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EDITORIAL

 Escrever para a Super Re-
vista é um passo de concretiza-
ção desse grande desafio. Estar 
à frente da Abase no ano do seu 
cinquentenário é uma honra. A 
nova fase tem me inspirado a 
testar, arriscar para expandir, 
compartilhar e multiplicar a pre-
sença de mulheres em cargos 
de liderança, pulverizar a nossa 
visão de mundo, conhecer ou-
tras, regar esperança por inova-
ção e agir para a realização.
 Escrevo a nossa história, 
juntos, com a certeza de que 
carrego uma bagagem admi-
rável pela minha formação no 
varejo, olhar cuidadoso pelas 
operações regionais e convicta 
de que é o trabalho, alinhado à 
disciplina, que nos leva à vitória. 
 Aos colegas, reafirmo meu 
foco em promover o diálogo com 
os órgãos públicos, garantir que 
a Associação seja uma casa 
para todos, além da busca das 
melhores condições para o setor 
supermercadista, dando a aten-

ção e peso a todo o esforço, e 
movimentação, que se é promo-
vido. 
 Por aqui, vamos seguir 
nessa linha. Há espaço para 
todos que queiram fazer da co-
laboração um caminho de forta-
lecimento do setor, do desenvol-
vimento econômico e social da 
nossa comunidade, na evolução 
da experiência do shopper, da 
publicidade, dos meios de co-
municação e venda com respal-
do e suporte jurídico a todos os 
associados. 
 Uma coisa é certa: o que 
não muda é a minha vontade de 
aprender cada vez mais, realizar 
e escrever uma caminhada ines-
quecível por aqui. 
 Vamos juntos?!

É O TRABALHO, 
ALINHADO À 

DISCIPLINA, QUE 
NOS LEVA À VITÓRIA

AMANDA VASCONCELOS 
Presidente da Abase 

presidencia@abase-ba.org.br
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Millano tem Queijo Reino,
Queijo Minas Padrão,
Queijo Ralado e Manteiga.

queijosmillano.com.br

su
má
ri
o 15

28

21
Isobras, fabricante de isopor 
XPS e sediada em Itatim/
Bahia, está presente em 17 
estados brasileiros

Unifrio comemora 
40 anos de 
fundada 
realizando 
Convenções de 
vendas 

Com palestra do especialista 
Sérgio Almeida, Academia 
Corporativa NovoMix forma a 
primeira turma de colaboradores, que 
vibram com a diplomação

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

Super Revista - Mesmo 
já fazendo parte da diretoria da 
Abase em gestões anteriores, 
como é assumir o cargo de 
presidente da associação, 
antes somente presidido por 
homens? 

Amanda Vasconce-
los - Uma responsabilidade e 
desafios enormes. Estou ani-
mada e muito focada em con-
seguir dialogar mais com os 
órgãos públicos, reforçar que a 
Abase é a casa de todos, tendo 
uma gestão aberta, ouvinte e 
preocupada com a economia, o 
social e a sustentabilidade.

SR -  Quais projetos 
serão prioritários na sua gestão 
e como dá continuidade ao 
fortalecimento da classe 
supermercadista? 

AV -  Mostrar a importância 

do setor supermercadista, 
definir o objetivo da Associação 
em manter pulsante a 
imensidão econômica que 
a classe varejista opera, 
destacando as necessidades 
financeiras e administrativas 
para nos respaldar em diversos 
cenários, como a exemplo da 
pandemia e a implementação 
afoita de muitas empresas, do 
canal de venda online. Portanto, 
na minha gestão a palavra de 
ordem é foco. 

SR  -  O que os associados 
da Abase podem aguardar de 
sua gestão?

AV - Blindar o varejo 
regional sem desmerecer o 
espaço das multinacionais, 
mas trazer atitudes e um olhar 
mais ágil para o local. Além 
disso, quero dar continuidade 

aos projetos, propostas e 
benfeitorias implementadas 
nos últimos anos. 

SR - O seu pai João 
Gualberto, empresário do setor 
supermercadista influenciou 
em sua carreira como diretora 

Amanda Vasconcelos, presidente 
da Abase e diretora do Hiperideal, recém- 
empossada na presidência da Associação 
Baiana de Supermercados (Abase), em 1º de 
janeiro último, conversou com a Super Revista 
e adiantou que está animada e muito focada 
em dialogar mais com os órgãos públicos e 
mostrar a importância do setor supermercadista 
para o desenvolvimento da economia. Disse 
ainda Amanda Vasconcelos que irá blindar o 
varejo regional sem desmerecer o espaço das 
multinacionais, destacando que irá trazer atitudes 
e um olhar mais ágil para o mercado local.  Sobre 
a entrada de grandes players no Estado da Bahia, 
ela foi incisiva: “A conta não fecha. A entrada 
das grandes redes atacadistas nos centros 
das cidades acirra uma competição desleal. 
Precisamos nos preocupar com os pequenos 
comerciantes que estão fechando as portas, 
deixando muitos colaboradores desempregados. 
O varejo regional tem que ser fortalecido”.

“Estou muito 
focada em 
conseguir 
dialogar mais 
com os órgãos 
públicos e 
reforçar que a 
Abase é a casa 
de todos”

Entrevista concedida ao Repórter Eraldo Alves
FOTOS: Assessoria de marketing do Hiperideal

AMANDA VASCONCELOS 
É A PRIMEIRA MULHER A 
PRESIDIR A ASSOCIAÇÃO 
BAIANA DE SUPERMERCADOS

AMANDA VASCONCELOS 
É A PRIMEIRA MULHER A 
PRESIDIR A ASSOCIAÇÃO 
BAIANA DE SUPERMERCADOS
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do Hiperideal? Se influenciou, 
de que forma? 

AV - Totalmente. Admiro 
muito meu pai. A sua caminhada 
pelo varejo sempre foi norteada 
pela irreverência do novo, pela 
coragem em arriscar e realizar 
tendo como apoio a verdade e 
transparência nas relações. 

SR - Como a senhora 
analisa o setor supermercadista 
na Bahia e no Brasil nos últimos 
dois anos?

AV - Promissor. O setor 
supermercadista representa, 
aproximadamente, 7% do 
PIB nacional, é um setor 
extremamente importante na 
nossa economia. 

SR -  Não tem como deixar 
de falar sobre a pandemia que 
nos assolou drasticamente nos 
últimos dois anos. A época à 
frente do Hiperideal a senhora 
se sentiu amedrontada? E o 
que fez para enfrentar a crise? 

AV - Me senti desafiada 
e com uma responsabilidade 
enorme em continuar operando, 
garantindo segurança aos 
nossos colaborados e aos 
clientes. Fora isso, o Hiperideal 
implementou seu canal de 
vendas online, site e App, 
desde 2018. Portanto, quando 
a pandemia iniciou, a operação 
já era realizada para nós. 
Tínhamos time preparado e 
logística de atendimento já 
afinada. Durante o período 
pandêmico o e-commerce 
chegou a resultar 15% do 
faturamento total da empresa. 
Hoje em dia, continuamos firmes 
e com projetos animadores. 

SR - À frente da 
presidência da Abase, a 
senhora fará esforços para 
fortalecer os laços com as 
autoridades políticas municipal, 
estadual e federal?

AV - Sim, com certeza. 
É com a colaboração, 
concentração de forças e 
alinhamento dos objetivos 
que crescemos. O setor de 
supermercados ajuda na 
economia, na geração de 
empregos. Precisamos nos unir 
ainda mais com os governantes.

SR  -   Qual a importância 

dos supermercados se associarem à Abase?
AV - Imensa. Estando na Associação a rede 

tem a garantia em ter um corpo jurídico empenhado 
e muito preparado; um time comprometido, 
atento e antenado às necessidades, mudanças 
e projeções no cenário nacional. Além, claro, do 
network e troca de experiências que os eventos 
e encontros realizados proporcionam. 

SR - O número de supermercados no 
interior do Estado cresce cada vez mais nos 
últimos anos. O que a Abase fará para trazer 
para o seu quadro de associados os que ainda 
permanecem sem filiação? 

AV -   Presença. Quero trazê-los para 
a Abase, promover encontros, reunir ideias e 
proporcionar uma união das nossas forças. 

SR - Como empresária do setor 
supermercadista à frente de um forte Grupo, o 
que a senhora tem a dizer aos pequenos e médios 
supermercadistas que estão começando?

AV -  O que nos trouxe até aqui, não nos 
garante o futuro. O fácil todos fazem. Busquem 
pelo impossível. Inovem, reguem a cultura da 
empresa nos mínimos detalhes. Não tenham 
receio da mudança, do novo. Saiba onde querem 
chegar e siga. 

SR - Como a senhora analisa a vinda de 
grandes players para o Estado da Bahia e como 
os pequenos supermercadistas podem competir 
com essas redes sem ter prejuízos futuros? 

AV - A conta não fecha. A entrada 
das grandes redes atacadistas nos centros 
das cidades acirra uma competição desleal. 
Precisamos nos preocupar com os pequenos 
comerciantes que estão fechando as portas, 
deixando muitos colaboradores desempregados. 
O varejo regional tem que ser fortalecido. 

SR - O que a senhora acredita que falta 
para o Brasil se estabelecer economicamente e 
propiciar ao seu povo melhoria de vida?  

AV -  Educação e um plano econômico que 
traga, não somente suporte financeiro pontual, 
mas que estabeleça o desenvolvimento do 
cidadão com trabalho e crescimento. 

SR - Qual a sua análise das eleições 
ocorridas em 2022 em nível Federal e Estadual? 
E o que espera dos respectivos governos?

AV - Reflexo de um período exaustivo e 
de imensa polaridade, o brasileiro decidiu pelo 

“A conta não fecha. A 
entrada das grandes 

redes atacadistas nos 
centros das cidades 

acirra uma competição 
desleal”

“Admiro muito 
meu pai. A sua 
caminhada pelo 
varejo sempre 
foi norteada 
pela irreverência 
do novo e 
pela coragem 
em arriscar e 
realizar”
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coração. Dos próximos governos espero, e 
desejo, comprometimento e um planejamento 
realista voltado para o fortalecimento da nossa 
cadeia produtiva e empresarial garantindo 
empregos, melhorias na saúde e educação. 

SR - A senhora pretende seguir carreira 
política, a exemplo de seu pai João Gualberto?

AV - (risos) Não, gosto de ficar nos 
bastidores. 

SR - O que os supermercadistas e a 
indústria podem aguardar da Superbahia 2023 e 
o que já tem de concreto sobre esse evento tão 
importante para o setor? 

AV - Um mergulho na inovação, conexão 
entre fornecedores e redes, muito conteúdo 
sobre novas ferramentas e novidades em geral 
para o setor e para o Estado. 

SR - Qual a relação da Abase com as 
outras associações supermercadistas do Norte/
Nordeste? 

AV - Muito menor do que eu gostaria. Estou 
aberta para troca de ideias e experiências. Quero 
estreitar laços. 

SR - Fale-nos um pouco sobre a Amanda 
Vasconcelos empresária e mãe de dois filhos. 
Como fazer para conciliar as duas coisas?

AV -  Com amor. Amo o que faço, com 
quem trabalho, acredito nas pessoas e nos ideais 
que o Hiperideal oferece aos clientes, tenho muito 
orgulho em estar à frente da empresa criada 
pelo meu pai e meu tio. Como não se motivar? 
Bom, além disso, uma agenda organizadinha 
ajuda muito (risos). Foco em estar e viver cada 

situação, sem sobrepor as demandas. Assim, me 
garanto por inteiro em cada versão de Amanda. 

SR - O que Amanda Vasconcelos gosta 
de fazer em seus dias livres quando não está 
dirigindo a empresa?

AV - Com meus filhos, família, amigos, 
fazendo atividade física, viajando, pesquisando 
novidades.

Perfil: Amanda Vasconcelos, 34 anos, 
casada com o empresário Matheus Froes e mãe 
de Pedro e Isabela. É formada em Administração 
de Empresas e trabalha no Hiperideal desde 2010 
quando iniciou na função de trainee comercial. 
Hoje é a diretora comercial, marketing, auditoria 
e TI da companhia.

“Com amor. Amo o que 
faço, com quem trabalho, 
acredito nas pessoas 
e nos ideais que o 
Hiperideal oferece aos 
clientes. tenho muito 
orgulho em estar à frente 
da empresa criada pelo 
meu pai e meu tio”



ABASE 
É NOTICIA

EMPRESÁRIOS ARGENTINOS, DA PROCÓRDOBA, 
NEGOCIAM COM SUPERMERCADISTAS BAIANOS 
 A Abase sediou no dia 10 de novembro 
uma Rodada de Negócios entre empresários 
argentinos e supermercadistas baianos. 
A atividade foi organizada pela Agência 
ProCórdoba, do Ministério da Indústria, Comércio 
e Mineração, juntamente com o Itamaraty 
da Argentina, a Embaixada da Argentina no 
Brasil e o consulado de Salvador. Contou 
ainda com o apoio da Câmara de Comércio 
Argentina-Bahia (Cecab)  e da Associação 
Baiana de Supermercados. Representando o 
Consulado da Bahia estava o cônsul adjunto, 
Santiago Trasmonte, representando o cônsul 
Agustín Alberto Núñez,
 O superintendente da Abase, Mauro 
Rocha, classificou como muito importante a 
realização do evento, informando que durante 
todo o dia, manhã e tarde, os empresários 
argentinos puderam interagir com os 
supermercadistas baianos, lhes oferecendo a 
oportunidade de fechar bons negócios. Além 
do evento na Abase, a comitiva argentina fez 
visitas aos Centros de Distribuição e Filiais das 
principais redes supermercadistas da Bahia. 
Além de Mauro Rocha estava presente Vital 
Sarmiento, presidente de la Cámara Empresarial 
Argentina-Bahía (Cecab) e  Luis Gilli, gerente de 
Promoção Comercial da Agência ProCórdoba.

 Na área de Alimentos e Bebidas, oito 
empresas compuseram a comitiva ProCórdoba, 
que foram elas, com seus respectivos 
representantes: Ignacio Cibils – Molé; Daniel 
Carrizo – Aimurai;  Laureano Perez 
Valega - Georgalos Hnos; Homero Lanza - 
Georgalos Hnos; Aldo Anzil - Sal De Campo; 
Laura Lorena Medina - Tosticarelli Alberto 
Jaime/De Corazonas, Angeles e Demonios; 
Gino Bertapelle; Hernandez Sergio Ruben; José 
Antonio Baez  Dulcor e José Videla - Cooperativa 
Agropecuaria Productores e Consumidores. 
Formaram parte de la delegación: Luis Gilli 
Gerente de Promoción Comercial de la Agencia 
ProCórdoba, Victoria Batalles de ProCórdoba, 
e Ana Julia Gutiérrez, da Secom/Embaixada.
 Durante a Rodada de Negócios 
aconteceram 65 reuniões entre as empresas 
cordobesas e as 15 empresas baianas dos 
setores supermercadistas, importadores, 
distribuidores, tradings, que mostraram 
interesse em adquirir os produtos oferecidos. 
Foram elas: Calheira, Hiperideal; Macam; 
Mendos;  Aça Speed; Healthy/Victoria 
Cintra, Mariano Oviedo, Brazooka, Sost,  
Melhor Distribuidora de Alimentos, NovoMix, 
Vinífera Import, MixBahia, Novo Varejo e 
Espaco Portugal.

Comemora 40 anos de 
fundada com  sua Convenção
 de Vendas 2023

Cátia Sandes, CEO do GRUPO UNI-
FRIO, sediada em Santo Antônio 
de Jesus,  se viu às voltas com a 
falta súbita do esposo Paulo Ce-
zar, em assumir a empresa funda-
da por ele, em 1982. Apesar de na 
época já ser executiva da empre-
sa, dividindo a gestão com Paulo, 
não foi fácil superar a perda. Mas, 
com resiliência, determinação, 
competência e muita persistên-
cia,  conseguiu dar continuidade  
à empresa, que hoje, ao come-
morar 40 anos está consolidada. 
Agora em dezembro, juntamen-
te com sua equipe de colabora-
dores,  comemorou, realizando 
a Convenção de Vendas 2023, 
oportunidade em que  avaliou o 
ano de 2022, e traçou os novos 
planos e voos  da Unifrio para o 
ano de 2023.

Nosso negócio é fazer a sua empresa crescer.



 O GRUPO UNIFRIO, de Santo Antônio 
de Jesus, conglomerado com 40 anos de atua-
ção no mercado, preparou um grande evento 
para marcar a Convenção de Vendas de 2023, 
cujo tema “Mudança e Evolução” remete a novas 
conquistas e às constantes mudanças para am-
pliação no mercado. Durante o evento foi feito 
um balanço das conquistas obtidas em 2022 e 
traçada as estratégias para serem implantadas 
em 2023. 
 Ao saudar os participantes, na abertu-
ra do evento, a CEO do GRUPO UNIFRIO, Cátia 
Sandes, destacou o quanto aquele momento 
significava para a empresa, implicando em uma 
renovação para uma nova vida baseada em éti-
ca, moral, determinação e “muita fé em Deus”.
  Após a realização de uma oração coleti-
va, o gestor geral do grupo, Fabrício Cruz, agra-

deceu o comparecimento de todos e falou da 
importância da missão, visão e valores da em-
presa, também relacionou os principais desafios 
que nortearão a empresa durante este ano, den-
tre eles, o estabelecimento de estoques de se-
gurança, revisão dos custos, promoção de ações 
de marketing, estabelecimento de metas para 
gerentes, expansão do mercado e ampliação do 
portfólio com novos produtos e seguimentos, 
participações em feiras e exposição tais como 
Superbahia 2023. O gerente Danilo Deivid dis-
correu sobre os resultados obtidos em 2022.
 Em tempo, o setor de Compras e Fatu-
ramento na fala do gestor Marivaldo Oliveira, 
trouxe os principais desafios de redução e aqui-
sições para o ano de 2023 e sobre os cuidados 
que se deve ter no momento da venda em de-
corrência de informações cruciais a serem con-

sideradas para o faturamento. Doris Melo gestora 
de Recursos Humanos do GRUPO UNIFRIO, desdo-
brou sobre os procedimentos internos e externos 
das empresas até o suporte jurídico. 
 Sílvio Quadros, gestor financeiro, apresen-
tou um panorama do Setor Financeiro do GRUPO 
UNIFRIO, em tempo, Fábio Almeida, coordenador 
do setor de projeto, apresentou a nova linha em 3D 
de móveis em processo de construção e no estande 
montado no local da convenção, já com os lança-
mentos 2023.   
 O palestrante convidado, Dr. Sebastião Cer-
queira, que é professor, com doutorado na área, 
restou o gracioso fechamento, abordando as mu-
danças e evolução, o tema que contribui positiva-
mente para a administração das empresas de uma 
forma geral, sendo muito aplaudido no final.  
 O GRUPO UNIFRIO aposta na linha nobre 
de madeira com metalon para expositores e gôn-
dolas. Quando o assunto é desenvolvimento e es-
tratégia de vendas, ninguém mais qualificado para 
tratar desse tema no GRUPO UNIFRIO, que a CEO 
do grupo, com ampla visão comercial do mercado 
e vasta experiência. 
 “Definimos algumas estratégias para que 
em 2023 possamos crescer acima de 20%, com 
produtos novos que foram e serão lançados, acom-
panhando as tendências do mercado, ressaltou, 
acrescentando que vem investido pesado no canal 

de Atacadistas, que é muito forte e promissor, além 
da linha de madeira que, segundo a CEO, é uma 
tendência do mercado. Por isso estamos vindo com 
a família de linha de madeira e estamos preparados 
para 2023 atender o mercado dentro das necessi-
dades dele, sendo essa a nossa grande arma para 
que nesse ano possamos atingir os melhores resul-
tados”, acredita”. 
 Durante o evento, Fábio Almeida, do De-
partamento de Projetos, apresentou alguns dos 
lançamentos para 2023. Explicou que a gôndola 
com porta pallet é uma tendência para os ataca-
rejos e que fruteiras, expositores, adegas, linhas de 
hortifruti e temperos têm sido as apostas, “e essa 
linha de madeira vai agregar valor ao nosso projeto 
e vai fazer atender melhor os nossos clientes nos 
diversos seguimentos tais como: Supermercados, 
delicatessens, açougues, padarias, lanchonetes, 
restaurantes, lojas de conveniência, de materiais de 
construção, seguimento pet shop, satisfazendo as 
suas necessidades” 
 E finalizou: “Todos os nossos projetos são 
feitos com o nosso próprio time; a equipe fabril, de 
projetos e o corpo administrativo nos ajudam nesse 
processo e os nossos clientes podem esperar pro-
dutos de excelência para os próximos anos, como 
fazemos há 40 anos. Agradeço muito pela vida. A 
partir do ato de gratidão acontecem todas as ou-
tras coisas, como num passe de mágica”.

Fabrício Cruz e Danilo Deivid 
falam dos projetos da Unifrio

Coordenada pela CEO da empresa, Cátia Sandes, a Convenção de Vendas da Unifrio reuniu os colaboradores da empresa, que 
durante um dia inteiro trocaram ideias e experiências, visando maneiras de melhorar o atendimento aos seus clientes

Participações da esquerda para direita; Fabrício Cruz, Danilo Deivid , Marivaldo Oliveira, Doris 
Melo, Sílvio Quadros e Fábio Almeida falaram de seus setores, enquanto Sebastião Cerqueira foi o pa-
lestrante do dia onde explanou o tema Mudança e Evolução

Nosso negócio é fazer a sua empresa crescer.Nosso negócio é fazer a sua empresa crescer.
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Cátia Sandes, CEO  do Grupo 
Unifrio, busca melhores 
soluções para seus clientes

 A Unifrio foi fruto de um sonho do seu 
fundador, Paulo Cezar, em 1982. Na falência 
dele, Cátia Sandes assumiu a direção e vem 
dando novos contornos à empresa, que surgiu 
justamente da necessidade do mercado, vis-
lumbrada por seu fundador, de atender me-
lhor esse ramo supermercadista que até então 
não era suprido com equipamentos e instala-
ções adequados.
 Primeira empresa baiana no segmen-
to, não só na Bahia, mas em vários estados do 
Nordeste, a Unifrio tem aberto, ao longo de 
sua existência, várias oportunidades de traba-
lho “para muitos colegas, pois aqui foi escola 
para muitas pessoas e eu me orgulho muito 
disso”, salienta Cátia, explicando que a empre-
sa surgiu exatamente com esse propósito de 
prestar o melhor serviço nesse nicho de mer-
cado, “trazendo a satisfação de nossos clien-
tes, e não é à toa que estamos fazendo isso 
com excelência e o propósito de dar o melhor 
que a gente tem, estando há 40 anos no mer-
cado”, pontuou.

De acordo com a CEO, a empresa está pre-
sente em quase todos os estados do Nordeste. 
 “A Unifrio atua hoje no ramo de mon-
tagem de supermercados, delicatessens, açou-
gues, padarias, lanchonetes, restaurantes, lojas 
de conveniência, de materiais de construção, 
entre outros, oferecendo as melhores solu-
ções em equipamentos e serviços para esses 
e outros segmentos. Ela entrega o projeto 
pronto, com a loja layoutizada e todas as ins-
talações finalizadas. Hoje temos diretamente 
140 funcionários e contamos com outros 40 
Representantes Comerciais e indiretamente 
empregamos mais 300 pessoas em diversos 
serviços”, conta.
 Cátia revela que a Unifrio está desen-
volvendo um plano de expansão da sua fá-
brica própria, a Perfetto, para uma área de 16 
mil metros quadrados, na qual é desenvolvida 
toda a linha seca, como gôndolas, checkouts, 
porta pallets da marca. Há ainda planos para 
a linha alta de refrigeração, “que vem aí com 
toda a linha da Nacional, que é uma parceira 
nossa para supermercados de grande porte e 
ainda muitas outras coisas que eu não posso 
abrir ainda, mas que estão nos planos da nos-
sa produção em 2023”, adianta. Ela acrescenta 
que ainda tem muito campo para crescer este 
ano, mas que o resultado e a motivação têm 
que vir dos colaboradores da empresa. 
 Emocionada, Cátia dá o seu recado fi-
nal: “Fica aqui a minha gratidão para todos os 
meus colaboradores, todos os meus clientes, 
parceiros e amigos. Eu sempre falo à minha 
equipe que a gente não deve fazer uma cartei-
ra de clientes e sim de amigos. Então fica aqui 
a minha gratidão eterna por fazerem parte 
dessa história e nos ajudar a estar há 40 anos 
no mercado. Sem vocês nada disso seria possí-
vel, a minha equipe é uma das melhores equi-
pes do mercado, temos colaboradores aqui na 
casa de mais de 30, 35 anos e é gratificante 
fazer parte dessa família hoje”.

Nosso negócio é fazer a sua empresa crescer.Nosso negócio é fazer a sua empresa crescer.



Premiação Melhores 2022
 A Unifrio premiou os três colaborado-

res que mais se destacaram no ano de 2022, 
com o Troféu Melhores do Ano. Foram eles: 1º 
lugar, João Neiva; 2º lugar, Orlando José e 3º 
lugar, Rutinaldo Machado. Em nome dos seus 
colegas, João Neiva agradeceu a Cátia e à 

empresa por terem lhes dado as condições 
de trabalho que permitiram que alcançassem 
os objetivos almejados. Nas fotos abaixo, 1 - 
Cátia Sandes com João Neiva e Orlando José; 
2 - Com Doris Melo e Danilo Deivid, represen-
tando Rutinaldo Machado.

Uma homenagem mais do que merecida 
foi a entrega para Cátia Sandes, o Troféu 
Destaque 40 anos da fundação da Unifrio. 
Nada mais justo, ela que enfrentou o desa-
fio de administrar a empresa, na falta do seu 
esposo, Paulo Cézar, falecido precocemente 
há 10 anos. 

 Neste período, Cátia conseguiu 
fazer da empresa uma referência no seu 
segmento de atuação, sendo uma das que 
mais se destacam no atendimento dos seus 
clientes na Bahia e em outros estados, como 
Sergipe e Alagoas. Todos os colaboradores 
agradecem a Cátia e lhe dão os parabéns!

Cátia Sandes é 
homenageada por 
manter o legado da Unifrio, 
fundada por seu marido 
Paulo  Cezar, há 40 anos Essa foi a homenagem prestada 

a Paulo Cezar pela Super Revista em 
Novembro de 2012

Nosso negócio é fazer a sua empresa crescer.

Uma empresa 
baiana que 
abraça o Brasil



Superação, persistência e determinação são palavras caras no dicionário 
da Isobras. Após ter sua planta industrial ceifada pelo fogo, em 2018, oito 
meses depois de ser inaugurada em Santo Antônio de Jesus/BA, a empresa 
renasceu das cinzas, como diz o diretor da empresa, Diego Quadros, dez 
meses depois em Itatim/BA, já em 2019. Hoje é a principal empresa de 
isopor XPS da Bahia e já expandindo para mais 17 estados. Já são 38 
produtos em sua linha. Conheça essa bela e desafiadora história, através 
das páginas da Super Revista e também no seu canal do YouTube - Super 
Revista TV.

 Benneh Amorin - Isobras, tecnologia 
em XPS, significa o quê, Diego?
 Diego Quadros -  Isobras hoje 
é sinônimo de qualidade, desenvolvendo 
embalagens para acondicionamento de alimentos, 
oriundas da utilização do Isopor XPS, com o 
intuito de acondicionar o alimento da melhor forma 
possível. É um produto diferenciado no mercado. 
 BA - A Isobras está em Itatim, uma 
cidade localizada na BR-116, próximo a Milagres, 
que acolheu a empresa. Há quanto tempo vocês 
estão aqui?
 DQ - O Projeto Itatim nasceu em 2019. 
Essa planta inicialmente era na cidade de Santo 
Antônio de Jesus. Mas sofremos um incidente, 
a nossa planta pegou fogo, o que é até difícil 
relembrar esse acontecimento, mas no final foi 
uma alegria e uma superação de podermos montar 
essa planta aqui. O fato de estarmos às margens 
de uma rodovia que é a mais movimentada do 
País facilita o escoamento da nossa produção. 

Tivemos um apoio significativo da Prefeitura de 
Itatim nesse nosso  empreendimento.
 BA - Por quanto tempo vocês 
funcionaram em Santo Antônio?
 DQ - Lá, nós ficamos por seis meses e 
tínhamos aproximadamente 100 funcionários. E 
hoje, mesmo depois de tudo isso que aconteceu, 
a Isobras vem sendo sinônimo de persistência, 
de força, liderança e os donos da empresa são 
pessoas que acreditam muito em nosso trabalho. 

“Isobras hoje é sinônimo de 

qualidade, desenvolvendo 

embalagens para 

acondicionamento de 

alimentos, oriundas da 

utilização do Isopor XPS”

Estamos prosperando e com aquele sentimento 
de que... eu escutei uma certa frase em um 
momento que dizia que “o fogo tanto queima 
quanto purifica”. Então é isso: a Isobras purificou 
e vem projetando crescimento e desenvolvimento 
para a região.
 BA - Empreendedorismo, Diego, nada 
mais é do que você estar se superando a cada 
dia. Principalmente aqui em nosso País. E os 
empreendedores, tanto os micro quanto os 
grandes passam por dificuldades. E essa coisa de 
superação é assim. É das cinzas que se renasce e 
vocês renasceram e se instalaram aqui em Itatim, 
receberam o apoio da prefeitura, se refizeram 
e seguiram em frente. Me fale um pouco desse 
caminhar aqui em Itatim.
 DQ -  Não só o recomeço como também o 
projeto de expansão. Nós começamos com 14, 15 
itens no nosso escopo de produtos. E exatamente 
neste mês, serão  mais quatro lançamentos. 
Então iremos para 38. Temos o crescimento todo 
já estruturado até 2024. Então é uma empresa 
que não chegou no mercado perdida. Ela sabe 
onde está e aonde quer chegar. Acreditamos no 
produto, que a nossa marca é uma marca forte e 
que impõe qualidade aos nossos clientes.
 BA - Hoje, em nível de mercado, 
vocês estão migrando para a área do varejo, 
trabalhando com o consumidor final através 
dos supermercados. Além disso, como está o 
mercado de vocês, onde vocês atuam, por onde 
estão espalhados os seus clientes?
 DQ - Em 2023 vamos fazer um trabalho 
voltado ao nosso parceiro supermercadista, 
começando pela Super Revista, parceira 
supermercadista no estado. Além deles, outro 
nicho de mercado que também atendemos são 
os distribuidores, frigoríficos, os que fazem a 
distribuição do plástico, as fábricas de embalagem. 
E 2023 é o ano do supermercadista, então 
estamos dando o pontapé inicial com vocês.
 BA - A pandemia trouxe outras 
oportunidades de negócio para os empresários 
em geral, principalmente na área de alimentação. 
Vocês passaram a atender também muito 
restaurante para atender o delivery que é uma 
demanda alta.
 DQ - Na realidade, o restaurante como 
consumidor final não é nosso alvo. Nós temos 
os parceiros. São os distribuidores que fazem 
esse trabalho de atendimento ao restaurante e 
a lanchonete por nós. Já o supermercadista tem 
condições de adquirir o nosso produto direto da 
fábrica.

 BA - Então durante a pandemia vocês 
não pararam?
 DQ - Em todo o comércio, acho que nos 
primeiros 90, 120 dias da pandemia houve uma 
quebra do ciclo. Nós nos assustamos, como todas 
as empresas, mas passada essa fase inicial da 
pandemia as coisas foram voltando aos poucos 
à normalidade e, sim, tivemos crescimento com 
a necessidade de delivery e é nessa aposta de 
crescimento que a gente também investe em 
novas tecnologias, em novos produtos e vem 
novidade boa pela frente. 
 BA - Com relação ao mix de produtos 
que vocês têm. Me fale da utilidade de cada um 

“Nós começamos com 
14, 15 itens no nosso 
escopo de produtos. 
E exatamente neste 
mês, serão  mais quatro 
lançamentos. Então 
iremos para 38”

Entrevista concedida ao 
Editor Benneh Amorin
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deles.
 DQ - Temos a linha da bandeja, que 
se subdivide em três: rasa/rasa, rasa e funda; 
tem a linha do frigorífico, voltada para o pessoal 
do frango e da carne; e o próprio supermercado 
também se ele quiser uma bandeja superforte; 
a frigorífica, que pode ser levada ao congelador 
sem sofrer nenhuma alteração; tem a linha de 
fast food, que são as hamburgueiras – temos 
hoje cinco tamanhos de hamburgueiras; temos 
a linha das marmitas, com quatro  tamanhos – 
500ml, 650ml, 750ml e 1.100ml; tem a linha das 
marmitas com divisórias, em três tamanhos, 
que é voltada para supermercadistas, hospitais, 
restaurantes que vendem a comida separada; 
tem a linha de prancha, de pratos descartáveis, 
de discos, voltada para pizzas, bases de bolo, 
bandejas florais, que é um produto que poucas 
empresas possuem, basicamente isso. A Isobras 
é uma empresa aberta. Nós temos um pós-venda, 
que também pede a sugestão do cliente na porta. 
Então os produtos que estão sendo desenvolvidos 
hoje são resultado de uma pesquisa de mercado 
feita com o nosso próprio cliente. Essa integração, 
estar com o cliente mais perto facilita muito a 
satisfação e o crescimento da nossa empresa.
 BA - Vocês têm dado uma dimensão 
maior à comunicação, inclusive criando condições 
para que o consumidor final possa interagir com 
vocês. Fale um pouco sobre essa política de 
interação com o consumidor.
 DQ - A visão para 2023 é ter um 
marketing mais atuante na empresa. Então 
estamos sentindo a necessidade de termos 
mais desses profissionais ao nosso lado. Temos 
coisas já feitas nos anos anteriores, mas que 
não foram satisfatórias. A gente está com muita 

vontade de se destacar e investir no mercado 
para que o nosso produto final seja escolhido pelo 
cliente. Que ele chegue até o distribuidor e peça 
o produto, a marca Isobras. E dar o merecido 
reconhecimento ao nosso produto. Além de 
investirmos fortemente em tecnologia, somos 
super rigorosos com qualidade e mostramos isso 
ao nosso cliente. A gente quer que o cliente não 
só perceba, entenda, mas que também escolha 
pela marca Isobras. Ele está escolhendo algo com 
qualidade, confiabilidade do acondicionamento 
correto.
 BA - Pegando esse nicho do 
acondicionamento, vocês também podem 
interagir no próprio site dando instruções de como 
utilizar os produtos Isobras, é isso?
 DQ - Isso. E quando me refiro a uma 
linha de frigorífico, de fast food, hamburgueiras, 
marmitas, isso aí são só nossas ideias iniciais. É 
como vem pronto o produto, mas o mundo é livre 
e o cliente vai absorver o produto e colocá-lo da 
melhor forma que entender.
 BA - E hoje onde é que se pode encontrar 
os produtos?
 DQ - Nós atendemos hoje 17 estados 
brasileiros e consideramos como meta principal 
fazer o nosso dever de casa. A gente tem que 
atender bem o nosso estado, ser o principal, 
e hoje nós já somos o principal fornecedor de 
XPS da Bahia, mas o ideal é sempre estreitar a 
relação com o cliente, é dar o melhor atendimento, 
priorizando sempre o nosso estado.
 BA - Qual o maior desafio que vocês têm 
para empreender aqui?
 DQ - Acho que não só aqui, como no País 
todo, o principal problema é a infraestrutura. E da 
morosidade, não sei se o termo certo é esse….
 BA -  Mas termina sendo, não é? Porque 
você não tem uma estrada adequada etc.
 DQ - Isso. Não se tem uma estrada 
adequada, todos os processos que envolvem os 
órgãos públicos são mais demorados. A gente tem 
uma questão energética também, principalmente 

“A Isobras é uma empresa 
aberta. Nós temos um 
pós-venda, que também 
pede a sugestão do 
cliente na porta. Então os 
produtos que estão sendo 
desenvolvidos hoje são 
resultado de uma pesquisa 
de mercado feita com o 
nosso próprio cliente”

na nossa região, com muita dificuldade. Então não 
é fácil a gente receber a energia aqui. Qualquer 
nível de aumento de produção a gente esbarra 
na questão energética. Então a palavra que fica 
assim para quem quer empreender hoje é ter 
coragem mesmo. É saber todo dia a hora que 
acorda sem ter certeza da hora que vai chegar em 
casa. E gostar do que faz.
 BA - E tendo o foco de fazer o melhor 
para que o seu cliente quando pegar o produto 
Isobras saiba que aquele é um produto feito com 
carinho, com qualidade e com um diferencial 
atestado.
 DQ - Exatamente. Não é só uma história 
de superação o produto Isobras, mas uma história 
de determinação. Como tem na camisa do nosso 
colaborador: “Determinação. Acreditamos na 
força do trabalho”. Onde se coloca amor, força e 
vontade de crescer, as coisas dão certo.
 BA - Quantas famílias estão agregadas 
a esse projeto diretamente, Diego?
 DQ - Diretamente, hoje, aproximadamente 

300 famílias. E indiretamente acredito que outras 
50 famílias.
 BA - Maravilha. Quer dizer que são 
empregos e renda gerados diretamente da Bahia 
para o Brasil. É assim que as empresas baianas 
vão se destacando. Tanto em tecnologia, que 
não deixa nada a dever à concorrência, pois toda 
concorrência é boa e bem-vinda, mas ela faz 
o dever de casa, faz a melhor coisa para seus 
clientes com seus produtos. Mas qual é a estrutura 
que você tem aqui na Isobras em Itatim?
 DQ - Hoje nós temos 25 mil metros 
quadrados de área total e 15 mil metros de 
área construída. E contando com a parceria da 
Prefeitura de Itatim já nos foi concedida mais uma 
área de 25 mil metros quadrados. Até 2024, a 
planta fica ao todo com 50 mil metros quadrados 
no total e com relação à área construída ainda 
vamos calcular qual será a demanda para poder 
determinarmos.
 BA - Os equipamentos são de ponta, não 
é? O melhor que você tem no mundo é trazido para 
cá. O que acaba determinando a produtividade e 
qualidade.
 DQ - Perfeitamente. É uma fábrica que 
visa não a economia, mas foca no resultado, 
produtividade e segurança. Nosso principal 
quesito é pautado pela segurança. Segurança 
de nossos colaboradores, segurança predial, de 
nosso empreendimento. Mas não perdemos de 
vista também a produtividade. Afinal, alguém tem 
que pagar a conta, não é? (risos).
 BA - Agora me parece também que o 
isopor XPS provém de polímeros.

“Encontrei parceiros, com 
ideias inovadoras, pessoas 
bacanas com o mesmo 
ideal de crescimento 
que o meu. E assim nos 
abraçamos e nasceu a 
Isobras”



 
DQ - Sim. É à base de PS, poliestireno, só que o 
nosso produto é feito através de extrusão. E o PS 
para a construção civil é feito de expansão. Essa 
é a grande diferença.
 BA - Aí você tem a produção verticalizada. 
Você produz desde a bobina até o produto final, 
não é?
 DQ - Sim. Nós dominamos o processo 
todo, inclusive a recuperação do material. Nada 
que é feito dentro da fábrica aqui é jogado no lixo. 
Tudo é reprocessado.
 BA - E como nasceu a ideia de se montar 
essa empresa? Você veio de que área? Quais são 
seus sócios que gerem isso aqui?
 DQ - Eu vim da área de distribuição. Eu 
fui distribuidor de embalagens. Eu tive empresa 
em Salvador por aproximadamente 10, 12 anos 
e sempre tive vontade de produzir, ter uma marca, 
algo próprio. Morava na capital mas sempre tive 
vontade também de morar no interior, isso aqui me 
cativou, melhor qualidade de vida. Eu nasci em um 
distrito de Santo Antônio mas morei algum tempo 

em Salvador. Hoje resido em Santo Antônio. 
Encontrei parceiros, com ideias inovadoras, 
pessoas bacanas com o mesmo ideal de 
crescimento que o meu. E assim nos abraçamos 
e nasceu a Isobras. A empresa nasceu em 2018, 
teve o incidente. Dez meses, exatos, depois ela foi 
reinaugurada, em 2019, e já são três anos aí da 
reinauguração.
 BA - A marca é um elemento forte. Como 
foi que vocês acharam esse nome, Isobras?
 DQ - Ela veio descendente de uma 
empresa irmã que existe em Santo Antônio de 
Jesus, que é a Isobahia. Ela é voltada para o 
EPS, o isopor para câmara frigorífica, lage, fábrica 
de colchão também. E aí foi só um exercício de 
criatividade e chegamos à Isobras, como se fosse 
Isopor do Brasil.
 BA - E o futuro é crescimento, 
consolidação cada vez maior no mercado, é 
vocês estarem presentes além dos 17 estados e 
para isso vocês têm que ampliar. E depois, o que 
é que lhe faria feliz dentro da Isobras nesse Brasil 
inteiro?
 DQ - O que me faria feliz é a Isobras se 
transformar na maior empresa do ramo no Brasil.
 BA - Já é a maior da Bahia, não é? Então 
espere aí que a Isobras certamente vai ser falada 
em todos os recantos do País porque existe um 
trabalho baseado em pessoas que trabalham 
aqui fazendo um produto de qualidade, o melhor 
que você possa ter em sua casa e se orgulhar 
de ter um produto Isobras que satisfaça as suas 
necessidades. Não é isso, Diego?
 DQ - Perfeitamente. Sábias palavras.
 BA - E qual é a mensagem que você 
deixa para o mercado, para seus futuros clientes 
na área de supermercados?
 DQ - Amigo supermercadista, em 
2023 terá uma coisa voltada para você. 
Acondicionamento de produto, responsabilidade, 
qualidade, segurança. Acho que isso são palavras 
chaves que todos procuram dentro de suas 
empresas. A facilidade de estar dentro da própria 
Bahia proporciona entrega rápida de um produto 
diferenciado. Enfim, tenho certeza que nós temos 
condições de fazer uma parceria muito forte. 
Acessibilidade total à empresa. Nós estamos aqui. 
Qualquer dúvida é só entrar em contato pelas 
redes sociais, iremos até você, tiraremos qualquer 
dúvida e a vontade é de parceria. Conte conosco! 
E volto a falar: Só se cria uma marca de sucesso 
quando se faz com amor. Todos nós estamos 
unidos e sabemos onde queremos chegar.

“Só se cria uma marca 
de sucesso quando se 

faz com amor. Todos 
nós estamos unidos e 

sabemos onde queremos 
chegar”

MIX DE PRODUTOS ISOBRAS, UMA 
COMPLETA LINHA DE PRATICIDADE
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Academia Corporativa Novo Mix 
diploma a 1ª turma de colaboradores 

com alegria e grande celebração 

sos colaboradores para que possamos desenvol-
ver a equipe de gestão, o que refletirá lá na ponta. 
Percebemos hoje dentro de nossa estrutura uma 
melhoria em nossos serviços, fruto deste investi-
mento que vem sendo feito pela Diretoria com o 
objetivo de alcançar cada vez mais a excelência no 
serviço, que é nosso principal objetivo”.

Questionado se a amizade dos sócios alicer-
çada pela família, o que é perceptível por todos, 
seria a sustentação do Grupo que é referência no 
mercado, Demétrio Machado respondeu: “Sem 
dúvidas, a amizade é tudo, além, é claro, a ques-
tão do respeito. Somos um grupo, que tem como 
pilar compreender e respeitar a opinião do outro, 
porque ninguém é dono da razão, sempre colo-
cando na mesa para discussão os pontos a serem 
tratados. Ou seja, a frase que cabe aqui é: respeito 
ao próximo”.

Fabrício Vieira, sócio-diretor, enfatizou que 
estar presente na certificação da Academia Corpo-
rativa é um orgulho para todos que fazem o Novo 
Mix. “Hoje é um dia de felicidade para todos nós. 
O projeto graças a Deus foi muito bem pensado e 
estamos muito felizes em poder compartilhar esse 
momento. A palavra é gratidão mesmo”.

Para Abidiel Amaral, sócio-diretor, falou do 
resultado positivo da Academia Corporativa no 
desempenho dos colaboradores. “Graças a Deus 
a mensagem é de felicidade e de gratidão. Fica-
mos felizes por todos os resultados alcançados e, 
principalmente, neste dia da formatura da primeira 
turma da Academia Corporativa Novo Mix. Nós en-
tendemos hoje que são as pessoas que fazem o 
negócio acontecer e, por isso, o Novo Mix tem um 
olhar diferenciado para os nossos colaboradores”, 
disse Abidiel.

O sócio-diretor Manoel Inácio (Nelinho) falou 

que o dia da certificação é um dia de realização. 
“Nós aqui como sócios no sentimos realizados 
pelo início deste projeto. É o primeiro passo de 
um projeto que será muito grande no futuro”. Tam-
bém o sócio-diretor Jânio Neves (Juarez) falou da 
importância em agradecer a Deus e a todos que 
trabalham pelo fortalecimento da Rede Novo Mix. 
“O momento é para agradecer e pedir que conti-
nuemos com saúde e um ajudando o outro porque 
é isso que é importante”.

“Quero agradecer a Deus. Tenho gratidão 
pela família que construí e pela empresa que está 
cada vez mais acelerando o seu crescimento. Fe-
liz também por ver a minha filha Geovanna traba-
lhando conosco e fazendo acontecer pelo fortale-
cimento da empresa”, enfatizou Deise de Oliveira 
Machado, diretora.

Geovanna Machado, que faz parte da se-
gunda geração da Rede Novo Mix, ressaltou que 
é muita responsabilidade trabalhar com uma dire-
toria tão altamente qualificada. “É muita responsa-
bilidade trabalhar com um time de peso. Estou co-
meçando e muito feliz em fazer parte desta equipe 
e aprendendo e colhendo todos os ensinamentos 
que puder. Somente tenho a agradecer. Fechamos 
o ano com chave de ouro inaugurando mais uma 
loja e, iniciamos, também, com o pé direito com a 
certificação dos nossos colaboradores, formando 
novos líderes”.

Vibração, alegria e celebração dos colaboradores do NovoMix ao receberem seus certificados

Um momento tão espe-
rado para o Grupo Novo Mix e 
seus colaboradores foi alcança-
do no início de janeiro de 2023 
com a entrega dos certificados 
da primeira turma da Academia 
Corporativa Novo Mix. O Evento 
que contou com toda a diretoria 
do Grupo Novo Mix, a consultora 
Francis Dias, idealizadora e co-
ordenadora da Academia Cor-
porativa, o escritor e palestrante 
Sérgio Almeida e o advogado 
Rodrigo Charão, também cola-
borador da Academia, foi realiza-
do na Sede da Abase, no bairro 
de Armação, em Salvador (BA).

De acordo com Demétrio 
Machado, sócio-diretor, é um 
momento de muita felicidade a 
realização da Academia Corpo-

rativa Novo Mix em poder contri-
buir com os colaboradores para 
o seu crescimento e a cada dia 
está mais envolvido nos pro-
cessos de operação da empre-
sa. “Do lado de cá entendemos 
de que quem tem que ser bem 
atendido são os nossos clientes, 
que são as pessoas que fazem 
tudo isso acontecer. Confesso 
que estamos todos aqui muito 
felizes e com a gratidão por viver 
esse momento”.

O Novo Mix é uma rede 
que tem cinco anos de fundação 
com sócios já experientes no 
ramo dos supermercados. Se-
gundo Demétrio, a rede come-
çou em sua fundação com oito 
lojas e, atualmente, com cinco 
anos de existência e com cerca 

de 2 mil empregos diretos, está 
chegando a sua 22ª unidade. 
“Para nós que fazemos o Novo 
Mix é um momento de gratidão 
e muito trabalho. Costumo dizer 
que no nosso mundo sobrevive 
os trabalhadores mais dedica-
dos e persistentes e vemos fa-
zendo isso com muita humildade 
e conquistando nosso espaço”.

Demétrio Machado em 
nome da Diretoria agradeceu 
a mentora de líderes, Francis 
Dias, e a AcertRH pelo trabalho 
desenvolvido na Academia Cor-
porativa e também o advogado 
Rodrigo Charão e o escritório 
Charão / Leal Consultoria e Ad-
vocacia.

Para Claudiney Brandão, 
gerente-geral, ressaltou sobre a 
melhoria na qualidade dos servi-
ços durante a Academia Corpo-
rativa. “Quando nós definimos as 
prioridades do Grupo, as pesso-
as foram nosso pilar principal e 
esse investimento que estamos 
fazendo é voltado para os nos-

Diretores, sócios  e executivos da Rede 
Novo Mix ficaram satisfeitos com o 
resultado da Academia Corporativa

A consultora de RH, Francis Dias, juntamente com Bárbara 
Adorno e Emanuelle Dantas, coordenaram as aulas do curso
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“A palavra que rege o dia de hoje 
é gratidão”, disse Francis Dias

“O padrão estabelecido é 
mediocridade”, diz Sérgio Almeida

A Super Revista conversou com a idea-
lizadora e coordenadora do projeto, Francis 
Dias, diretora da AcertRH, que falou de sua 
emoção em poder fazer parte do projeto Aca-
demia Corporativa Novo Mix: “É muita emoção 
e a palavra que rege esse momento é grati-
dão. Gratidão pela Diretoria da empresa acre-
ditar e ter líderes que acreditam em projetos 
como esse, porque a educação transforma. E 
sobre o amor de desenvolver um trabalho, de-
senvolver pessoas. Isso faz toda a diferença. 
Aqui na Academia Corporativa, em cada deta-
lhe que nós construímos, há dedicação do RH 
e de cada aluno, que se empenhou para ter o 
certificado nesse novo ciclo”.

Segundo Francis Dias, para esse ano 
de 2023 a Academia Corporativa vem com 
uma programação mais arrojada e sempre 
em processo de evolução “porque líderes são 
construídos e é isso que estamos buscando e 
concretizando dentro deste projeto. Me sinto 

muito honrada e feliz e entendo essa missão 
como desenvolvedora de pessoas. Pessoas 
engajadas, resultados extraordinários”.  

“O grande objetivo da Academia Cor-
porativa foi atingido, que é o de engajar, de-
senvolver e fazer líderes de alta performance. 
Portanto, hoje é um grande dia. Um dia para 
celebrar”, disse Bárbara Adorno, supervisora 
de RH da Rede Novo Mix.

Emanuelle Dantas, setor RH, falou que 
a sensação de poder presenciar a entrega de 
certificados da primeira turma da Academia 
Corporativa é muito grande. “Acredito que o 
sentimento de todos é de gratidão e esse é 
um momento ímpar”.

“Não basta fazer o normal, 
é preciso fazer além do que foi 

pedido”, enfatiza Rodrigo Charão
Convidado para tecer algumas palavras 

para a primeira turma de colaboradores da 
Academia Corporativa Novo Mix, o advoga-

O escritor, professor, consultor e mentor, 
Sérgio Almeida, o homem que encanta pla-
teia de todo o Brasil, foi o palestrante no dia 
da certificação dos colaboradores da primeira 
turma da Academia Novo Mix. Segundo Sér-
gio, o atendimento normal ainda existe, porém, 
quem insistir em continuar trabalhando desta 
forma vai pagar um preço altíssimo. “Na Aca-
demia Corporativa Novo Mix falamos sobre o 
normal é ser anormal e, principalmente, com o 
surgimento da inteligência artificial. O ser hu-
mano hoje tem que criar diferenciais através 
da prática da virtude porque o cliente não quer 
mais ser atendido, o que ele quer é ter uma 
experiência”.

Sobre o anormal, Sérgio Almeida explicou 
que o anormal é aquele que não se acostuma 
com o padrão estabelecido. “O padrão esta-
belecido é mediocridade, é fazer o arroz com 
feijão, sem fazer a diferença. Cada contato 
com o cliente você tem que mostrar para ele 
que você é a melhor alternativa. Se você é um 
empresário ou funcionário com essa filosofia, 
do além do normal, não tem como não crescer 
bastante”.

Sérgio Almeida destacou o programa 
“Vacine-se contra o atendimento normal”. Se-
gundo ele, são três doses. A primeira, a cons-

cientização, mostra as pessoas a importância 
absoluta em ser um encantador de clientes. A 
segunda, a capacitação, ensina como fazer. A 
terceira dose é uma mentoria, o momento de 
conversar sobre as necessidades específicas.

Com relação à Academia Corporativa do 
Novo Mix, Sérgio Almeida respondeu: “Hoje a 
velocidade da informação é muito grande. O 
aprender tem que ser uma rotina, diariamente 
tem-se que estudar, aprendendo novas técni-
cas e novos métodos e, evidentemente, uma 
Academia Corporativa nas organizações vem 
preencher esse espaço que é absolutamente 
necessário para as empresas que querem ter 
um diferencial competitivo”.

do Rodrigo Charão disse: “Tenho a certeza 
que essa iniciativa agregou demais a vocês 
colaboradores, mas também agregou a nós 
professores. Eu vim pra cá com a missão de 
trazer para vocês ensinamentos que ofere-

cesse soluções no dia a dia, proporcionando 
para todos mais oportunidades de melhoria. 
Mas, também, aprendi muito com vocês atra-
vés da troca de informações e debates du-
rante o curso”.

Claudiney Brandão, Sérgio Almeida, Francis Dias e Rodrigo Charão falaram durante a cerimônia da entrega dos diplomas
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Tapete vermelho para os diplomados
Quem melhor para entregar os certificados 

dos aprovados na primeira turma da Academia 
Corporativa, a não ser a Diretoria do Novo Mix. 
Sim, a emoção era percebida dos dois lados 
tanto para os diplomados como também para os 
diretores que tiveram a honrosa incumbência de 
entregar os certificados. Um momento de muita 

emoção e muitas fotos porque os colaboradores 
(as) se vestiram elegantemente para serem fo-
tografados com o certificado em mãos. E todos 
fizeram questão de caminhar pelo tapete verme-
lho esbanjando alegria e com a tarefa do dever 
cumprido. Parabéns à primeira turma da Acade-
mia Corporativa Novo Mix.

Tel: (71) 98792-9622 
marcoswinits@hotmail.com.br 

O período 
da tarde 

prosseguiu 
com mais 

formandos
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ASSAÍ ATACADISTA INAUGURA 
LOJAS EM SALVADOR/BA, CABULA, 
VASCO DA GAMA, RÓTULA DO 
ABACAXI, E EM ARACAJU, SERGIPE

INAUGURAÇÃO
DE LOJA  Por Eraldo Alves e Paulo Amancio 

FOTOS E VÍDEOS: Alex Fernando e Divulgação

Pertencente ao grupo francês de supermercados, o Casino controla no  Brasil, 
o GPA, mais conhecido como Grupo Pão de Açúcar e a rede de atacarejo Assaí 
Atacadista, que vem se destacando a cada dia, sendo, ela sozinha, a segunda 
maior rede de supermercados do Brasil, com R$ 45 bilhões de faturamento em 
2021. São mais de 200 lojas espalhadas por todo o território nacional, sendo 
que na Bahia e Sergipe, ela tem se destacado. Ano passado, foram muitas lojas 
inauguradas nos dois estados, entre as quais transformadas de bandeira Extra 
para Assaí Atacadista. Somente na Bahia, com essas inaugurações, fechou o 
ano de 2022, com a geração de 2.500 empregos. Confiram as inaugurações do 
Cabula, Vasco da Gama, Rótula do Abacaxi, na Bahia; e da loja em Aracaju, no 
bairro Adélia Franco.

ROGÉRIO MACHADO
Proprietário da Agillys Consultores & Associados, mentor, 

consultor, palestrante, professor e escritor -  
@rogeriomachadomentor

2023
 Início de ano é sempre a mes-
ma coisa, exercemos a nossa profissão 
oculta de adivinhos. Por mais cenários 
que estudemos, corremos o risco de er-
rar feio sobre aquilo que dizemos em 
alto e bom som. Esse ano tem um in-
grediente novo, que além da mudança 
de governo, traz também uma diferen-
te lista de prioridades e uma mudan-
ça na forma de conduzir a economia. 
Pelo que se vê nos primeiros movimen-
tos dos novos mandatários e baseado 
também no que diziam na campanha, 
teremos um governo mais voltado para 
o estímulo ao consumo, com ações de 
maior distribuição de renda. 
 Nesse artigo, deixo de lado mi-
nhas posições e foco naquilo que im-
porta ao ramo de supermercados. Acre-
dito que a inflação fique mais nervosa e 
o Banco Central não encontre motivos 
para rebaixas na taxa Selic tão cedo.  
 Com isso, teremos um custo 
mais alto de captação de capital para 
investimentos e oscilação nos preços 
ao consumidor. Sobre investimentos, 
tenho orientado meus clientes para 
que continuem crescendo e avançan-
do. Paralisar nesse momento pode em 
breve tempo ter um custo alto e con-
tribuir negativamente para a sustenta-

bilidade do negócio. Não há inércia na 
vida. Crescer não é opção, é a melhor 
maneira para se desenvolver, aumen-
tar a base de clientes e criar barreiras 
de entrada para novos entrantes.
 Se os preços vão oscilar mais, 
talvez, neste momento, seja melhor 
investir em estoques novamente. In-
vestimento cirúrgico, mais baseado em 
commodities e outras oportunidades. 
Apenas uma recomendação, melhore 
seus controles e previna possíveis per-
das.
 Alguém como eu, que está há 
quase 50 anos inserido no mundo dos 
negócios, sabe que tudo passa sempre 
e, quando passa, quem se movimentou 
tem vantagem competitiva.
 O grande problema para crescer 
e continuar na estrada é a parte dos 
recursos humanos. É preciso investir 
nisso e adotar estratégias de retenção 
para esses jovens do século XXI, tão 
diferentes em tudo. Outra oportunida-
de é investir em tecnologia e criar cada 
vez mais sistemas. Autonômos pode 
ser uma opção em um cenário onde as 
pessoas talvez não queiram trabalhar 
nos finais de semana e períodos notur-
nos.
Keep Walking!

DICAS
DO ROGÉRIO



JANEIRO | 2023 JANEIRO | 2023

36 3737

O Assaí Atacadista abriu  
sua sexta loja em Salvador, 
no dia 25 agosto, no bairro do 
Cabula. 

A nova unidade localiza-
-se na principal via do bairro, 
a Silveira Martins, na altura 
do cruzamento com a Ave-
nida Edgar Santos, perto do 
retorno para o centro. Esta é 
a segunda loja do Assaí inau-
gurada em Salvador nos últi-
mos quatro meses. Em maio, 

uma unidade foi aberta nos 
Barris. 

A inauguração da uni-
dade Assaí do Cabula levou 
a população daquele bairro e 
localidades adjacentes a en-
frentar uma fila quilométrica 
para a entrada no estabele-
cimento. A população encheu 
os carrinhos com as promo-
ções e ofertas de inaugura-
ção. 

Segundo o diretor Re-

gional do Assaí Atacadista, 
Fábio Santos, a unidade do 
Cabula acelera a expansão 
da Rede em Salvador e a 
população do bairro pode-
rá abastecer seus carrinhos 
com produtos com preços 
acessíveis. 

“Estamos muito felizes 
em trazermos o Assaí a uma 
nova região e, assim, acele-
rarmos a nossa expansão em 
Salvador. A Silveira Martins 
é uma das principais artérias 
urbanas da cidade, cortando 
todo o bairro do Cabula em 
uma localização com diver-
sos bares e restaurantes, 
além de novos condomínios 
residenciais que têm sido 
construídos nas redondezas. 
Isso significa que os mora-
dores agora contam com um 
Assaí vizinho de suas casas e 

LOJA ASSAÍ DO CABULA FOI A SEXTA 
DO GRUPO NA CAPITAL BAIANA

INAUGURAÇÃO
DE LOJA

negócios para se abastecer e colocar preços 
mais baixos no carrinho ao mesmo tempo que 
diminuem a necessidade de realizar grandes 
deslocamentos para economizar”, ressaltou 
Fábio Santos.

De acordo com o gerente da unidade do 
Assaí Cabula, Bruno Pereira, a loja do Cabu-
la tem 18 mil m2² de área construída e mais 
5.300 mil m2²de área de vendas. 

Segundo Bruno Pereira, o diferencial da 

nova loja, além dos preços acessíveis para 
toda a população é a preocupação com a 
qualidade dos produtos e o excelente serviço 
prestado aos seus consumidores. 

“Hoje, o nosso cliente consegue econo-
mizar de 15% a 20% do mercado convencio-
nal. Temos ofertas dos itens básicos em toda 
nossa categoria e um mix de 8 mil produtos 
para atender muito bem à população”, salien-
tou Bruno Pereira.
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A Rede Assaí Atacadista inaugurou no dia 
22 de setembro, na Avenida Vasco da Gama, 
a primeira loja convertida após o fechamento 
do Extra Hipermercado. A nova unidade, que 
conta com 316 funcionários e tem 7 mil metros 
quadrados de área interna, traz como uma das 
novidades três pontos de carregamento para 
carros elétricos no estacionamento, instalados 
em parceria com a GreenYellow. Além disso, 
aposta em novos serviços como cantinho do 
churrasco, empório de frios, adega de vinhos 
e padaria para atrair o público dos bairros mais 
nobres e ser um diferencial das outras, pois vai 
agregar um mix diversificado de produtos.

“A população baiana acolheu o Assaí 
como referência em economia desde a primei-
ra unidade que abrimos no Estado, há quase 
10 anos na região de Juazeiro e ao longo do 
tempo, devido a esse carinho que recebemos 
tanto dos baianos, quanto da população ser-

gipana e pernambucana, entendemos e vimos 
que era um mercado promissor, no qual, de 
alguma forma conseguimos contribuir positiva-
mente não só para a questão econômica como 
também para a questão social e ainda também 
para a geração de emprego e renda, que no 
cenário atual em que o mercado atacadista 
se encontra conseguimos nos destacar como 
uma das maiores empregadoras do país”, des-
taca Fábio.

O Assaí Vasco da Gama conta com novas 
seções, como açougue, cantinho do churrasco, 
empório de frios, adega de vinhos e padaria. 
Parte das novidades já haviam sido testadas 
e aprovadas pela população baiana com a loja 
de Teixeira de Freitas, a primeira no Estado a 
contar com o leque ampliado de serviços.

Um detalhe importante, de acordo com 
a gerente comercial da loja, a conquisten-
se Ana Kelli Rios, há seis anos na empresa, 

ASSAÍ ATACADISTA INAUGURA 
NOVA LOJA NA VASCO DA 
GAMA, EM SALVADOR

é que a contratação dos 316 
colaboradores foi direcionada 
para pessoas que moravam 
na região. “Esse é um proce-
dimento que o Assaí preza 

muito, que nós tenhamos co-
laboradores aqui de Brotas, 
Engenho Velho de Brotas, Fe-
deração, Rio Vermelho, Cos-
me de Farias, a fim de trazer 

o cliente para gerar economia 
e atrair empregabilidade tam-
bém para a região”, disse a 
gerente, destacando ser essa 
até agora a maior loja de Sal-
vador com 6.500 metros qua-
drados de área construída, 
operando com mais de 9 mil 
itens e com 36 checkouts.

No total, Fábio Santos in-
forma que a empresa tem um 
quadro de 7.400 empregados 
diretos, mas com o processo 
de expansão em andamento 
esse número pode chegar a 
quase 9 mil empregados que, 
se somarmos aos trabalha-
dores indiretos, deve superar 
os 12 mil. “Nosso objetivo é 
poder contribuir não só com 
o crescimento e expansão da 
empresa, mas também com a 
questão socioeconômica, não 
só da região como do próprio 
estado”, arrematou.
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Na Bahia, o Assaí Ata-
cadista chega ao final de 
2022 com grandes resulta-
dos para celebrar. No dia 
25 de novembro, a Com-
panhia abriu as portas do 
Assaí Rótula do Abacaxi, 
completando a marca de 
cinco novas lojas baianas 
inauguradas em menos de 
um ano. Dessas, quatro 
foram somente em Salva-
dor, e uma em Teixeira de 

Freitas (no Extremo Sul). E 
mais do que isso: as novas 
unidades, somadas, resul-
taram na criação de cerca 
de 2.500 novos postos de 
trabalho para a região, en-
tre posições diretas e indi-
retas. 

Além disso, a Bahia 
foi o primeiro Estado a re-
ceber uma geração atu-
alizada com serviços até 
então inéditos nas lojas 

do Assaí, como Padaria. O 
sucesso comprovado nas 
terras baianas agora tem 
sido replicado nas demais 
unidades de todo o Brasil – 
assim como consolidaram 
a Bahia como o 3º Estado 
com a maior quantidade de 
lojas do Assaí, atrás ape-
nas de São Paulo (onde a 
Cia foi fundada) e Rio de 
Janeiro. 

“A operação baiana do 
Assaí resume muito bem 
a nossa estratégia como 
um todo. O nosso objetivo 
é levar as lojas para cada 
vez mais perto dos centros 
urbanos e, consequente-
mente, das pessoas. Sejam 
elas consumidoras finais e 
ou micro e pequenos(as) 
comerciantes. Em Salva-
dor, cumprimos essa mis-
são com sucesso: abrimos 

ASSAÍ ABRE LOJA NA RÓTULA DO 
ABACAXI E CELEBRA GRANDES 
RESULTADOS EM 2022 NA BAHIA

INAUGURAÇÃO
DE LOJA

loja nos Barris, em Vasco da Gama, em 
Cabula e, agora, na Rótula do Abacaxi. 
Isso permite que cada vez mais clientes 
tenham acesso a um modelo de negócio 
que privilegia preços baixos, variedade de 
produtos e atendimento de qualidade sem 
a necessidade de realizar grandes deslo-
camentos. Onde você estiver, haverá um 
Assaí perto para lhe atender com todos 
esses benefícios”, analisa Fábio Santos, 
Diretor Regional de Operações do Assaí. 

O novo Assaí Rótula do Abacaxi

Localizado na Rótula do Abacaxi, esta 
é a 2ª conversão na Bahia dos pontos de 
hipermercado adquiridos em 2021 (a ante-
rior foi o Assaí Vasco da Gama). 

O endereço é o principal complexo 
viário da capital soteropolitana e facili-
ta o acesso às regiões do Iguatemi, Sete 
Portas, Dois Leões, Avenida Heitor Dias e 
Pernambués. Com a nova unidade, no to-
tal, agora já são 8 lojas em Salvador e 23 
unidades em toda a Bahia. 

Completamente reformada, a loja tem 
mais de 6,4 mil m2² de área e um estacio-
namento que comporta mais de 500 vagas 
para carros e motos. 

O Assaí Rótula do Abacaxi faz par-
te da geração mais moderna da Compa-
nhia, isto é, com climatização e iluminação 
aperfeiçoadas e sustentáveis, pé direito 
alto e corredores largos e espaçosos. Per-
mitindo o melhor atendimento no momento 
da compra, a loja possui 32 caixas de pa-
gamento, incluindo opções para compras 
rápidas de até 15 volumes.
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No dia 8 de novembro, Aracaju (SE), a ca-
pital dos “cajueiros das araras”, ganhou um novo 
ponto para quem deseja economizar em um ata-
carejo amplo, agradável e com um mix variado 
de produtos e serviços. O Assaí Adélia Franco 
chegou para atender a uma nova demanda de 
aracajuanos residentes nos bairros Grageru, 
Inácio Barbosa, Jardins, Ponto Novo e regiões 
adjacentes. Localizada na Av. Adélia Franco, na 
altura do Viaduto Carvalho Déda, em frente ao 
Teatro Tobias Barreto e ao Terminal Rodoviário 
DIA, a unidade é resultado da conversão do pon-
to do antigo hipermercado que foi adquirido pelo 
Assaí em 2021.   

Esta é a 3ª unidade na capital sergipana e 
a 5ª inaugurada em todo o Estado, ampliando a 
presença da Companhia na região. O Assaí está 

presente, também, nos municípios de Itabaiana 
(interior do estado) e Nossa Senhora do Socorro 
(Região da Grande Aracaju) – esta última inau-
gurada em fevereiro deste ano. Para oferecer 
um atendimento de qualidade e manter o pleno 
funcionamento da loja, o Assaí Adélia Franco 
gerou mais de 500 empregos diretos e indiretos, 
priorizando a contratação de colaboradores(as) 
que trabalhavam no antigo hipermercado e que 
manifestaram interesse em trabalhar no Assaí, 
além de valorizar a formação de um time inclusi-
vo e diverso. No total, com as 5 lojas sergipanas, 
são mais de 2.500 vagas de emprego geradas 
pela Companhia, entre diretas e indiretas  

 Estamos muito felizes em inaugurar mais 
uma loja Assaí no estado de Sergipe em menos 
de um ano, agora na capital e em uma localiza-

ASSAÍ INAUGURA NOVA LOJA 
EM ARACAJU E AMPLIA PRESENÇA 
NO ESTADO DE SERGIPE
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ção extremamente estratégica. A Avenida Adélia 
Franco é uma das principais avenidas da cidade, 
que liga todas as regiões da capital, e conta com 
ampla área residencial e, também, comercial 
nas proximidades. Isso significa que os mora-
dores agora contam com um Assaí próximo de 
suas casas e negócios para se abastecer e co-
locar preços mais baixos no carrinho e economi-
zar”, avalia Fábio Santos, Diretor de Operações 
do Assaí.   

Na nova loja serão comercializados mais 
de 9 mil produtos, com destaque para o incre-
mento de queijos, vinhos e azeites, atendendo 
assim, a demanda dos(as) clientes do bairro. 
Nesse leque de opções, estão contemplados 
ainda as demais categorias de alimentos, bebi-
das, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, 
linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além 
de embalagens e descartáveis. Ideal para quem 
busca economia, os preços no Assaí são, em 
média, de 10% a 15% mais baratos do que no 
varejo tradicional. Um dos principais atrativos 
para quem procura economizar é o “preço de 
atacado”, ou seja, ao adquirir mais de um item 
do mesmo produto, o cliente ganha desconto em 
relação ao “preço do varejo”, para compras uni-
tárias.   

E para os comerciantes, o Assaí Adélia 
Franco oferece com o serviço de Televendas, 
como uma opção para entrar em contato, em 
busca de agilidade em respostas sobre os pre-
ços e também para solicitar previamente a se-
paração dos produtos, permitindo assim, passar 
apenas no local, pagar a compra e retirar seus 
itens com praticidade e conforto.  

Diferenciais da nova unidade  
Com mais de 7,4 mil m2²de área da loja, o 

Assaí Adélia Franco faz parte da geração mais 
moderna de unidades da Companhia – climati-
zada, com iluminação e ambientação aperfeiço-
adas e sustentáveis e pé direito alto. Conta, tam-
bém, com estacionamento amplo e dispõe de 
mais de 590 vagas para carros e motos, ofere-
cendo maior comodidade aos clientes e, ainda, 
3 pontos de carregamento gratuito para carros 
elétricos, que foram instalados em parceria com 
a GreenYellow e atendem a uma demanda que 
deve se tornar crescente nos próximos anos. 
Além disso, a unidade tem 34 caixas de paga-
mento (incluindo opções para compras rápidas 
com até 15 volumes) para um atendimento ainda 
mais ágil e tranquilo. Entre os serviços, o Assaí 
Adélia Franco traz opções inéditas em uma loja 
da Companhia no Estado. 

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

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

Paulo Oliveira • Tel: 71 9 9133-7305  
 victor.oliveirar@uol.com.br 
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REDE NOVO VAREJO INAUGURA LOJA EM 
CAJAZEIRAS X E CHEGA A 67 LOJAS

A Rede Novo Varejo inaugurou mais 
uma unidade em Salvador e desta vez no 
bairro de Cajazeiras X e a Super Revista 
esteve lá para conferir e conversar com os 
proprietários da unidade e a equipe Novo 
Varejo. A Rede possui atualmente 67 lojas 
espalhadas em Salvador, Camaçari, Si-
mões Filho e outras localidades.

De acordo com os proprietários da 
unidade de Cajazeiras X, José Marcos e 
Luzia, o intuito da parceira com a Rede 
Novo Varejo é oferecer um melhor servi-
ço aos consumidores com atendimento 
de excelência e preços bem mais baratos. 
“Essa parceria vai contribuir ainda mais 
para a melhoria de nosso serviço, ofere-
cendo um mix de produtos diversificados 
e buscando cada vez mais preços aces-
síveis para a comunidade de Cajazeiras”, 

disse José Marcos. Reforçando a fala de 
seu esposo, Luzia enfatizou que trabalhar 
com um serviço de qualidade e atendi-
mento de excelência, a Rede fideliza ainda 
mais a clientela. 

Segundo o gerente da unidade de Ca-
jazeiras X, Fabiano Lima, com a parceria 
Novo Varejo o consumidor pode aguardar 
preço acessível, qualidade dos produtos 
e bom atendimento e estamos reunindo 
toda a nossa equipe para oferecer o me-
lhor serviço para os nossos clientes. “Nós 
temos um trabalho muito interessante com 
os nossos estagiários que começam aqui 
com um primeiro emprego e depois são 
efetivados pela empresa, gerando também 
empregos para a comunidade do bairro”, 
salientou Fabiano Lima.

Fabiano Lima falou também da es-
tratégia para atrair os consumidores do 
bairro. “Estamos juntos com a Rede Novo 
Varejo para concorrer com os grandes 
players e para isso estamos trabalhando 
preços agressivos para a comunidade de 
Cajazeiras não precisar sair de seu bair-

ro, podendo encontrar tudo aqui bem mais 
barato”. 

Amanda Paixão e Yuri Carvalho, dire-
tores da Rede Novo Varejo, também con-
versaram com a equipe da Super Revista. 
“A proposta da Novo Varejo é trazer para 
os supermercados de bairro mais compe-
titividade, conforto e interação com os for-
necedores e trazer ainda uma satisfação 
maior em fidelização com os clientes den-
tro dos próprios bairros”, disse Amanda 
Paixão. Ela acrescentou ainda: “Para nós 
é um privilégio inaugurar uma loja em Ca-
jazeiras X, considerando que é um bairro 
muito populoso e que tem grande visibili-
dade em Salvador. Agradecemos bastante 
aos fornecedores por essa parceria e os 
clientes por estarem conosco nesta cami-
nhada em busca de cada dia mais crescer 
a Rede”.

Sobre o serviço oferecido pela Rede 
Novo Varejo aos seus associados, Yuri 
Carvalho disse: “Primeiramente, nós ofere-
cemos profissionais que vêm até as lojas, 
fazem treinamento, mostram como deve 
ficar o layout das lojas e devem ser orga-
nizadas, ou seja, como deve funcionar a 
parte visual da loja e mostrar para os clien-
tes para que seja atrativa e interessante. 
Isso traz experiência para os funcionários 
e favorece o lojista. Tentamos trazer mais 
benefícios para a loja”.

Com relação à tecnologia, conforme 
Yuri Carvalho, a Rede oferece os serviços 
da DMCard, empresa administradora de 
cartões de crédito, que presta serviços à 
Rede Novo Varejo, disponibilizando uma 
coordenadora exclusiva para trabalhar 
com cartões de crédito para facilitar o ca-
dastro dos lojistas com o seu cliente final”.

Reginaldo com os proprietários José Marcos e Luzia

Por Eraldo Alves
FOTOS E VÍDEOS: Alex Fernando

INAUGURAÇÃO
DE LOJA
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FORNECEDOR
EM DESTAQUE

MERCO PÃO ALIA TECNOLOGIA 
E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
PARA PRODUZIR PÃES 
ULTRACONGELADOS COM 
DNA PORTUGUÊS

MERCO PÃO ALIA TECNOLOGIA 
E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 
PARA PRODUZIR PÃES 
ULTRACONGELADOS COM 
DNA PORTUGUÊS

Quem é que não gosta de comer um 
pão quentinho, principalmente sabendo 
que esse pão é originário de uma fábrica 
que pratica as mais modernas técnicas de 
produção, com qualidade, profissionalismo 
e consciência ambiental? Se a proposta te 
atrai, então o caminho mais curto para chegar 
lá passa pela Merco Pão, empresa fundada 
em 2013, que é especialista na produção de 
pães ultracongelados feitos com tradicionais e 
deliciosas receitas portuguesas.

Alexandre conta que ele e o seu sócio, 
Itamar Bonfim Oiticica, adquiriram a Merco Pão, 
a partir de um anúncio na OLX, publicado pelos 
antigos proprietários, que eram dois casais 
de portugueses. Esses casais, que viviam 
entre Portugal e Brasil, montaram a fábrica 
com todas as características para produzir, o 
que os portugueses fazem muito bem na área 
de panificação. Ou seja, receitas e tecnologia 
trazidas de Portugal. Os casais resolveram voltar 
para Portugal e colocaram o empreendimento à 
venda. Alexandre e Itamar adquiriram a Merco 
Pão, investiram para modernizá-la e ampliá-la, 
sendo hoje referência no mercado de fabricação 
de pães com a tecnologia de ultracongelamento.

O ultracongelamento de pães – técnica 
que é uma das tendências para o mercado de 
panificação – promove a otimização do fluxo de 
trabalho e ajuda o estabelecimento a fornecer 
o pão quentinho todas as manhãs com maior 

controle de estoque. O processo possibilita 
à Merco Pão o fornecimento de produtos de 
alta qualidade para padarias, delicatessens 
e supermercadistas, que além de poderem 
vendê-los em seus estabelecimentos, também 
desfrutam da redução significativa da mão de 
obra, equipamentos e de custo de produção.

De acordo com um dos proprietários 
da empresa, Alexandre Andrade Moreira, o 

Os sócios da Merco Pão, Alexandre Moreira e Itamar Oiticica, adquiriram a empresa de dois casais de portugueses
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FORNECEDOR
EM DESTAQUE

Por Benneh Amorin
FOTOS: Divulgação

GRUPO MASTER FAZ REUNIÃO COM 
EXECUTIVOS DO GRUPO MATEUS

Uma das características principais dos re-
presentantes que compõem o Grupo Master de 
Vendas é o cultivo do bom relacionamento com 
os seus clientes, que consideram, acima de tudo 
como parceiros para realizarem bons negócios. 
Não é por menos, que estão sempre presentes 
nas atividades que esses clientes realizam, como, 
por exemplo, as inaugurações. Com o Grupo Ma-
teus, eles vêm desenvolvendo, desde que o Grupo 
aqui aportou, há dois anos, uma parceria de bons 
negócios, onde todos saem ganhando.

Mês passado, por exemplo, eles promove-
ram um Brunch, na sede da Associação dos Agen-
tes de Distribuição do Estado da Bahia (Asdab), 
oportunidade em que puderam estreitar, ainda 
mais o relacionamento com os executivos do Gru-
po Mateus, aqui na Bahia, que estava represen-
tado pelos seus diretores, Renata Kalil e William 
Brito, Nadja Meneses, gerente geral de compras, 
além de alguns compradores e outros membros 
do staff da empresa maranhense. O Grupo Master 
de Vendas avaliou o encontro como proveitoso.

segredo do sucesso da Merco Pão, não se deve 
apenas ao fato de trazer em seu DNA as receitas 
tradicionais dos saborosos pães portugueses, 
cuja qualidade é mantida em um processo bem 
tecnológico, através do ultracongelamento, no 
qual as receitas são preservadas e a qualidade 
do produto final após o seu degelo é exatamente 
igual a um pão recém-feito numa padaria. 

Deve-se também à política interna da 
empresa que consiste em trabalhar com produtos 
visando a saúde dos consumidores. “São 
produtos extremamente saborosos, saudáveis 
e naturais: fermento, água, farinha. Não usamos 
conservantes, antimofo nem aditivos químicos 
para a melhoria desse produto. Por exemplo, o 
pão de milho tem fubá de milho de verdade, o 
pão parmesão tem queijo parmesão na massa, 
então todo esse cuidado para manter a tradição 
das receitas portuguesas a gente toma. E com 
a tecnologia do ultracongelamento a gente 

entrega hoje para os nossos clientes um pão de 
excelente qualidade”, afirma.

Além da qualidade do produto final, o 
preço praticado também é extremamente 
competitivo, explica Alexandre. “Basta 
fazer uma conta rápida e ver que dessa 
forma tiramos o viés do profissional caro na 
padaria e que não precisamos imobilizar o 
capital para ter toda a estrutura de produção, 
masseira, controle de estoque. Uma padaria 
dentro de um supermercado, por exemplo, 
é uma fábrica dentro de uma loja, então eu 
preciso ter vigilância sanitária, manutenção 
dos equipamentos, só isso aí já muda tudo e 
quando fornecemos um pão para um cliente 
nosso ele tem a certeza da padronização, 
aquele pão vai chegar sempre igual, não vai dar 
dor de cabeça. Na verdade, nós trabalhamos 
para que o nosso cliente não tenha dor de 
cabeça com a padaria”, destacou. 

A Merco Pão também disponibiliza para seus 
clientes os equipamentos, a exemplo de forno e ar-
mário, no sistema de comodato, através de um es-
tudo de viabilidade. Disponibiliza ainda treinamento 
e apoio técnico no manuseio dos equipamentos e 
produtos visando a manutenção da uniformidade. 
“Essa prática é também uma vantagem no mercado 
porque não é qualquer forno que funciona bem. E 
isso é um problema que também gera investimento 
do nosso cliente, então conseguimos puxar esse 
investimento maior inicial para que possamos ter 

um produto final de qualidade. Na verdade, eu e o 
meu cliente somos parceiros para vender pão para 
o consumidor final da melhor qualidade”, completa.

A consciência ambiental também está presen-
te no trabalho desenvolvido pela empresa. “Hoje 
trabalhamos com energia solar, isso gera uma em-
patia com o meio ambiente. Não há produção de 
lixo aqui na empresa. Nós processamos a farinha 
de trigo, água, ingredientes, sai o pão e toda a parte 
de embalagem é vendida. Então a gente tem Lixo 
Zero hoje”, comemora.

MERCOPÃO DISPONIBILIZA EQUIPAMENTOS
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NOTAS
SUPER REVISTA

 O vice-presidente financeiro da Abase, João Cláudio 
Andrade Nunes (Joãosinho), participou, em 25 de novembro 
último, de uma reunião no Restaurante Barbacoa, do Encontro 
dos Empresários das Indústrias de Saneantes da Bahia. O 
evento, coordenado por Max Rodrigues Muniz, do Sindicato 
de Saneantes da Bahia, teve como palestrantes, a especialista 

em marketing digital para vendas no varejo, Laira Lopes; Lauro 
Ramos, Banco do Nordeste, Soluções financeiras para o 
setor de saneantes; e Joãosinho, pela RedeMix, Mudança do 
comportamento do consumidor na  categoria HPPC. O apoio 
foi do Sebre-Ba, Fieb e Abase, com realização do Sindicato 
Saneantes da Bahia.

Moacy Neves, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Bahia merece 
todos os aplausos da categoria. Agora em segundo mandato, reeleito 
que foi, promoveu, com sucesso extraordinário a 2ª Feijoada do Sinjorba, 
que aconteceu no Club 2004, em Armação, no último dia 14. Presente 
jornalistas de várias gerações, nova e antiga, segundo o Blog Pilha Pura 
(https://pilhapuradejoaninha.blogspot.com/), em registro da jornalista Mônica 
Bichara, que escreveu: “Em todas as rodas era unânime o comentário 
sobre o clima de alegria e verdadeira confraternização. Até o final da festa, 
até a última latinha....” Prestigiando o evento, a deputada federal Lídice 
da Mata, ex-prefeita de Salvador e ex-senadora; e a presidente da Fenaj 
- Federação Nacional dos Jornalistas, Samira de Castro. Rallie (Raimundo 
Lima, ex-presidente do Sinjorba), também presente. Agradecemos aos 
patrocinadores, nossos clientes, M&A Representações/Bello Charque 
(Marcos e Lázaro), Danijones Representações, Feijão Manolinho (Diego e 
Jairo) e  Vando Andrade, do Total Atacado. Nossos aplausos também para 
Bira e a esposa Verena , responsáveis pela feitura da saborosa feijoada. As 
fotos ficaram a cargo de Clécio Max e Elói Corrêa e as atrações musicais 
foram Renan Pinheiro, nosso colega repórter da TV Bahia, Alice Moraes e 
Samba 40 Graus. (Por Benneh Amorin)

JOÃOSINHO PARTICIPA DO ENCONTRO COM 
EMPRESÁRIOS DA INDÚSTRIA DE SANEANTES

M&A/BELO CHARQUE, DANIJONES, FEIJÃO 
MANOLINHO E TOTAL ATACADO PATROCINAM 
FEIJOADA DOS JORNALISTAS BAIANOS

ANIVERSÁRIOS, 
CONVÊNIOS,GUIA 
DOS FORNECEDORES

INFORME

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

 01 - Jose Luís Marinho
TEIÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
01 - Luís Fernando Machado Silva
R & F COMÉRCIO DE ALIMENTOS
01 - Onilce Sampaio de Aragão Sousa
RM SUPERMERCADO FSA
02 - Cláudia da Purificação Souza dos Santos
DISTRIBUIDORA DE PROD ALIMENTÍCIOS SÃO 
ROQUE
02 - Fabiana Oliveira de Andrade
SUPERMERCADO MEGA MIX
03 - Silvânia Cerqueira de Oliveira
JMD COMERCIAL DE ALIMENTOS
04 - Joane Maria Pinto Soares
JOÃO COSTA SOARES
04 - Joedilson Mascarenhas Assis
J M ASSIS
05 - Deise de O. Brandão
NOVOMIX ATACADO DE ALIMENTOS
05 - Gisele Dantas
DÁRIO MATOS SANTANA
05 - Manuel Inácio da Fonseca Filho
RS COMERCIAL DE ALIMENTOS
06 - Karla de Freitas Lima Canário
A & C MINIMERCADO COMERCIO DE BEBIDAS
07 - Cristiane C. Oliveira Barbosa
MERCADO CAJAZEIRAS VIII
07 - Romualda Amorim Silva dos Santos
MERCADO E PADARIA SABOR DO MAR
08 - Ricardo Sergio Machado Silva
R & F COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
10 - Antônio Joaquim dos Santos Júnior
KARIS REPRESENTAÇÕES
10 - Nathalia B. Sodré Cruz
COM. DE ALIM. N. B. SODRÉ
10 - Raildes Melo Paraguai
COMERCIAL DE ALIM.PARAGUAI
11 - Sérgio Ribeiro Pontes
ONDUNORTE CIA DE P. E PAPELÃO DO NORTE
12 - Gilvane S. Bastos dos Santos
GILVANE SILVA BASTOS DOS SANTOS
12 - Marcos Luiz Dantas dos Santos
GILVANE SILVA BASTOS DOS SANTOS
14 - Evandro Oliveira da Silva
NUMERC REDE DE SUPERMERCADO
14 - George Barbosa e Silva
CASA DAS FARINHAS MERCEARIA

14 - Joedilson Mascarenhas Assis
NUMERC REDE DE SUPERMERCADO LTDA
15 - Bárbara Brenda Souza da Silva
SAVIOR COMERCIAL DE ALIMENTOS
15 - Elis Cristina Almeida da Fônseca Mota
NOVO MIX ATACADO DE ALIMENTOS
15 - Neuma Silva Santos
MBJ COMERCIAL DE ALIMENTOS
16 - Jairo Ferreira
BARÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
17 - Edmundo Brian Montenegro Sampaio Santana
EDMUNDO BRIAN MONTENEGRO SAMPAIO SAN-
TANA
20 - José Humberto de Santana
CASA RECREIO IND. COMÉRCIO
21 - Edson Cruz da Silva
C.M.L.S COMERCIAL DE ALIMENTOS 
22 - João Daniel Pinto de Cerqueira
COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA
22 - Renata Alves Rocha Evangelista
COMERCIAL ALVES EVANGELISTA
22 - Susymara Andrade
MQI PESCADOS
23 - Amailson Luciano Silva
LUCIANO FIGUEIREDO MINIMERCADO
23 - Amanda Vasconcelos Fróes
HIPERIDEAL EMPREENDIMENTOS
23 - Carlos Eduardo Osório
INDÚSTRIA DE BEBIDAS PARIS
24 - Fabiano Lima Caldas
STAR COMÉRCIO E SERVIÇOS COM BALANÇAS 
24 - Frâncio Oliveira Moreira
FLV COMERCIAL DE ALIMENTOS
25 - Maria Alice Wenningkamp
GUANABARA INDÚSTRIAS QUÍMICAS
25 - Nivaldo Batista dos Santos
N B DOS SANTOS
25 - Roberto Carvalho Martins
J.M. MARTINS REPRESENTAÇÕES
27 - Riana Alves Evangelista
COMERCIAL ALVES EVANGELISTA
27 - Sávio Rubens Souza Andrade
SALF COMERCIAL DE ALIMENTOS
28 - Carlos Henrique Azevedo Martins
ACETONA JULIANA
28 - Sandro de Oliveira
MATEUS SUPERMERCADOS
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Convênios
A Abase oferece para o seus associados convênios que trazem benefícios e van-
tagem para suas empresas, diretores e seus colaboradores. Aceitamos sugestões 

para ampliarmos as opções. É só ligar: (71) 3444-2888.
Fornecedores Associados
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Comercial Poligrãos Ltda - Antônio Carlos 
Galvão Ribeiro• (71) 3521-3188 • poligraosba@uol.
com.br • Produtos: Cereais, farináceos e rações.

Espaço Portugal/Três Castas - Importa-
dora e Distribuidora de Bebidas e Alimen-
tos - Contato: 71 3495 – 9626- contatos@
espacoportugal.com.br 

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 Potrich • 
E-mail: girollato@gmail.com • Instagram: @girolato-
atacadista • Telefone: 71-3028-0891 / 99189-8888 • 
Endereço: Alameda A, N 144- Jambeiro- Lot Diver 
999 Caji  CEP: 42700-000

Mandacaru Representações Ltda. Con-
tato: José Carlos 71 98890-3939 / 71 
3024-4784  E-mail: mandacaru.davaca@
hotmail.com Produtos ou Serviços: Laticí-
nios Davaca.

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

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

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

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

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

Brasfrut Frutos do Brasil Ltda - Contato: 
Claudio Ehl - E-mail: c.ehl@brasfrut.com.br - 
Telefone: (75) 2101-5500.Produtos: Polpas de fru-
tas, néctar, sorbet Açaí ,cremes de frutas e vegetais 
congelados.

Brasil Kirin Indústria de Bebidas S/A 
- Contato: Eriadne Almeida • Telefone: (71) 3878-
8000  • Email: marcel.maltez@brasilkirin.com.br  • 
Produtos: Cervejas, Refrigerantes, Sucos, Água mi-
neral e Energéticos.

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

Frangosaj Indústria e Comércio de 
Aves Ltda. - Avivip - Contato: 75 3162-1500 
e-mail: atendimento@avivip.com.br - Produtos: 
Frango, Cortes e recortes de frango, embutidos e 
temperados

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

Geopan - Contato - Maria De Fatima Nascimento 
de Oliveira Souza - Tel.: (75) 3651- 2245 -  
geopan@geopan.com.br - Fabricação de Biscoitos

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

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

Indústrias Reunidas Raymundo da Fon-
te -  Valdiney Maciel de Oliveira - vendasbahia@
rfonte.com.br - Tel: (71) 3390-1800, (71) 3418-8058 
• Produtos: vinagre, sabonete, água sanitária, álco-
ol, desinfetantes e desodorantes.

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

Laticínio Marianna –- Natural Gurt: Industria 
de iogurtes, bebidas lácteas, coalhadas e sobre-
mesas lácteas. Contato: 75 3422-1530  /  (75) 9 
99773973

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

Limiar indústria e Comércio de Alimen-
tos Ltda. - Contato: Rosa Maia Gerente Comer-
cial - 71 3198-4400 / 71 9 8203-9386 - comercial@
grupolimiar.com.br - www.grupolimiar.com.br

Magrela Indústria e Comércio de Pro-
dutos Alimentícios Ltda. - Contato: Cleber 
Alves - Telefone: 71 98506-1244 / 71 99392-3330 

e-mail: direcao@produtosmagrela.com.br Descri-
ção: Pipoca Com Melaço de Cana, Pipoca Salgada, 
Pipoca Fit, Pipoca Umami, Pipoca Magrelita Doce e 
Leite de Coco Magrelita.

M. Dias Branco S/A Ind. & Com. de Ali-
mentos - Contato: Robson Matheo - robson.ma-
theo@mdiasbranco.com.br • Tel: 71 3413-7500 • 
Produtos: biscoitos, massas, margarinas e farinha 
de trigo.

Maratá - Tel: 79 3264-2800/2856 • Fax: 7-9 3254-
2888/2817 • José Augusto Vieira – mkt@marata.
com.br • Produtos: cafés, refrescos, sucos, condi-
mentos, coloríficos, especiarias, descartáveis, vina-
gres, achocolatados (liquido e pó), molho de pimen-
ta 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: Suí-
nos In Natura, Temperados, Defumados e Embuti-
dos / Pescados

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

Veneza - Coop. Agropec. do Norte do Espírito 
Santo - Laércio Lavanhole (27) 3752-8888 . vene-
za@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. 

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

CABALLEROS DE SANTIAGO - 
(Espanhol)–Salvador/BA – Oferece: des-
conto 20% sobre cursos regulares, intensi-
vos e especiais do idioma espanhol, para 
Beneficiários: associados, funcionários e 
dependentes diretos – Contato: Leila (71) 
9 9975-0599 (whatsapp) – Home page: 
www.caballeros.com.br

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

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

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

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

COLÉGIO SÃO PAULO - (Mantene-
dor Colégio São Paulo - Estabelecimentos 
de Educação Ltda) Descontos, com vigên-
cia a partir do ano letivo de 2018, no per-
centual de 10% (dez por cento) para cada 
um dos filhos e/ou dependentes legais 
dos filiados da Abase, matriculado(s) e/ou 
a serem matriculados regularmente nos 
cursos oferecidas pelo Colégio São Pau-
lo, 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 venci-
mentos, 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@colegiosao-
paulo.com.br. 

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

 
FIEDRA ADVOCACIA - Fiedra Advo-

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

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

PESSOA & PESSOA ADVOGA-
DOS ASSOCIADOS - Concede aos 
associados Abase serviços advocatícios 

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

DESENBAHIA - Linhas de Financia-
mento ao Público Supermercadista - a 
Abase, consciente de seu papel agrega-
dor e institucional perante a classe super-
mercadista 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 Relaciona-
mento com Clientes: 0800 285 1626 - Ge-
rência 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) - Gerên-
cia de Negócios de Ilhéus/Itabuna - (73) 
3634-4068 / 9-9981-2656 (Helder Falk) - 
Gerência de Negócios de Teixeira de Frei-
tas - (73) 3291-4744 / 9981-2733 (Thales 
Quadros)

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

ITAP CONSULTORIA TRIBUTÁ-
RIA  -  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, ilumina-
ção, 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.peoplepro-
ducoes.com.br - peopleeventos@atarde.
com.br
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Ar Frio S. A. Armazéns Gerais Frigorío-
ficos - Adriano Rocha -  (11) 9 8422-7722 • aro-
cha@arfrio.com.br •  Armazenagem frigorificada, 
congelada, resfriada e climatizada.

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

B3Z Mídia Publicidade Ltda. - Melhore 
a comunicação com os seus cliente! Conheça a 
Mídia Mercado, uma Rádio indoor gratuita e per-
sonalizada 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 Cer-
tificação da ISO 9000:2015. • Tel. (75) 3211-9606 
- email:controller@controllerassessoria.com • Ser-
viços: Contabilidade empresarial; Recuperação de 
crédito tributários; Planejamento tributário e Hol-
ding familiar • www.controllerassessoria.com.

Dornelas Advogados Associados - Con-

tato: (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: Pro-
motor Exclusivo e Compartilhado, Trade marketing, 
Live marketing, Recrutamento e seleção, Terceiri-
zação, 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.

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

Logic Logística Operador Logístico 
- Contato: Daniel Muricy - Tel.: (71) 3178-7800 
/ 98627-6644 - E-mail:dmuricy@logiclogistica.
com.br - Site:www.logiclogistica.com.br - Ser-
viços: armazenagem, transporte e distribuição, 

cross-docking, paletização e etiquetagem de 
produtos, separação (picking), embalagem (pa-
cking), 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: Promoto-
res, Repositores, Degustadoras, 
Ações de vendas. Próton Sistemas  
–  Tel:(75)2101-3744  proton@protonsistemas.
com.br  •  www.protonsistemas.com.br  •  Re-
presentações: Software ERP, Software para 
Supermercados, Software para gestão de ar-
mazenagem, Consultoria Logística e Adm. 

Star Comércio e Serviços com Ba-
lanças Ltda. - Eliana Moraes Lima • Tel: (71) 
3334-2099 • starbalancas@starbalancas.com.br 
- Serviços: Vendas e assistência técnica em ba-
lanças comum e em rede, cortador de frios, mo-
edor de carnes, serra fita e balcão refrigerado.

Berva Comercial e Representações 
Ltda.   Produtos: Yama Cosmeticos, Top Be-
auty - Contato: David Cruz (71) 99184-4926 - 
davidcruzvendas@terra.com.br

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

Cabanelas Representações - 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), Ter-
moplast Embalagens (sacolas plásticas, bo-
bina, 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 Manoli-
nho), Arima (redes plásticas, sacos de poli-
propileno), Guardanapo Nobre (guardanapos, 
papel higiênico, papel toalha), Macrofilm (filme 
esticável em bobinas).

Carvalho Farias Representações 
Ltda. -  Contato - Walter Rui Carvalho/

Maria Áurea Carvalho - (71) 9 9209-
3712 Walter/(71) 9 9373 -3351 Áurea 
Produtos: Wilson Alimentos, D’ajuda, 
Polenghi Alimentos, Nova Mix Alimentos e Lei-
te Glória.

Creditar Representações - Contato: 
Tenysson Lima • Tel.: (75) 9 8229 6653 - cre-
ditar.vendas@gmail.com - Local: Feira de San-
tana/BA • Produtos: Representadas: Leitissimo 
S/A; Rofran Foods Ltda S.P.; Rodolfi Parma 
SPA Itália; Lacticínios Aviação. M.G.; Aceto-
na Juliana Ltda. BA; Doces Colônia Ltda. BA; 
Bahiapalm Ltda. BA.
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Araújo Mateus - Eduardo Mateus Filho (71) 
3507-3655 • eduardo@araujomateus.com.br • 
www.araujomateus.com.br • Produtos: Baca-
lhaus, filés de peixe diversos, azeites, frutas 
secas, queijos, bebidas diversas, vegetais con-
gelados, geléias, manteigas, margarinas, frios 
e embutidos, ingredientes da culinária oriental, 
além de outros congelados, resfriados e secos.

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

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

Disk Bananas - Maria Cleusa Lôbo - Tel: (71) 

3301-6637  • (71) 3301-6161 • E-mail: diskbana-
nas@hotmail.com • Produto: banana.

Imperial Alimentos - Igor Vieira da Silva • 
(71) 3395-7484 • rioimperial@hotmail.com • Pro-
duto: 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.

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

Johnrégis Com. Distr. e Represen-
tações - Contato: Paulo Régis Telefone: (71) 
3381-5736 • Fax: (71) 3381-5736 • pcregis@
veloxmail.com.br • Distribuição das linhas: Ha-

vaianas, Bettanin, Pilhas Panasonic, Minuano, 
Albany, Copag, Lâmpadas Artek, Milharil, Itambé.

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

San Diego Comércio de Mercadorias 
Ltda. -  Contato: Lauro Azevedo - Tel. (71) 3018-
0333 - (71) 9 9167 333, -  e-mail - sandiegoco-
mercioltda@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, defu-
mados, embutidos, derivados, pescados, sucos, 
vegetais, congelados.

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

Edjéferson Representações – Edjé-
ferson 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 persona-
lizados, imãs de geladeira e bobinas. Caixas: 
Pizza, torta e diversas.

Fortuneto Representações - (71) 
3344-0809/98726-6070/98899-6070 – Fortu-
nato Neto Representações: Laticínios Bela 
Vista ( Piracanjuba ), Goiás Verde Alimentos 
(Bonare), Camil Alimentos ( Camil, União, Co-
queiro, Pescador e Cocinero) e Sustentare Ali-
mentos (Tecnutri e Enjoy). 

Fernando J. Goulart Mota Repres.
Ltda. fmotagoulart@yahoo.com.br • (71) 
99959-7559 • Pabx (71) 3374-3365 • Repre-
sentante da Cooperativa Pindorama, Stella D’ 
Oro, Tek Bond - Saint Gobain (Canal Alimen-
tar), Euroalimentos (Castanha de Caju) e  Apis 
Jordans.

Guanabara Representações - São Se-
bastião 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 lí-
quido, antimofo, tira manchas, cera líquida.

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

Jaceli Comércio e Representações 
Ltda. - Contato: Célio Carvalho • Tel: 71 
3251-4747 Fax: 3013-3167 • E-mail: jacelilt-
da@gmail.com / jaceliltda@hotmail.com • Ser-
viços: 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. Pas-
sos (71) 3273-8110  • oldegar@jompassos.
com.br  • Representações: Josapar, Bunge, 
Melitta e Palmeiron

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

Laticínios Tirolez -  João Osmário - (71) 
99908-1290 (escritório) - 99983-2001 (João 
Osmário) - Produtos: Queijos Tirolez -neves-
moorerepresentacao@gmail.com

Lobo Instalações Comerciais - José 
Lobo (71) 3248-2594  • loboinstalacoesco-
merciais@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) 9 9363-0021.• Produto: Bello 
Charque, Laticinios Passa Quatro, Laticínios 
Curral de Minas, Laticínio Latvida, Laticínio 
Edem.

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

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

MW Promoções de vendas - Tel: (71) 
98792-9622 • Marcos Vinícius • marcoswi-
nits@hotmail.com.br • Produtos e Serviços: 
Palmito Natuvalle, Guarathon, Azeitonas Diza, 
Dentalclean, Lâmpadas Golden, Babyloo.

Original Marcas - Roberto Garrido • Te-
lefax:(71) 3016-2020 / 99633-6060 • original-
marcas@terra.com.br • Representações: Lati-
cínios Nosso (queijo reino Milano e Palmyra, 
manteiga Milano, minas padrão Milano), ADM 
do Brasil (óleo Concordia e óleos especiais Vi-
taliv Milho, girassol e canola), Azeite Espanhol 
La Rambla.

Palumbo & Câmara Representações  
- Ismar Câmara • Tel.:  (71) 3450-3754 • pa-
lumborepres@uol.com.br • Produtos: Álcool 

Santa Cruz, Cepêra Alimentos, Cia Canoinhas 
(Papel Higiênico Fofinho), Cristal (prendedo-
res de roupas e palitos), CottonLine (higiene e 
cuidados pessoais).

Pandini Representações - Wanderley 
Pandini
(73) 99983-5189 - (73)9 9199-9750 - pandini@
pandinirepresentacoes.com.br - Representa-
ções: Produtos Veneza, Chocolates Danke e 
Vinícola Mandacaru.

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

RMC&A Representações Ltda. - Con-
tato: Rochane Costa Caires - Tel: (71) 3419-
0054 Fax: (71) 3322-4788 Cel: (71) 9611-6363 
• E-mail: rmcbahia@gmail.com • Representa-
ções: Barrinhas – Importadora (Vinhos; Azeito-
nas; Azeites; Champagne; Licores; Tremoços; 
Tomate s/pele etc.); Vinícola Garibaldi (Vinhos 
e Espumantes; Sucos de Uva integral e orgâ-
nicos); Jamones Salamanca (Jamon/Presun-
tos, 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 - Antô-
nio Oliveira (71) 3371-0809 •  sboliveirarep@
sboliveira.com.br • Empresas Representadas: 
Fante Rivoli e Quatá.

Somarte Representações - César 
Martinez/Marcos Martinez (71) 2106-0060 • 
E-mail: somarterep@gmail.com• Representa-
ções: 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).

Supera Representações - Comercial: 
71 99611-8244 / rosamaiasuperarepresenta-
coes@gmail.com Dacolônia – Alimentos Na-
turais: Granola, Pasta De Amendoim, Pé De 
Moleque, Paçoquinha, Goiabada, Melaço... 
(Opções Zero Açucar E Tradicional).

Victor Oliveira Representações 
Ltda. - Paulo Oliveira • Tel: 71 9 9133-7305  
• victor.oliveirar@uol.com.br  • Representadas: 
Sanremo, Bettanin, Ordene e Lanossi.
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 Manhã do dia 10 de janeiro, início de 
ano, e terminei uma exaustiva reunião de 
trabalho com um Empresário que acabou de ser 
notificado de uma autuação fiscal do Estado, 
cobrando ICMS de operações realizadas 
durante o ano de 2015, envolvendo 05 (cinco) 
estabelecimentos. Ontem, dia 09, em outra 
pendência, de outro empresário, estávamos 
à procura de um Juiz Plantonista para nos 
atender em situação emergencial, para liberar, 
junto à Sucom, um Alvará de construção de um 
importante empreendimento em Salvador, que 
estava sendo negado porque a Empresa estava 
no Cadin municipal, em razão de uma discussão 
de IPTU.  
 Para completar, recebi a ligação de 
um Contador de um Hospital Filantrópico, 
desesperado, porque as contas bancárias 
do Estabelecimento foram bloqueadas pelo 
Judiciário, e se a penhora se mantivesse o 
Hospital correria o risco de fechar. Que loucura!!! 
Que ambiente hostil é este que estamos vivendo, 
onde os contribuintes não conseguem ter paz 
para trabalhar, produzir, fazer aquilo que eles 
realmente fazem de melhor? Ao invés disso eles 
têm que largar seus negócios para se preocupar 
com as inúmeras exigências feitas diariamente 
pelos Fiscos, todos ávidos por arrecadar. 
 Continuam os Governos como os 
sócios privilegiados de todas as Empresas, 
pois nada fazem para ajudar nos negócios 
(muito pelo contrário!!!), mas todo mês vêm 
cobrar sua “participação”, dando ou não lucro. 
O Governo (Estadual, Municipal e Federal) quer 
a parte dele e nem se preocupa se a Empresa 
deu resultado, pouco se importando se houve 
demissões, prejuízo ou não pagamento 
de fornecedores. O “deles” tem que estar 

garantido no mês seguinte, chova ou faça sol, 
e caso o pagamento não ocorra, todos têm 
que estar preparados para o inferno que se 
seguirá, com negativas de Certidões e Alvarás, 
aplicação de Regime Especial de Fiscalização, 
Cancelamento de Inscrição, Penhora de bem, 
arrolamentos, Protesto de títulos, Serasa, etc... 
. E o pior é que não vemos uma luz no final 
deste túnel, ao contrário, tem-se a majoração da 
carga tributária sistematicamente, para cobrir 
um déficit que não fomos nós que criamos, 
mas “eles”, gerindo pessimamente os recursos 
tirados de “nós”. 
 É muito cômodo aumentar tributos, criar 
inúmeras obrigações acessórias para os “outros” 
cumprirem, facilitando a arrecadação tributária, 
mas a verdade é que tudo isto é uma grande 
punição para quem trabalha, empreende e gera 
empregos. Por conta disso é que se avoluma a 
falta de pagamento de tributos. 
 Em situação de crise financeira a 
opção pelo uso do dinheiro disponível é para 
o pagamento de empregados e fornecedores, 
pois sem isto o negócio não gira. O tributo 
ficará para depois. E não se venha argumentar 
que o interesse público do Fisco afastaria a 
legitimidade desta “escolha” do contribuinte 
por outros pagamentos. É a própria Lei (CTN, 
Art.186) que estabelece expressamente esta 
preferência do salário em relação aos tributos, 
para que a empresa continue funcionando. 
 Este meu desabafo, aqui, certamente 
fez o meu dia melhor, mas a raiva já voltou, 
triplicada, quando vejo os boletos do IPTU, 
IPVA, OAB-Ba, SPU e em março ainda terei a 
desgastante Declaração do Imposto de Renda.
 Ou seja, longe de acabar, a loucura 
tributária continuará em 2023, infelizmente!

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

FOI 2022, VEM 2023, E 
A LOUCURA TRIBUTÁRIA 

CONTINUA!!
MARCELO NOGUEIRA REIS

(Advogado Tributarista e Sócio da Nogueira Reis Advogados)

UMA RETROSPECTIVA 
TRIBUTÁRIA DO ANO DE 2022

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

 Não é novidade para ninguém o cenário 
econômico extremamente difícil e desafiador 
vivenciado pelos empresários nos últimos anos, 
em especial aqueles relacionados às medidas 
restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19. 
Por outro lado, o Poder Público sempre buscou 
aumentar a arrecadação para fazer frente às 
despesas públicas, o que gerou a intensificação 
das disputas judiciais sobre a tributação. 
 Nessa linha, foram proferidas, no ano de 
2022, diversas decisões extremamente importantes 
no âmbito tributário, as quais afetam, e muito, as 
atividades das empresas supermercadistas de 
modo que vale a pena uma breve retrospectiva. 
Contudo, em razão da limitação do presente 
espaço, iremos expor, brevemente, uma decisão 
relevante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
uma do Supremo Tribunal Federal (STF). 
 Inicialmente, destacamos que a 1ª turma 
do STJ entendeu que o IRPJ e a CSLL não 
podem ser cobrados sobre os valores de incentivo 
fiscal de ICMS concedidos por Estados aos 
contribuintes, justamente porque estes valores não 
correspondem a receitas das empresas. Naquele 
julgamento (REsp 1.222.547), a Corte entendeu 
que a tributação de tais valores prejudicaria 
a efetividade do próprio incentivo de ICMS 
concedido, de modo que a União Federal não 
poderia cobrar tais tributos sobre estas reduções 
fiscais, tal como vinha realizando normalmente. 
 Tratou-se de uma importante vitória para o 
contribuinte que usufruiu, ou usufrui, de benefícios 
fiscais de ICMS concedidos pelo Estado da Bahia, 
fato este que pode gerar valores a recuperar ou 
até mesmo economia de tributos com relação a 
vendas futuras. 
 Já o STF proferiu decisão acerca da 
não cumulatividade do PIS e da Cofins, a qual 
encerrou uma discussão que se arrastava por 
anos nos tribunais brasileiros. No julgamento do 

RE 841979, o STF fixou o tema 796, o qual fixou, 
entre outros pontos, que a discussão do conceito 
de “insumo” constante da legislação federal é de 
natureza infraconstitucional, de modo que aquele 
tribunal não precisaria analisar este assunto, 
finalmente encerrando a questão.
 Em parcas palavras, a disputa envolveu 
o conceito de “insumo”, porque o contribuinte tem 
direito a apurar créditos sobre eles. A Receita 
Federal sempre restringiu muito o conceito de 
“insumo” com a finalidade de reduzir a quantidade 
de crédito a que o contribuinte teria direito. 
Não é por outra razão que o STJ julgou ilegais 
as Instruções Normativas SRF nº. 247/2002 e 
404/2004, no bojo do julgamento REsp 1.221.170/
PR (Repetitivo), as quais restringiam os créditos a 
que o contribuinte tem direito. 
 Em outros termos, o contribuinte pode ter 
muitos créditos de PIS e da Cofins a recuperar, 
justamente porque o conceito de insumo do STJ 
é mais amplo que aquele anteriormente utilizado 
pela Receita Federal. Isto pode representar um 
fôlego para o fluxo de caixa, em um momento em 
que as taxas de juros estão elevadas.
 O fato é que o mercado segue com 
margens cada vez mais reduzidas, com uma 
concorrência cada vez mais profissional e 
agressiva, de modo que, em muitas oportunidades, 
a aplicação correta da legislação tributária passa 
a ser um diferencial de competitividade, que pode, 
inclusive, ser determinante para a sobrevivência 
de um negócio.
 O assessoramento por profissionais de 
confiança (advogados, contadores, auditores etc) 
se mostra fundamental para este objetivo, pois 
existem muitos golpistas vendendo “milagres” 
tributários  no mercado.
 Desejamos a todos os associados um 
Feliz Ano Novo de 2023, com muita prosperidade, 
paz e bons negócios.

BRUNO NOU 
Sócio da área Tributária do Fiedra, Britto & Ferreira Neto - 

Advocacia Empresarial
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 Entre os projetos que o Governo do Estado 
enviou no final do ano de 2022 e que foram aprovados 
pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, um 
deles promoveu a majoração da alíquota geral do 
ICMS, de 18% para 19%, através da Lei 14.527/2022.
 É o tributo que tem maior representatividade 
em termos de arrecadação para o Estado e que 
impacta diretamente nos custos das mercadorias 
vendidas e serviços prestados. Assim, por lógico, 
espera-se que o seu percentual esteja embutido no 
preço final de venda das mercadorias.
 Entretanto, em ambientes de alta 
competitividade e em períodos de grandes desafios, 
parte desse custo pode vir a ser assumido pelas 
empresas, que tendem a reduzir suas margens para 
diminuir a pressão redutora sobre a demanda de suas 
mercadorias ou serviços. Por esse   motivo, o ICMS 
pode contribuir significativamente para o processo 
inflacionário em razão do custo que ele representa 
para as mercadorias produzidas e os serviços 
prestados pelas empresas.
 É possível que este custo não seja repassado 
integralmente para o preço das mercadorias e 
serviços, principalmente no setor secundário da 
economia, sendo provável que a absorção deste 
custo extra desestimule as empresas a reinvestir 
em suas atividades operacionais ao relacionarem 
comparativamente o retorno sobre o capital aplicado, 
o risco da atividade e o custo de oportunidade. 
 Deve ser considerado, inclusive, que as 
companhias podem expropriar suas atividades, 
aplicando os seus recursos em outros bens de 
capitais que tragam melhor rentabilidade, ou 
deslocarem-se para outras localidades em que os 
fatores determinantes para suas operações sejam 
mais vantajosos, como outros Estados com a carga 
tributária mais benéfica, diminuindo seus custos e 
causando problemas sociais como o desemprego, a 
necessidade de importação de produtos, a fuga de 
investimentos, entre outros.
 Neste cenário, surgem evidências de que 
as empresas tendem a reduzir seu crescimento, 
desfavorecendo sua capacidade de geração de fluxos 
de caixa futuros e contribuindo para a diminuição 
do Produto Interno Bruto (PIB), em face da sua 
incapacidade de aumentar ou manter o nível de 
geração de riqueza que possuíam antes desses 
aumentos. 
 Ao se alterar a alíquota do ICMS, deve-
se levar em consideração as consequências que 

produzirá na economia do Estado e do País, pois é 
perceptível que nem sempre as empresas poderão 
repassar este aumento de custo na mesma proporção 
para o preço das mercadorias e serviços prestados, 
haja vista que o mercado nem sempre estará disposto 
a pagar pelo aumento, sendo necessária a absorção 
destes custos tributários pelas organizações.
 O provável desestímulo ao reinvestimento 
e ao crescimento diminuirá o potencial de geração 
de receitas das empresas, receitas estas sobre as 
quais iriam incidir tributos que também supririam as 
despesas orçamentárias demandadas pelo governo. 
 Nesse ponto, objetivando aumentar a receita 
do ICMS do Estado, poderia ser mais interessante 
manter ou diminuir a carga tributária sobre as 
companhias, visando um incremento futuro da sua 
receita tributária em razão do aumento de volume de 
transações que seria ocasionado pelo crescimento 
das empresas e, consequentemente, aumento da 
arrecadação. Isso porque favoreceria o mercado 
a reinvestir e crescer, gerando uma perspectiva 
de aumento de benefícios econômicos futuros que 
cobririam, em médio e longo prazo, as metas previstas 
de receita que o Estado possuiria, a curto prazo, com 
o aumento da alíquota daquele imposto. 
 Por outro lado, no que diz respeito à gestão 
das empresas, a principal conclusão que se pode tirar 
dessa constatação é que a influência do ICMS sobre o 
seu crescimento se dá de forma negativa e significativa, 
agravando ainda mais o seu desempenho no curto e 
médio prazo, o que requer da gestão da companhia, 
entre outras ações, revisão do seu planejamento 
tributário e estratégico. 
 Uma política tributária mais eficiente, 
tendente a reduzir o custo tributário suportado pelas 
organizações deve ser perseguida, tendo em conta 
que o aumento da carga tributária, em especial o 
ICMS, reflete nos ativos das empresas ao perder em 
valor ante o mercado pela sua incapacidade de manter 
ou aumentar fluxos de caixa futuros que garantam o 
aumento de sua lucratividade e retornos que alcancem 
ou superem as expectativas do mercado. 
 Por mais importante e necessário que seja o 
aumento da arrecadação do Estado para o suprimento 
de demandas públicas, também, é de vital importância 
favorecer a iniciativa privada e estimular o crescimento 
das empresas, para propiciar um ambiente favorável 
para o seu desenvolvimento e para o cumprimento do 
seu papel fundamental na sociedade: a geração de 
emprego e renda.

LEGISLAÇÃO
E TRIBUTOS

AS CONSEQUÊNCIAS DA 
MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA 

DE ICMS PARA A ECONOMIA
RODRIGO CHARÃO

Sócio do escritório Charão | Leal Consultoria e Advocacia

NEGÓCIOS * LAZER * TURISMO * AUTOMÓVEL * IMOBILIÁRIO * GASTRONOMIA

FAZENDA ECOARAGUAIA, NO TOCANTINS, É UM 
PARAÍSO QUE ADOTOU O BIOAGRONEGÓCIO COMO 

REFERÊNCIA. VALE A PENA CONHECER!

A Coluna Superauto traz informações sobre os veículos de 
entrada das marcas francesas, Citroen, Peugeot e Renault, 

todos abaixo de R$ 100 mil. 
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Um novo olhar para o 
turismo e o bioagronegócio

Em um momento histórico 
repleto de dúvidas quanto ao futuro, 
uma fazenda com pouco mais de 400 
hectares vem plantando algumas 
sementes de esperança. Localizada 
no município de Caseara (259 km 
de Palmas), às margens do rio Coco, 
vizinha ao Parque Estadual do 
Cantão, a Fazenda EcoAraguaia tem 
sua porteira aberta para um mundo 
mais solidário e colaborativo.

O conceito tradicional de 
fazenda passa longe dali. Tendo o 
bioagronegócio como modelo de 
gestão e desenvolvimento, mais 
conhecido como “Fazenda do 
Futuro”, o projeto como um todo 
provoca espanto e encantamento, 
por defender a floresta em pé e o 
trabalho em comunidade. Afinal, 

o Cerrado, que ocupa grande parte 
do território tocantinense, é um 
dos biomas mais ameaçados pelo 
avanço do agronegócio. 

“Quando se fala em 
monocultura industrial, não há a 
visão da terra, é banco, commodities, 
o ‘cara’ não tem conexão nenhuma 
com a terra, inclusive o modelo 
aprisiona: é o extremo da 
agricultura industrial”. A sentença 
é de Guilherme Tiezzi, idealizador 
do projeto, que é dividido em sete 
dimensões de empreendimento: 
Ecoturismo, Agricultura e Pecuária 
Regenerativa, Empreendedorismo 
em Rede, Escola Floresta, 
Espiritualidade, Energia Renovável 
e Reflorestamento.

O começo

A fazenda que pode inspirar 
novos projetos futuros pelo 
Tocantins e outros estados é 
resultado de muitas vivências. A 
experiência de Tiezzi com a terra 
se resumia ao período na Escola 
Agrotécnica de Uberaba (MG), 
na adolescência. Anos depois, 
em 2002, após temporada fora 
do País e morando em São Paulo, 
atuando no desenvolvimento de 
redes colaborativas no mundo 
corporativo conheceu a região 
de Caseara. Ao lado do pai, sua 
intenção era a produção tradicional.

A atual fazenda foi adquirida 
em 2012. Era uma área de pastagens 
degradadas, uma situação que se 
manteve inalterada até 2016. Com 
o falecimento do pai, Guilherme 

FAZENDA DO FUTURO

Por  Seleucia Fontes
FOTOS E TEXTO 

começou a desenvolver o projeto da Fazenda do 
Futuro. “Eu tinha uma intuição que algo diferente 
precisava ser feito e tinha vontade de plantar 
árvores”, conta. Seus primeiros movimentos 
práticos de contato com a terra foi iniciar um 
Sistema Agroflorestal (SAF) e, com orientação da 
Embrapa aderir ao sistema integrado de produção 
que une lavoura, pecuária e floresta, o ILPF.

“Combinado a isso veio a parceria com a EFA 
de Porto Nacional, quando surgiu a questão da 
educação e do jovem”, continua. “Essa combinação, 
de ver a floresta retomando seu espaço e a criança 
e o jovem chegando para aprender o que é isso foi 
dando uma visão de futuro”, revela.

Ilhas
Uma boa parte da terra foi convertida 

em Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN). “Ninguém pode mexer nessa mata, nem 
minhas filhas ou os próximos donos”, explica, 
ressaltando que outros 50 hectares são Áreas de 
Proteção Permanente (APPs). “Com os outros 
240 hectares, a gente está criando esse conceito 
das ilhas agroflorestais: são 24 ilhas de 10 hectares, 
incluindo dois hectares de agrofloresta. Em 
cada ilha vão morar três famílias, convivendo e 
produzindo em harmonia com a natureza. Numa 
visão de futuro, serão 72 famílias.”

O projeto também conta com uma “ilha de 
cooperação” espelhada no desenho das aldeias 
circulares do povo indígena Krahô, onde será 
montado o serviço de apoio à comunidade. 
“Pode ser desde a cooperativa com trator e drone, 
acessíveis a todas as famílias, até a própria escola, 
um centro de medicina, casa de artesanato, 
biblioteca, área de meditação. Toda essa parte que 
envolve arte, ciência e tecnologia estaria nessa 
ilha de cooperação, que a gente entende que pode 
abrigar mais umas 20 famílias, com professores, 
artesãos, facilitadores, programadores”, detalha.

E o turismo?
O desenvolvimento de um projeto de 

vivência turística integra uma das dimensões da 
Fazenda Ecoaraguaia. Ainda bem, porque privar 
as pessoas da possibilidade de conhecer este 
pedaço do paraíso seria um pecado!

O EcoAraguaia Jungle Lodge fica na parte 
mais privilegiada da propriedade, que dá acesso 
ao rio e uma praia exclusiva, com extensa faixa de 
areia. Aos visitantes, Guilherme mostra o local com 
entusiasmo e conta que a pandemia de Covid-19 
o fez ficar em definitivo na fazenda. Até então, 
vinha ao Estado mensalmente e já havia recebido 
um bom número de pessoas para acampar. No 
começo, amigos e parentes, depois parceiros 

ligados a suas outras atividades mostraram que a 
proposta era viável.  

A área é cercada pelo verde das árvores 
originais, com algumas cabanas biosustentáveis, 
erguidas sem uso de tijolos, ferro e concreto. 
Guilherme revela que o projeto estava pronto 
há algum tempo, mas faltava dinheiro, material 
e mão de obra para desenvolvê-lo. A partir do 
acesso indevido aos arquivos digitais da arquiteta 
responsável, o material tornou-se tema de artigo 
publicado em uma revista americana, em julho de 
2020.

“O artigo dizia: ‘enquanto alguns fogem e 
se isolam em tudo, outros constroem um novo 
mundo’. O texto descrevia como se já tivesse 
acontecido e quando li aquilo pensei: já aconteceu, 
eu que não estou vendo!”

Construiu 10 cabanas de madeira (lodges), 
com modelos distintos, batizados com nomes 
indígenas - Hetô, Taba, Oca - mas usando os 
mesmos elementos: madeira, piaçava para a 
cobertura e tela. O tratamento dos resíduos dos 
banheiros é feito por biodigestor. Há energia 
elétrica, mas não chuveiro elétrico, o que não 
é problema no clima quente do Tocantins. 
Tem internet, mas quem precisa, se a ideia é 
desconectar?

“Não é um turismo dentro do modelo da 
lógica de mercado, é uma proposta de reconexão 
e regeneração. Vai muito da minha própria 
experiência de vir, me conectar, silenciar, meditar, 
experienciar e me sentir parte. Essa experiência 
é o que pulsa em mim para trazer pessoas e 
proporcionar que elas consigam silenciar, se 
reconectar e se sentir parte”, explica Guilherme.

“Teve gente que veio para ficar uma semana e 
ficou dois meses. Com a mudança de uma lógica de 
tempo, esse turismo de contemplação e meditação 
traz a experiência de você se desconectar um 
pouco do tempo econômico e se conectar com a 
natureza e se sentir parte de algo. A Fazenda do 
Futuro tem essa ambição de ir além do turismo, 
é quase uma experiência de regeneração de vida”, 
pondera.

O que virá pela frente? 
Guilherme Tiezzi tem muitos planos para a 

Fazenda EcoAraguaia, mas sem limites definidos 
para ver todas as ilhas ocupadas e em pleno 
funcionamento. É uma atividade em constante 
movimento, sem prazos rígidos. “Trabalho com 
significado é fluxo constante de energia. Dinheiro 
no banco barra a energia de abundância, gera uma 
lógica de medo e escassez”, conclui. O que tiver que 
ser, assim será!
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CHECK-IN

 Baixa Pombalina de Lisboa é 
candidata a Patrimônio da Humanidade
 A Baixa Pombalina em Lisboa é 
candidata  a Patrimônio Mundial, com pedido 
feito à Comissão Nacional da Unesco. Segundo 
declarou o presidente da Câmara Municipal da 
capital portuguesa, Carlos Moedas, para a agência 
Lusa, o motivo é o fato de a cidade ser “única: 
histórica e inovadora, tradicional e cosmopolita, 
com uma identidade singular, mas sempre aberta 
ao mundo”. O processo de candidatura da zona 
histórica lisboeta já foi formalizado.
                                         ****
        Mais visitantes estrangeiros nos destinos 
turísticos 
 A previsão é da Organização Mundial 
do Turismo para 2023, após uma recuperação 
mais forte do que o esperado em 2022. Mas, num 
contexto econômico difícil, os turistas tendem 
cada vez mais a ajustar os seus orçamentos e 
deslocar-se para destinos mais próximos do seu 
local de residência. Ainda segundo novos dados 
da OMT, mais de 900 milhões de turistas fizeram 
viagens internacionais no ano passado, o dobro 
do verificado em 2021, embora esse número 
ainda esteja em 63% dos níveis pré-pandêmicos. 
Todas as regiões do mundo registraram aumentos 
notáveis no número de turistas internacionais. O 
Médio Oriente teve o maior aumento relativo, 
com chegadas a subir para 83% dos números 
pré-pandémicos. A Europa atingiu quase 80% 
dos níveis pré-pandemia, com 585 milhões 
de chegadas em 2022. A África e as Américas 
recuperaram cerca de 65% dos visitantes pré-
Covid, enquanto a região da Ásia-Pacífico 
recuperou apenas 23%. 
                                                                                     *******
 Acesse www.portalturismototal.com.br 
e  acompanhe a atualidade do universo das 
viagens nacionais e internacionais. Acompanhe a 
nova temporada do Magazine Turismo Total no 
YouTube, viaje, pratique o turismo sustentável e 
apoie as comunidades dos destinos visitados. Até 
a próxima e Feliz 2023 para todos!.+++

Portal Turismo Total 
a comemorar meio 
milhão de visitantes
 Neste início de ano, o Portal 
Turismo Total registra meio milhão de 
visitas. O pessoal da Redação,  quando 
alcançamos 100 mil internautas  queria 
promover uma festa. Agora vislumbram 
um superevento  em Salvador, na Bahia, 
com convidados, representantes do trade, 
sorteio de viagens, hospedagens, enfim 
um acontecimento à altura do auditório 
virtual alcançado, para quando chegarmos 
ao primeiro  milhão de internautas.
 É por demais gratificante se 
ocupar de difundir as boas  notícias do 
Turismo. E quando nos damos conta que 
fazemos isto a nível planetário, em 6 (seis) 
idiomas, com o objetivo de fazer mais 
gente pegar a estrada, cruzar os oceanos 
ou voar, a satisfação é plena, total.
 As horas diárias dedicadas às 
revisões de textos, produções, pesquisas 
de fatos e fotos, consultas de emails de 
visitantes do site e assessorias - públicas 
e privadas- são sempre compensadas 
pela maioria das mensagens de incentivo 
recebidas dos  nossos leitores. “Que bom 
trabalho. Em frente!”, diz o nosso público, 
identificado com a prática do turismo 
sustentável, o respeito ao meio ambiente 
e a valorização das manifestações 
culturais dos destinos,  agora no Brasil 
nas mãos da  baiana cantora e gestora 
Margareth Menezes que, em harmonia 
com o presidente Lula, saberá reger com 
competência  as demandas das artes e 
ricas aptidões das regiões do país.
 Portanto, a plataforma segue 
a sua missão de bem informar, seja 
através do Portal Turismo Total, ou via 
o Magazine Turismo Total, programa no 
formato televisivo no YouTube, e a Revista 
Turismo Total, publicada em parceria 
com a Super Revista, publicação editada 
pelo incansável amigo jornalista Benneh 

Amorin, com 28 anos de circulação.
 A equipe de colaboradores, 
motivada pelo alcance que temos 
registrado, participa com entusiasmo 
do projeto, e percebe que estamos no 
caminho certo e no radar de importantes 
hotéis, agências de viagens, empresas 
aéreas, marítimas, prefeituras e estados, 
fonte de informações, mas muito 
raramente no foco do apoio publicitário. 
 Contudo, acreditamos que 
nesse novo ano iremos atrair também as 
campanhas publicitárias indispensáveis 
para a sustentação de qualquer 
empreendimento. Quiçá o Ministério 
do Turismo e da Cultura do novo 
governo, identifique o nosso potencial 
de crescimento e nos considere também 
midia importante na divulgação dos 
destinos e atrações culturais nacionais. 
Com a força de futuros anúncios, 
certamente vamos poder investir na 
ampliação da plataforma, adquirir mais 
equipamentos e fazer crescer a turma 
da Redação, que trabalha de forma 
presencial e virtual.
 Se você faz parte da cadeia 
produtiva do Turismo e percebe ser 
elemento financiador de um setor que 
tanto precisa crescer como destino final 
de  turistas de todo o mundo, junte-
se a nós. Com o potencial natural e 
cultural que o Brasil tem o privilégio 
de mostrar, o  correto é trabalhar e 
almejar receber no mínimo 10 milhões 
de visitantes estrangeiros por ano, e 
não apenas 5 (cinco) ou 6 (seis) milhões, 
pois todos estamos na torcida para que 
isto realmente aconteça. Que venham 
mais turistas para o país e a plataforma 
Portal Turismo Total, num futuro breve, 
comemore 1 milhão de acessos. Feliz 
2023 para todos e avante!

Em visita a Lisboa, não deixe de curtir um momento happy hour no Mercado da 
Ribeira - o Time Out Market- da região Pombalina do centro da capital

(Foto, crédito Nelson Rocha).

COLUNA
TOP NEWS

JORNALISTA  NELSON ROCHA, de Lisboa
nelsonrocha.reporter@gmail.com SUPERAUTO

By Benneh Amorin

Se você é amante das marcas francesas, 
trouxemos aqui as opções das três principais 
montadoras de automóveis que atuam no Brasil, 
Renault, Peugeot e Citroen, com os seus carros 
de entrada, que são, respectivamente Kwid Zen, 
Peugeot 208 e o Citroen C3. Cada um tem sua 
história e procura oferecer o melhor para o seu 
futuro adquirente. Nestes tempos que é cada 
vez mais difícil encontrar carros abaixo de R$ 
100 mil, para aqueles que querem comprar o 
seu primeiro carro zero, temos as opções dos 
franceses que se enquadram neste patamar.

 O mais em conta é o Kwid Zen, da 
Renault, que sai pelo valor, a partir de R$ 
66.590,00 (o que o mercado chama de pelado), 
mas já com esses itens de série. Características: 
combustível, flex, caixa de câmbio, manual, 
número de marchas, 5 e tipo de tração, 
dianteira. Cilindrada (cm³) 999 cm³. Potência 
máxima (cv@rpm) 71 cv, direção elétrica e ar-
condicionado . Na Citroen, o mais barato é o 
C3, A partir de R$ 79.990. Ele é equipado com 
motor 1.0 Firefly flex, manual, direção elétrica 
e já vem com ar-condicionado. Peugeot 208 
Like 1.0 MT 22/23, valor R$ 79.990,00. Também, 

já vem com ar-condicionado, direção elétrica, 
manual de 5 marchas, tração dianteira etc. Os 
interessados em saber mais detalhes podem 
entrar no site ou procuar uma concessionária.

Esses veículos 1.0, antes chamados 
de populares, há muito deixou de ter essa 
denominação, pois para se adequar às normas 
de segurança vigentes no Brasil, tem que 
incorporar uma série de itens, hoje obrigatórios 
como, por exemplo, airbags e freios ABS.

Renault Kwid Zen, Peugeot 208 
Like e Citroen C3 Live Pack

CARROS FRANCESES DE ENTRADA
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BLOG DO
BENNEH

BENNEH AMORIN
JORNALISTA

twiter:  @amorin_benneh

UMA FRASE PARA REFLETIR
“Não faças da tua vida um 
rascunho. Poderás não ter tempo 
de passá-la a limpo”.
 Poeta Mário Quintana

 São Paulo é realmente 
uma cidade fantástica, em tudo 
por tudo. Estava lá e vi na internet, 
os últimos dias da peça-musical 
Dominguinhos - Isso aqui tá bom 
demais! Imediatamente entrei na 
internet e comprei logo o ingresso 
para o Teatro Faap, em Higienópolis. 
Era o dia 27 de novembro, o último 
dia dessa temporada. 
 Foi um dos espetáculos mais 
bacanas que assisti. Muito legal! O 
musical conta a história do grande 
compositor, cantor e forrozeiro 
Dominguinhos. Parabéns à diretora 
da peça pela brilhante ideia. A 
dinâmica empregada ficou com 
excelente resultado.
 E aí a história foi 
transcorrendo, desde o primeiro 
contato dele na feira cantando com 
dois irmãos (Trio Os Três Pinguins), 
e em uma dessas, o destino (o 

universo sempre conspira a favor 
das boas causas) fez com que eles se 
encontrassem. 
 Como era do feitio do 
grande Luiz Gonzaga, Seu Lua, 
ele tratou logo de apoiar aquele 
menino que tinha, na época, 6 anos, 
e tocava, com os irmãos, em frente 
ao hotel onde estava hospedado, em 
Garanhuns.
 Luiz Gonzaga falou com 
aqueles meninos, após lhes dar um 
punhado de dinheiro, que se fossem 
para o Rio de Janeiro lhe procurasse. 
E assim aconteceu. Seu Chicão e D. 
Mariinha, foram para o Rio e de lá 
Dominguinhos foi desenvolvendo a 
sua exitosa carreira. 
 Mas, o espaço aqui é 
pequeno e, por isso, vamos voltar 
ao espetáculo. Uma pérola. Espero 
que volte em outra temporada. O 
elenco era maravilhoso. Liv Moraes, 

cantora e filha de Dominguinhos; e 
mais, Cosme Vieira, Hugo Linns, Jam 
da Silva, Wilson Feitosa, Zé Pitoco, 
todos músicos do bom.
 Ainda no elenco se destacava 
aquela figura alta, de cabelo curto, 
a la Elis Regina (aliás, ela considera 
Elis como a grande cantora do Brasil, 
juntamente com Dalva de Oliveira, 
Gal Costa e Maria Bethânia). Estou 
falando da outra atriz que participa 
do musical: Luiza Fittipaldi, recifense 
e multiartista. Maravilhosa!
 A apoteose é fantástica. 
Termina com o canto da canção Eu 
Só Quero um Xodó (imortalizada 
por Gilberto Gil) de Dominguinhos 
(melodia) e Anastácia (letra), que 
aliás, estava presente e viu parte de 
sua história também ser contada. As 
pessoas presentes ao teatro fizeram 
coro ao elenco da peça. Estonteante! 
Uma maravilha. Parabéns!

 Quando tem que ser será. 
É assim, que considero determinados 
acontecimentos da vida e da história. Acho 
que as coisas já vêm predeterminada para 
acontecer. Já com seu destino traçado. Essa 
é minha opinião. Há quem discorde. Mas, 
é assim que acredito. E assim penso sobre 
a Copa do Mundo de Futebol, não só de 
2022, mas de todas as outras. 

 Ou seja, acho que não estava 
escrito nas estrelas. Quando tem que ser 
será. Mas, estava lá em São Paulo, onde 
divido a minha morada com Salvador. 
Para variar estava editando a Super Revista 
Edição de dezembro e lá, sozinho, assisti 
aos jogos da Seleção Brasileira. No dia do 
jogo com a Croácia, já estava um pouco 
apreensivo. Mas, fiquei confiante.

 Bola vai, bola vem, nada de gol no 
tempo regulamentar. Prorrogação. Neymar, 
faz um gol de letra e de persistência já no 
finzinho do 2º tempo da prorrogação. A 
alegria e esperança voltaram aos brasileiros. 
A Croácia empatou. Disputa por pênaltis. 
Desliguei a TV. Ouvi da vizinhaça um silêncio 
enorme. Aí veio o primeiro pensamento: 
“Não estava escrito nas estrelas”.

Uma justa 
e bela 
homenagem a 
Dominguinhos: 
Ah! “Isto aqui tá 
bom demais!”

Não estava escrito nas estrelas. É assim que considero a 
não conquista da Copa do Mundo pelo Brasil em 2022
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