliário, um layout
mais funcional.
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Sempre apoiando os
pequenos e médios
supermercados, a Cabanelas
e a MCC Representações
parabenizam os diretores do
Melhor Preço (São Sebastião
do Passé), do Mix Bahia
(Sapeaçu) e do
Total Atacado (Colinas de
Pituaçu/Salvador)
A loja foi totalmente reformada, modernizada, contando com mais espaço, mais produtos e novos equipamentos

ZANGÃO, DA DITTO PRODUÇÕES, FEZ A ANIMAÇÃO
A animação da reinauguração foi realizada
pela Zangão, que disponibilizou todo o aparato
necessário para dar publicidade ao evento. A
ação de marketing, merchandising e divulgação
teve no comando o sócio da Ditto Produções
e Eventos, uma empresa completa, que
oferece aos seus clientes, além do serviço de
animação, toda estrutura para a realização do
evento, como locutores, atrações musicais, com
minitrio, serviços de alto-f alantes, promotores
de vendas, demonstradoras e degustadoras
etc. Enfim, como diz Adilson Daebs: “O que
o cliente necessitar para promover sua loja e
evento, estamos aptos a oferecer”.
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação

COM LOJA EM SAPEAÇU MIXBAHIA SE
EXPANDE PELO INTERIOR DA BAHIA
A Rede MixBahia inaugurou, no início de
junho, mais uma unidade no Estado da Bahia
e, desta vez, no município de Sapeaçu, 148 km
distante de Salvador. Os irmãos Eric e Victor
Argolo, sócios-proprietários da unidade, falaram
da importância para o município da instalação
da unidade MixBahia, que além de gerar mais
empregos é uma nova fonte de renda porque
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também gera impostos para a cidade.
Com a geração de cerca de 40 empregos
diretos e com uma área de vendas de 400m2, a
nova loja da Rede oferece um mix de ofertas com
produtos exclusivos e promoções diversas para
os seus consumidores. Segundo Eric Argolo,
em cada loja da Rede MixBahia que se inaugura
fortalece ainda mais a economia regional com
a expansão do setor varejista. “A população de
Sapeaçu nos recebeu de braços abertos e nós
que compomos a Rede MixBahia só temos que
a agradecer”.
Sobre o que a Rede MixBahia traz de
novo em suas lojas para fidelizar os seus
consumidores e qual o seu diferencial das outras
redes, Eric Argolo enfatizou que: “Inovação é
uma constância em nosso segmento. Além
da característica de ser uma loja de bairro e
de vizinhança, com a presença do dono na
operação do negócio nas unidades bem próximo
dos clientes e bons serviços, seguimos trazendo
conosco a competitividade de preços com os
grandes atacados. Hoje é fundamental levar uma
melhor condição de compra para o cliente”.
De acordo com Cássio Rocha, gestor
executivo da Rede MixBahia, atualmente, a Rede

A família Argolo unida, expande seus negócios na região de Santo Antônio de Jesus, abrindo novas lojas

conta cm 41 unidades espalhadas em diversos
municípios da Bahia. Além da Grande Salvador
com o seu maior número de lojas, estamos
nas cidades de Lauro de Freitas, Camaçari,
Dias D’Avila, Valença, Santo Antônio de Jesus,
Ubaitaba e Sapeaçu e dentre em breve, ele
revelou que inaugura mais uma loja em Santo
Antônio de Jesus.
Sobre a categoria de trabalhadores do
setor de supermercados ainda não entrar na lista
de prioridades para vacinação contra a Covid,
Cássio Rocha, ressaltou que por se tratar de uma
atividade essencial e, de certa forma, está na
linha de frente atendendo ao cliente, buscando
abastecer os lares das famílias e tentando
amenizar um pouco a difícil situação que estamos
passando, “acreditamos que já pudesse ser
reconhecida e a atividade de trabalhadores de

supermercados já estivesse dentro dos grupos
prioritários para vacinação contra a Covid-19.
Entendemos a necessidade de vacinação dos
profissionais de saúde e segurança e outros
inseridos nos grupos prioritários, porém, nos
sentimos um pouco frustrados por estar de fora
porque a vacinação é uma segurança para os
trabalhadores, clientes, lojistas e todos que
compõem esse setor”.
Questionado sobre a estratégia da Rede
para se manter nesse setor tão competitivo,
principalmente neste período de pandemia,
Rocha salientou: “Hoje, nosso grande diferencial
é ter muito bem montado um planejamento
estratégico de médio e longo prazo, que nos
norteia a um posicionamento de um estágio
futuro, muito pautado em dados e informações,
diagnósticos e tomada de decisão”.
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DRINK T, DA ISM, POTENCIALIZA
BENEFÍCIOS DO CHÁ PRETO

Da Redação
FOTO: Paulo César Lima

Buscar alternativas saudáveis e nutritivas na hora de escolher uma bebida tem se
tornado cada vez mais comum entre os brasileiros. Prova disso está no aumento considerável do consumo de chá no país e ao redor
do mundo. O Chá pronto tem conquistado
espaço na mesa e pode ser aliado a outros
alimentos ricos em nutrientes.
Uma pesquisa da Europass Monitor divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas aponta que o consumo per
capita de chás cresceu 53% no Brasil entre
os anos de 2010 e 2019. Informações da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR)
apontam crescimento do volume de produção no mercado brasileiro dos chás prontos
para beber também entre 2010 e 2019. Em
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2010, foram produzidos um volume (em mil
litros) de 97.393, enquanto em 2019 o número saltou para 196.102, um crescimento de
101%.
Neste cenário, a variedade de opções
conta a favor do chá. Originado da camellia
sinensis, o chá preto reúne elementos que
podem ser aliados para quem busca perder
peso ou ganhar mais energia, por exemplo.
Associado a outros alimentos, seu poder nutritivo pode ser potencializado e resultar em
um drink não alcoólico saboroso e saudável.
No Brasil, o Drink T, bebida fabricada
pela ISM, oferece ao mercado o chá preto
com frutas, nos sabores limão e pêssego.
Marca da Indústria de Bebidas São Miguel,
multinacional do segmento de bebidas não
alcoólicas, Drink T possui baixo teor de açúcar, e, associada ao limão, fortalece o sistema imunológico pela concentração de vitamina C.
Quando a opção reúne o chá preto e o
pêssego, mais vantagens para quem consome. A fruta é uma excelente fonte de vitaminas A, B e C, auxilia em tratamentos de
beleza e possui alto teor de potássio, sódio,
fósforo e carotenoides.
O Drink T está disponível nas cidades
de Salvador, Juazeiro, Camaçari, Alagoinhas,
Itabuna, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da
Conquista, Guanambi, Euclides da Cunha,
Nazaré, Valença, Valente e Capim Grosso,
na Bahia; Aracaju, em Sergipe; Maceió e Arapiraca, em Alagoas; Grande Recife, Olinda e
Petrolina, em Pernambuco; Natal e Mossoró,
no Rio Grande do Norte; Fortaleza, no Ceará; Teresina, no Piauí; João Pessoa, Campina Grande e Patos, na Paraíba; e Montes
Claros e Brasília de Minas, em Minas Gerais.
Confira mais informações sobre o produto no site:
https://drinktbrasil.com.br/
redes sociais:
www.instagram.com/drinktbrasil/?hl=pt
https://www.facebook.com/drinktbrasil/.

Í
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Por Lucinara Masiero/Assessoria de Imprensa
FOTOS: Miolo e Vapor do Vinho, Dandy Marchetti

MIOLO COMPLETA 20 ANOS FAZENDO
VINHO NO VALE DO SÃO FRANCISCO
Marca que brotou no Vale do São Francisco e carrega a tradição da Família Miolo
que desbravou, cultivou e está engarrafando
na região, o melhor de cada terroir, a Miolo
completa 20 anos atuando no Vale do São
Francisco. Quando a Vinícola Miolo chegou na
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Bahia, em 2001, carregou consigo a mesma
esperança que o imigrante Giuseppe Miolo,
bisavô de Adriano Miolo, trouxe da Itália em
1897, que ao plantar as primeiras mudas de
uvas deu origem ao emblemático Lote 43, no
Vale dos Vinhedos. Nesses 20 anos no sertão

Vinhedos da Miolo no Vale do São Francisco e o bem avaliado Testardi Syrah

brasileiro, a marca Terranova germinou e hoje
é sinônimo de vida, fruto da perfeita união entre a tradição Miolo e o terroir do Vale do São
Francisco.
Alimentados pelo Velho Chico, os vinhedos cultivados pela Miolo Wine Group na Vinícola Terranova, em Casa Nova (BA), colorem e
perfumam o ambiente que já foi sertão, transformando a paisagem do lugar e comprovando
que a marca é fruto do que a terra tem de melhor. “Nos vinhedos que cultivamos na Bahia,
colhemos não apenas uvas, mas a força de

famílias que vivem cada safra vislumbrando
um futuro melhor. Assim, compartilhamos a
cultura do vinho, suas histórias e valores que
vão muito além da taça. E é justamente esta
cultura que brindamos com cada pessoa que
abre uma garrafa Terranova”, celebra o diretor
superintendente da Miolo, diz Adriano Miolo.
“Nosso maior desafio no Vale do São
Francisco é o clima, que também é nossa
grande oportunidade. Mesmo seco e com solo
árido, unimos conhecimento em Enologia com
a tecnologia da irrigação, o que nos possibili-

49
49

MAIO | 2021

FORNECEDOR
EM DESTAQUE

MAIO | 2021

ADRIANO MIOLO
É O SUPERINTENDENTE
DA MIOLO WINE GROUP
Sede da Miolo, em Casa Nova, interior da Bahia

ta realizar duas safras no ano. Desde o início,
acreditamos nesse solo, que hoje nos permite
colher uvas todos os dias. Fomos teimosos,
assim como este terroir, e assim nasceu um
de nossos ícones, o Testardi”, celebra o diretor-superintendente da Miolo, Adriano Miolo.
Os vinhedos ganharam raízes a partir de
2001, ano em que também começou a construção da vinícola com projeto concluído em
2008. O primeiro vinho elaborado na região foi
o Terranova Shiraz. A partir daí, a produção de
espumantes foi intensificada, sobretudo com o
Terranova Moscatel, espumante mais vendido
da marca.
De lá para cá, a empresa alcançou 200
hectares plantados e uma indústria que transforma a uva em vinhos, espumantes, suco de
uva e destilados chegando a uma produção de
4,5 milhões de litros por ano. É lá que nasce
o Testardi Syrah, o ícone do grupo no Nordeste, um dos Sete Lendários, que traz a máxima
expressão da variedade em terras brasileiras.
O nome é um termo italiano que significa

teimoso e remete à obstinação e persistência.
Com ele, o grupo mostra que é possível cultivar uvas e fazer um grande vinho neste local
inóspito. Os vinhos que nascem desses vinhedos expressam um mundo particular e ao
mesmo tempo tão diverso que é o Nordeste
brasileiro. Desta unidade, são elaborados todos os rótulos Terranova, além de alguns das
marcas Miolo e Almadén.
Capacidade anual de produção:
São 4,5 milhões de litros (2,5 milhões
de litros para espumantes e vinhos e 2 milhões de litros para destilar). Vinhedos: 200
hectares;
Variedades:
Brancas - Moscato Itália, Chenin Blanc,
Verdejo, Sauvignon Blanc;
Tintas - Shiraz, Cabernet Sauvignon,
Grenache, Mourvedre e Tempranillo.
Turismo:
São mais de 50 mil visitantes ano.
Colheita:
Mecanizada e manual

ROTEIRO ENOTURÍSTICO
O Vale do São Francisco é surpreendente. As experiências em torno da cultura do vinho começam pelas
águas do Velho Chico com o roteiro enoturístico Vapor
do Vinho. O tour parte de Juazeiro e durante 2h30min o
barco vai parando em pontos turísticos. A degustação a
bordo é regada a vinhos e espumantes Terranova, que
harmonizam com comidas típicas da região. Ao chegar
na vinícola, os visitantes encontram vinhedos em meio ao
semi-árido e uma estrutura composta por uma cantina,
cave subterrânea, engarrafamento, destilaria, sala de degustação e varejo. Lá, são realizadas duas safras anuais.
Isso somente acontece graças à irrigação dos vinhedos
que se dá pelo sistema de gotejamento com as águas do
Rio São Francisco.
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A ligação de Adriano Miolo com o mundo do vinho começa muito antes do jovem
rapaz, então com 14 anos, decidir fazer o
curso de Técnico em Enologia em Bento
Gonçalves. Seu bisavô, Giuseppe Miolo, começou a plantar uvas no mesmo ano em que
chegou ao Brasil, em 1897, em um pedaço
de terras chamado Lote 43, não por acaso
hoje um dos vinhos ícones da Miolo. A tradição continuou com o pai de Adriano, Darcy
Miolo, fundador do grupo.
Adriano cresceu entre os parreirais da
família no interior de Bento Gonçalves, no
Vale dos Vinhedos (RS). Entre as brincadeiras no campo e a ajuda no cultivo das uvas,
foi aprendendo a diferenciar as variedades,
a influência do clima e do solo, os cuidados
na poda, a colheita na época da safra. Nesse período, a produção de uvas da família
Miolo era vendida a outras vinícolas da região para ser vinificada e já tinha a qualidade reconhecida na região.
Movido pela tradição da família e incentivado por uma vizinha, Adriano acabou
seus estudos e foi tentar sua independência
em Garibaldi, cidade vizinha para onde se
mudou em 1984, e onde vive até hoje.
Com o término dos estudos, começa a
fazer estágios em diferentes vinícolas. Um
dos mais importantes foi na Martini Rossi,
onde atuou como assistente do enólogo
Zaime Bregolin, considerado um dos melhores enólogos do Brasil na época, e onde
trabalhou por quatro anos. A convivência de
ambos resultou na abertura do laboratório
Brasvin para prestação de consultoria às vinícolas. A empresa chegou a atender mais
de 30 empresas no Brasil. Posteriormente,
Fabio Miolo, irmão de Adriano, ingressa no
negócio com o falecimento de Zaime.
Paralelamente à empresa de consultoria, Adriano cursou a faculdade de enologia
em Mendoza, na Argentina, de 1989 a 1995.
Em 1989, em decisão conjunta, a família
decide montar a vinícola Miolo para iniciar

Adriano Miolo é filho de Leonira Maldotti e Darcy Miolo

a produção própria de vinhos finos. Primeiramente, o foco era a venda à granel. Em
1995, Adriano retorna para o Brasil e segue
prestando consultoria para vinícolas e para
a Miolo. Em 1994, a Miolo engarrafa seu primeiro vinho com marca própria: um Reserva
Merlot, safra 1990.
Com o crescimento da empresa, Adriano encerra as consultorias e se dedica exclusivamente para a Miolo, onde exerce a
função de superintendente e enólogo até
hoje.
Em 20 anos, a produção da Miolo alcança mais de 12 milhões de litros e através
de parcerias e associações (com as famílias
Benedetti e Randon) a empresa se torna líder no mercado nacional de vinhos finos. E
o mais importante: a marca tornou-se sinônimo de qualidade.
Adriano tem 50 anos, é casado, pai de
dois filhos, Francesco, e Isadora. Foi presidente da Associação Brasileira de Enologia
(ABE) e professor do Curso Superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia. É membro
da Confrérie des Chevaliers, da Borgonha,
França e participa como jurado em concursos de vinho no Brasil e no exterior.
Enólogo, formado pela Faculdade de
Enologia e Indústria Frutiortícola Dom Bosco, em Mendoza, Argentina, é também Master em “Wine Marketing”, pela Universidade
Paris X (França). É jurado em concursos internacionais de vinhos pela OIV e professor
de Enologia. É também enólogo e superintendente da Vinícola Miolo Ltda.
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JAMES NEY, FOTÓGRAFO DA SUPER REVISTA,
EXPÕE EM SALVADOR E NOS ESTADOS UNIDOS
Depois de trabalhar por diversos anos
na Super Revista como gerente comercial,
atuando como executivo de contas, no setor de anúncios, o fotógrafo James Ney, que
também profere palestras de cunho espírita, resolveu se aventurar profissionalmente
na área da arte da fotografia. Em conversa
com a Super Revista, onde ainda atua como
fotógrafo, James Ney lembrou que desde a
sua adolescência já fotografava com uma
Polaroid e falou da sua satisfação em poder expor na Bahia e em New Orleans, nos
EUA.
Com um olhar diferenciado e com uma
câmera Zenit, de fabricação russa, nas
mãos, James Ney resolveu viajar pelo inteO fotógrafo James Ney se apaixonou por fotografia já na
adolescência, iniciando sua trajetória com um Zenit

52

FORNECEDOR
EM DESTAQUE
rior da Bahia para registrar a
diversidade da natureza, através de suas lentes, e a região
da Chapada Diamantina serviu como seu primeiro ensaio.
Em 2013, James organizou
um circuito fotográfico denominado de Ecotrack Foto
Turismo, onde produziu 7 mil
fotos na região da Chapada
Diamantina.
O amor de James Ney
pela Chapada Diamantina
vem desde quando começou
a frequentar lugares como
o Vale do Capão e fazer as
suas trilhas, além de procurar
a harmonização com natureza e o seu eu espiritual. Para
ele, fotografar a Chapada
Diamantina é, além de uma
terapia, lhe coloca, certamente, em um lugar muito especial e diz:
“A Chapada Diamantina
é única nas Américas, que
tem fauna e flora singular,
com todo o seu explendor das
diversidades de cores, nas
suas flores, na pigmentação
das águas das suas cachoeiras. Os seus vales e montanhas, por exemplo, remontam
ao período terciário das grandes formações geológicas do
planeta Terra”.
Em 2017, durante vinte
dias com um grupo de amigos
realizou a primeira exposição
fotográfica “Cores da Chapada Diamantina”, em Salvador,
Bahia. Na exposição, fotos do
Vale do Pati, do casario na
cidade de Mucugê, trilhas no
Vale do Capão e uma diversidade de cachoeiras encantaram os que foram conferir de
perto o trabalho do coletivo de
artistas. Sua segunda exposição, aconteceu em janeiro de
2020 numa galeria, localizada
em Santo Antônio Além do
Carmo, no Centro Histórico
de Salvador.
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Além ds fotos, momentos de James Ney na sua exposição aqui em Salvador,
com a mãe Wanilda Menezes e a irmã Elaneide e com o amigo André Marcílio
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Participantes do coquetel da exposição em Luisiana

EXPOSIÇÃO NOS ESTADOS UNIDOS, EM
NEW ORLEANS, ESTADO DA LUISIANA
Mas James Ney não parou por aí. Em março deste ano, levou o seu sonho para fora do
Brasil com a sua primeira exposição internacional, realizada em New Orleans, Estado da Luisiana, nos Estados Unidos da América. “Fiquei
muito lisonjeado em poder levar a exposição
“Cores da Chapada” para a cidade de New Orleans, e em poder mostrar o quão belo é a Chapada Diamantina com os seus rios, cachoeiras,
trilhas, montanhas, uma diversidade da fauna
e da flora mostrar através do olhar de diversos
fotógrafos aqui da Bahia”, ressaltou James Ney.
Assim, ele se expressou sobre a Exposição Cores da Chapada, exibida no Estado da
Luisiana em Nova Orleans: “Para mim foi uma
realização profissional muito grande, por expor fora do Brasil e logo nos Estados Unidos
e, especialmente, em New Orleans, cidade da
que tenho muito apreço, pois acolheu há muitos
anos, meus familiares e também por ser uma cidade culturalmente vibrante, além da forte presença de afrodescendentes, como eu”.
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“Além de que”, diz James Ney, New Orleans é uma cidade singular, cativante, marcante, sedutora em seu espírito risonho. Tudo
próprio de uma terra que é uma encruzilhada
de diferentes mundos que se colidiram para se
transformar num dos melhores destinos turísticos dos Estados Unidos”, asseverou, acrescentando: “A capital da Luisiana, é uma América um tanto diferente. Das raízes francesas,
com toques caribenhos e forte influência negra,
floresceu uma cultura que nos brinda com uma
cozinha espirituosa e familiar e uma musicalidade pouco vista em outros lugares do mundo”.
“Essa exposição, em New Orleans, no Estado da Lusiania, nos Estados Unidos”, salienta
James Ney, “aconteceu graças ao empenho e
curadoria de minha sobrinha Emile Sanches
e das suas amigas Débora Gonzalez e Célia Cruz. Aproveito o ensejo para prestar-lhes
singela homenagem e fazer-lhes um agradecimento e deferência especial”, reverencia o fotógrafo baiano, James Ney.
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REDEMIX IMPORTA PARA MELHORAR
O SEU MIX DE PRODUTOS

SUPRAVE SE DESTACA EM PAULO AFONSO
Sebastião Leandro Moraes (de máscara),
proprietário do Supermercado Suprave, localizado na Avenida Landulfo Alves, 884 - Vila
Poty, em Paulo Afonso - Bahia, recebeu em
seu estabelecimento os representantes do
Mercadinho Paulista, de Euclides da Cunha,
Gillon e Batistinha, em uma visita de cortesia.
Os empresários bateram um papo e trocaram
informações sobre o mercado.

CERESER É MARCA LÍDER ELEITA PELA ABRAS
Tendo como representante aqui na Bahia, a W
Kraus Representações, de Waldemar Kraus, a CRS
Brands teve duas de suas marcas como destaque
na tradicional pesquisa Líderes de Vendas Abras
2021. Foram a Sidra Cereser, Líder de Vendas absoluta em todo o Brasil, e o Vinho Dom Bosco, Líder
de Vendas no interior de São Paulo. A Sidra Cereser
é a mais vendida em todas as sete regiões pesquisadas
O Prêmio Líderes de Vendas Abras é realizado
há 22 anos, em parceria com a Nielsen, que traz ao
conhecimento do varejo nacional, as marcas mais
vendidas em 150 categorias, em escala nacional e
regional. Fundada em 1926, a CRS é hoje uma das
maiores empresas de bebidas da América Latina, e
líder no mercado de sidras, tendo sua linha de produtos distribuída em todo o território brasileiro.
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Com a crescente disposição do consumidor
em experimentar novos produtos, as empresas do
segmento de varejo de alimentos têm apostado
na importação para aumentar a oferta do seu mix.
Atualmente, as adegas dos supermercados oferecem desde os vinhos habituais à mesa do brasileiro aos mais premiados do mundo. Quer encontrar
aquela legítima massa italiana? Ou algum azeite
da Grécia, ou Espanha? Que tal aquela sardinha
portuguesa ou biscoito fit da Bulgária? São as gôndolas que dão a volta ao mundo.
Segundo João Claúdio Nunes, diretor da RedeMiX - uma das principais do segmento na Bahia
- ampliar a oferta de produtos importados tem sido
uma meta da rede, que hoje possui mais de 500
itens de vários países do mundo nas prateleiras
das oito lojas voltadas para o varejo. Outras sete
são focadas no atacado.
Para ele, este é um caminho importante para
o segmento, pois aumenta a oferta e consegue reduzir o preço dos produtos, que até há algum tempo eram inacessíveis para o consumidor comum.
“Hoje temos acesso a alguns dos melhores produtos mundiais, tanto na linha de bebidas, como
de alimentos (a exemplo dos pães franceses), a
valores acessíveis, nas prateleiras de nossos mercados”, disse ele. De olho nesta tendência, desde
o ano passado o grupo contratou equipe de con-

sultores e iniciou projeto de importação própria,
que trata desde valores, alfândega até logística de
transporte.
Diretor da RedeMix,
João Cláudio Nunes
A rede já tem exclusividade na Bahia em
dezenas de produtos, como os vinhos argentinos das Bodegas Mosquita Muerta; Del Fin Del
Mundo e da premiada Familia Bianchi; dos portugueses Quinta do Castro; os chilenos Tabali e
Morande; o italiano Zonin, os franceses da região
de Bordeaux, Medoc Languedoc e o sul africano Footprint, entre outros. “Sem dúvida estamos
qualificando o mix de nossas lojas e agregando
valor à experiência de compras de nosso consumidor. As nossas lojas oferecem o mundo aos
clientes”, brincou ele.
Pela compra direta dos produtos com os países produtores, a redução dos custos do valor
final pode chegar a 50%. “Certamente estamos
hoje em um cenário positivo para os clientes, que
conseguem opções e preços melhores de produtos variados. Nosso objetivo é ampliarmos este
mix e realmente sermos uma rede diferenciada,
com lojas conceito, acolhedoras, capaz de suprir
as necessidades do consumidor mais simples
ao mais exigente”, afirma o diretor da RedeMiX,
João Cláudio Nunes.

João Cláudio diz que importação direta diminui os custos
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ANIVERSÁRIOS,
CONVÊNIOS,GUIA
DOS FORNECEDORES

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

GRUPO DE REPRESENTANTES QUER
EVOLUIR PARA ASSOCIAÇÃO
O Grupo de Representantes
está estudando a possibilidade de
se transformar em uma associação
representativa oficial, com CNPJ,
estatuto e regimento. Com esse
intuito, dez membros do grupo se
reuniram na sede da Associação
de Agentes de Distribuição do Estado da Bahia (Asdab), no dia 2 de
junho.
Eles foram recepcionados por
Roberto Spanholi, que lhe deu as
boas-vindas; o vice-presidente do
SindAtacado e membro do grupo,
Leninho Sampaio; e pelo gerente
executivo, Emerson Carvalho. Na
oportunidade, eles, também, disponibilizaram a sede da entidade
para que o grupo fizesse as suas
reuniões.
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De acordo com Jorge Garcia,
porta-voz, os seus componentes
do Grupo de Representantes decidiram legalizá-lo, para melhor
encaminhar as demandas dos representantes comerciais ligados
ao varejo alimentar. Não descartam, inclusive, a possibilidade de
lutarem para assumir o sindicato
da categoria, que se encontra em
situação fragilizada.
As
ideias
estão
sendo
amadurecidas e, brevemente, o
Grupo de Representantes tomará
uma decisão. Por outro lado, eles
acham salutar e decisivo o apoio
da Asdab, que está incentivando
a formalização de associações e,
portanto, já colocou à disposição
do grupo, toda sua estrutura.

02 Alan Souza do Nascimento
CASA SANTANA COM. DE ALIMENTOS
02 Carlos André Nunes Viana
MEGA BOM ATACADO E VAR.DE ALIMENTOS
02 Luana Santos Pimentel
J.L PIMENTEL COMERCIAL ALIMENTOS
04 Aildo Sampaio de Oliveira
PORTAL FORT COMÉRCIO DE ALIMENTOS
04 Fábio Rubes Souza Andrade
SALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
06 Bernadete de Andrade
ESTRELA DO VALE MINIMERCADO
06 Joseane Oliveira
DARCI MEDEIROS GOMES
06 Paulo Roberto de M. Gomes
SOCOCO S.A.- INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
06 Sezíbio Nunes
TEIU INDÚSTRIA E COMÉRCIO
07 Antônio Mendes Bitencourt
ATACADÃO CENTRO SUL
07 Camila Maia Santos
C & M SANTOS ALIMENTOS
07 Danilo Passinho Oliveira
GALERIA DOS PÃES COMERCIAL
08 Maria das Graças P. Cerqueira
MARIA DAS GRACAS P. CERQUEIRA
09 Leonardo Fillinto Carmo de Oliveira
FORT SUPERMERCADO
10 Maria Cleusa Lôbo
DB COMÉRCIO DE FRUTAS
10 Raimundo Carmo Santiago
RRK COMERCIAL DE ALIMENTOS
11 Erivaldo Silva Bispo
ERIVALDO SILVA BISPO
12 Joel Feldman Júnior
QUALITY SUPERMERCADOS
13 Argemiro C. Melhor Filho
MELHOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

15 Josué Teles de Araújo
MIXBAHIA SUPERMERCADOS
16 João Cláudio Andrade Nunes
COGEALI
19 Marivaldo Pinto dos Santos
M. P. S. COMERCIAL
19 Victor Oliveira
CANAA COMÉRCIO DE ALIMENTOS
21 Cláudio Jannini Mano
B3Z MÍDIA PUBLICIDADE
21 Jean Sodre A. Cruz
SERVILAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS
22 Alex Costa Martins
NOVO VAREJO COMERCIAL DE ALIMENTOS
25 Edvaldo Pereira de Oliveira
MIX OLIVEIRA SUPERMERCADO
25 Lúcia de Almeida Lacerda
SANTOS E. LACERDA COMERCIAL
26 Luís Cláudio R. Conceição
QUIMIX COM. DE PRODUTOS E ALIMENTOS
26 Sheylla Senna Souza
LA DE CASA INDÚSTRIA E COM. DE ALIMENTOS
27 Antônio Tadeu Muterle
ANTÔNIO TADEU MUTERLE & CIA
27 Marcus Vinícius Pereira da Silva
M E A REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS
28 Dailson Elson de Oliveira
DAILSON ELSO DE OLIVEIRA E CIA
28 Fernando Júnior
REDE SUPERMIX
28 Rosvaldo Jacques Casagrande
SUPERMERCADOS CASAGRANDE
29 Sandra Silva Maia Santos
S. S. M. SANTOS COMERCIAL
31 Daniel Muricy
LOGIC SOLUÇÕES LOGÍSTICAS
31 Joelane Fabiana do Carmo Andrade
SALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
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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, Itaigara e Bela Vista (Mantenedora Empreendimentos 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 parcelas de março a novembro da anuidade
escolar, para cada um dos filhos e/ou dependentes 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 AQUARIUS - (Mantenedor Centro Escolar
Aquarius Ltda) Descontos no percentual
de 10% (dez por cento), a partir do ano letivo de 2018, para pagamento até os seus
respectivos vencimentos, sobre as parcelas de março a novembro da anuidade
escolar, para cada um dos filhos e/ou dependentes legais dos filiados da ABASE,
matriculado(s) e/ou a serem matriculados
regularmente nas séries oferecidas pelo

COLÉGIO SÃO PAULO - (Mantenedor Colégio São Paulo - Estabelecimentos
de Educação Ltda) Descontos, com vigência a partir do ano letivo de 2018, no percentual de 10% (dez por cento) para cada
um dos filhos e/ou dependentes legais dos
filiados da Abase, matriculado(s) e/ou a serem matriculados regularmente nos cursos
oferecidas pelo Colégio São Paulo, no turno 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 pelo(a) responsável pelo(a) aluno(a) beneficiário(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 Advocacia Empresarial fecharam serviços jurídicos nas áreas de direito comercial, civil,
trabalhista e tributário. Contato: (71) 33423884 ou por e-mail fiedra@fiedra.com.br.
NOGUEIRA REIS ADVOGADOS
- Especializado em direito tributário. Contato: (71) 3555-3099/Fax. (71) 3555-3080
ou por e-mail secretaria@nogueirareis.
com.br.
PESSOA & PESSOA ADVOGADOS ASSOCIADOS - Concede aos

associados Abase serviços advocatícios
com preços bastante vantajosos, bem
como, sistema de consultoria on-line. Contato: Valton Doria Pessoa - (71) 3176-4173
- valton@pessoaepessoa.com.br - www.
pessoaepessoa.com.br
DESENBAHIA - Linhas de Financiamento ao Público Supermercadista - a Abase,
consciente de seu papel agregador e institucional perante a classe supermercadista 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 disponíveis na agência baiana de fomento.
CentWWWral de Relacionamento com
Clientes: 0800 285 1626 - Gerência de
Negócios de Salvador e RMS - (71) 31031002 / 9-9627-1006 (Marko Svec) - Gerência de Negócios de Feira de Santana - (75)
3221-2153 / 9-9981-7666 (Ricardo Valois) - Gerência de Negócios de Vitória da
Conquista - (77) 3424-1600 / 9-9968-3876
(Edson Sobrinho) - Gerência de Negócios
de Barreiras - (77) 3611-3013 / 9-99683961 (Renato Freitas) - Gerência de Negócios 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)

ATACADO / DISTRIBUIDOR

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

Colégio Anchieta (ANCHIETINHA – Aquarius), no turno vespertino, sendo válido o
referido desconto, apenas a partir do mês
em que ocorrer a solicitação pelo(a) responsável legal pelo(a) aluno(a) beneficiário(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 .

PEOPLE PRODUÇÕES - Oferece:
Equipamentos de sonorização, iluminação,
balcões promocionais, projeções entre outros, 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

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.

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

HONDA IMPERIAL - Oferece carros
novos para nossos associados com desconto 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 - Contato: Ivana: (75) 3223-3771 / 0800 722
3771. www.itapconsultoria.com.br - itap@
itapconsultoria.com.br

Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@
uol.com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.

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

DISTRIBUIDOR

BANCO DO NORDESTE – AQUI O
DESENVOLVIMENTO DÁ CERTO! - Venha e confira nossas vantagens.
Contato: Superintendência - BA Tel.: 34027511 - Célula de Negócios / Shirley Carvalho. shirleycm@bnb.gov.br
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Para oferecer aos nossos associados convênios que beneficiem seus negócios, estamos reavaliando os antigos convênios
| (71)
2021
e ampliando o leque de opções oferecidas. Aguardamos suas sugestões através do MAIO
telefone:
3444-2888.

INDÚSTRIA

Convênios

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: Laticínios Davaca.

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

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

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

diskbananas@hotmail.com • Produto: banana.

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

Happy Day Bomboniere - André Luiz
Borges Santos • (71) 3234-4757 • andreborges67@hotmail.com • Produtos: Artigos de
bomboniere e bebidas.

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

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

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

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

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

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

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

- Contato: Eriadne Almeida • Telefone: (71) 38788000 • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br •
Produtos: Cervejas, Refrigerantes, Sucos, Água
mineral e Energéticos.

Brascom - José Jorge Pereira Abreu • (75)
3625-5877 • comercial@brascomdonordeste.
com.br / jose.bittencourt@brascomdonordeste.
com.br • Produtos: Detergente em pó, desinfetante, 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 • Produtos: Polpa de Frutas, vegetais congelados, sobert
de açaí..
Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A

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

Campanella - Responsável: Santino Rodrigues - Tel: (71) 3451-3936/1623 - E-mail: ssa.
campanella@gmail.com - Produtos: Queijos, Iogurtes, 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@saudali.com.br•Produtos: Suínos in natura e derivados industrializados.

Melhor Distribuição
Tel: (71) 3230-6113 • Contato : Argemiro Filho
• melhor.alimentos@hotmail.com • Atacado
distribuidor de alimentos
San Diego Comércio de Mercadorias Ltda. - Contato: Lauro Azevedo - Tel.
(71) 3018-0333 - Produtos: Alimentícios, Limpeza, 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.

Fruticultura Ecológica do Nordeste S.
A. - Produtora e Distribuidora de Frutas (Bananas
e Outras) - Telefone: 71 3334-3099 - e-mail: frutecon@frutecon.com.br
Guanabara Indústrias Químicas - comercialguanabara-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, Parafina, Desod. Liquido Rubi, Tira Manchas Bless,
Sachets perfumados Rubi.
Gujão Alimentos - Dário M. de Oliveira - (75)
8106-9930 • darioneto@gujao.com • www.gujao.
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Indústrias Reunidas Raymundo da
Fonte - Valdiney Maciel de Oliveira - vendasbahia@rfonte.com.br - Tel: (71) 3390-1800, (71)
3418-8058 • Produtos: vinagre, sabonete, água
sanitária, álcool, desinfetantes e desodorantes.
Indústrias Anhembi - Q’boa - Michael Oliveira (71) 2109-7999/ 7546-0418/ (71) 9213-2586/
(11) 97546-0418 • michael.oliveira@anhembi.
ind.br • Produtos: Água Sanitária, Alvejante Perfumado, Alvejante com Detergente, Amaciante e
multiiso.
La de Casa Indústria e Comércio de
Alimentos - Contato: (71) 3369-7964 • produtos: 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

PRESTADORES DE SERVIÇOS

AGÊNCIA 4P MKT SERVIÇOS PROMOCIONAIS - (71)99187-0377 | e-mail:comercial5@4pmkt.com | Serviços de terceirização de
mão de obra, promotores compartilhados, fixos,
exclusivos, roteiristas e feiristas, repositores, degustadoras e ação de promoção de vendas em geral.
Ar Frio S. A. Armazéns Gerais Frigoríoficos - Adriano Rocha - (11) 9 8422-7722 • arocha@arfrio.com.br • Armazenagem frigorificada,
congelada, resfriada e climatizada.
Bomfim Contabilidade e Auditoria - José
Wellington - (71) 3251- 8050 • financeiro@bomfimnet.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 melhor 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 – Empresa de contabilidade empresarial com Certificação
da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-9606 - email:-
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Limiar indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente
Comercial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - comercial@grupolimiar.com.br - www.grupolimiar.
com.br

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.

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

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.

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 farinha 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, descartáveis, vinagres, achocolatados (liquido e pó), molho
de pimenta e molho inglês, chá e cereais de milho.
Mico´s - Tel: (71) 3622-2395 • Produtos e Serviços: Produção e comercialização de Snacks de

controller@controllerassessoria.com • Serviços:
Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito
tributários; Planejamento tributário e Holding familiar
• www.controllerassessoria.com.
Eduardo Dornelas Advogados Associados - Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@eduardodornelas.com.br • Serviços Advocatícios.
Gestão Automaçâo Comercial • Contato
Marcelo Figueiredo - comercial@gestaosc.com.br
Telefone Comercial - (71) 3418-0900 (71) 9 96288772 • www.gestaosc.com.br • Representações,
Software ERP, Software para supermercados e varejo em geral, Software para gestão de armazenagem e Consultoria.
Icatu Bahia - Tel: (71) (71) 3594 5300 - Contato: 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: armazenagem, transporte e distribuição, cross-docking,
paletização e etiquetagem de produtos, separação
(picking), embalagem (packing), montagem de kits e
unitização, entre outros.

Belas Marcas Representações – Salvador/Ba
- Contato: Fernando Hora (71) 3382-4196 belasmarcasrepresentacoes@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), Termoplast Embalagens (sacolas plásticas, bobina, filme), Sâmara (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), Arima (redes plásticas, sacos de polipropileno), Guardanapo
Nobre (guardanapos, papel higiênico, papel toalha), Macrofilm (filme esticável em bobinas).

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 Espírito 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 Quimica) - 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, Desinfetante, Gel Pinho, Gel Floral, Multi-Uso Amaciante.

Promo Prime Serviços e Promoções Contato : Fábio AndrAade • Tel.: (71) 3141-4466 /
99316-0162
Email: comercial@promoprime.com.br • Produtos
ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustadoras, Ações de vendas.
Produtos ou Serviços: Promotores, Repositores, Degustadoras, Ações de vendas. Próton Sistemas – Tel:(75)2101-3744
proton@protonsistemas.com.br • www.protonsistemas.com.br • Representações: Software ERP,
Software para Supermercados, Software para gestão 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 Balanças Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel: (71) 33342099 • starbalancas@starbalancas.com.br - Serviços: 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 • Serviços: Marketing Promocional, produção de eventos, locação de material promocional, locação de
equipamentos audiovisuais, comunicação visual.

Creditar Representações - Contato: Tenysson Lima
• Tel.: (75) 9 8229 6653 - creditar.vendas@gmail.com - Local: Feira de Santana/BA • Produtos: Representadas: Leitissimo 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.

REPRESENTANTES

com • Produtos: frango congelado.

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; Vinagre Camarão, Goiabada Julieta, Creme de goiaba Hada,
Feijão Padrão.
Edjéferson Representações – Edjéferson Silva de
Souza • (71) 98201-3848 / (71) 98769-5390 • E-mail: edjefersonsouza@hotmail.com • Serviços: Etiquetas – Rótulos,
etiquetas para balança, ribbons. Embalagens: Sacos, sacolas, filmes, guardanapos personalizados, imãs de geladeira
e bobinas. Caixas: Pizza, torta e diversas.
Disbrarroz – Distribuidora Brasileira de Arroz Ltda. - Valfrides Tadeu de Freitas (71) 3341-1809 • disbrarroz@terra.
com.br • Representações: arroz Saman, feijão Kicaldo, óleo
de girassol Angel, composto de girassol Campeoncito, sacos 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 procedência do produto.
Fortuneto Representações - (71) 33440809/98726-6070/98899-6070 – Fortunato Neto Representações: 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. fmotagoulart@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, defumados, 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 • Produtos: Velas Luz Divina, Sabão Guanabara, pedra sanitária,
querosene, sachet perfumado, desinfetante líquido, antimofo, tira manchas, cera líquida.
J N Sobral - Contato: Marcos Sobral - Tel: (71) 32428034 - e-mail: jnsobral@terra.com.br - Produtos: Charque
Bertin
Jaceli Comércio e Representações Ltda.
- Contato: Célio Carvalho • Tel: 71 3251-4747 Fax: 30133167 • 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, Estrelina 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 Martins (71) 3252-6939/ 3252-0121 • bjm@veloxmail.com.br e
controladoria@jmmartins.com.br • Representação comercial da Indústria Reunidas Raymundo da Fonte, ASA (Vitamilho e Palmeiron), Italac, Nutriday e Biscoitos Capricche.
Jompassos & Cia - José Oldegar M. Passos (71)
3273-8110 • oldegar@jompassos.com.br • Representações: Josapar, Bunge, Melitta e Palmeiron
Karis Representações - Antônio Joaquim Júnior (71)
3503-0606 • junior.bahia@itambe.com.br • Representações: Itambé
Laticínios Tirolez - João Osmário - (71) 99908-1290
(escritório) - 99983-2001 (João Osmário) - Produtos: Queijos 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, expositores em madeira, protetores e bancada inox.
M&A Representações - Marcus Vinicius Pereira da
Silva • vendas@marepresentacoes.com.br • (71) 32404048 • 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 • Representações • 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
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e Serviços: Palmito Natuvalle, Guarathon, Azeitonas Diza,
Dentalclean, Lâmpadas Golden, Babyloo.
Original Marcas - Roberto Garrido • Telefax:(71) 30162020 / 99633-6060 • originalmarcas@terra.com.br • Representações: 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 Canoinhas (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: Produtos Veneza, Aguardente Rio do Engenho, Frigorífico
Saudali.
Representações Riograndense - Jorge Garcia
(71) 3273-8120 • (71) 9141-6606 • riograndense@riograndenserc.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, Jonquinho, Mineirão, Mineirinho, MB).
RMC&A Representações Ltda. - Contato: Rochane Costa Caires - Tel: (71) 3419-0054 Fax: (71) 3322-4788
Cel: (71) 9611-6363 • E-mail: rmcbahia@gmail.com • Representações: 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; Azeitonas; Atum importados, etc.); Queijos Rafit (Gran Formagge, 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 • Empresas 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/Marcos 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 descartáveis, 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 parmesão ralado Vale da Canastra e Relíquia da Canastra e
manteiga Vale da Canastra ), Total química (produtos de
limpeza – marca Sanol, automotivos – marca V8, cosméticos infanto juvenis – marca 0a2, linha pet - marca Sanol
Dog e Kdog) CRS Brands ( marcas Cereser, Dom Bosco,
Cortezano, Chanceler, Vodka Kadov e Massimiliano), Fugini alimentos (atomatados, conserva, molhos, vegetais e
doces).
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É PRECISO
DESCRIMINALIZAR
A ATIVIDADE
EMPRESARIAL !!! (*)
IZAAK BRODER
Advogado tributarista, sócio do Nogueira Reis Advogados

Já milito na seara tributária há quase 25 anos e
ao longo de todo esse tempo vivenciei diferentes formas de
cobrança realizadas pelo fisco federal, estadual e municipal
daqueles contribuintes que se encontram em situação de
inadimplência fiscal.
Cito, como exemplos, as representações fiscais
para fins penais instauradas pela Receita Federal do Brasil
com base no Art. 83 da Lei nº 9.430/96, bem como as
diversas medidas administrativas aplicadas pelo Estado
da Bahia que, amparadas pela Lei Estadual nº 3.956/81,
resultam na interdição de estabelecimentos, apreensões
de mercadorias, impedimento de emissão de documentos
fiscais, descredenciamentos, perda de benefícios fiscais,
além da negativação dos nomes das empresas e de seus
sócios, tudo isso para, por vias reflexas, levar o empresário
a pagar o débito tributário que, muitas vezes, mostra-se
indevido.
Não raros foram os excessos cometidos pelos
Entes Tributantes na utilização de tais expedientes ao longo
de todos esses anos, o que já levou o Poder Judiciário a,
quando acionado, reconhecê-los e desfazê-los em diversas
oportunidades, inclusive reconhecendo o dano moral sofrido
pelo Comerciante.
De uns tempos para cá, além dessas já conhecidas
e desproporcionais “formas de cobrança”, a Sefaz/BA, em
especial, passou a se utilizar rotineiramente de procedimentos
de natureza criminal para forçar a imediata regularização
fiscal, podendo-se citar, apenas a título de ilustração, a criação
de diversos órgãos estaduais de combate à “sonegação
fiscal”, como o Comitê Interinstitucional de Recuperação de
Ativos (CIRA), o Grupo de Atuação Especial em Combate à
Sonegação Fiscal (GAESF) e a Delegacia Especializada no
Combate aos Crimes Econômicos e Contra a Administração
Pública (Dececap).
Já tive a oportunidade de acompanhar muitos
clientes em interrogatórios realizados no âmbito de tais
órgãos, com a oitiva realizada por Delegados e Promotores,
e o receio dos Empresários, nas implicações criminais
decorrentes de suas atividades, é tão grande que,
quando possível, é feito um sacrifício financeiro pessoal
para regularização de “dívidas” da empresa onde detém
participação societária e que, muitas vezes, são plenamente
questionáveis tanto quanto ao mérito quanto pelos encargos
financeiros em excesso.
Não se está a criticar, de forma alguma, a existência
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e funcionamento dos
referidos órgãos de fiscalização e repressão, pois é inconteste
que seus agentes vêm trabalhando incansavelmente para
combater e reprimir diversos crimes contra a ordem tributária,
evitando a concorrência desleal e dando efetividade na
recuperação de ativos financeiros de titularidade do Estado
contra aqueles que, deliberadamente, envolvem-se em
algum tipo de fraude fiscal.
O que se traz à reflexão, no momento, é que na
grande maioria das vezes o não pagamento dos impostos
não decorre de nenhuma “sonegação fiscal”, tratando-se,
em verdade, de momentânea incapacidade financeira,
normalmente agravada em períodos de crise econômica
(como a atual, decorrente da pandemia do Coronavírus), bem
como por possíveis e justas discordâncias jurídicas quanto à
incidência tributária pretendida pelo Fisco, em um sistema de
apuração fiscal extremamente complexo e dispendioso.
Infelizmente, procedimentos para apurar crimes
contra a ordem tributária ganharam força após a decisão do
STF (RHC nº163.334), em dezembro de 2019, que permitiu
a prisão do devedor de ICMS que declara e deixa de recolher
o tributo de forma contumaz e dolosamente.
Por outro lado, a jurisprudência do próprio
STF é pacífica no sentido de expressamente vedar as
denominadas sanções políticas, pelas quais o Fisco se
utiliza de instrumentos de coação para forçar o contribuinte
a pagar os tributos (Súmulas 70, 323 e 547), bem como os
Tribunais já vêm entendendo que a configuração do crime
de apropriação indébita tributária exige a comprovação da
intenção apropriativa e do inadimplemento contumaz (não
eventual) do agente, aspectos que devem ser analisados em
cada caso concreto.
Somente aqueles empresários que já foram alvo de
procedimentos criminais sabem o peso do poder do Estado
e a aflição que enfrentam no campo comercial, pessoal e
familiar, sendo preciso, com urgência, “descriminalizar” a
atividade econômica, identificando, com clareza, quais fatos
devem ser tipificados pela legislação como ilícito penal,
passível, portanto, de processo criminal.
É a velha máxima: “É preciso separar o joio do
trigo”, ou seja, aplicar o processo criminal para aqueles que,
de fato, cometem crimes e as organizações criminosas e abrir
espaço para aproximação do Estado com os verdadeiros
empresários que buscam, em essência, a manutenção e
desenvolvimento de suas legítimas atividades comerciais.
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STF PODE SEPULTAR O USO DA
FIANÇA NOS CONTRATOS DE
LOCAÇÃO COMERCIAL
ERMIRO FERREIRA NETO
Doutorando (USP). Professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito. Sócio
de Fiedra, Britto & Ferreira Neto Advocacia Empresarial

Em março deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência
de repercussão geral na seguinte questão: o
único imóvel do fiador pode ser executado para
pagamento de dívida de aluguéis do locatário
na locação comercial? Ao responder esta
questão, o STF poderá sepultar uso da fiança
nestes contratos, o que exigirá do mercado em
geral, e dos supermercadistas em particular, a
adoção de outras modalidades de garantia.
A questão tem como pano de fundo a
Lei n. 8.009/90, que trata do bem de família.
Como regra, o único bem imóvel do devedor
não pode ser executado para pagamento de
dívidas. Esta regra deve ser excepcionada no
caso do fiador da locação: ele pode perder o
único bem imóvel em razão de um débito do
locatário.
O STF decidirá se esta regra é constitucional ou não. Em inúmeros casos, fiadores
alegam que a lei do bem de família, neste ponto, é contrária à Constituição. Ao proteger o locatário (que não pode perder seu imóvel, se o
tiver) e não proteger o fiador (que pode perder
seu imóvel), a lei violaria neste ponto o direito
à igualdade, já que os dois sujeitos estariam
sendo tratados de modo desigual. Por outro
lado, a regra que deixa o fiador sem proteção
também violaria o direito à moradia, já que imporia a perda do imóvel em razão de uma dívida comercial.
Em julgamento anterior, no ano de
2006, o STF já havia decidido que a regra é
constitucional. O julgamento se deu por maioria, contra os votos dos ministros Eros Grau,
Carlos Ayres Brito e Celso de Mello. Como
tese central, a Corte considerou que a proteção da moradia do fiador poderia acarretar
em aumento geral dos aluguéis, já que sob
maior risco os proprietários seriam obrigados
a transferir este ônus para os locatários.

Existem sinais, contudo, de que
esta tese pode ser revista. Em julgamentos recentes, a 1ª e a 2ª Turma do STF
consideraram que a tese anterior não abrangia
a locação comercial. Neste caso específico, a
moradia estaria sendo vulnerada a pretexto de
garantir uma dívida comercial, o que permitiria
afastar o precedente anterior da Corte. Ao se
manifestar em maio deste ano sobre o tema, o
Ministério Público considerou que o fiador não
pode perder seu imóvel nestes casos, em mais
um sinal relevante de que o STF pode rever o
seu entendimento.
A mudança de posição da Corte seria
um golpe mortal no uso da fiança nas locações.
Para além de praticamente proibir o seu uso
nas locações comerciais, locadores de imóveis
residenciais se perguntarão se o STF, à frente,
também estenderá a tese às locações residenciais. Por receio ou por prudência, certamente
muitos locadores não aceitarão mais a fiança,
o que deverá levar a um aumento exponencial
no uso de outras modalidades, como a caução
e o seguro-fiança.
O tema ainda não tem data para
julgamento. Desde já, porém, algumas precauções devem ser tomadas: (i) ao aceitar um
fiador, deve ser verificado se ele tem mais de
um imóvel; (ii) se sim, os imóveis devem ser
devidamente descritos no contrato, colhendose declaração de que não há exercício de
moradia neles; (iii) havendo apenas um
imóvel, independente de exercício de moradia,
recomenda-se, por prudência, obter outros
meios de garantia, como o depósito de até
3 aluguéis ou a constituição de segurofiança; (iv) por fim, o locador deverá avaliar
a possibilidade de manter o contrato sem
garantia, o que permitirá a liminar de despejo
em caso de necessidade de ação judicial para
a retomada do bem.
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ALMOÇO ENTRE AMIGOS
Após quase um ano, finalmente, Pedro
Barreto, fundador do G 21, recebeu a revista
com a reportagem comemorativa dos 30 anos
do Grupo 21. Noberto Araújo, amigo de longas
datas de Pedro, convocou nós da Super Revista,
Benneh Amorin, e mais os membros do Grupo,
Ângelo e Borba, para um almoço, que aconteceu
no Restaurante Volpi Passeo, em 14 de maio
último. Aliás, o almoço foi recheado de muitas
e agradáveis conversas, que para variar, tinha
sempre boas e saudosas recordações de Seo
Mamede Paes Mendonça. Apareceram histórias
e causos do arco da velha. Observando todos
os protocolos, ficamos de repetir esse almoço,
já com mais integrantes, como, por exemplo,
cobrou Leninho Sampaio, em telefonema.

ABASE PARABENIZA TRABALHADOR
A Abase - Associação Baiana de Supermercados, juntamente
com o Sindsuper, parabenizou os trabalhadores de supermercados
e de todos os outros ramos econômicos, pela passagem do Dia
do Trabalhador. O segmento supermercadista em todo Brasil
e, em particular na Bahia, forma um contingente de milhares de
trabalhadores, que segundo a Abras - Associação Brasileira de
supermercados - chega a quase 1,9 milhão de postos de trabalho. A
Abras informa ainda que os supermercados representam 83,7% da
comercialização de produtos de primeira necessidade para os lares
brasileiros.

REDEMIX LANÇA AVATAR RÊ
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Alinhado com as tendências do mundo digital, um dos principais grupos de varejo
de alimentos da Bahia, a RedeMix, lança o atendimento virtual para interagir com o
consumidor em todas as plataformas de comunicação da rede. A idealização da Rê,
uma baiana, formada em publicidade, de 35 anos, decidida e independente, para ser
a voz da marca, foi concebida após longos meses de pesquisa do perfil do cliente do
grupo. Rê chega para atuar em todas as plataformas virtuais do grupo, como o instagram, facebook e Linkedi n.
“A aposta em robô que personifica tão bem as características de nosso cliente é
para proporcionarmos um atendimento humanizado, um compartilhamento de informações mais leve e efetivo”, disse o diretor da rede, João Cláudio Nunes. De acordo
com ele, a principal função da Rê será agregar conhecimento, experiências e soluções
para todos os clientes, em especial no período de Natal. A atendente virtual é mãe de
um filho pequeno, independente e sempre de bem com a vida, vai atender via chatbot,
incluindo área de delivery, SAC e ofertas.
Casada e mãe de um filho de 2 anos, Rê adora seu trabalho, mas não abre mão
de ter tempo para se divertir. Gosta de ver filmes na Netflix, ir à praia nos finais de
semana e, de vez em quando, ir a festas – sobretudo no verão. Ela também gosta de
reunir os amigos em casa, e, semanalmente, quando vai ao mercado, compra petiscos
e bebidas para consumir com o marido após um dia cansativo de trabalho.
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