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Foram passos pequenos, mas sempre em 
frente, que fizeram da Associação Capixaba 
de Supermercados a voz dos supermercados 
no Espírito Santo. É uma caminhada que 
chega aos 45 anos e que ainda tem um 
longo percurso a percorrer. Mas olhando 
em perspectivas, do pequeno grupo que 
decidiu criar a ACAPS à entidade de hoje, 
representativa e respeitada, o caminho foi 
árduo, mas repleto de conquistas.
A Associação tornou-se, primeiro, o local de 
abrigo para seus associados, o fórum onde 
se discute os problemas do setor, local de 
debate de questões locais e nacionais, que 
oferece conselhos seguros e direcionamento. 
E faz isso ao mesmo tempo em que se 
relaciona com a sociedade, poderes públicos, 

A caminho de mais 
45 anos

DIRETORIA AcAps bOAs vInDAs

fornecedores em geral e outras 
entidades, aqui, sim, sendo a voz 
do setor de supermercados no 
Espírito Santo.
Ao chegar aos 45 anos, a 
Associação é a soma de seus 
associados, da cooperação 
desenvolvida ao longo dos anos, 
do interesse na discussão e 
resolução de problemas comuns, 
mas deve, também, àqueles 
que ajudaram-na a percorrer 
os caminhos: seus presidentes, 
diretores e equipe. Alinhados 
aos interesses do setor – e o 
representando – são eles que 
transformam as aspirações dos 
supermercados em realidade, 
fazendo a interface com a 
opinião pública, entidades, 

poderes públicos, mídia e setores diferentes 
da economia.
Ao chegar aos 45 anos é importante lembrar 
a trajetória e as conquistas da Associação, seu 
fortalecimento e reconhecimento. Mas, ao 
mesmo tempo, é necessário mirar o futuro 
e, nele, ver que a união do setor se tornará 
ainda mais necessária. Só com ela, que une 
os associados em objetivos comuns, é que a 
ACAPS irá percorrer, forte e reconhecida, o 
caminho dos próximos 45 anos.

João Tarcício Falqueto
Presidente da Acaps
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Pesquisa mostra queda nas vendas do 
setor no primeiro bimestre do ano

Campanha Fiscal Consumidor

De acordo com o Índice Nacional de Ven-
das ABRAS, o setor supermercadista apre-
sentou queda de -0,07% nos índices de 
venda nos dois primeiros meses do ano de 
2017.

Em valores reais, defl acionadas pelo IPCA/
IBGE, foi registrado queda de -1,93% na 
comparação com o mês anterior, e queda 
de -0,24% em relação ao mesmo mês do 
ano de 2016. Já em valores nominais, as 
vendas do setor registram queda de -1,61% 
em relação ao mês anterior e, quando com-

O Brasil ainda 
sente os refl exos da 
crise. Mesmo assim, 
acreditamos em um 
número mais estável 

até o fi nal do primeiro 
semestre.

João Sanzovo Neto
Presidente da ABRAS

Firmada desde 2015 entre a Acaps e o Procon Estadual, a Campanha 
Fiscal Consumidor – De Olho na Validade foi renovada pelas partes e 
estendida até dezembro de 2017.
O projeto, que propõe a entrega gratuita de mercadorias ao consumidor 
que encontrar produtos vencidos nos supermercados capixabas.
O presidente da Acaps, João Tarcício Falqueto, falou sobre a importân-
cia da renovação da campanha.
“A reiteração da Fiscal Consumidor favorece não só aos supermercados, 

que contam com mais esse mecanismo para resolver os possíveis confl itos, quanto aos consumidores, que são benefi ciados pela gratuidade 
do produto”, relatou o presidente.

paradas a fevereiro de 2016, alta de 4,56%. 
No acumulado do ano, as vendas cresce-
ram 5,02%.
“O Brasil ainda sente os refl exos da crise; 
a taxa de desemprego vem crescendo des-
de o ano passado, e em janeiro chegou a 
12,6%, o que impacta no poder de com-

pra do brasileiro, que está mais cauteloso 
e indo menos ao ponto de venda. Mesmo 
assim, acreditamos em um número mais 
estável até o fi nal do primeiro semestre”, 
declarou o presidente da Abras, João San-
zovo Neto.
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Acaps. 45 anos representando os 
supermercados capixabas
Da união de um pequeno grupo de supermercadistas, que se reuniu há 45 
anos atrás para fortalecer seu posicionamento e necessidades mercadológi-
cas, políticas e sociais, surgiu a Associação Capixaba de Supermercados, que 
hoje agrupa grande parte das lojas e redes de supermercados instaladas no 
estado e é reconhecida como uma entidade referência em representatividade.
Desde sua fundação, em 1972, a Acaps incorporou como prioridade a atuação 
representativa do setor e a credibilidade conquistada ao longo destes anos 
é fruto da união dos associados, que participam ativamente dos projetos e 
ações encampados pela associação. 
Em todo seu histórico de atuação, passaram pela Acaps 24 diretorias que, tra-
zendo inovações e gerando desenvolvimento para o setor, foram primordiais 
para que a entidade alcançasse o reconhecimento de hoje.
Conversamos com o primeiro Presidente da Acaps, Sr. Ozair Ricardo Zon, e 
com o atual presidente, João Tarcício Falqueto, para identifi car os caminhos e 
ações que garantiram o sucesso da entidade. Confi ra.

Barreiras
Uma das maiores difi culdades é fazer a gestão da responsabilidade dos 
encargos tributários e trabalhistas na empresa. Além disso, posso citar 
as obrigações acessórias como outro obstáculo que o empresário tem 
enfrentado para deixar suas empresas dentro da legalidade na questão 
fi scal e tributária. Investir na área de conhecimento e mão de obra 
especializada pode ser uma saída para que se possa alcançar resultados e 
solucionar os problemas.

Participação
Participar da associação e fi liar novas empresas à ela é sempre um desafi o, 
mas podemos ver repetidas vezes a presença e apoio deles [empresários] 
nas reuniões e encontros para discutirmos sobre assuntos importantes e 
relevantes para o setor, principalmente agora nesse momento conturbado 
da economia que os capixabas vem atravessando.

Evolução
Acredito, que nós evoluímos muito o nível dos debates, reuniões e 
palestras ofertadas pela Acaps durante esse tempo. A associação, hoje, é 
o principal canal que leva informações pertinentes para os empresários 
supermercadistas capixabas. Essa e outras conquistas é um mérito não só 
da atual diretoria, mas sim de todos que participaram dessa história ao 
longo desses 45 anos.

João Tarcício Falqueto
Atual Presidente da Acaps

Ozair Ricardo Zon
Primeiro Presidente da Acaps

1972 2017

Barreiras
A fundação da Acaps se deu em um momento de desordem e desunião 
das classes, devido as pressões externas dessa época. Uma das difi culdades 
era qualifi cação da mão de obra do setor, a partir daí surgiu a ideia de 
nos reunirmos para prepararmos e capacitarmos nossos funcionários, 
visando o desenvolvimento do setor no Espírito Santo. 

Participação
A participação era muito ativa e continua sendo até hoje. Desde os 
primórdios tínhamos a união das principais empresas do estado nas 
atividades realizadas pela Acaps e seus parceiros. 

Evolução
Atualmente, a Acaps tem um suporte tecnológico maior do que há 45 anos 
atrás, esse fator foi fundamental para a associação evoluir na difusão das 
informações e qualifi cação de seus associados através de cursos, palestras 
e eventos promovidos por ela.
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Abertas inscrições para programa 
de voluntariado apoiado pela Acaps

Através da parceria fi rmada com a Junior 
Achievement Espírito Santo (JAES), insti-
tuição sem fi ns lucrativos que desenvolve 
programas educativos para despertar o 
espírito empreendedor nos jovens em ida-
de escolar, a Acaps realizará no dia 11 de 
maio a aplicação de um treinamento espe-
cial aos alunos do ensino fundamental da 
escola pública Aristóbulo Barbosa Leão, 
situada em Vitória.

O tema do treinamento será “As vantagens 
de permanecer na escola”, onde os voluntá-
rios apresentarão aos alunos os benefícios 
da escola através de dinâmicas e apresenta-
ções previamente desenvolvidas pela JAES.
Os associados interessados em ingressar 
como voluntários, tornando-se multipli-
cadores do programa aos alunos, podem 
entrar em contato com a Acaps até o dia 
28 de Abril. O treinamento dos voluntários 

acontecerá no dia 03 de maio, às 09 horas, 
quando receberão todas as instruções para 
aplicação do programa.
Além da realização 

pessoal, ao doar um 
pouco do seu tempo 
e de sua experiência 

profi ssional o voluntário também 
estará 
contribuindo para a formação de 
uma juventude mais promissora, 
levando noções de empreendedo-
rismo e desenvolvimento pessoal 
que podem despertar novos talen-
tos.

Proprietários, gestores, 
líderes, ou profi ssionais 
de Recursos Humanos 
atuantes nas empresas associadas à 
Acaps.

Porque se tornar um voluntário ?

Quem pode ser voluntário ?

Seja um voluntário
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Benefício. Renovado convênio com 
Getnet- Santander
Assinado no dia 24 de março, o novo con-
vênio com a GetNet, empresa desenvolve-
dora de soluções de pagamentos eletrôni-
cos vinculada ao Grupo Santander, é uma 
extensão da parceria firmada em 2014 com 
a Acaps.
Com a renovação do convênio, os super-
mercados associados à Acaps passam a 
contar com condições comerciais diferen-
ciadas em serviços e produtos disponibili-
zados pela Getnet.
As empresas terão taxas especiais para o 
recebimento dos cartões de crédito Visa 
e Mastercard, aluguéis de pinpad e POS, 
além de condições especiais para recarga 
telefônica e cadastramento como corres-
pondente bancário. “É importante ressaltar 
que para usufruir das condições do convê-
nio, os associados Acaps devem possuir 
CNAE principal (Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas) relativo à ati-
vidade de supermercados, hipermercados 
ou minimercados”, frisa Roberto Tessinari, 
assistente administrativo da Acaps.
Para solicitar a contratação dos serviços e 
produtos da Getnet, os supermercadistas 
deverão se dirigir a uma agência do San-

Ministério da Fazenda recebe supermercadistas em reunião sobre 
tíquetes alimentação

A partir do trabalho realizado a nível nacional, juntamente com a 
Abras, o diretor da Acaps, João Carlos Devens, participou de uma 
reunião no último dia 10 de março com a assessoria direta do Mi-
nistro da Fazenda, Henrique Meirelles, para tratar dos problemas 
relacionados à falta de regulação do mercado de cartões alimentação 
no Brasil.
Devens, acompanhando o Presidente da Abras, João Sanzovo, levou 
aos assessores do Ministro um relatório detalhado das questões que 
mais afligem o setor supermercadista, que arca com as altas taxas 
impostas pelas administradoras dos cartões.
Para o diretor da Acaps, a reunião foi bastante produtiva e serviu 
para alinhar os assuntos pertinentes ao setor. “Fomos muito bem 
recebidos pelo Secretário Mansoeto Almeida. Ele ouviu atenciosa-
mente a nossa reivindicação relacionada aos valores da taxa dos car-
tões, e assegurou que irá se empenhar para encontrar uma solução. ”

Da esquerda para direita: Roberto Longo do Super. Sonda; Mansoeto Almeida, Secretário 
de Acompanhamento Econômico; João Sanzovo Neto, Presidente da Abras; Angelo Duarte, 
Subsecretário de Acompanhamento Econômico e João Carlos Devens, Vice-presidente da 
Abras e Diretor da Acaps.

tander e se identificar como empresa as-
sociada da Acaps. O Santander e a Getnet 
realizarão a análise cadastral e de crédito 
para a aprovação da contratação dos servi-
ços e produtos solicitados, de acordo com 
as exigências das autoridades reguladoras 
e das políticas internas do grupo.
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Empresas confi rmam presença na 
Super Feira 2017

Programada para acontecer nos dias 19, 
20 e 21 de setembro, a Super Feira Acaps 
Panshow lançou no fi nal de 2016 a comer-
cialização e reservas de estandes para sua 
31ª edição e, desde então, a procura por 
espaços no evento pelos fornecedores de 
produtos e serviços tem crescido conside-
ravelmente, superando as expectativas dos 
organizadores e confi rmando sua impor-
tância como uma das maiores feiras do va-
rejo capixaba.
No ano anterior, o evento contou com a 
presença de mais de 200 expositores de 
todo Brasil, benefi ciando as mais variadas 
marcas e serviços presentes em supermer-
cados e padarias, sendo computados mais 
de 21 mil participantes.
Segundo o superintendente da Acaps, Hé-
lio Schneider, a feira sempre busca apresen-
tar novos conceitos para integrar, reinven-
tar e estreitar os laços entre os participantes. 

Hélio Hoff mann Schneider
Superintendente da Acaps

A Super Feira é 
o evento perfeito 
para estreitar o 

relacionamento entre 
os expositores e 

varejistas

“A Super Feira é o evento perfeito para 
estreitar o relacionamento entre os expo-
sitores e varejistas em todos os aspectos, 
abarcando ainda, uma gama de vantagens 
em um local para quem quer se destacar 
no mercado”, reforça o superintendente da 
Associação.
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Palestra do Evento Feminino desta-
cará carreira e mercado de trabalho

Engajada em sempre trazer novidades ao 
público feminino da Super Feira, a Acaps 
preparou para a edição 2017 do evento 
uma palestra voltada especialmente para a 
mulher e sua relação com o trabalho.
O crescente número de mulheres que hoje 
ocupam cargos de decisão em empresas e 
organizações ou que são gestoras do seu 
próprio negócio demonstra muito além da 
atuação da mulher no mercado de traba-
lho, mas também mostra como esse públi-
co vem se reinventando para garantir cada 
vez mais seu lugar e reconhecimento no 
âmbito profi ssional.
Ministrada pela psicóloga e empresária 
Cecília Russo Troiano, a palestra “O que 
vem por aí? O olhar da nova geração de 
mulheres sobre carreira”, acontecerá no se-
gundo dia da Super Feira, 20 de setembro, 
e é aberto às participantes credenciadas 
para o evento.
E, para tratar do tema, nada mais apropria-

do do que uma profi ssional com formação 
múltipla e experiência na área da Psicolo-
gia, Estudo de Gênero e Marketing. Ce-
cília Russo Troiano foi escolhida pela sua 
interação e afi nidade com o tema há longa 
data, sendo uma referência em análise do 
comportamento feminino no Brasil, o que 
promete uma palestra embasada em pes-
quisas, vivências e estudos do mercado, 
porém descontraída e de interação espon-
tânea com o público.

Palestrante
Cecilia Russo Troiano

Diretora do Grupo Troiano de Branding, grupo de empresas especializado em compor-
tamento de consumidor e gestão de marcas. Psicóloga formada pela PUC-SP. Mestre em 
Woman and Gender’s Studies (Estudo da Mulher e de Gênero) pela Universidade do 
Estado da Georgia, Estados Unidos. 
Autora de dois livros dedicados às mulheres: “Vida de Equilibrista: dores e delícias da 
mãe que trabalha” e “Aprendiz de equilibrista: como ensinar os fi lhos a conciliar família 
e carreira”. Palestrante em eventos empresariais e de negócios, mantém um programa 
semanal na rádio CBN chamado “Sua marca vai ser um sucesso”
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Entrevista. Diretor da Sepé fala da 
confi ança e qualidade dos parceiros
Reconhecida pelo Prêmio Marcas Ícones 
como detentora da marca de arroz mais 
lembrada pelos capixabas, a Cooperativa 
Tritícola Sepeense (Cotrisel), 
produtora do Arroz Sepé, é hoje 
considerada uma tradicional e 
sólida indústria do segmento 
alimentício nacional.
Fundada pela união de um 
pequeno grupo na década de 50, 
na região central do Rio Grande 
do Sul, a cooperativa de produção 

agrícola iniciou trabalhando com o trigo 
e foi adaptando-se aos ciclos vividos 
pelas culturas na região. Atualmente, tem 

o arroz como seu principal produto de 
distribuição.
Confi ra na entrevista com o Diretor 

Financeiro da Cotrisel, 
Pedro Milton B. de 
Franceschi, a trajetória 
de sucesso da empresa 
e os principais desafi os 
enfrentados por ela 
durante esse processo.

Desde o início de sua atuação, 
quais foram os maiores desafi os 
enfrentados pela cooperativa?
Os maiores desafi os foram as 
adaptações às mudanças bruscas na 
economia, promovidas pelos governos 
do momento, dentre os quais o governo 
Sarney e Collor com os “fi scais do Sarney” 
e o congelamento de dinheiro do tempo 
da ministra Zélia Cardoso de Mello no 
Governo Collor.

Como e porque aconteceu a conversão 
do trigo para o arroz como principal 
produto da empresa?
No início da Cooperativa o trigo era a 
principal atividade agrícola do município, 
mas com o passar dos anos os produtores 
foram desenvolvendo o plantio de arroz, que 
era mais estável e rentável, além de existirem 
muitas áreas de várzeas que são propícias ao 
cultivo de arroz irrigado. Recentemente os 
produtores estão plantando grandes áreas 
de soja sem reduzir as de arroz. Arroz se 
planta em áreas de várzeas e soja em áreas 
de coxilhas (áreas mais altas).

O Arroz Sepé é reconhecido há muitos 
anos como a marca de arroz mais 
lembrada entre os capixabas. O que fez 
a marca se tornar tão presente na mesa 
do consumidor do Espírito Santo? 

Procura-se manter 
qualidade padrão e 

constante para o arroz. 
O consumidor é exigente 

nesse quesito.
Em um mercado cada vez mais 
competitivo, como a cooperativa 
se mantém cada vez mais ativa e 
sustentável?
A Cooperativa procura entregar ao 
consumidor um produto que atenda o seu 
desejo de qualidade e produto confi ável. O 
consumidor está sempre em primeiro lugar.

Pedro Milton B. de Franceschi
Diretor Financeiro e Comercial da Cotrisel

Além disso, a Cooperativa mantém 
um relacionamento muito forte com o 
associado de forma a mantê-lo cada vez 
mais próximo, com Assistência Técnica 
na propriedade, fornecimento de insumos 
para as lavouras, relacionamento pessoal, 
preços competitivos e justos pelo produto 
do associado.
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Novo projeto trará soluções para 
gestores de recursos humanos
A Acaps está implantando em 2017 um 
novo projeto envolvendo os profi ssionais 
de Recursos Humanos atuantes no setor 
supermercadista capixaba. O Comitê 
de RH Acaps, assim denominado, visa a 
capacitação e a troca de informações e 
experiências dos gerentes e assistentes 
da área de gestão de pessoas, visando a 
aplicação de melhorias nas estruturas das 
empresas.
Cada encontro do Comitê de RH abordará 
um tema específi co, que será trabalhado 
em forma de “grupo de estudo” com 
técnicas de aprendizado interativas, 
dinâmicas e vivências empresariais.
O primeiro encontro, que ocorre no dia 
26 de Abril, em Vitória, diz respeito ao 
ambiente de engajamento e como isso 
se relaciona às quebras e ao desperdício.  

“Vamos falar sobre propósito e sua relação 
com retorno ao acionista. Temas atuais nos 
centros de discussão sobre gente”, explica 
o instrutor do módulo, Carlos Henrique 
Cezar, profi ssional com experiência 

prática em RH de supermercados e que já 
atuou em outros projetos da Acaps, sendo 
muito bem avaliado.
O especialista está com ótimas 
expectativas quanto ao projeto e acredita 
que o investimento em pessoas é essencial 
para o desenvolvimento do setor. “Essas 

iniciativas da ACAPS possibilitam 
o acesso de profi ssionais de RH e 
proprietários à uma discussão sobre um 
tema muito polêmico. As pessoas estão 
em praticamente todas as interações, seja 
com clientes, seja com as mercadorias”, 
afi rma o instrutor.

O mundo mudou, 
as pessoas mudaram, a 
relação com o trabalho 
mudou. Agora 
os supermerca-
dos precisam 
mudar

Carlos Henrique Cezar
Consultor em Gestão de Pessoas
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Encontro técnico. Insalubridade foi 
o primeiro tema do projeto da Acaps

A Acaps, através de seu Núcleo 
de Capacitação, lançou esse ano os 
Encontros Técnicos Acaps, projeto 
diferenciado na área da qualifi cação 
profi ssional.
Os encontros visam a execução de 
reuniões abertas, de curta duração, com 
os associados e parceiros da Acaps, que 
terão abordagem educativa e conteúdo 
técnico relacionado à gestão e operação 
dos supermercados.
Serão diferentes temas voltados para 
os gestores e profi ssionais das áreas de 
Recursos Humanos, Gestão e Operação 
de Loja, Comercial e Administrativa, 

Primeiro encontro
No dia 08 de fevereiro, o projeto trouxe a 
especialista Michelly Lyrio para comandar 
o curso de “Qualidade e Segurança do 

São consideradas 
áreas insalubres, 
aquelas que ameaçam 
diretamente 
a saúde dos 
empregados

Michelly Lyrio
Professora de Ergonomia

Trabalho em Supermercados”. 
A instrutora destacou os fatores relevantes 
sobre o tema esplanando, inclusive, sobre 
as atividades e operações insalubres,  
segundo o que diz a legislação. 

Colatina e Cachoeiro recebem treinamentos
Para levar aos profi ssionais das empresas associadas do interior do estado formações que aumentem suas habilidades, capacidade intelectual 
e melhore as técnicas de trabalho, a Acaps realiza anualmente treinamentos nas principais cidades interioranas capixabas.
Em março, Colatina recebeu o curso “Operação de Supermercado – Prevenindo reclamações e penalidades”, ministrado pelo consultor de 
varejo Flávio Constant. O treinamento preparou os gestores para a prática de ações operacionais que minimizam reclamações de clientes 
e possíveis penalidades dos órgãos reguladores.
Em maio próximo, no dia 17, será a vez de Cachoeiro de Itapemirim receber um treinamento específi co aos fi scais de caixa dos supermercados 
da região, através do instrutor Paulo Magnus. Profi ssionais chaves no desempenho das operações de frente de loja, os fi scais de caixa serão 
estimulados no curso a melhorarem a execução e organização de suas funções, o que contribuirá para bons resultados de toda a equipe.
Os cursos também são ofertados em Vitória. O formulário para inscrições e mais detalhes dos treinamentos estão no site www.acaps.org.br.

atuantes nas empresas supermercadistas 
fi liadas à entidade.
“O projeto justifi ca-se pela valorização 
dada ao associado, que ganhará ainda 
mais informações estratégicas e essenciais 
para a sustentabilidade do seu negócio 
e para a resolução de problemas do 
dia-a-dia do supermercado”, afi rma o 
diretor superintendente da Acaps, Hélio 
Hoff mann Schneider.

“São consideradas áreas insalubres, 
aquelas que ameaçam diretamente a saúde 
dos empregados, como ruídos, calor e 
frio excessivo e agentes biológicos. Cada 
área indica um grau de insalubridade, 
representado por percentuais que 
mostram onde os riscos são mais elevados 
ou mais leves”, explicou a instrutora.
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Cadastro eletrônico da Secretaria 
da Fazenda ganha aprovação de 
empresários
Nascido a partir de debates no GTFAZ 
– Grupo de Trabalho da Secretaria de Es-
tado da Fazenda, o Cadastro Eletrônico 
(Cad-E), lançado pela Secretaria da Fa-
zenda Estadual em parceria com a Junta 
Comercial do Espírito Santo (JUCEES), a 
Receita Federal e as prefeituras, vem rece-
bendo ótimas avaliações dos empresários e 
contadores capixabas.
Durante a reunião do GTFAZ de dezem-
bro, o presidente da Fecomércio, José Lino 
Sepulcri, deixou sua opinião sobre o proje-
to afi rmando que a ferramenta trará muito 

êxito ao ano de 2017, pois é uma tecnolo-
gia que contribui para dados e resultados 
ofi ciais.
O subsecretário da Receita Estadual, Dr. 
Bruno Negris, ressaltou na ocasião que o 
Governo tem trabalhado cada vez mais 

voltado para simplifi car e desburocratizar 
o sistema e que o Decreto 4.044-R/2016, 
publicado em dezembro, trará aperfeiçoa-
mento e correções no sistema para que ele 
seja ainda mais efi caz.

O que é o Cad-E?
O Projeto “Cadastro Eletrônico” foi criado pelo governador Paulo 
Hartung por meio do Decreto N° 4023-R/2016. O principal objetivo é 
a simplifi cação no processo de abertura de empresas, migrando-o para 
o meio eletrônico, excluindo a utilização de papel e tornando-o mais 
fácil, rápido e com menor custo, inclusive para o contribuinte.

Como funciona?
O contribuinte entra no sistema hospedado no site da JUCEES 
(www.jucees.es.gov.br), preenche o cadastro com todos os dados 
solicitados e, simultaneamente, essas informações serão analisa-
das pelos órgãos que compõem o Projeto Cadastro Eletrônico, 
dando mais agilidade ao procedimento.

Supermercados Locatelli inauguram fi lial em Vila Valério
Em dezembro, a rede de supermerca-
dos Locatelli abriu uma nova loja no 
município de Vila Valério, no norte do 
Espírito Santo.
A nova loja oferece serviços de pada-
ria, hortifrúti, açougue e conta com es-
tacionamento próprio. São 560 m² de 
área de vendas, num total de 2.070 m² 
de área construída.
Esta é a quinta loja da rede Locatelli, 
que foi fundada em 1999 e também 
está instalada em Rio Bananal e Ma-

Vila Valério 
precisava de uma 
loja completa que 

proporcionasse para o 
consumidor variedade, 

comodidade e um 
preço justo.

Edinaldo Locatelli 
Proprietário do Super. Locatelli

rilândia. A empresa emprega mais de 
200 pessoas e é muito reconhecida na 
região.
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Agrotóxicos. Ministério Público 
convoca envolvidos para resolução 
do problema
O Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, encampado na resolução 
das irregularidades na utilização e 
disposição de agrotóxicos em frutas, 
verduras e folhagens, realizou recentes 
reuniões com o setor supermercadista, 
a Vigilância Sanitária Estadual e os 
órgãos públicos ligados ao segmento da 
agricultura no estado, afi m de alinhar um 
projeto para rastreabilidade e rotulagem 
dos produtos.
A partir dos debates, foram estabelecidas 
duas frentes de trabalho, uma com 
alguns supermercadistas e outra com 
os órgãos envolvidos, como a Secretaria 
de Agricultura e a Vigilância Sanitária, 
que tem um programa de análises de 

agrotóxicos já instalado no estado.
Com os supermercadistas, o Ministério 
Público realizará um projeto piloto para 
a identifi cação de determinados produtos 
na exposição ao consumidor, a partir de 
uma rotulagem destacando o responsável 

pela produção ou venda daquela 
mercadoria ao supermercado.
O projeto está previsto para iniciar no mês 
de abril e a Acaps vem debatendo-o junto 
aos supermercados participantes para que 
ele seja viável e realmente efi ciente.
Em paralelo, está sendo estudado pela 
equipe de técnicos representantes do 
governo uma resolução a nível estadual 
que criará um programa único para 
rastrear a origem dos produtos de 
hortifrúti e defi nir uma rotulagem padrão 
de identifi cação.
Para a Acaps, a publicação de uma 
legislação é essencial para envolver toda 
a cadeia produtiva no programa. “Assim 
como ocorreu em outros estados, um 
programa desta abrangência precisa ser 
regulado por uma legislação específi ca, 
que delimitará as responsabilidades de 
cada agente no processo, desde o plantio 
até o consumo”, explica o superintendente 
da Acaps, Hélio Schneider. 

Anvisa abre consulta pública para normatizar 
rastreabilidade de hortifrútis

Até o dia 10 de abril, estará aberta no site da 
Anvisa para contribuição de pessoas físicas e 
jurídicas uma proposta de Instrução Normativa 
Conjunta sobre a rastreabilidade de frutas e 
hortaliças in natura.
Em 2013, a minuta da legislação foi elaborada 
pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 
nº 1.739/2013 e formado por representantes 
da Anvisa e representantes da Vigilância Sanitária dos Estados e Municípios. O grupo 
elaborou a minuta após ouvir inúmeros setores envolvidos na cadeia produtiva de produtos 
vegetais in natura, bem como outros órgãos do Governo Federal, Estaduais e Municipais.
As pessoas físicas e jurídicas que queiram contribuir na elaboração do texto da legislação 
devem acessar o menu Consulta Pública no site da Anvisa, buscar pela consulta nº. 289 de 
08/02/2017 e preencher um formulário específi co, inserindo suas sugestões de mudança 
na proposta.
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Senac cria programa 
de boas práticas 

em resíduos sólidos

Visando promover melhorias e 
adequações nas rotinas que envolvem 
o gerenciamento dos resíduos 
sólidos originados nas atividades dos 
supermercados, o Senac divulgou a 
extensão do Programa BPRS - Boas 
Práticas em Resíduos Sólidos, criado em 
2013, para o segmento de supermercados.
De grande importância para todo o 
setor supermercadista, o projeto foi 
desenvolvido para atender a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos da Lei nº 
12.305/2010, utilizando-se de técnicas 
e processos que alavancam ações de 
sustentabilidade, focando na destinação 
correta dos resíduos e na redução dos 
custos empresariais.
A Gerente do Centro de Educação 
Profi ssional em Gestão, Saúde, Comércio 
e Meio Ambiente do Senac, Flávia Santos, 
garante que a ideia traz diversos benefícios 
não só para a empresa, como para todo 
meio ambiente.

Trata-se de um 
programa que tem como 
foco principal a redução 
das despesas, geração de 
renda e reforço 
da marca
Flávia Santos
Gerente da CEP-GESCOM

“Trata-se de um programa de tecnologia 
educacional direcionado à implantação 
de boas práticas em resíduos sólidos para 
empresas que atuam nos segmentos da 
hospitalidade (meios de hospedagem, 
restaurantes, bares, etc.), condomínios, 
supermercados, farmácias, drogarias e 
salões de beleza. O foco principal é a 
redução das despesas, geração de renda e 
reforço das empresas”, explica a gerente.
Entrando em contato pelo e-mail cfpvix.
gestao@es.senac.br, empreendimentos 
de diferentes portes podem aderir as boas 
práticas, a partir da formalização de um 
contrato de prestação de serviço.

Capixabas elegem o 
melhor café do Brasil

Em janeiro, cerca de 30 pessoas 
participaram da etapa capixaba do 
“13º Concurso Nacional ABIC de 
Qualidade do Café - Etapa Avaliação 
dos Consumidores” na Federação das 
Indústrias do Espírito Santo (Findes). 
O evento realizado pela Associação 
Brasileira das Indústrias do Café (ABIC) 
com o apoio do Sincafé, liderado pelo 
Presidente Egídio Malanquini, teve a 
participação de amantes da bebida que 
incluíram a opinião e percepção sensorial 
na escolha dos melhores grãos do Brasil.
Os cafés foram avaliados por um Júri 
Técnico, Popular e de Sustentabilidade. 
Além do Espírito Santo, os estados de 
São Paulo, Paraná e Bahia participaram 
do Júri Popular.
As somas das notas confi rmaram o 
microlote do cafeicultor José Alexandre 
Abreu de Lacerda, produzido no Sítio 
Pedra Menina, em Dores do Rio Preto 
(ES) como o campeão do concurso.


