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CONEXÃO COM
O CLIENTE
O ano passado foi marcado
pela consolidação das mudanças
que se iniciaram em 2020: Trabalhar em casa, buscar facilidades
ao adquirir produtos e serviços são
exemplos dessa alteração de comportamento das pessoas. As mudanças com a era digital, alteraram
as relações entre as empresas e o
cliente, surgindo na sociedade uma
busca por qualidade de vida.
Os consumidores aumentaram suas expectativas em relação
aos produtos e serviços e cresceram suas exigências, com a pandemia e a revolução digital. Porém,
mesmo em um ambiente online, as
pessoas ainda desejam experiências mais humanas, preferindo assim um ambiente híbrido, no qual se
insere a experiência presencial.
Além do avanço tecnológico
em diversos setores, o mercado tem
se transformado substancialmente,
para se adaptar a uma realidade
mais dinâmica, focada na comodidade do cliente, agilidade dos serviços e preocupada com a segurança
de dados.
As empresas devem estabelecer estratégias de como interagir
com o cliente, para estar sempre interligado ao consumidor do início ao
fim de sua experiência de compra.
É importante envidar esforços no
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HUMBERTO SOUZA • Presidente da Abase
presidencia@abase-ba.org.br

desenvolvimento de ações pautadas
na potencialização da conexão humana. Os consumidores continuam
valorizando preço e qualidade, mas
aumentou o grau de exigência quanto
aos critérios de aquisição.
Com a grande quantidade de
opções que o comércio online oferece é preciso muito mais do que descontos, é preciso entregar uma experiência para criar uma conexão com o
cliente.
O caminho percorrido pelo
cliente, desde a decisão de adquirir,
até o pós-venda deve ser uma experiência inigualável para o consumidor. Por isso não se esqueça de que
o cliente escolhe comprar com você
pela identificação que ele teve com
sua empresa. Os consumidores buscam uma conexão emocional com as
empresas e exige uma postura ética
e politizada, que esteja de acordo
com seus valores pessoais.
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Benneh Amorin

Concluintes ostentam, com orgulho, os seus certificados

APLICATIVO ABASE CAPACITA FACILITA
ACESSO DE JOVENS AO VAREJO
Para dar melhor acesso aos jovens que
desejam ingressar no setor de varejo, o programa
Abase Capacita lançou um aplicativo que o candidato pode se inscrever nos treinamentos e se
qualificar para poder se candidatar a uma vaga
de trabalho no setor de supermercados da Bahia.
De acordo com Mauro Rocha, superintendente
da Abase, o programa foi criado para dar chances
ao jovem em seu primeiro emprego e o setor de
supermercado tem como a sua característica empregar mão de obra jovem. “Normalmente o que
acontece é que esse jovem que ainda não trabalhou e busca pelo primeiro emprego não tem noção de como é trabalhar no varejo de alimentos.

E o nosso objetivo é absorver essa mão de obra,
mas já um pouco qualificada”, conta.
Mauro Rocha ressaltou que a Diretoria
da Abase apresentou o programa Abase Capacita
aos seus associados e hoje já se encontra com a
segunda turma. “Formamos a primeira turma com
17 alunos e, destes, já conseguimos empregar
sete. Agora estamos com uma segunda turma
com 22 alunos”.
Indagado de como é feito o Abase Capacita, Rocha respondeu: “O programa Abase
Capacita é feito através de treinamento presencial
aqui no auditório da sede da Abase. No curso o
aluno participa de dois módulos, sendo o primeiro
Higiene e Manipulação de Alimentos, ministrado
pela instrutora Priscila Aguiar. No treinamento é
passado para o aluno uma visão de como manipula os alimentos dentro do supermercado. Já
o segundo módulo, de atendimento ao cliente, a
instrutora mostra aos cursistas de como se deve
atender os clientes dentro das lojas. Sabemos
que o cliente satisfeito retorna à loja e com essas
noções o aluno já começa a adentrar no mundo
do varejo”.
O terceiro módulo é ministrado por doutor Rodrigo Lima, advogado do Fiedra, escritório
de advocacia, parceiro jurídico da Abase. Nesse
módulo, segundo Mauro Rocha, é transmitido aos
alunos as noções dos principais conceitos dos di-

reitos básicos do consumidor. “É
importante que todos que trabalham no setor de supermercado
tenham uma noção exata do
Código de Defesa do Consumidor para assim ficarmos atentos
em atender bem o nosso consumidor e saber de seus direitos e
deveres”.
O aluno sai do curso
teórico com uma carga horária
de 16 horas e com noções dos
principais pontos para se trabalhar no setor de supermercado e
depois do treinamento na Abase, o aluno vai fazer um estágio
de vinte dias dentro de uma das

lojas de supermercados associadas à Abase. “Fizemos um
convênio com nossos associados e esses alunos fazem um
estágio no período de 4 horas
diárias, durante 20 dias, completando um ciclo de 80 horas
e somados com as 16h de aula
teórica, encerramos o ciclo de
96 horas”.
Para esse acompanhamento, segundo informou
Mauro Rocha, a Abase tem um
profissional de recursos humanos que supervisiona todo esse
trabalho em campo e cada candidato é supervisionado por um
gestor ou gerente de loja que
está o acompanhando durante
o estágio. “O que percebemos é
que o aluno quando termina todos os módulos do treinamento
sai com uma noção muito mais
clara de como é que se deve
trabalhar no ambiente do supermercado”.
Como se candidatar
a uma vaga no curso
O aluno se candidata
ao programa Abase Capacita
por meio do APP e precisa já ter
cursado o segundo grau. Logo
depois de ser feita uma pré-seleção pela analista de recursos
humanos da Abase, são chamados os selecionados para participar do treinamento. Conforme
Mauro Rocha, o curso não tem
custo nenhum para o aluno.
“Quando selecionado, o aluno
recebe uniforme, vale-transpor-

te e tíquete alimentação. Durante todo o período das 96 horas
de curso, o aluno apenas vai se
dedicar a essa atividade sem
custo nenhum para ele ou a sua
família”.
O superintendente da
Abase falou ainda do sucesso
do programa Abase Capacita e
sobre a possibilidade de crescimento profissional que o setor
oferece. “Estamos muito felizes
com o resultado do programa
e entendemos que é a melhor
forma de dar oportunidade para
esses jovens que estão começando no primeiro emprego.
A Abase quer, cada vez
mais, qualificar à essa mão de
obra jovem e fazer com que esses novos profissionais entrem
no mercado do varejo tendo
uma noção exata de como é o
setor, além de que, sabemos
que esse jovem pode ter uma
carreira brilhante dentro do setor.
A maioria dos gerentes
de lojas começou exatamente
como atendente de alimentos e
foi crescendo na carreira. É isso
que queremos dar a nossos jovens, uma noção mais exata do
setor de supermercados, buscando sempre qualificá-los para
futuramente no decorrer de suas
atividades estarem bem mais
preparados e capacitados para
gerirem as suas funções”.

Mauro Rocha está muito satisfeito com os resultados
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Por Benneh Amorin
FOTOS: Super Revista e Wilson Sabadin

O Restaurante Amado foi mais uma vez escolhido para sediar o jantar de confraternização de final de ano da Abase

ABASE PREMIA LÍDERES DE VENDAS
EM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO
Em noite agradável, a Abase reuniu supermercadistas e fornecedores para um jantar,
cujos objetivos eram, a confraternização e a entrega dos Prêmios Líderes de Vendas. Coordenado pelo superintendente Mauro Rocha, a noite
teve a jornalsita Acácia Lirya, da Rádio Metrópole,
como a mestre de cerimônia, conduzindo o evento com elegância e simpatia. O presidente da
Abase, Humberto Souza, agradeceu a presença
dos convidados, tecendo um rápido comentário
sobre o ano e desejando a todos um feliz evento.
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Mauro Rocha falou da premiação, que
a Abase, com o suporte da Nielsen, realizava
com sucesso, ao tempo em que parabenizou os
vencedores (os ganhadores serão publicados na
próxima edição) em suas categorias. Além dos
supermercadistas, fornecedores e convidados,
prestigiaram o evento, o presidente da Fecomércio, Carlos Andrade; o prefeito de Mata de São
João e ex-presidente da Abase, João Gualberto
Vasconcelos; a vereadora Cris Correia e o vereador Palhinha.

Nesta e nas duas páginas seguintes, flashes dos momentos de confraternização entre supermercadistas e fornecedores
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ASDAB
EM DESTAQUE

EMPRESAS E ENTIDADES
FIZERAM AS DOAÇÕES, QUE
FORAM ENCAMINHADAS
PARA OS QUE PRECISAVAM

Dezenas de toneladas de donativos, água, alimentos etc., foram doados pela Asdab e seus associados

ASDAB FAZ DOAÇÕES DE ALIMENTOS
PARA DESABRIGADOS DAS CHUVAS
A solidariedade é um ato de bondade e
compreensão para se ajudar ao próximo. De
que adianta uma parcela da população usufruir
de riquezas e bem-estar social, se muitas
outras pessoas estão precisando da sua ajuda
e solidariedade. Pois é, são nos momentos
difíceis, que pessoas, empresas, instituições
etc. têm a oportunidade de demonstrar que
vale a pena viver com amor no coração para
ajudar ao próximo, pessoas ou comunidades,
em momentos de necessidade. Foi assim que
a Associação dos Agentes de Distribuição
da Bahia (Asdab), juntamente com os seus
associados, se mobilizou para ajudar aos
irmãos baianos que foram afetados pelas
chuvas que caíram torrencialmente, em vários
municípios da Bahia, em janeiro passado,
deixando um rastro de mortes e desabrigados.
As diretorias da Asdab e do Sindicato
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do Comércio Atacadista e Distribuidores de
Gêneros Alimentícios do Estado da Bahia
(SindAtacado) se mobilizou entre os seus
associados e conseguiu arrecadar recursos,
alimentos, como cestas básicas, água e
diversos donativos, que foram distribuídos
por diversas cidades, beneficiando milhares
de pessoas afetadas pela tragédia. Ilhéus,
Itabuna, Itaberaba, Lagedinho, Lençóis, entre
outras foram cidades que receberam a ajuda
solidária da Asdab. Foram arrecadados, tanto
dinheiro em espécie, quanto alimentos, que
permitiram aos desabrigados, pelo menos,
temporariamente, terem algum alento em suas
vidas. Durante vários dias foram mobilizados
dezenas de pessoas e veículos de vários
doadores, que se deslocaram para fazerem
as entregas dos donativos doados a cada
município.

“Sempre ficará perfume, nas mãos de
quem oferece flores!” Com essa mensagem,
Célia Spanholi resumiu os atos de solidariedade
praticados pela Asdab em prol dos milhares de
desabrigados pelas chuvas que castigaram a
Bahia. Relatou que, como responsável pelo
setor social da entidade, ela, Roberto Spanholi,
(presidente) e o diretor executivo da entidade,
Emerson Carvalho, mobilizaram os empresários
associados e as entidades ligadas ao setor e o
resultado foi fantástico.
Célia Spanholi, que sempre esteve ligada
aos trabalhos sociais de outras diretorias,
disse que foi um momento especial de
grande solidariedade, que realmente fez a
diferença, “além de ser um ato de amor, em
que expressamos a nossa sensibilidade pela
dignidade do ser humano”. Ela acrescenta:
“Essas atitudes têm que se transformar em um
ato corriqueiro, porcurar dar um pouco do que a
gente pode dar aos mais necessitados”.
Movida por esse sentimento nobre, a
Asdab e os seus associados se mobilizaram e
se juntaram também aos esforços desenvolvidos
pela Fecomércio, grande parceira, e o
SindAtacado, para levar um pouco de alento
para os que naquele momento precisavam de
apoio, água e alimentação, principalmente. Para
o sucesso dessa empreitada, justiça se faça, foi
fundamental a dedicação do presidente Roberto,
de Célia e do diretor executivo Emerson.
Eles entraram em contato com os
empresários e as empresas e a resposta foi
expressiva. Célia Spanholi cita como exemplo, a
própria Disalli, que já desenvolve um trabalho de
ação social constante, e a Aurora, que doou, entre
outros itens, muita proteína. Célia salienta que
todos estão de parabéns, associados, entidades
etc., acrescentando que eles é que foram os
verdadeiros protagonistas dessa campanha.
Entretanto, faz questão de destacar o trabalho do
diretor executivo da Asdab, “que foi incansável
nos contatos com todos os doadores”, revelou,
A diretoria da Asdab agradece a todos que
colaboraram com as doações e aqui registramos

Célia e Roberto, juntamente com Emerson, coordenaram a campanha de doação de donativos, água, alimentos etc., da Asdab e SindAtacado para os municípios

algumas que foram feitas em dinheiro pelas
seguintes pessoas e entidades: Antônio Iachel
Marques, Servmed Comercial Ltda.; Sílvio
Aparecido Souza, Consinco S.A; M L de Freitas
Eireli, Distribuidora M L; Asa Branca Indústria
Comercial e Importadora Ltda.; Associação do
Comércio Atacadista do Estado de Alagoas
(Acadeal); Sindicato do Comércio Atacadista e
de Distribuidores do Espírito Santo. Já doações
em alimentos destacamos a da Aurora, Disalli e
Asdab, que totalizaram 17 toneladas, sendo 10
ton. para os desabrigados da cidade de Itabuna;
e 7 ton., para os desabrigados da cidade de
Ilhéus. Foram utilizados os caminhões da Aurora/
Disalli para a entrega.
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VOCÊ TEM FOCO NO
SEU NEGÓCIO?

Fotos Super Revista e
do fotografo Renato Rios

ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados,
mentor, consultor, palestrante, professor e escritor
- @rogeiromachadomentor
Visitando lojas em todo o Brasil, sempre
ouço a mesma coisa: “Aqui, focamos na satisfação
dos clientes”. Já virou um clichê, mas infelizmente
muito distante da realidade e posso provar. As
empresas quando crescem criam procedimentos
e regras para o controle de suas operações, pois
sem isso perderiam o comando do negócio.
Mas ocorre que em alguns casos a
burocracia é tanta que priorizam mais o processo
do que o cliente. Visitando uma loja, que faz
inventário rotativo diariamente, pude observar
que o layout era influenciado pelo responsável
da auditoria para que se tornasse mais fácil o seu
trabalho, pouco importando se isso dificulta a vida
dos clientes.
Quando os clientes são realmente uma
prioridade, ajustamos a loja às suas necessidades
e não às nossas. Fico triste quando entro em uma
loja e vejo os clientes esperando em filas enormes
para pagar, depois alguns supermercadistas se
perguntam porque caem as vendas.
Além de tratar mal os clientes, as filas
diminuem o ticket médio e sabe por quê? Porque
as compras um grande apelo emocional. Com as
estratégias comerciais de cada empresa varejista,
criam-se ações que façam os clientes comprar
produtos por impulso, seja associando produtos,
seja degustando, seja expondo em pontos extras,
divulgando por locutor ou qualquer outra ação.
Se o cliente chega no checkout e
encontra uma operadora de caixa disponível, não
há tempo para desistências. Ao contrário, quanto
mais tempo de espera nas filas, mais racional o
cliente fica e pode desistir de algum item supérfluo.
Em qualquer lugar do Brasil, as pessoas saem de
seus trabalhos e procuram sua loja de preferência
para comprar pão para à noite ou, como o tempo é
curto, para o café da manhã do dia seguinte.
Ora, dez em cada dez clientes preferem
encontrar o pão quentinho para levar para a
sua casa. Eu mesmo não resisto e já começo a
beliscar o pão no caminho para casa. Apesar
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disso, bem na “hora do pão”, das 17h às 19h, o
cliente encontra pães frios, assados previamente
porque: o padeiro entrou cedo e antes de sair
deixa todos os pães assados às 15h; porque uma
esteira do forno está em manutenção há muito
tempo e é preciso antecipar o processo de assar
para dar conta do movimento; porque como não
tem controle de quebra, prefere assar menos e
não correr o risco de sobrar nada; outros.
Quando deixamos um produto “velho”
no hortifruti, tentando empurrar para o cliente e
reduzindo as perdas do setor, nós não estamos
pensando no cliente, que deveria ter à sua
disposição produtos frescos e em bom estado.
Um açougue que processa a carne que já
não está com a qualidade esperada, não pensa no
impacto que pode ter na saúde do cliente.Pensar
nos clientes é realmente ter como obrigação,
como obsessão, como foco, tornar a compra dele
em uma experiência muito positiva, desde a sua
chegada ao estacionamento até o momento que
ele consumir os produtos comprados em sua
residência.
A responsabilidade de quem abre uma loja
e se propõe a comercializar produtos à comunidade
é muito grande. Todo bom comerciante tem
em sua essência a disposição em servir e deve
transmitir isso para seus colaboradores através de
exemplo, de supervisão, de controle.
Muitos se preocupam em ser competitivos
somente nos preços, mas os clientes querem mais,
querem serviço, querem respeito. Principalmente,
respeitar o tempo das pessoas. Tempo hoje é um
ativo escasso, perecível e esgotável. Por isso,
preocupe-se em tornar a compra dele em sua
loja mais fácil, mais eficaz. Que ele encontre os
produtos que deseja comprar com facilidade, que
a equipe o trate com cortesia e que o ambiente, a
atmosfera, seja de paz.
Foco no cliente é o diferencial que pode
garantir o crescimento e a sustentabilidade do seu
negócio.

CONCERTO DO TENOR THIAGO ARANCAM E DO
VIOLINISTA FILIPE EVANS MARCA O LANÇAMENTO
DO CAFÉ RESERVA DO VALE PELA FAMÍLIA ANDRADE
19
19
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FAMÍLIA ANDRADE LANÇA CAFÉ
RESERVA
DO VALE NO ALMACEN PEPE, COM
APRESENTAÇÃO DO VIOLINISTA FILIPE
EVANS E DO TENOR THIAGO ARANCAM
O lançamento do Café Reserva
do Vale, realizado em 10 de fevereiro, no
Almacen Pepe Horto Florestal, em Salvador, foi um sucesso e contou com a participação inesperada do tenor lírico brasileiro
Thiago Arancam, que mora na Itália e já
se apresentou em mais de 40 países ao
longo da carreira. Quem também esteve
no lançamento foi o influenciador digital
baiano, Pedro Valente, embaixador da
marca Reserva do Vale. O artista convidado para abrilhantar o evento, foi o violinista Filipe Evans.
Isaías Neto Andrade, Ana Paula Andrade, Vinícius Rodrigues e Mariana Andrade receberam os convidados e
apresentaram, de forma brilhante, o Café
Reserva do Vale. Na ocasião, os convidados puderam degustar e saber mais sobre
esse café especial, oriundo do município
de Vitória da Conquista (Fazenda São Bernardo) e Barra do Choça (Fazenda Santa
Rita).

Thiago Arancam
A participação de Thiago Arancam abrilhantou ainda mais o evento.
“Nada foi combinado. A presença de
Arancam foi surpresa”, asseverou Vinícius
Rodrigues. Convidado por André Faro, diretor do Almacen, o tenor cantou quatro
canções que geralmente faz parte de sua
turnê, emocionando a todos. O tenor desejou à família Andrade sucesso ao Café
Reserva do Vale e disse que experimentou
o café e aprovou.
Vinícius Rodrigues, sócio-diretor,
aproveitou para agradecer a André Faro
por abrir as portas para o Café Reserva do
Vale e lançar o seu mix de produtos. “Não
poderíamos deixar de agradecer a André
que foi quem abriu as portas pela primeira
vez aqui em Salvador para o Café Reserva do Vale. Começamos com o pé direito.
Fomos muito bem recebidos aqui no Almacen Pepe, onde tivemos uma recepção
calorosa”, finalizou Vinícius.

Homenagem
Homenageado com uma placa
pela família Andrade, pelo seu trabalho
de divulgação do Café Reserva do Vale
nas redes sociais, o influencer Pedro Valente teceu algumas palavras em agradecimento: “Quero agradecer a presença de
todos que vieram aqui ao Almacen Pepe
neste evento tão lindo e para quem ainda não provou nosso café a hora é essa.
É um grande prazer poder representar
a marca e também é uma honra para a
Bahia ter um café da qualidade do Reserva do Vale. Sou suspeito para falar, mas
virei fã e mudei o meu hábito de consumo
de tomar café. É um grande prazer estar
aqui e receber a todos neste grande evento”.
Três décadas de cultivo
A família Andrade cultiva o café
há mais de três décadas, na região de
Vitória de Conquista – Bahia, dotada de
altitude média de 950 metros e clima ideal que favorecem a produção de grão de
altíssima qualidade. De acordo com Isaías
Andrade Neto, sócio-diretor do Café Reserva do Vale, a fazenda onde é cultivado
o Café vem de uma geração que começou com o seu avô e depois deu prosseguimento com o seu pai Isaías Júnior.

“Meu pai já produz café em Vitória da Conquista há mais de 30 anos e
eu e a minha irmã Ana Paula Andrade,
com o aval de meu pai, transformamos o
café que era commodities para uma outra forma de comercialização. Criamos a
empresa Reserva do Vale com o intuito de
colocar esse café que antes era vendido
em commodities, para a mesa do nosso
consumidor e resolvemos industrializar
esse café e colocar diretamente na ponta”, complementou Isaías Neto.
Representante Jorge Teixeira
Jorge Teixeira, representante
comercial do Café Reserva do Vale, disse
que a empresa não está oferecendo
um produto a mais na prateleira,
“efetivamente nós estamos oferecendo um
produto além de qualificado, diferenciado
e, o mais importante, made in-Bahia”. Ele
explicou que o Café Reserva do Vale não
trabalha com a linha de café tradicional.
“O café tradicional não exige o cuidado
no cultivo, ou seja, não seleciona os grãos.
Já o café especial exige uma seleção e o
mais interessante é que é feita a partir do
cultivo que é artesanal”, completou. Entre
os convidados do evento, estava o vicepresidente da Abras e diretor da RedeMix,
João Cláudio Nunes (Joãosinho).
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Flashes: F 1 - Thiago Arancam entre os casais Vinícius e Ana Paula e Mariana
e Isaías Neto; 2 - Isaías, Ana Paula, Vinícius, Melina e Pedro Valente; 3 – Danilo Britto, Danilo Portugal, André Faro e Vinícius; F 4,5,6, e 7 - Jorge Teixeira com Joãosinho (RedeMix); com Kátia Turra e Cláudio Sant’Anna; com
a esposa Wilza; Ester Jones; Donato Cuozzo (Iso Sabões); e com Luana, Ana
Paula e o jornalista Benneh Amorin (Super Revista); nas fotos ao lado - Eraldo e Joãozinho; o barista Emerson Nascimento, atendendo aos convidados;
Márcio Cardoso entre Vinícius e Pedro; o casal Rafael Valente, com a esposa
e o filho; Vinícius e Ana Paula com a filha Isabela; Saback e Jaqueline.
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UM QUARTETO EM BUSCA DE OFERECER O MELHOR
A tradição da família de cultivar o bom café,
iniciada pelo avô, Isaías Andrade, foi mantida pela segunda,
Isaías Júnior, e pela terceira geração, os irmãos Ana Paula e
Isaías Neto. Eles se casaram, respectivamente, com Vinícius
Rodrigues e Mariana Andrade. O amor pelo cultivo do café
é tanto, que eles, cada um com uma profissão diferente,
resolveram dedicar parte do seu tempo à gestão dos negócios
da família. O casal Isaías Neto e Mariana Andrade , são
profissionais de outras áreas, ele, despachante aduaneiro,
e ela, advogada. Já Vinícius e Ana Paula, são médicos. Os
dois casais são apaixonados pela produção de café e se
juntaram, aproveitando a qualidade do café produzido nas
fazendas da família, para produzir com esmero, dedicação,
carinho e muito amor, o Café Reserva do Vale, que exprime
notas sensoriais únicas, como a doçura natural de um grão
sem defeitos e torrado à perfeição.

LINHA DE PRODUTOS

Por outro lado, ao se observar as embalagens que
compõem o mix da linha de produtos dos cafés Reserva do
Vale, sobressaem o profissionalismo e o cuidado com que
foram desenvolvidas. As diretoras, Mariana e Ana Paula,
relataram que elas passaram mais de um ano de estudo e
criação, para se chegar ao resultado de hoje, sem perder,
entretanto, o requinte e a elegância. Elas ressaltaram que as
embalagens procuram transmitir um conceito da região onde
o café é produzido. “A nossa embalagem tem o desenho do
vale, das plantas de café, do nome da marca etc.”, disse Ana
Paula, ao que Mariana complementou: “Nós optamos em
deixar uma embalagem mais clássica, transmitindo muito o
conceito de tradição, que de certa forma remete à nossa
família. Além de que, todas embalagens são laminadas, o
que faz com que o café tenha um armazenamento adequado
e seja melhor preservado”, frisou ela.

INFORME INSTITUCIONAL
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Verdes Mares Distribuidora
completa 30 anos e reúne
seus fornecedores para
anunciar a implantação da
sua filial em Senhor do Bonfim
Em uma reunião, que aconteceu no dia 14
de janeiro, a Verdes Mares Distribuidora,
com matriz em Santo Antônio de Jesus/
BA, anunciou um dos seus principais
projetos para 2022, a implantação da sua
filial em Senhor do Bonfim/BA. A principal
finalidade é fortalecer o atendimento para
seus clientes da região. O anúncio foi feito
pelo diretor da empresa, Adriano Matos,
ao lado das diretoras Andrea Matos e
Anacele Matos e dos gerentes Heráclito
Braga e Agenildo Roma. A Verdes Mares
é uma empresa familiar, que tem como
conselheira, a matriarca da família, D.
Bernadete Matos Souza.

D. Bernadete, matriarca da família, entre os filhos,
Andrea, Adriano e Anacele Matos
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VM Distribuidora anuncia
filial em Senhor do Bonfim

manifestou: “Há seis anos estamos desenvolvendo a região, que foi crescendo e chegou o momento de darmos
uma atenção especial, melhorando
ainda mais, o atendimento para os
nossos clientes, principalmente proporcionando maior rapidez na entrega dos produtos: “Vamos desenvolver
algo diferente na região e melhor”, arrematou ele. Na reunião, os diretores
da VM Distribuidora, falaram dos projetos, planos e desafios que a empresa
deseja implementar em 2022.
“Nosso intuito é consolidar a
empresa como uma das melhores
Adriano e Anacele Matos, diretores; e Heráclito Braga e Agenildo Roma, gerentes
distribuidoras do Estado da Bahia”,
disse Adriano Matos, acrescentando
A Verdes Mares Distribuidora, com matriz em
Santo Antônio de Jesus/BA, terá, a partir de março, que essas metas e planos ao serem implementados,
uma nova filial, que funcionará na cidade de Senhor ajudarão na consolidação dos negócios da empresa,
do Bonfim, região norte da Bahia. O anúncio foi feito proporcionando-lhe obter melhores resultados. Os
pelo diretor da empresa, Adriano Matos, em reunião diretores também falaram da trajetória da Verdes
com os seus fornecedores, realizada no dia 14 de ja- Mares nos seus 30 anos de existência, que, com muito
neiro, na Churrascaria Los Pampas, em Feira de San- trabalho e dedicação, se consagrou, na Bahia, como
tana. Aprovado e aplaudido por todos os represen- referência no segmento de distribuição. Para Adriano
tantes das indústrias presentes, a nova filial alavancará Matos, o sucesso da empresa é decorrente de muita
os negócios da VM Distribuidora naquela importante luta, determinação e humildade. A mensagem que ele
manda para seus fornecedores e clientes: “Agradeço
região do Estado.
Já atuando nos municípios da Região Norte de coração aos nossos clientes, amigos, fornecedores
da Bahia desde 2016, a VM busca melhorar o aten- e colaboradores”.
A diretora Andrea Matos, expressou todo o
dimento dos seus clientes nesse mercado. Sobre a
importância da nova filial, Adriano Matos, assim se seu aprendizado com o irmão Adriano Matos, por sua

Adriano Matos, diretor da VM Distribuidora
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Andrea Matos Souza, diretora da empresa

habilidade em lidar com pessoas e respeitar o ser humano. Ela comenta que, o significado da empresa para
ela é um sonho que foi idealizado por seu pai, que começou como uma panificadora, e que juntamente com
o irmão Adriano Matos, transformou o negócio em um
atacado e, posteriormente, em uma distribuidora.
Andrea ressalta que: “A cada dia estou aprendendo mais com Adriano, afinal, a nossa faculdade foi a
vida” e Anacele veio para somar e nos apoiar! Agradeço
a Deus todos os dias por todo otimismo e humildade
de Adriano, que sempre acreditou que no final tudo
daria certo”. Andrea Matos ainda salienta que a base de
sucesso da empresa está alicerçada nos colaboradores,
cada um com seu jeito de ser, mas sempre acrescentando conhecimentos para a empresa. Ela finaliza: “Agradeço a Deus pelo apoio e compreensão dos meus filhos
e em especial a Leonel, meu esposo, que mesmo sem
ser função dele, procura fazer o máximo que pode pela
Verdes Mares”.
Já Anacele Matos, disse que se sente gratificada pela trajetória, afirmando a importância de se
construir uma empresa com humildade, tendo um time
de colaboradores diferenciados e dedicados. “Nós cobramos do nosso time humildade, o tratar bem cada
pessoa, e, por isso, colhemos bons frutos advindos des-
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Anacele Matos Souza, diretora da empresa

sa nossa postura”. Anacele Matos salienta ainda que a
humildade no tratamento com as pessoas é decorrente
do espírito familiar que rege a gestão da empresa. “Na
Verdes Mares somos uma grande família, antes mesmo
de sermos empresa, o que origina daí a nossa principal
característica, a humildade”, concluiu a diretora.

Uma história de superação

Adriano Matos, diretor da empresa, abriu o evento
fazendo um breve histórico da empresa e da sua vida.
Relatou que, após um acidente trágico, perdeu seu pai
e irmão, e, por isso, assumiu, ainda muito jovem, o lugar
de chefe de família, amparando a mãe, D. Bernadete, e as
irmãs, Andrea e Anacele. Com o apoio de familiares mais
próximos, decidiu dar continuidade aos negócios do pai
no comércio de panificação. Com o passar do tempo, já
acumulando experiência e determinado a vencer, decidiu
empreender e, em maio de 1992, fundou, junto com as
irmãs, a Verdes Mares Distribuidora.

Foram grandes desafios, recorda ele, até chegar
ao patamar que hoje se encontra, transformando a Verdes
Mares em uma das mais respeitadas distribuidoras de
produtos de consumo no Estado da Bahia. Essa é, portanto,
uma história que merece ser contada e festejada. Ressaltese, que ao longo desses anos, Adriano sempre contou com
o apoio da esposa Welma Matos e da filha Gabrielle Matos,
além das orações da sua querida mãe, Bernadete Matos
Souza. Adriano finaliza afirmando que agradece todos
os dias a Deus pelas diversas vitórias nessa trajetória de
sucesso.

Instalações do Centro Distribuidor da matriz, em Santo Antônio de Jesus - Bahia, com
uma área de 2.276 m2 e 3.570 posições paletts, às margens da BR-101, Km 262
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Braga detalha como
será a operação da filial
A reunião teve prosseguimento com a
explanação do gerente comercial da empresa,
Heráclito Braga, que expôs para os fornecedores os planos da empresa para 2022, especialmente sobre a atuação da nova filial, em Senhor
do Bonfim/BA. Ele apresentou a trajetória da
Verdes Mares, quando em 2013, foi inaugurado
o primeiro Centro Distribuidor (CD) da empre-

Heráclito Braga, gerente comercial
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sa, com uma área de 2.276 m2 e 3.570 posições
pallets às margens da BR 101, em Santo Antônio
de Jesus/BA.
Contando com profissionais preparados
e bem treinados, atualmente, a empresa atende
aproximadamente 221 municípios baianos, com
uma carteira de mais de 4.300 clientes ativos.
Em seguida, Braga falou sobre os planos para o
ano de 2022, especialmente sobre a expansão
da Verdes Mares, com a criação da nova filial,
em Senhor do Bonfim, que terá suas operações
iniciadas no próximo mês de março.
Entre as informações relatadas para os
fornecedores, Braga revelou que o CD, tem amplo espaço para outras ampliações. O novo CD
fica localizado às margens da BR-407, em Senhor do Bonfim/BA. O gerente comercial tem
uma expectativa bastante favorável com a instalação da filial, que permitirá à Verdes Mares
ampliar sua atuação na região norte, proporcionando um expressivo crescimento na sua carteira de clientes.
O gerente de vendas, Agenildo Roma,
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também está otimista com o novo CD e enalteceu a receptividade dos fornecedores com a
novidade. “Na verdade, nós ficamos surpresos
com a receptividade desse projeto, cujo planejamento durou dois meses. Portanto, é uma satisfação muito grande estar com todo esse time
de fornecedores e parceiros, que acreditam no
nosso sucesso”, salientou.
Reyes Marinho, diretor do Grupo Interativa Consultoria, que atende a Verdes Mares
há seis anos, realiza um trabalho de desenvolvimento organizacional, pessoal e comercial,
disse: “Nós que atuamos em empresas de todo
Brasil, ficamos felizes em ver um empresário,
que além de empreendedor, enxerga e enten-

de o futuro do negócio. Nos dias atuais, o que
faz a diferença no negócio é planejar o futuro,
ter uma boa equipe e saber aonde se quer ir, e
a consultoria está aqui para apoiar a empresa,
seus diretores e colaboradores”, dissse.
Acrescentou: “Adriano sempre acreditou e sempre investiu em uma boa consultoria,
não medindo esforços para ampliarmos nossa
parceria. Hoje, nossa equipe de consultores discute, planeja e apoia o crescimento do negócio
e o respeito com os seus clientes, fornecedores,
parceiros e funcionários. Com meus 25 anos de
consultoria, me orgulho de atender e fazer parte desta trajetória de sucesso da Verdes Mares
Distribuidora”.

Agenildo Roma, gerente de vendas

Reyes, da Consultoria Interativa
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Fornecedores aplaudem e
apoiam as metas traçadas pela
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Verdes Mares Distribuidora
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Os fornecedores presentes aplaudiram e apoiaram, em sua
totalidade, os planos da Verdes Mares para 2022 e, surpresos com a
novidade do anúncio do novo CD, em Senhor do Bonfim, elogiaram
a iniciativa dos diretores da Verdes Mares. Entenderam que será um
diferencial competitivo para as suas indústrias, que terão um importante entreposto que permitirá melhorar o atendimento aos clientes
da Verdes Mares, que, por extensão, são os seus clientes também.
Registramos depoimentos de alguns participantes, que seguem:
José Carlos Oliveira, da Dori Alimentos, enfatizou: “Em
nome da empresa, quero parabenizar a Verdes Mares por mais essa
conquista, pela visão empreendedora da sua liderança, na pessoa
do Adriano e das suas irmãs, que conduzem essa empresa em meio
às incertezas do mercado, porém, com a fé que lhes é peculiar, vislumbrando sempre o sucesso das suas operações, portanto, temos
a certeza de que esse novo projeto será tão desafiador quanto os
demais, com Deus à frente, a vitória é certa. Contem sempre com a
parceria da Dori Alimentos, que foi a primeira indústria a acreditar
nesse projeto. Sucesso, saúde, paz e prosperidade pra vocês.”
Matheus e Lúcio, gerente e supervisor da Kellogg’s Parati,
enalteceram e elogiaram a decisão da Verdes Mares: “A construção
da filial de Senhor do Bonfim mostra o fortalecimento do norte do
estado e reforça o compromisso de distribuição, Kellogg’s e Verdes
Mares, jogando juntos para vencer!”.
Leonardo Leão, representante da Sepac, disse que, apesar
de Adriano ter agradecido o apoio dos fornecedores, “nós é que temos que agradecer. Agradecer a coragem, agradecer a expansão, em
uma área que é muito carente de atendimento. Hoje, a logística, se
tratando aí de 100, 150km a mais, não tem como deixar de ser assistido. Portanto, é uma grande vitória para o norte do estado, para os
fornecedores, e para a própria Verdes Mares e sua equipe”.
Eliomar e Paulo, executivos da Zanlorenzzi, parabenizaram
a diretoria pelos 30 anos da Verdes Mares, disseram que ficaram
muito felizes com o que ouviram e entendem que com esse desafio
novo “teremos um retorno fantástico ainda para esse ano de 2022”.
O gerente comercial da Teiú, Oséas, ressaltou a importância da parceria e disse que a história da Teiú em Salvador e Região
Metropolitana caminha junto com o trabalho desenvolvido por
Adriano. Zé Luiz (José Luiz Marinho, presidente da Teiú) e Adriano
são amigos e foi ele que abraçou a causa da Teiú em Salvador, que
hoje é uma realidade. Mas, a sementinha, que adubou, quem regou,
quem fez multiplicar, foi a Verdes Mares e sua equipe”, disse Oséas.
Marina e Fabricia, mãe e filha, representantes da Lowçucar,
cuja empresa delas de representação também está comemorando
30 anos, trabalha com a Verdes Mares há mais de sete anos e neste
período, de acordo com Marina, só tem a comemorar. “Adriano é
um grande distribuidor, acredito muito no trabalho dele. E com esse
novo CD em Senhor do Bonfim, acho que vamos fazer um fechamento extraordinário na região norte da Bahia”.
Jadson, executivo da Dr. Oetker, disse que para a sua empresa era uma “alegria gigante, pois a Verdes Mares foi a distribuidora que mais cresceu na nossa operação nos estados da Bahia e Sergipe. E sabemos das oportunidades daquela região. Essa operação
veio a alinhar com as nossas expectativas, pois une a oportunidade

com a vontade de fortalecer a nossa parceria”.
Bruna, executiva da Jasmine Alimentos, também elogiou a
parceria com a Verdes Mares, afirmando que é bastante positiva e
que já vem de alguns anos. “Esse novo CD vai deslanchar ainda mais
as nossas vendas”, disse ela.
Gilton, representante da 3M do Brasil, afirmou que é uma
parceria de sucesso. “Então, Adriano e a Verdes Mares estão de parabéns por esta conquista e eu desejo tudo de bom, porque vocês
merecem e, tenho certeza, que continuaremos colhendo muito bons
frutos com essa parceria”.
Hudson, representante da Globalbev, também se manifestou positivamente: “Nossa parceria começou muito bem, pois desde setembro do ano passado, ela só vem crescendo. Tivemos uma
receptividade da equipe de vendas extraordinária, que surpreendeu
tanto eles, quanto a nós. Queremos parabenizar Adriano pelo projeto”.
Os executivos da Fini, Isaac e Marcos, disseram que estão
celebrando juntos com a Verdes Mares mais esse acontecimento,
consolidando uma parceria de quase dez anos “e a cada ano, a gente
comemora, se alegra e vibra por esse crescimento, por essa satisfação dos nossos clientes, que é o nosso propósito”. Eles acrescentaram que não tem dúvida que o projeto de Senhor do Bonfim será um
grande sucesso.
Outros dois parceiros-fornecedores que se manifestaram
foram os executivos da UAUIngleza, Fábio e Dionat, que afirmaram:
“O olhar hoje dos distribuidores para o entendimento de como melhorar o processo de vendas, principalmente logística e redução do
tempo de entrega, é fundamental para nós da indústria. Cada vez
mais estamos olhando para isso, especialmente para o pequeno
cliente, de chegar no menor tempo possível até ele. E hoje, aqui, nós
da UAUIngleza fomos surpreendidos positivamente com essa notícia
maravilhosa da filial de Senhor do Bonfim”, disseram eles. Os executivos da UAUIngleza, Fábio e Dionat, finalizaram: “Com isso, Adriano
quebra diversos paradigmas na distribuição da Bahia, que era concentrada em Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana ou no
extremo oeste. A Verdes Mares percebeu que era preciso ocupar
essa importante área, que é a região norte da Bahia. Essa decisão
fortalece não somente o pequeno varejo, mas também a parceria
com os distribuidores. Então, nós da UAUIngleza estamos juntos
com Adriano neste processo.
Rodrigo Ribeiro, da General Mills & Yoki, disse: “Nós gostaríamos de agradecer imensamente pela sua parceria durante todos
esses anos. Ficamos encantados em fazer parte do seu desenvolvimento! Desde então, continuamos a trabalhar firme para garantir os
melhores serviços para a Verdes Mares, e o que nos motiva é continuar melhorando para termos mais sucesso juntos e conseguirmos
resultados incríveis e, claro, se precisar de ajuda, saiba que pode contar com a nossa equipe sempre!
Ivanzinho Soriano, representante da Lipex, parabeniza
Adriano e sua equipe pela nova filial, afirmando: “A Verdes Mares trará para a região de Senhor do Bonfim um novo formato em
atendimento e excelência com grandes marcas e muitas outras novidades”.
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PÁSCOA
2022
Fornecedores presentes
Gestores e Representantes comerciais das empresas fornecedoras estiveram presentes ao evento
da Verdes Mares Distribuidora. Foram eles: Oliveira, supervisor da Dori Alimentos; Fabiano e
Jadson, executivos Dr. Oetker; Fabrícia e Marina,
representantes Lowçucar; Isaac e Marcos, executivos Fini; Jean Rosa, representante Vitao e Almaromi; Bruna, executiva Jasmine; Paulo e Eliomar,
executivos Zanlorenzzi; Tony, executivo Perfetti
Van Melle; Edclei, executivo Panasonic; Leonardo
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Leão, representante Sepac; Alex, representante
Banana Brasil; Wdson, representante Globalbev;
Marcos, representante da Nazinha; Oséas, executivo Teiú; Daniela Ramos, representante Santo
Óleo; Amanda e Moisés, executivos da Cory; Filipe, representante da Gtex; Matheus, executivo
da Kellogg’s Parati ; Gilton, representante 3M do
Brasil; Fábio e Dionat, executivos UAUIngleza;
Rodrigo Ribeiro, supervisor Yoki; Ivan Soriano, representante Lipex.

ENCANTE SEU
CLIENTE COM A
TRADIÇÃO DA SEMANA SANTA
A Páscoa está chegando e o mês de abril para os
supermercadistas é um excelente período de aquecimento
das vendas e alguns produtos são bastante procurados pelos
consumidores, a exemplo dos deliciosos ovos de chocolate de
diversos tipos e tamanhos. Na Ceia da Semana Santa também
não pode faltar um bom pescado e o seu preparo pede um
excelente leite de coco e azeite de dendê, que não podem ficar
de fora. E para tornar a ceia mais saborosa, vinhos para todos os
gostos.
É claro que chocolate é um alimento popular o ano todo e,
na Páscoa, a sua procura é muito maior, ainda mais por oferecer
diferenciados produtos que atraem crianças, jovens e adultos.
A Super Revista conversou com grandes fornecedores de
chocolates no varejo, a exemplo da Harald Chocolates, Mondelez
Brasil, Nestlé e Danke Chocolates, e também, com fabricantes
de azeites de dendê, leite de coco e vinhos que já colocaram
seus produtos em todas as redes de supermercados.
31
31

PASCOA E
SEMANA SANTA

FEVEREIRO | 2022

FEVEREIRO | 2022

HARALD
A Chocolates Harald vem
com tudo nesta Páscoa e lançou as Campanhas “Compre e
Ganhe” e a “Compre e Concorra”. Ou seja, na compra de 120
produtos Harald, o consumidor
que optar pelos PDV ganha na
hora uma forma exclusiva de
um dos chefs da Harald. Já os
consumidores digitais concorrem a 10 prêmios por dia.
Na campanha “Compre e
Ganhe”, os brindes são formas
da marca BWB com três partes
de acetato e silicone, com desenhos desenvolvidos pelos Chefs
e produzidas com exclusividade
para a Campanha de Páscoa
Harald 2022. As formas vêm em
quatro formatos no tamanho:
14cm x 9cm e Ovos de 250g a
300g.
Já na campanha digital
“Compre e Concorra”, serão
sorteados 10 prêmios por dia.
Os prêmios nos valores de R$
50,00 R$ 100,00 R$ 200 e R$
500,00 perfazendo um total de
R$ 50.000,00, pagos através de
cartões digitais bandeira Visa
(sem saque). É somente comprar R$ 120,00 em produtos Ha-

Jorge Mól, gestor regional cash
NE/DF/TO
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rald e concorrer a prêmios todos
os dias.
A Harald tem como lançamentos para a Páscoa 2022: O
Chocolate Melken Zero Açúcar
ao Leite e Chocolate Melken
Zero Açúcar Meio Amargo 63%
Cacau, ambos no formato barra, em embalagens de 500g.
Recheios forneáveis Melken,
nos sabores ao Leite, Churros
e Leitinho, nos formatos manga
e balde (1kg e 4kg, respectivamente). Cobertura TOP Milky,
formato em gotas, embalagem
de 1kg. Recheio forneável ConfeitPOP, no sabor ao Leite, e formato manga de 1kg.
Fazendo uma avaliação
de 2021, segundo Jorge Mól,
gestor regional cash NE/DF/TO,
houve um crescimento acima
de dois dígitos nas regiões da
Bahia e Sergipe, e há uma expectativa de fechar o ano fiscal
(que se encerra em março de
2022), com um sell-out muito
próximo do volume vendido, e
consequentemente, sem volume nos estoques de nossos
clientes.
“Esse é um resultado excelente e fruto de um árduo
trabalho realizado durante todo
o ano, que contou com campanhas diferenciadas e muitas
ações nos pontos de venda,

destacando nossos produtos de
uma forma muito orgânica que
permitiu um bom giro e retorno
de vendas aos nossos parceiros
de negócios”, completou.
Para a Páscoa de 2022,
conforme Jorge Mól, a Harald
seguirá o mesmo ritmo com a
montagem de pontos-extras
e ações promocionais em
tablóides, flyers e ações internas,
garantindo benefícios para que
os consumidores tenham uma
Páscoa rentável e incrível.
A Harald é líder em coberturas para o mercado da
transformação e uma das principais marcas de chocolates
do país, sendo referência para
o mercado especializado, food
service e cash & carry. “Nosso
portfólio conta com as marcas
consolidadas e reconhecidas
como Unique, Melken, TOP e
Confeiteiro, e é extremamente
diversificado, contendo um mix
de produtos único que traz facilidade, agilidade e rentabilidade
para os transformadores, confeiteiros e chefs chocolatiers.
Há quase 40 anos, escutamos
a demanda do mercado e entregamos produtos de qualidade,
alinhados com as tendências e
com um toque de inovação que
movimenta o segmento”, ressaltou Jorge Mól.
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NESTLÉ, MONDELEZ E DANKE
NESTLÉ - A Nestlé aposta em marcas icônicas para a Páscoa
2022. Caixa Kitkat Celebreak e Ovo Talento Caramelo Salgado estão entre os lançamentos deste ano; Opções com embalagens 100%
recicláveis também fazem parte do portfólio. A Páscoa Nestlé, este
ano, está focada em marcas icônicas como Kitkat, Alpino, Talento e
Baton, a Nestlé traz 24 itens para a Páscoa 2022. A linha exclusiva
de pré-Páscoa apresenta itens menores, como os Mini Ovos e os
Coelhos de chocolate. Já a linha tradicional oferece produtos com diferentes formatos e tamanhos e opções que atendem necessidades
nutricionais específicas dos consumidores. “Temos opções com tamanhos, formatos e preços variados para atender todos os consumidores. Além disso, trazemos itens com embalagens recicláveis como
parte da nossa jornada de sustentabilidade, que está cada vez mais
presente em nossas ações. Com um portfólio diverso e completo, esperamos uma campanha tão positiva quanto a que tivemos em 2021
- com crescimento de duplo dígito e aceleração de vendas”, comenta
Marcos Freitas, gerente de Marketing de Sazonais da Nestlé Brasil.
MONDELEZ - A Mondelez Brasil já adiantou para essa Páscoa o lançamento do tablete Lacta Oreo, e que nada mais é do que
a união do tradicional chocolate ao leite com um recheio cremoso
de queridinho biscoito Oreo. O tradicional e querido tablete ao leite
Lacta também está com uma nova receita que traz equilíbrio entre
o leite e o cacau, resultando em um chocolate muito mais cremoso
e gostoso. De acordo com Renata Vieira, diretora de Marketing da
Lactea Brasil, ressaltou que a nova receita do chocolate Lacta também estará presente nos ovos Tripla Camada Oreo e Avelã. “Também teremos o lançamento dos Mini Eggs Oreo e Lacta Diamante
Negro, que possuem tripla camada, 54g, os ovinhos e recheio cremoso. Um lançamento do segundo semestre do ano passado que
também tem tudo pra ser um sucesso nessa Páscoa é a caixa de
bombons que une dois clássicos favoritos (200g), o Lacta Sonho de
Valsa e o Lacta Ouro Branco”. Sobre as perspectivas da Mondelez
Brasil para as vendas deste ano, segundo Renata Vieira, espera que
o mercado de chocolates tenha um crescimento expressivo e Lacta
vai acompanhar.
DANKE - A Páscoa Danke 2022 mantém as características da
mesma linha de 2021, com produtos apresentando embalagens com
ilustrações riquíssimas em detalhes, sem uso de embalagens plásticas, porém, diversificando os sku’s e com faixas de preço acessíveis a qualquer público”, informou Robert Lundstedt, trade marketing
manager da Chocolates Danke. Robert adiantou que nesta campanha, a Danke apresentará produtos com preços sugeridos no PDV
atrativos ao shopper, a partir de R$ 9,90 até R$ 79,90 para o nosso
maior ovo recheado. Robert explicou que por ser uma marca muito
jovem, esta é apenas a segunda páscoa. “Uma marca que já nasceu
durante uma pandemia, precisa estar monitorando o mercado e em
especial o momento crítico em que os consumidores estão passando. Nós avaliamos o que deu certo e o que deu de errado em nossa
primeira páscoa e então decidimos recriá-la”, completou.
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QUINTA DO MORGADO,
CANÇÃO, PÉRGOLA, CATAFESTA,
CAMPO LARGO E TRÊS CASTAS
QUINTA DO MORGADO - Com a sua linha de alto padrão de
qualidade, a Quinta do Morgado aposta no período da Páscoa para
acelerar ainda mais as vendas. Produzido pela Fante – Vinhos, Sucos
e Destilados, na Bahia e Sergipe, o representante é a SB Oliveira. A
Fante chega até sua mesa em uma linha que carrega o sabor inconfundível dos vinhedos da Serra Gaúcha.
CANÇÃO - Ao escolher a marca Canção, o consumidor não
adquire apenas vinho, leva também a história de uma empresa que
tem a responsabilidade de se manter como uma das maiores fabricantes de vinhos de mesa do país. Sinônimo de tradição familiar posta à mesa com a dedicação e o compromisso de fazer bons vinhos.
PÉRGOLA - Os vinhos de mesa Pérgola produzidos pela Vinícola Campestre já fazem parte da Semana Santa em diversos lares.
Numa diversidade de tipos e sabores, os vinhos Pérgola conquistam
cada vez mais o mercado atacadista e varejista. Fundada há meio
século, a Vinícola Campestre é uma empresa familiar empenhada em
elaborar vinhos, sucos, coolers e espumantes de qualidade diferenciada. Contato: www.pergola.com.br
CATAFESTA - Catafesta tem uma linha de vinhos, espumantes e sucos que promete deixar a sua Páscoa ainda mais saborosa.
Os consumidores podem saborear o delicioso vinhos Premium Catafesta, vinhos Finos Catafesta, vinhos Finos Affani, vinhos de Mesa
Quinta do Sol, vinhos de Mesa Catafesta, sucos de Uva Catafesta,
sucos Premium Don Augusto e sucos Evivva. Além da produção própria, a empresa recebe uvas de cerca de 180 famílias de agricultores
da Serra Gaúcha, dos Campos de Cima da Serra e do Vale dos Vinhedos.
CAMPO LARGO - Nesta Páscoa a Zanlorenzi apresenta
aos consumidores o vinho de mesa Suavinho Tinto, produzido com
uma mistura de uvas e adoçado na medida certa para resultar em
um produto delicioso, esse clássico da Campo Largo chega agora
reinventado. Tem também o vinho de mesa Suavinho Rosé, adoçado
na medida certa. Destaque também para o vinho Campo Largo Tinto
Suave 1,47l.
TRÊS CASTAS - A Três Castas, que representa marcas de
vinhos de Portugal e do Chile, traz para a Páscoa deste ano vinhos da
Reserva do Paul, Terras do Paul, Vilena e Heros do Paul, rótulos da
Vinícola Quinta Monteiro de Matos, região do Tejo, em Portugal, que
são bastante apreciados pelos brasileiros. Já os vinhos da Vinícola
Monte da Ravasqueira, da região de Alentejo, em Portugal, assinam
os rótulos Censurado, Fonte Serrana, Monte da Ravasqueira e Vinhas das Romãs. Já o vinho San Marco é da Vinícola Ravanal do
Chile, do Vale Central.
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Conforme Adolfo Coutinho, a expectativa com a Páscoa é bastante positiva e a Vinhedos do Vale São Francisco cada vez mais
fortalece a sua parceria com as redes de supermercados da Bahia. Os consumidores já
podem adquirir um dos rótulos do Vinhedos
do Vale no Big Bompreço, HiperIdeal, RedeMix, Rede Fort, Centro Sul, Novo Varejo,
Rede Mais, SuperMix e Cesta do Povo. Em
Salvador e Região Metropolitana de Salvador,
a Vinhedos do Vale é Representada pela JM
Martins.

INGREDIENTES
KIDENDÊ
Nesta páscoa a linha de produtos da
Kidendê vem com uma variedade de produtos desde o leite de coco Dubom aos
azeites de dendê Flor e o dendê integral. O
leite de coco Dubom é um produto obtido a
partir da trituração e prensagem das amêndoas ou polpa do coco maduro, é extraído
de amêndoas selecionadas de coco, com o
fim de obter o mais puro coco.
LEITE DE COCO MAGRELITA
A Magrela, além das deliciosas pipocas, vem trabalhando também o leite
de coco Magrelita, que é supercremoso
e rende muito mais, além de ser um produto de alta qualidade e concentração de
coco. O consumidor pode encontrá-lo nos
tamanhos de 200ml e 500ml. O Magrelita
possui uma tampa que abre fácil, sem lactose, livre de colesterol e sem glúten. Para
conservá-lo por mais tempo, basta manter
em ambiente seco e arejado, protegido do
sol e do calor, em temperatura ambiente.
Depois de aberto, conservar em geladeira
por até 10 dias.
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MASTER FRIOS

TERROIR

A Páscoa pede um bom vinho e o Vinhedos do Vale do São Francisco traz uma diversidade de rótulos para agradar a todos. De
acordo com Adolfo Coutinho, diretor comercial,
a produção de vinhos e espumantes para essa
Páscoa está bastante variada. “A Vinhedos
do Vale oferece para o consumidor a linha de
vinhos de mesa: Tinto Suave (1l e 750l), Tinto
Seco de 750l, Branco Suave de 750l, Rosé Suave de 750l, e a linha de espumantes: Brut, Brut
Rosé, Demi-Sec, Moscatel e Moscatel Rosé.
Destaque para a linha Carreteiro Tinto Suave de 3,8 l, 900 ml, 600ml e 750 ml, e a linha
de suco de uva integral Sol do Sertão de 1,5l,
Vinhedos do vale de 1,5l, 1l e 300ml. O diretor
comercial destacou também a linha de vinhos
varietais: Reservado Tinto, Reservado Tinto
Cabernet Sauvignon, Reservado Tinto Shiraz,
Reservado Tinto Tenpranillo, Reservado Tinto
Malbec, Reservado Rosé Malbec e Reservado
Branco Chardonnay Chenin Blanc.

PASCOA E
SEMANA SANTA

TROPICANA
A Tropicana Produtos Naturais preparou para a Semana Santa, além de seu
famoso Azeite de Dendê, mistura para Vatapá e Acarajé que já podem ser encontrados nas grandes redes de supermercados.
A expectativa para a Semana Santa é bastante positiva. A fim de manter a tradição
conquistada, a Tropicana busca sempre
uma melhor qualidade dos produtos e dos
serviços prestados a nossos clientes.
MIL SELECT
Azeite de Dendê e Leite de Coco
Além do tradicional Azeite de Dendê,
que todos já conhecem, a Mil Select está
lançando o seu Leite de Coco, com a característica de ter o mesmo teor de qualidade do azeite. Preocupada com a saudabilidade do seu produto, a Mil Select é
quase obsessiva com relação à qualidade
de fabricação. Tanto que, uma das providências usadas pela Mil Select ao fabricar
o seu Azeite é utilizar o fruto do dendê no
ponto certo de maturação. Contato: www.
milselect.com.br

Nesta páscoa a Master Frios apresenta
aos nossos clientes e parceiros o mais variado mix de produtos nacionais e importados.
De acordo com Gabriela, diretora da Master
Frios, a empresa dispõe de uma vasta linha de
pescados, além de diversos tipos de camarões
e frutos do mar. “Estamos no mercado desde
1997 e temos o prazer de levar à mesa de nossos clientes a qualidade dos produtos Master
Frios em uma Páscoa tão especial, que promete renovar a esperança e a fé de todos”.
Com relação à expectativa para vendas
este ano, Gabriela ressaltou que estima que as
vendas deste ano sejam melhores que o faturamento atingido no ano passado, “visto que as
famílias já podem se reunir com mais segurança, devido ao avanço das vacinas, as pessoas
estão mais motivadas para celebrar a Páscoa e
o turismo em nosso estado está em retomada”.
Sobre o diferencial da Master Frios das
outras marcas, Gabriela enfatizou: “A Master
Frios é uma empresa com mais de 25 anos de
atuação, prezamos por desenvolver uma relação comercial com nossos clientes de muita
transparência e excelência no atendimento.
Oferecemos produtos com elevados critérios

e controle de qualidade e buscamos sempre
atender nossos clientes com presteza e agilidade. Nosso grande diferencial é a junção de
duas coisas: logística própria e uma grande
variedade de pescados e frutos do mar, nos
permitindo atender diversos tipos de estabelecimentos, desde hotéis, restaurantes, supermercados, hospitais, lanchonetes, entre
outros”.

VITALMAR
Uma páscoa pede um bom pescado e a
Vitalmar já saiu à frente com sua variedade de
pescados e frutos do mar, a exemplo dos filés
de Tilápia e Merluza, Cação Posta, Corvina,
Filé de Sardinha, Palombeta, Camarão, Atum e
tantos outros. De acordo com Paulo e Gustavo
Araújo, representantes comercial da Vitalmar
Bahia e Sergipe e sócios-diretores da PG & C
Representações, a expectativa para a páscoa
deste ano é muito boa e “estamos trabalhando
para atingir um crescimento nas vendas de 15%
a 20% em relação a 2021”.A Vitalmar está presente no mercado nacional há 25 anos e, segundo Paulo Araújo, o consumidor pode encontrar pescados da Vitalmar nas grandes redes de
supermercados da Bahia e Sergipe. A PG & C
Representações trabalha com a Vitalmar há 17
anos. Paulo Araújo, adiantou que no Nordeste,
um dos pescados mais consumidos são a Corvina em posta e o filé de Tilápia.
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FOTOS: Everton Sodré

FAMÍLIA ARGOLO ABRE LOJA
MIXBAHIA EM FEIRA DE SANTANA
A
Família
Argolo
inaugurou em novembro
último mais uma unidade
do MixBahia, desta vez, na
cidade de Feira de Santana.
Segundo
Eric
Argolo,
proprietário
da
unidade
MixBahia Feira de Santana,
a loja com 500m2² está
gerando 50 empregos diretos
e mais do dobro indiretos.
A unidade Atacado/Varejo oferece para os seus
clientes açougue, padarias e
hortifruti com um mix variado de bebidas. Com a nova

unidade, segundo Eric Argolo, a população de Feira
de Santana, além de ganhar
com a geração de emprego e
renda tem à sua disposição
produtos exclusivos com a
assinatura MixBahia, “que é
uma Rede que sempre promove ofertas e promoções
com preços acessíveis para
oferecer à sua clientela um
serviço de qualidade”, acrescentou ele.
Sobre o diferencial da
Rede MixBahia, Argolo comentou que: “A nossa capi-

laridade regional é o grande diferencial. Estamos em
muitas regiões do Estado da
Bahia e isso nos possibilita
um grande laboratório, além
de excelente capacidade de
negociações local e nacional. Outro pilar importante é
o nosso modelo de gestão,
que é administrado pelos
próprios associados/supermercadistas, aliados a uma
gestão profissionalizada e
com regras claras e bem definidas”.
A Rede MixBahia tem
hoje 34 lojas em toda a
Bahia, sendo 18 na cidade
de Salvador, 3 em Lauro de
Freitas, 4 em Camaçari, 2 em
Dias D´Ávila, 1 em Simões
Filho, 1 em São Sebastião do
Passé, 1 em Feira de Santana, 2 em Valença, 1 em Santo Antônio de Jesus e 1 em
Rio Real.
Família Argolo recepciona os
fornecedores, amigos e convidados
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A loja MixBahia da família Argolo, em Feira de Santana, é dotada de modernos equipamentos e amplas instalações

39
39

INAUGURAÇÃO
DE LOJA

FEVEREIRO | 2022

FEVEREIRO | 2022

Por Eraldo Alves
TEXTO E FOTOS

LATICÍNIOS SANTANA INAUGURA
LOJA EM LAURO DE FREITAS
A empresa Laticínios Santana inaugurou
a sua mais nova unidade em Lauro de Freitas, localizada na Avenida Amarílio Thiago
dos Santos, 205, Centro. Com 350m2² de área
de vendas, de acordo com os proprietários do
Laticínios Santana, Isis Guimarães e Samuel
Santana, essa é a segunda loja do Grupo, a
primeira está situada no Mercado de São Joaquim.
De acordo com os proprietários, ainda
este ano tem projeto para inaugurar a terceira unidade na Avenida Barros Reis, em frente
ao Atacadão, em Salvador. Conforme Samuel

Santana, o Laticínios Santana gera hoje 35
empregos diretos e 120 indiretos. Dos 35 empregos diretos com carteira assinada, 13 estão lotados na nova loja em Lauro de Freitas
e 22 na unidade do Mercado de São Joaquim.
“A nossa expectativa é bastante otimista
tendo em vista que além de atender todo o
público é voltada também para o atacado com
um grande mix de produtos para os segmentos de pizzaria, lanchonetes e hamburgueria,
restaurantes e padarias”, ressaltou Isis Guimarães. Disse ainda a proprietária que além
de atender a população de Lauro de Freitas, o
Grupo aposta atender também os consumidores das regiões adjacentes.
O diferencial do Laticínios Santana, segundo Samuel Santana, se encontra no preço
competitivo, na qualidade dos produtos, no
serviço oferecido ao nosso cliente e na parceria com os fornecedores.
“Nosso diferencial se deve também a um
conjunto de ações que vai desde a qualidade
dos produtos e preços mais em conta a uma
parceria com os fornecedores. Com essa parceria, conseguimos colocar preços especiais
para repassar para o consumidor final”, disse
Samuel.
Proprietários do Laticínios Santana, Isis Guimarães e
Samuel Santana, satisfeitos com o novo empreendimento
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A nova loja em Lauro de Freitas foi inaugurada e recebeu a visita de fornecedores como o amigo Manuel Cabanelas
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NOVOMIX NA OCTÁVIO MANGABEIRA
EM CAMAÇARI ABRE AS PORTAS
A NovoMix inaugurou
mais uma unidade em Camaçari e, desta vez, no bairro
Lama Preta. De acordo com
Fabrício Vieira, sócio-proprietário da Rede, a unidade
de Lama Preta já é a sétima
inaugurada pela família Vieira
e completou a oitava loja com
a inauguração da unidade de
Dias D’Ávila.
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“Sempre quisemos abrir
uma loja no bairro Lama Preta, em Camaçari, e com o
diferencial NovoMix, que em
seu conceito busca ficar próximo à população com preços
acessíveis e oferecendo comodidade”, ressaltou Fabrício.
No total de suas 20
unidades, a Rede NovoMix

emprega hoje cerca de 2 mil
funcionários e, segundo Fabrício Vieira, a unidade de
Lama Preta começou com
100 empregos diretos. A unidade com 800m2² de área de
vendas, oferece aos seus
consumidores um diversificado mix de produtos e conta
com açougue, padaria, hortifruti e o que existe de melhor

A nova loja NovoMix da Octávio Mangabeira, em Camaçari, ficou superlotada de clientes em busca de ofertas

no ramo do varejo. “Isso tudo
oferecendo a clientela um
local amplo e com bastante
comodidade para realizar as
suas compras”, completou
ele.
De acordo com Fabrício

Vieira, a Rede NovoMix chegou ao número de 20 lojas e o
objetivo do grupo é integrar a
população e, segundo ele explica, dos 100 empregos gerados pela unidade de Lama
Preta, 99% são pessoas que

residem no bairro. “Com essa
integração todos ganham,
tanto a Rede, os seus consumidores e os trabalhadores
das nossas unidades que em
sua totalidade são provenientes dos próprios bairros”.
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NOVO VAREJO INAUGURA UNIDADE
NO BAIRRO GLEBA A, EM CAMAÇARI
Mais uma unidade do Novo Varejo foi
inaugurada em Camaçari e desta vez no bairro
de Gleba A e a comunidade foi lá para conferir as promoções e conhecer de perto a nova
loja de 220m2² de vendas. De acordo Fabiana
Chagas dos Santos, proprietária da unidade,
foram contratados 23 funcionários de carteira
assinada e com isso amplia-se também três
vezes mais o número de empregos indiretos.
Sobre o diferencial da loja, Fabiana ressaltou que o grande diferencial é o atendimen-

to personalizado, dinâmico e focado na necessidade do cliente. “Conhecemos o cliente
pelo seu nome e podemos oferecer um serviço
customizado. Além disso, possuímos entregas
gratuitas em toda sede e cartão próprio”.
Questionada sobre o que representa a
instalação da nova unidade para a comunidade do Gleba A, Fabiana ressaltou que a implantação da unidade Novo Varejo visa continuar contribuindo para a mudança social e
econômica da região, mantendo um negócio

Fabiana Chagas Santos, proprietária, e Reginaldo Costa estavam radiantes com a reinauguração da loja Gleba A

que proporciona ao cliente a comodidade de ter ao seu alcance
tudo que precisa perto de casa e
do trabalho, com qualidade e conforto.
“Aqui o cliente sempre encontrará uma solução para sua
necessidade, além da comodidade de economizar tempo e combustível para deslocar-se para
endereços mais distantes. Além
disso, haverá a criação de empregos que garante a melhor distribuição de renda nessa localidade”, completou ela.
Sobre a expectativa para o
ano de 2022, Fabiana respondeu:
“Estabelecer-se como uma loja
referência na região e alcançar
um crescimento no faturamento
de 10%, fortalecendo e consolidando a marca”.
Como sempre, os fornecedores marcaram presença na inauguração da loja Novo Varejo, desta vez, em Camaçari
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FAMÍLIA SALVADOR INAUGURA LOJA
NOVO VAREJO EM LIMOEIRO, CAMAÇARI
A Família Salvador reinaugurou unidade Novo Varejo no
bairro de Limoeiro em dezembro passado e a comunidade
local foi conferir de perto as promoções e o variado mix de produtos ofertados. A Super Revista esteve com Salvador de
Almeida e a sua esposa Rúbia
Gomes, proprietários da unidade do bairro Limoeiro, e as suas
filhas Driely Kevely e Graziele
Kevely, que juntas com os pais

administram a unidade.
De acordo com Salvador
Almeida, a nova unidade está
gerando 12 empregos diretos
e o triplo de indiretos e possui
250m2² de área de vendas. Salvador falou também da satisfação em trabalhar em família.
“Trabalhar em família é muito
bom, a melhor coisa é se unir
com seus familiares com um
objetivo de crescer e manter o
negócio em expansão e o obje-

tivo da reinauguração é para os
clientes ter acesso aos novos
investimentos oferecendo mais
qualidade no serviço e preços
de mercado com baixo custo
para o consumidor”.
Para Rúbia Gomes, é
uma satisfação reinaugurar a
loja e enaltecendo a fala de seu
marido, ela também observa no
seio familiar o fortalecimento do
negócio. “A família sempre unida vence e com profissionaliza-

A fita inaugural foi desatada pela família, as filhas Driely e Graziele Kevely, e os pais Salvador de Almeida e Rúbia Gomes
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Flashes, família Salvador com a equipe administrativa do Novo Varejo e degustação dos fornecedores

ção e ajuda de Deus podemos crescer cada vez”.
Segundo Driely Kevely, a reinauguração
vem com a finalidade de oferecer melhores opções para os clientes, buscando sempre trabalhar
com os melhores preços e trazer um comércio
com valores mais acessíveis para a comunidade
do bairro Limoeiro e adjacências com a preocupação de oferecer um serviço de qualidade. “O
cliente tem a comodidade de comprar o pão e já
levar um bolo para o café da manhã e já podendo
também comprar carnes no açougue”.
Reginaldo Costa, diretor da Rede Novo Varejo, falou da parceria com a família Salvador e
como a Novo Varejo trabalha com o seu associado. “Em primeiro lugar quero agradecer a família
de Salvador por acreditar no projeto e a novo varejo está cumprindo a missão dela que é a de dar

apoio a pequenos e médios supermercadistas,
trazendo parceria com os fornecedores, cartão
próprio, redução de taxa de cartão, treinamentos,
equipes para auxiliar no suporte de loja e isso se
faz com parceria e ainda é o primeiro passo porque muitas transformações ainda vêm pela frente”, ressaltou.
Sobre o diferencial da loja do Limoeiro, Graziele Kevely enfatizou que o preço baixo e qualidade dos produtos trazendo preços mais em
conta para as famílias da comunidade e potenciais clientes que queiram economizar na hora
de fazer feira do mês. “Além de prestar serviços
de qualidade para a comunidade de Limoeiro,
estamos também investindo em campanhas de
marketing e sempre colocando promoções e diversificando o nosso mix de produtos”.
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SUPERMERCADO
SILVA, EM CASA
NOVA, OUROLÂNDIA,
TEM NOVO LAYOUT
A Super Revista esteve no Distrito de
Casa Nova, em Ourolândia, em visita ao Supermercado Silva, e conversou com o seu proprietário Mailson Pereira da Silva. Ele falou sobre o novo layout da loja que num ambiente de
173m2² oferece aos seus clientes comodidade
e serviço de qualidade, além de gerar 15 empregos diretos e mais 100 indiretos.
De acordo com Mailson Silva, trabalhar
com o segmento de supermercado hoje é um
desafio, principalmente diante do cenário que
assola o mundo com a pandemia. “Para superar essa crise pandêmica e oferecer um serviço
de qualidade com preços em conta, trabalhamos juntamente com nossos parceiros”.
“O Supermercado Silva é uma herança que vem dos meus avós passado para os
meus pais e agora vem sendo gerenciado por
mim e o meu irmão. Damos continuidade ao
trabalho de nossa família, o que é bastante desafiador”, enfatizou Mailson Silva.
Sobre as novas mudanças na loja, Mailson disse que é uma conquista que vem aos
poucos. “Através de parcerias tivemos consultoria para melhorar ainda mais o estabelecimento, sempre buscando comodidade e um
mix de produtos bem diversificado e com preços competitivos”.
Disse ainda ele, que o grande desafio do
comerciante atual é trabalhar em seu espaço da melhor forma possível. “Na verdade, o
grande desafio de nós comerciantes é mostrar
para todos que o espaço não interfere no atendimento e na qualidade do serviço prestado”.
Mailson Silva destacou que o sucesso
do Mercado Silva se deve ao trabalho de toda
uma equipe. “Agradeço à Super Revista por
nos visitar e divulgar o nosso supermercado e
a todos que contribuem para o nosso fortalecimento, que vai desde o ajudante de limpeza
até o pessoal que trabalha nos caixas e ma48

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

Mailson Silva, juntamente com o irmão reinaugurou o
Supermercado Silva, fundado pelo pai

nutenção dos sistemas. Cada um tem a sua
parcela de contribuição para a evolução do
Mercado Silva”.
A empresa Mercado Silva está presente
no segmento de Mercados e foi fundada em
19/07/2016. A empresa está localizada na Rua
dos Bertos, 600, no distrito de Casa Nova, em
Ourolândia-BA, CEP 44718-000.

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

Tel: 71-3503-0606
junior@karisrepresentacoes.com.br49
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CHÁ GELADO RESPONDE POR
UM CONSUMO DE 41 BILHÕES
DE LITROS POR ANO NO MUNDO
A velha história de que chá é uma bebida só para os idosos e para quem está
doente, definitivamente caiu por terra. O
aumento do consumo do chá gelado em
todo o mundo revela como essa bebida,
uma das mais consumidas no mundo, vem
se reinventando. De acordo com uma pesquisa da Euromonitor de 2021, são consumidos anualmente 41 bilhões de litros de
chá gelado.
O chá é uma bebida que, geralmente,
é preparada através da infusão de folhas,
raízes e plantas, que são mergulhadas em
água quente ou fervendo. Hoje em dia,
também encontramos chás que devem ser
preparados em águas geladas, os famosos
Ice Tea.
Além de uma alternativa gostosa e
mais natural, os chás gelados também proporcionam diversos benefícios à saúde.
Cada vez mais comum, é possível encontrar uma grande variedade de sabores e
opções de chás gelados nos mercados.
O chá gelado Drink t é um exemplo de
uma ótima opção que existe no mercado. O
Drink T é o chá preto com frutas que possui
baixo teor de açúcar e pode ser encontrado nos sabores de Limão e Pêssego, nas
embalagens de 300ml, e o de Pêssego
também na embalagem de 1,51. Drink t é a
bebida que “T faz leve” e “T faz saudável”.
Benefícios
E a popularidade milenar dessa bebida não é à toa, que traz benefícios à saúde, além de ser utilizado com objetivo de
emagrecimento. De acordo com um estudo
publicado no periódico científico da Sociedade Europeia de Cardiologia o consumo
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semanal de pelo menos 3 xícaras de chá
pode acrescentar anos de vida.
O chá gelado pode ajudar a emagrecer devido à capacidade termogênica. Isso
significa que ele potencializa o gasto de
energias e queima calorias nas regiões do
quadril e da barriga. Além disso, facilita a
digestão, já que bloqueia a ação dos carboidratos e tem efeito diurético.
Outros benefícios que o consumo diário do chá gelado traz é acelerar o metabolismo, prevenir o envelhecimento, desintoxicar o organismo e combater o colesterol
alto. O ideal é tomar 1 litro de chá ao longo
do dia, entre os intervalos das refeições,
mas sem deixá-lo de um dia para o outro na
geladeira, pois perde suas propriedades.
Além do chá gelado Drink t, a ISM, que
tem fábrica em Alagoinhas (BA), leva ao
mercado o suco Yulo, a água mineral Lôa,
o refrigerante Goob, a bebida mista GuaranUp e o energético EnerUP. Foi fundada
em 1988, em Ayacucho, sul do Peru, e se
tornou uma multinacional presente em sete
países: Brasil, Chile, Estados Unidos, Haiti,
Peru, Porto Rico e República Dominicana.
Em 33 anos de existência, a ISM é reconhecida no segmento de bebidas não alcoólicas como uma empresa moderna, que
investe em tecnologia avançada, focada na
qualidade dos seus produtos, comprometida com o desenvolvimento profissional e a
responsabilidade socioambiental. Durante
a pandemia, a empresa já doou mais de 81
mil unidades de bebidas não alcoólicas à
ONGs, hospitais, creches e empresas que
atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação
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o produto, antes vendido a granel e sem
registro no Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa).
Júnior conta que precisava de
uma marca para dar nome à sua cachaça.
Assim, lançou a Cachaça Matuta Cristal
em 2003. O nome foi uma homenagem
aos matutos que compravam e revendiam
a aguardente, que tanto ajudaram a
propagar a qualidade e a fama do produto
do Vaca Brava.
O empresário tem uma frase
que é bem característica sua: “Faço
cachaça para eu beber; só vendo o
que sobra”. É assim que ele conceitua
a sua produção. A frase espirituosa
guarda algumas verdades: “Eu preparo
minha cachaça como se fosse para mim
mesmo, produzo com todo carinho e
cuidado e nunca colocaria no mercado
um produto que eu mesmo não gostasse
de beber. Além disso, o melhor controle
de qualidade sou eu quem faz, no copo e
na goela”, arremata. A Cachaça Matuta é
um produto de qualidade e que hoje está
sendo distribuído para todo o Brasil.

CACHAÇA MATUTA DA PARAÍBA
SE EXPANDE E JÁ ATUA EM SP
A Super Revista recebeu a visita da
equipe da Cachaça Matuta aqui na Bahia,
formada por Alex Souza, da Distribuidora
Vinhedos
Bahia,
Marcelo
Miranda,
representante, e João Sérgio Alves de Lima,
gerente nacional de vendas. Os distribuidores
aproveitaram para contar um pouco sobre a
história da Matuta e como tudo começou com
o senhor Aurélio Leal Freire e se expandiu
com o empresário Aurélio Leal Freire Júnior
ou simplesmente Júnior, como gosta de ser
chamado.
A Cachaçaria Matuta está situada na
Fazenda Engenho Vaca Brava, área rural da
cidade de Areia/PB. Tudo começou com senhor
Aurélio Leal Freire. O engenho Vaca Brava foi
liderado pelo senhor Aurélio até o começo
deste século, quando a direção do negócio foi
passada para a geração seguinte, Aurélio Leal
Freire Júnior, que viveu boa parte da infância na
“bagaceira” do engenho.

O ambiente era bem similar aos
descritos nas obras Fogo Morto, Menino de
Engenho ou Banguê. Muito da memória afetiva
que ele guarda dessa época está impregnada
com o doce cheiro da cana, do barulho das
moendas, da visão das montanhas brancas de
bagaço e das tropas de mulas carregando as
ancoretas de cachaça.
Da quinta geração de uma família de
produtores de aguardente, Júnior levou hoje a
sua empresa a ser uma das maiores empresas
do Brasil no negócio da cachaça. A Cachaçaria
Matuta está situada na Fazenda Engenho Vaca
Brava, área rural da cidade de Areia – PB.
Comerciante em Campina Grande,
foi chamado a assumir o engenho no início
dos anos 2000. Deixou o comércio para se
dedicar, exclusivamente, ao negócio da família.
Trabalhou duro na recuperação e melhoria da
infraestrutura, do maquinário da empresa e na
qualidade da cachaça. Em paralelo, legalizou

Alex Souza, Marcelo Miranda e João Sérgio foram recebidos na Super Revista pelo jornalista Benneh Amorin;
na outra foto (da esquerda), Gustavo Leal, Aurélio Júnior e João Sérgio, Perci Alonso, Breno Leal e Alex Souza

Panorama
de fotos da
publicidade,
merchandisng
e divulgação
da Cachaça
Matuta e nas
fotos abaixo,
Aurélio Júnior
e Aurélio Leal
Freire, o pai, e
na outra foto
Alex Souza
com o CEO
da empresa,
Aurélio Leal
Júnior
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ARIUS CHEGA À BAHIA E CONTRATA
SÁLVIO MONTE ALEGRE COMO GESTOR
A Arius Sistemas, líder de mercado no
desenvolvimento e fornecimento de sistemas
de frente de caixa (PDV) e ERP para o varejo
nacional, e a Gestão Automação, uma das
mais tradicionais empresas de consultoria
e soluções e que atuava como revenda das
soluções da Arius na Bahia, integraram suas
operações no início de janeiro. Este acordo
deu origem a mais nova filial do Grupo Arius,
a Arius Salvador, tornando-se a 8ª cidade com
um escritório próprio da Arius.
Para comandar a operação da
Arius Salvador, a Arius traz do mercado
Sálvio Monte Alegre, consultor de Negócios
Sênior, profissional com experiência em
áreas Associativista, Consultiva, Comercial,
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Por Eraldo Alves
FOTOS: Divulgação

Financeira, Telecom e Vendas.
O gerente da Arius Salvador esteve
na Super Revista e falou sobre a sua entrada
na Arius Salvador e a integração de suas
operações entre as duas empresas. De acordo
com ele, com a incorporação da revenda
e criando um escritório próprio, o objetivo
será em aumentar o relacionamento com os
clientes, além de trazer novas oportunidades
de produtos Arius e melhorar o pós-vendas.
“Temos uma oportunidade incrível de ofertar
novos produtos Arius para esta base de
clientes que está consolidada. Além disso,
vamos diversificar os segmentos de atuação
aqui na Bahia, que já são atendidos com
enorme sucesso em outros estados”.
Sálvio explicou que esta importante
operação é parte da estratégia do Grupo
Arius para expandir seus negócios em regiões
fora do Sudeste do país, consolidando ainda
mais a sua atuação e trazendo a combinação
de décadas de experiência com o que há de
melhor em tecnologia para o varejo.
A missão do Grupo Arius é oferecer
as mais completas e atualizadas soluções
em software para o varejo, de modo que os
clientes consigam realizar uma gestão de
qualidade em suas empresas. “O Grupo Arius

agradece a confiança dos mais de 200 clientes
em carteira na Bahia e acredita que, com foco
e respeito ao atendimento, a parceria será
bastante duradoura”, enfatiza Sálvio.
A Arius é líder em market share
de sistemas de frente de loja para o varejo
alimentício, e TOP 10 entre os fornecedores
de ERP, segundo os estudos de prontidão e
maturidade tecnológica no varejo, realizados
pela Apas – Associação Paulista de
Supermercados – e publicados na Revista
Super Varejo.
Atuando no mercado de tecnologia para
o varejo desde 1985, a empresa conquistou o
seu espaço, relevância e reconhecimento do
setor. O rápido crescimento impulsionou a
abertura de novos escritórios, a fim de atender
à crescente demanda do mercado por soluções
especialistas e um atendimento personalizado.
Desde então, a Arius ocupa posição de
destaque como um dos principais fornecedores
de sistemas para o varejo nacional,
antecipando tendências e empregando a mais
alta tecnologia no desenvolvimento de suas
soluções, além do pioneirismo na oferta do
conceito one-stop-shop, entregando soluções
completas em sistemas, equipamentos e
serviços.
Atualmente, conta com mais de 300
colaboradores diretos, distribuídos em oito
escritórios (5 no estado de São Paulo, um
em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul
e agora um na Bahia), além de duas fábricas
de software, com capacidade para atender
varejistas em todo território nacional.

Diretoria da Arius Sistemas na premiação feita pela Apas

Reconhecimento do Mercado
A Arius é líder no fornecimento de
sistemas de frente de caixa (PDV) com mais
de 13% de Market Share e Top 10 entre as
soluções de ERP, entre os mais de 50 fornecedores citados nas duas categorias,
segundo dados do Estudo de Prontidão e
Maturidade Tecnológica do Varejo Supermercadista realizado pela Apas – Associação
Paulista de Supermercados. Além disso, é
a única empresa de sistemas vencedora do
Prêmio Apas por quatro vezes consecutivas
na categoria “Tecnologia e Gestão”, prêmios
conquistados através de votação livre e espontânea dos supermercadistas associados.

Sálvio Monte Alegre em visita de cortesia à Super
Revista, foi recebido pelo jornalista Benneh Amorin
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CÔNSUL PABLO VIRASORO, DA
ARGENTINA SE DESPEDE DA BAHIA
Em noite agradável, o cônsul da
Argentina, Pablo Virasoro, e a consulesa Viviana
Russo, foram alvos de uma homenagem, um
jantar no restaurante Cuco Bistrô, situado no
Largo do Cruzeiro de São Francisco, Terreiro,
no Pelourinho, em Salvador. O jantar foi
oferecido pelas entidades Associação Brasileira
de Agentes de Viagens-Seccional da Bahia
(ABAV-Bahia) e pela Federação Brasileira
de Jornalistas e Comunicadores de Turismo
(Febtur-Nacional). Na oportunidade, os dois
presidentes das entidades, respectivamente,
Jean Paul Alfred Philippe Gonze; e Gorgônio
Loureiro, falaram do relacionamento das
duas entidades com o cônsul, que sempre
extremamente atencioso com todo o trade
turístico baiano, sempre na busca de melhorar
o relacionamento entre o Estado da Bahia e a
Argentina.

Jean Paul disse: “Pablo e Viviana,
espero que esse não seja um adeus, seja um até
breve. Que vocês voltem, mesmo como turistas,
ou como amigos aqui da Bahia. Nós sentiremos
muito a falta de vocês mas, a vida é assim, pois
ela continua com novos desafios para vocês,
novos locais para visitar e espero que você
seja promovido, brevemente, a embaixador”.
Já Gorgônio recordou os momentos especiais
que vivenciou junto ao casal: “A gente costuma
dizer que tem pessoas que vêm para um lugar,
vão embora, mas permanecem. E vocês dois é
um caso desses. Meus queridos amigos Pablo
e Viviana, vocês não vão embora da Bahia,
não vão embora de nós que fizemos essa
amizade tão sólida, tão bacana. As lembranças
ficarão, permanecerão em nossos corações.
Recordo de todos os trabalhos que pudemos
desenvolver juntos aqui na Bahia.

Pablo Virasoro, cônsul da Argentina, na foto do meio, agradeceu aos presidentes, da ABAV-Bahia, Jean Paul; e da
Febtur-Nacional, Gorgônio Loureiro, pela homenagem das duas entidades sobre sua passagem aqui na Bahia
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Pablo Virasoro recebeu das mãos de Jean Paul e Gorgônio, singela homenagem, uma placa e uma foto para marcar a
passagem exitosa do casal pela Bahia, onde ele fez um trabalho competente de aproximação entre o estado e seu País

VIRASORO FEZ BOM TRABALHO COM A ABASE
Presente também no jantar, o jornalista Benneh
Amorin, diretor e editor da Super Revista Abase, e expresidente da Associação Brasileira de Jornalistas de
Turismo-Seccional da Bahia (Abrajet-Bahia) também
aproveitou a oportunidade para agradecer ao cônsul
pelo muito que ele fez, não somente pelo turismo, mas
pelo estreitamento das relações comerciais da Bahia
com a Argentina, aproximando os empresários baianos
dos argentinos. Várias foram as iniciativas neste
particular, entre elas a criação da Câmara Empresarial
de Comércio Argentina Bahia (Cecab). Pablo trouxe
muitos empresários argentinos para vender na Bahia.
Sua última atividade como cônsul foi promover, no 44º
Encontro Baiano de Supermercados, em novembro
último, os produtos argentinos.
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EXECUTIVOS DA
SANREMO NA BAHIA
A Diretoria das Indústrias Sanremo esteve
reunida com João Cláudio Nunes (Joãosinho),
sócio-diretor do Grupo RedeMix, na sede da
Abase, para apresentar a nova linha de produtos
da Sanremo. Em visita à Bahia, Eduardo Inácio,
diretor da Sanremo, falou da atuação da empresa
no ano de 2021, que segundo ele, vem crescendo
bastante. “Estamos fechando um 2021 muito bem
e superando as nossas expectativas, sempre
trabalhando com bastante dedicação e com foco
no cliente”.
A projeção para 2022, segundo Eduardo
Inácio, diretor geral da Sanremo, ainda é incerta
porque o cenário atual ainda não traz muitas dicas
de como trabalhar, “mas a Sanremo vem com
muita dedicação e trabalho para continuar em
crescimento neste mercado”. Sobre a parceria
com o mercado da Bahia, a exemplo da RedeMix,
Eduardo ressaltou que é muito forte e de muitos
anos e com um time experiente”. Adelson Garcia,
gerente nacional da Sanremo, falou da satisfação
de se encontrar na Bahia e da importância de ter
uma parceria consolidada com o varejista baiano
e sempre se preocupando em atender todo o
mercado varejista.
Paulo Oliveira, da Victor Oliveira

Adelson, Eduardo, Paulo, Joãosinho e Mauro Rocha

Representações, falou do orgulho em receber a
Diretoria da Sanremo aqui na Bahia e também de
poder representá-la. “Cada visita do Eduardo me
traz mais aprendizado, porque sempre existem
novas ideias e novos produtos”. Paulo Oliveira
ressaltou ainda que, o mercado do varejo é hoje
um dos grandes vendedores dos produtos da
Supremo aqui na Bahia.
Para Joãosinho, a Sanremo é um parceiro
estratégico da RedeMix há muitos anos e o Paulo
Oliveira desenvolve um trabalho excelente na
Bahia com o apoio de toda a Diretoria da Sanremo.
“É um dever de casa nosso saber como multiplicar
esse trabalho e mostrar de como se executa nas
lojas, fazendo com que outros varejistas façam
o mesmo trabalho. São produtos extremamente
importantes, mas que precisam estar aos olhos
dos consumidores para que eles tenham desejo
de comprá-los. Crescemos a cada ano com a
Sanremo, tudo isso em função do trabalho de
qualidade. Hoje é o nosso principal fornecedor
da categoria, que entrega margem e resultados
satisfatórios”.

ÁBNER SARON REAL

Karoline e Ábner foram recepcionados por Benneh
Amorin, que lhe ofertou a Pipoca Magrela e a Cachaça
Matuta para serem divulgadas em São Paulo
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A Abase parabeniza a todos os seus associados e funcionários
aniversariantes do mês de março desejando muitas felicidades e realizações.
01 - Isadora Ribeiro de Araújo

COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAIS

COM DE ALIM. ISR. DE ARAÚJO

17 - Derivan dos Santos Andrade

01 - Jean Couto de Jesus

DERIVAN DOS SANTOS ANDRADE

COMERCIAL DE ALIMENTOS TJG
01 - Joaozito de Oliveira Brandão
COM DE ALIMENTOS BRANDÃO ARAÚJO
02 - Antônia da Silva Araújo Brandão
COM DE ALIMENTOS BRANDÃO ARAÚJO
02 - Sandra Nunes de Oliveira Lemos
MEGA BOM ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS
03 - Elis Mariana Carvalho
CARVALHO FARIAS COM. E REPRESENTAÇÕES
03 - Josiel Moura Martins
J.M. MARTINS REPRESENTAÇÕES
04 - Haris Cruz Berva
COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES
09 - Jorandi de Jesus Santana
RIBEJO MERCADINHO
10 - Carlos Roberto Cruz de Almeida Filho

18 - José Orlando Alves dos Santos
MIX OLIVEIRA SUPERMERCADO
19 - Ananias Ramos Ferreira
REDE VIDA SUPERMERCADO
19 - Andrea Almeida Ribeiro Araújo
SUPERMERCADO LOGOS
20 - Eduardo Henrique Brito dos Santos Sanches
GRAN REALIZAÇÕES
20 - João Costa Soares
JOÃO COSTA SOARES
21 - Francisco Snoeck
LOGIC SOLUÇÕES LOGISTICAS
21 - Ruderval Guimarães de Oliveira Júnior
MRVC REPRESENTAÇÕES
22 - Ione Pereira dos S. Santos

A & C MINIMERCADO COM. DE BEBIDAS

HEICK CENTER COMERCIAL

12 - Eron Passos

22 - Maria Valdelice do Rosário Silva

PASSOS & MAGALHÃES

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DOCE PREÇO

12 - Valfrides Tadeu de Freitas

22 - José Clóvis Vieira

DISBRARROZ-DISTRIB. BRASIL. DE ARROZ

SUPERMERCADO FAMÍLIA.

13 - Alexandre das Virgens
DELICATESSEN DIVINA MASSA

O humorista e comediante baiano,
Ábner Saron Real, radicado em São Paulo,
esteve na Bahia e aproveitou para visitar a Super
Revista, veículo que desenvolve uma parceria
há muitos anos. Ábner estava acompanhado
da esposa, a fonoaudióloga Karoline Pinheiro
da Cunha. O comediante baiano Ábner Saron é
conhecido por vários trabalhos na rádio e na tv
como apresentador de humorísticos na Eterna
TV, TV Aberta SP e Rádio Capital. Coleciona
participações em programas como: Programa
do Ratinho, no SBT (repórter no Quadro
Surpresa pra Você) e “Agora é Tarde”, na Band,
apresentado pelo humorista e comediante
Rafinha Bastos. Atualmente, Ábner é host do
podcast Pod. Ábner e se apresenta com seu
show de stand up comedy nos principais teatros
e comedy clubs do país.
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ANIVERSÁRIOS,
CONVÊNIOS,GUIA
DOS FORNECEDORES

14 - Drielle Souto Dias
SOUTO DIAS COMÉRCIO IMP. EXP. DE ALIMENTOS
14 - Hebert Moreira Dias Júnior
SOUTO DIAS COMÉRCIO IMP. EXP. DE ALIMENTOS
14 - José Wlodkovski
GUANABARA IND. QUÍMICAS
14 - Luciano Rodrigues da Silva
RONDINELI & RODRIGUES
16 - Jocival dos S Andrade
DEPI COMÉRCIO DE ALIMENTOS
16 - Jocival dos Santos Andrade
MJA COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS
17 - Jam Altef Fonseca
ARMAZÉM TOP ALTO

24 - Maria de Lourdes V. Silva
COMERCIAL DE ALIMENTOS RIO IMPERIAL
25 - Florisbaldo Sousa Santos
FLORISBALDO SOUSA SANTOS EPP
25 - Maria Natividade
MARIA NATIVIDADE SANTANA DA SILVA
26 - Messias José de S. Rodrigues
PHYTOPAO IND. E COMÉRCIO
27 - Demétrio M. Moreira
MERCADINHO PREÇO BELO
27 - Edinaldo Araújo Mota
GIRO REPRESENTAÇÕES
28 - David Cruz
BERVA COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES
29 - Alane Lemos Costa

17 - José Aderlei Lima Souza

LIMIAR IND E COMÉRCIO DE ALIMENTOS

SUPERMERCADOS SHOINIX

30 - Andréia Carla O. Sousa

17 - Soraya Cardoso de S. Lapa

PÃO E MAIS COM. ALIMENTOS
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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
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 Anchieta (ANCHIETINHA – Aqua-

rius), 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 .
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

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

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) 3103-1002 / 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
/ 9-9968-3961 (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)

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.

INDÚSTRIA

BANCO DO NORDESTE – AQUI O
DESENVOLVIMENTO DÁ CERTO! - Venha e confira nossas vantagens.
Contato: Superintendência - BA Tel.:
3402-7511 - Célula de Negócios / Shirley
Carvalho. shirleycm@bnb.gov.br
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FornecedoresFEVEREIRO
Associados
| 2022

Para oferecer aos nossos associados convênios que beneficiem seus negócios, estamos reavaliando os antigos convênios
FEVEREIRO
| (71)
2022
e ampliando o leque de opções oferecidas. Aguardamos suas sugestões através
do telefone:
3444-2888.

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
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

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

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A
- Contato: Eriadne Almeida • Telefone: (71) 38788000 • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br
• Produtos: Cervejas, Refrigerantes, Sucos, Água
mineral e Energéticos.

Indústrias Anhembi - Q’boa - Michael
Oliveira (71) 2109-7999/ 7546-0418/ (71) 92132586/ (11) 97546-0418 • michael.oliveira@
anhembi.ind.br • Produtos: Água Sanitária, Alvejante Perfumado, Alvejante com Detergente,
Amaciante e multiiso.

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

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

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

Pratas, Velas Promessa, Velas Guanabara, Cera
liquida Rubi, Pedra Sanitária Rubi, Querosene
Guanabara, Antimofo Rubi, Aguarrás Guanabara,
Velas Citronelas, Sabão em Pó Guanabara, Pa
rafina, Desod. Liquido Rubi, Tira Manchas Bless,
Sachets perfumados Rubi.

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..

Flor do Vale - Contato: Juvêncio Souza - (75)
3635-2233 - diretoria@flordovale.com - Produtos:
Fabricação de Biscoitos.

Geopan - Contato - Maria De Fatima Nascimento de Oliveira Souza - Tel.: (75) 3651- 2245 geopan@geopan.com.br - Fabricação de Biscoitos
Guanabara Indústrias Químicas - comercialguanabara-ba@hotmail.com • Tel: (71)
3392-3811 • Produtos: Velas Luz Divina, Velas

ATACADO / DISTRIBUIDOR

Convênios

Comercial Poligrãos Ltda - Antônio
Carlos Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 •
poligraosba@uol.com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.
Feijão Alimenta - Tel: (71) 3211-2360
• Fax: (71) 3211-2360 • feijaoalimenta@
hotmail.com • Contato: Alexandre Medeiros
Alves • Linha Feijão Elega=nte: Venda de
Feijão (Mesa, VIP, Alimenta) Empacotado.
Girolato Transportes e Atacadista
de Rações - Contato: Daniel Wagner

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
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

Potrich • E-mail: girollato@gmail.com •
Instagram: @girolatoatacadista • Telefone:
71-3028-0891 / 99189-8888 • Endereço:
Alameda A, N 144- Jambeiro- Lot Diver 999
Caji CEP: 42700-000
Mandacaru Representações Ltda.
Contato: José Carlos 71 98890-3939
/ 71 3024-4784 E-mail: mandacaru.
davaca@hotmail.com Produtos ou
Serviços: Laticínios Davaca.
Master

Frios

- Contato: Raimun-

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.
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 32542888/2817 • 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.
Saudali Alimentos - Contato: Fred Rocha Tel.: (31) 3819-3721 - Cel.: (31) 98466-9472
Email.: fredrocha@saudali.com.br - Produtos: Suínos In Natura, Temperados, Defumados e Embutidos / Pescados
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.

do Oliveira - Tel: (71) 3314-2520 - administracao@masterfrios.com.br
•
Produtos: Pescados, Aves, Crustáceos, Bovinos, Suínos e Embutidos
Mix Bahia Atacado - Contato: Josué Teles - Tel: (71) 3301-9889
São Miguel Distribuidora - Contato:
Diego Modonese - Tel: (71) 3291-6481 •
e-mail: diego.modonese@ism.global• Comércio atacadista de refrigerante, suco e
água.
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PRESTADORES DE SERVIÇOS

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

• pcregis@veloxmail.com.br • Distribuição
das linhas: Havaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minuano, Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, Itambé.

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.

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

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:
diskbananas@hotmail.com • Produto: banana.

Johnrégis Com. Distr. e Representações - Contato: Paulo Régis Telefone: (71) 3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736

Agência 4P MKT Serviços Promocionais - (21). 9.8487-7761 Eleni/ 984858078 Flavia/ 9.6675-2906 Meire). Email: eleni@4pmkt.com. Atendemos : Bahia/ SP/ RJ/
ES. Com promotores compartilhados, exclusivos, roteirista, feirista, repositores, recepcionistas, degustadoras e ação de promoção de
vendas em geral.. Faça um orçamento sem
compromisso. Visite nosso site. www.4pmkt.
com. E nossas rede socias: Face. Instagran: @
agencia 4p. linkedin.Agencia4p

9606 - email:controller@controllerassessoria.
com • Serviços: Contabilidade empresarial; Recuperação de crédito tributários; Planejamento
tributário e Holding familiar • www.controllerassessoria.com.

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.
Controller Assessoria Empresarial
– Empresa de contabilidade empresarial com
Certificação da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-
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Happy Day Bomboniere - André Luiz
Borges Santos • (71) 3234-4757 • andreborges67@hotmail.com • Produtos: Artigos de
bomboniere e bebidas.

Dornelas Advogados Associados Contato: (71) 3271-2882 • eduardo@eduardodornelas.com.br • Serviços Advocatícios.
GM Promo Brasil • (71) 2137-2468 / 71.
99195-9974 / (71) 9 9621-8200 • Nossas soluções com abrangência em todo território nacional: Promotor Exclusivo e Compartilhado, Trade marketing, Live marketing, Recrutamento e
seleção, Terceirização, Temporários e Análise
de inteligência. GM Promo Brasil • Unidade de Salvador BA: Endereço: Alameda Salvador, n 1057 Torre América, Salvador
Shopping Business, caminho das Arvores,
Sala:1815 - Salvador Bahia Cep 41.80-790.
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Berva Comercial e Representações Ltda.
Produtos: Yama Cosmeticos, Top Beauty - Contato:
David Cruz (71) 99184-4926 - davidcruzvendas@terra.
com.br
BR Gema - Contato: Barreto •Telefone: (71) 34521978 - Celular: (71) 98119-7070 • E-mail: brgema@
brgema.com.br • Representante das empresas: Embaré
/ Camponesa, vinhos duelo (Bebidas Florete), Start Química.
Cabanelas Representações - Manoel 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).

San Diego Comércio de Mercadorias Ltda. - Contato: Lauro Azevedo - Tel.
(71) 3018-0333 - (71) 9 9167 333, - e-mail
- sandiegocomercioltda@gmail.com 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.

produtos, separação (picking), embalagem
(packing), montagem de kits e unitização, entre
outros.
Promo Prime Serviços e Promoções - Contato : Fábio AndrAade • Tel.: (71)
3141-4466 / 99316-0162 - Email: comercial@
promoprime.com.br • Produtos ou Serviços:
Promotores, Repositores, 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.

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;

Star Comércio e Serviços com Balanças Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel:
(71) 3334-2099 • 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.

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

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.

CJC - Representações Ltda. - Produtos: Duty.
Eico, Coala, Repos - Contato: Fábio Loureiro (71) 993226277 - Fabio.rep.ba@gmail.com

REPRESENTANTES

DISTRIBUIDOR
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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.
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
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) 33351001 - Contato: Edinaldo Araújo Mota - Cel. (71) 96087037 – 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) 999081290 (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)
3240-4048 • Produto: Bello Charque, Cooperativa Arroizeira Extremosul, Laticinios Passa Quatro, Laticínios
Bela Vista, Laticínios Curral de Minas.

MW Promoções de vendas - Tel: (71) 987929622 • Marcos Vinícius • marcoswinits@hotmail.com.br •
Produtos e Serviços: Palmito Natuvalle, Guarathon, Azeitonas Diza, Dentalclean, Lâmpadas Golden, Babyloo.
Original Marcas - Roberto Garrido • Telefax:(71)
3016-2020 / 99633-6060 • originalmarcas@terra.com.br
• 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.

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

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).

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.

Victor Oliveira Representações Ltda. - Paulo Oliveira • Tel: 71 9 9133-7305 • victoroliveirar@uol.
com.br • Representadas: Sanremo, Bettanin, Ordene e
Lanossi.
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O ESTADO PODE PROMOVER, DE
OFÍCIO, A INAPTIDÃO CADASTRAL
DOS CONTRIBUINTES?
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PACHECO JÚNIOR
Advogado Tributarista do Nogueira Reis Advogados

O Estado da Bahia compreende
ter autorização normativa para promover,
de ofício, a inaptidão da inscrição estadual
dos contribuintes. Pautado no Art. 27 do
Decreto Estadual nº 13.780/2012, este Ente
Público promove a inaptidão de contribuintes
que supostamente incorram nas infrações
elencadas neste dispositivo infralegal.
Tal modus operandi inviabiliza que estes
contribuintes pratiquem suas operações
mercantis regularmente, pois impede, por
exemplo, a necessária emissão de nota fiscal.
Sucede que ao promover a inaptidão
de modo oficioso, ou seja, unilateral, o Estado
da Bahia viola direitos fundamentais previstos
na Constituição Federal (CF/88). Isto, pois o
Art. 5º da CF/88, em seu inciso LV, estabelece
que aos litigantes é dado o direito à ampla
defesa e ao contraditório, em processo judicial
ou administrativo. Tais normas impõem que
seja dado ao indivíduo participar do processo
que resultará em decisão capaz de interferir
no seu plexo de direitos.
Dessa maneira, tem-se que a inaptidão
- ato que resulta em severa penalidade ao
contribuinte - não deve, ou ao menos não
deveria, ser praticada de ofício. Antes de sua
adoção, faz-se necessário oportunizar ao
contribuinte o exercício do direito de defesa.
Considerando que o procedimento tem por
objetivo aproximar-se da verdade material, é
imprescindível que o contribuinte possa expor
sua versão dos fatos, incluindo a produção de
provas.
Apenas observando estas condições
será possível conferir maior grau de certeza
acerca do cometimento de eventual infração.
Assim o é porque o contribuinte pode
apresentar provas e argumentos capazes de
elidir as conclusões da autoridade fazendária
ou, ao menos, torná-las controversas, o
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que já é suficiente para a manutenção de
sua aptidão cadastral enquanto pendente
a análise fazendária, uma vez que deve
ser privilegiado o princípio do in dubio pro
contribuinte.
O Estado da Bahia, entretanto, não tem
observado estes direitos fundamentais dos
contribuintes. No mais das vezes, há apenas
o envio de uma notificação comunicando a
inaptidão de ofício e intimando o contribuinte a
regularizar sua situação. Melhor dizendo, são
impostas a sanção e o dever do contribuinte
de proceder em conformidade com o que o
próprio Estado compreende como correto.
Este procedimento adota a premissa de que
as apurações promovidas pelo Fisco são
incontestáveis, cabendo ao sujeito de direito
apenas acatar a decisão proferida.
Tendo em vista tratar-se de um
expediente administrativo muito utilizado,
o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é
comumente instado a se manifestar sobre a
questão. Apesar de inexistir um precedente
judicial vinculante acerca do tema, há uma
firme jurisprudência no sentindo de que o
procedimento adotado pelo Estado da Bahia
não respeita o processo legal, por violar os
direitos à ampla defesa e ao contraditório.
À luz destas peculiaridades jurídicas,
tem-se que a inaptidão cadastral promovida
pelo Estado da Bahia, quando praticada
de ofício e unilateralmente, viola a ampla
defesa e o contraditório. Por esse motivo,
não deve o sujeito de direitos submeterse às determinações do Fisco de imediato,
principalmente quando compreender pela
inconsistência da imputação que lhe está
sendo feita. Antes disso, faz-se necessário
buscar o reconhecimento da nulidade deste
procedimento administrativo junto ao Poder
Judiciário.
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VACINAÇÃO E
JUSTA CAUSA
ROGÉRIO LIMA e
TAINÁ HAGE
Fiedra, Britto & Ferreira Neto Advocacia Empresarial

Nos últimos meses tem sido frequente o
questionamento empresarial acerca da necessidade de
vacinação completa do quadro de seus colaboradores. Muitos
empresários interrogam se é possível exigir a vacinação
contra a Covid-19. A dúvida, em algumas situações, reside na
distinção entre vacinação obrigatória da vacinação forçada,
cuja última resta expressamente vedada, posto que se perfaz
sem o consentimento do usuário.
No caso das relações trabalhistas, vislumbra-se,
de logo, tal diferenciação, observando a ilicitude de conduta
do empregador que, compulsoriamente, obriga o funcionário
a se vacinar. Lado diverso é o caso em que o empregador,
devidamente encorpado pela lei, e em devido cumprimento
ao tanto quanto esta dispõe, utiliza-se do seu poder diretivo
para manter o ambiente de trabalho sadio e até dispensar,
com justa causa, o obreiro que simplesmente opta pela
não vacinação. Neste caso, não se trata de violação à
liberdade individual do trabalhador, visto não existir o requisito
primordial para a configuração da ilicitude do ato, a saber,
cumprimento forçoso. Trata-se, em verdade, de manutenção
da segurança pública e preservação do ambiente de trabalho,
em total conformidade ao entendimento fixado pelos tribunais,
fundamentados na Lei n. 13.979/2020 e diversas as normas
de segurança e medicina do trabalho.
Não podemos esquecer que a Covid-19 é uma
doença altamente contagiosa, que a quase dois anos revela
grave pandemia e que vem sendo duramente combatida no
mundo todo. Durante os últimos anos causou o colapso do
sistema de saúde em geral com enorme número de óbitos.
Isso tudo sem relatar incontáveis prejuízos para a economia
global, dentre ele o fechamento de empresas e drástica
redução de postos de trabalho.
O problema não é individual!
Desde o início da pandemia que muitas empresas
– de um modo geral - seguem as seguintes orientações: i)
Colaborador com caso suspeito é orientado a procurar um
médico; ii) Casos de isolamento, precedido de uma orientação
médica ou de agente da vigilância sanitária, é considerado
falta justificada ao trabalho, de acordo com o Artigo 3º,
parágrafo 3º, da Lei n. 13.979/2020; iii) Casos confirmados
e que estejam aptos ao trabalho, desde que possível, pode
ser implementado o teletrabalho ou Home Office; e iv) Casos
confirmados e inaptos para o trabalho, segue o procedimento
do auxílio-doente, ou seja, a empresa paga os salários dos
primeiros quinze dias e após o 16º dia, o pagamento é feito
pelo INSS, além de outras medidas de afastamento impostas
pelos órgãos do governo. Ou seja, a empresa foi compelida a

seguir inúmeras orientações em prol do bem comum.
Assim, resta evidente que a empresa também detém
o dever de cumprir o plano nacional de vacinação, adotando
as medidas necessárias para a contenção da pandemia,
possuindo, enquanto medida em que se toma, o direito de
dispensar funcionário que se recusa à vacinação.
Desse modo, o trabalhador que opta pela não
imunização deve ter a sua escolha respeitada, mas esta
escolha individual não pode sucumbir o direito à saúde e à
vida assegurada à toda coletividade, conforme preceitua a
Constituição Federal da República.
Todavia, quando há opção pela não vacinação em
razão de reação alérgica aos elementos que compõem a
vacina, quadro clínico grave, orientação médica ou qualquer
outro motivo científico notório, não se enquadra em situação
semelhante ao da escusa não justificada pelo trabalhador,
hipótese essa tratada na situação em questão.
Somente a recusa injustificada, baseada em
convicções próprias do trabalhador, não há qualquer óbice
para que o empregador, em claro gesto de cumprimento às
indicações legais, utilize do seu poder diretivo para dispensálo por justo motivo, sob pena de colocar em risco a imunização
coletiva, pois deve-se observar o interesse público, já que o
valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade.
Assim, tendo o empregador estabelecido um
planejamento para a contenção do contágio pela Covid-19 e
suas variantes, bem como, tendo elaborado campanhas de
disseminação sobre a importância da imunização e do seu
caráter coletivo, não há motivo para se falar em abuso do
poder diretivo do empregador.
Registre-se, mais uma vez, que o funcionário não
pode ser compelido pela empresa à imunização, posto que,
como dito alhures, a vacinação forçada é medida que se
veda. Ao revés, estará o empregado utilizando-se do seu
livre arbítrio, em claro gesto de escolha, ao se coadunar às
diretrizes de preservação e segurança do trabalho, ou, lado
outro, ter o seu contrato de trabalho rescindido em razão do
seu interesse individual. O que não se revela razoável é a
sobreposição das limitações individuais do empregado ao
interesse de toda a coletividade, valor maior a ser tutelado.
Portanto, tendo o empregado optado pela não
imunização, poderá a ele ser atribuído, como resultado de
sua escolha expressamente respeitada, a extinção da sua
participação no quadro de funcionários da empresa. De todo
modo, situações assim devem ser tratadas observando o
caso concreto, momento em que a orientação do jurídico é
indispensável.
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IMPORTÂNCIA DA
AROMATERAPIA NO AMBIENTE
CORPORATIVO
*INALVA RUETTIMANN

Aromaterapia é um ramo da
Fitoterapia que promove a saúde e o bemestar das pessoas através da aplicação
de óleos essenciais extraídos das plantas
aromáticas. Trata-se de uma terapia
complementar que procura atender as
necessidades de cada indivíduo para
estabelecer harmonia e equilíbrio;
devendo ser usada como prevenção e
manutenção da saúde física, emocional,
energética e ambiental. A aromaterapia se
baseia na utilização dos óleos essenciais
aplicados na massagem aromaterápica,
via inalação, sprays ambientais, cremes,
banhos, compressas, entre outros.
Os óleos essenciais são usados
há milênios para a beleza e a saúde do
corpo e da mente. O seu poder terapêutico
é extraído das flores, folhas, sementes,
frutos, cascas, resinas e raízes de
plantas aromáticas. É a substância mais
vital e poderosa da planta.
Podemos dizer que é a “alma” da
planta. Nela se concentra todo seu poder
terapêutico. São produtos botânicos que
atuam suavemente no sistema límbico
cerebral, onde estão armazenadas
as nossas emoções, proporcionando
uma sensação de bem-estar, além de
possuir princípios ativos que atuam
farmacologicamente em nosso sistema

orgânico, ajudando a prevenir e tratar
de forma complementar e integrativa
diversos distúrbios patológicos
Aromaterapia e
seus benefícios:
É uma ferramenta ou recurso
adicional importante na área de Saúde
a nível físico, emocional, mental e
energético.
Fortalece o Sistema Imunológico
devido as propriedades antissépticas e
antivirais dos Óleos Essenciais;
Alivia o stress, a fadiga, a insônia,
a irritabilidade e falta de concentração;
Quando utilizados no ambiente de
trabalho, escritório e consultórios melhora
a produtividade do staff e beneficia os
clientes, podendo ser usado também na
residência de cada indivíduo.
Através da massagem melhora a
circulação sanguínea e linfática.
Alguns exemplos para os quais a
Aromaterapia é indicada:
Estresse, esgotamento nervoso
Dores musculares;
Dores de cabeça (enxaqueca);
Fadiga mental;
Insônia, ansiedade e depressão,
entre outros.
Experimente a Aromaterapia!
Ela irá mudar a sua Vida!

*Inalva Ruettimann l CRTH-BA-0417/04
Aromaterapeuta clínica e holística, idealizadora e professora do Curso de Formação em
Aromaterapia “Jornada Aromática”. Formada pelo IBRA (Instituto Brasileiro de Aromatologia).
Terapeuta Floral e Reikiana, palestrante e pesquisadora. Analista química, também licenciada em
Letras com especialização em Educação Infantil. Atua na área da aromaterapia - com ênfase em
cuidado de idosos, gestantes, bebês e crianças – desde 2005. Atende no Centro Integrado de
Saúde Fernando Filgueiras; Av. Anita Garibaldi, sala 1205.
Contato: aromaterapiasalvador@gmail.com instagram.com/aromaterapiasalvador
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