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 ABERC conversa com lideranças políticas 

O encontro com o deputado Paulo Azi, dia 24 de 
setembro de 2014, foi proveitoso. A ABERC irá 
enviar ao candidato ao Governo da Bahia, Paulo 
Souto, por intermédio do deputado Paulo Azi, um 
documento destacando as prioridades para a 
Representação  Comercial e para outros elos da 
Cadeia Calçadista da Bahia. 

 Um resumo dos pontos abordados:  

• Mais atenção nas definições de política 
econômica para o período 2015/2018 para 
com o segmento do varejo de calçados, 
principalmente, as lojas médias e pequenas;  

• Treinamento para profissionais da base das 
empresas de representação e varejo;  

• Simplificar e ou reduzir as alíquotas de ICMS 
para aumentar a competitividade da cadeia 
calçadista;  

  
 
   

 

 

 

  

• Mais apoio e aproximação do Governo para 
as fábricas já instaladas na Bahia e para 
novos empreendimentos.  

 

Jean Regis Braga, presidente da ABERC, à 
esquerda, representou a Associação na 
oportunidade. 
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Distribuição para mais de 1.000 lojas, representantes e fábricas.  

Novas alternativas para a BAHIACAL 

A Diretoria da Aberc estuda alternativas de barateamento da feira 
Bahiacal. Os diretores Cláudio Mendonça, Tony Assunção e Luiz Biral 
visitaram em 23/09/14 mais um espaço em hotel de Salvador que 
poderá ser adaptado para uma futura edição do evento. 
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ABERC facilita acesso a oportunidades de emprego e negócios 

A ABERC amplia os serviços para seus Associados através do Programa 
de Busca de Oportunidades. Os Associados podem enviar à Associação 
suas necessidades em termos de fábricas para representar e de 
profissionais para atuar como prepostos e apoio administrativo nos 
escritórios.  

A ABERC divulgará as demandas em seu site e na página do Facebook. 
Pessoas interessadas em trabalhar nas empresas filiadas à ABERC 
também poderão se cadastrar no site da Associação.  

Maiores detalhes podem ser obtidos pelo telefone (71) 3354-4747 ou 
no site www.abercbahia.org.br. 
 
 

 

Curtas 
• O Universo Dakota promoveu entre os dias 8 e 12 

de setembro a Mega Semana Uuniverso Dakota. 
Ricardo Alves que representa as marcas Dakota, 
Kolosh e Tanara na Bahia informou que os 
clientes elogiaram bastante a iniciativa o que fez 
do evento um grande sucesso. 

 

• Maurício Rocha, representante das bolsas Rafitthy 
e Mondaine já está operando o escritório e uma 
loja no novo endereço na Estrada Velha do 
Aeroporto. 
 

• Também de escritório novo a Almeida Israel 
Representações. O representante da Pegada, 
Usaflex e Top Vision inaugurou um moderno 
escritório na Av. Luiz Tarquínio, próximo à 
entrada de Vilas do Atlântico, em Lauro de 
Freitas. 
 

• Atendimento eficaz pode ser o principal 
diferencial competitivo das lojas.  
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