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Iniciam hoje, votações para 
Destaque Empresarial 2016

3ª Edição oN LiNE

Com o intuito de va-
lorizar e incentivar os 
comerciantes de Tanga-
rá da Serra, a partir de 
hoje, dia 03 de abril, a  
Associação Comercial e 
Empresarial de Tangará 
da Serra (Acits), inicia 
o período de votação, e 
segue até o próximo dia 
30,  onde os internautas 
tangaraenses poderão 
realizar a escolha das 
empresas que concorrem 
ao prêmio Destaque Em-
presarial 2016, que chega 
neste ano a sua 20ª edi-
ção.

O objetivo da pesquisa 
é apontar as organizações 
que mais se destacam em 

seu segmento, conforme 
a opinião da população 
tangaraense.

O evento ocorre todos 
os anos, e tem como ob-
jetivo premiar as empre-
sas que se destacaram 
na prestação e venda de 
serviços dos mais variados 
segmentos à comunida-
de. E desde 2015,  passou 
a ter uma forma diferente 
de pesquisa, a votação on 
line, onde os internautas 
acessam a página www.
destaqueacits.com.br e es-
colhem as suas preferidas, 
além de concorrerem, caso 
façam até o final a votação, 
a dois tabletes.

De acordo com o presi-
dente da associação, Van-
der Masson, a  pesquisa 
realizada pela associação 
serve como termômetro 

para os comerciantes sobre 
como suas empresas estão 
sendo vistas pelos consu-
midores. “A pesquisa serve 
como indicativo para os 
comerciantes. É uma cam-
panha de credibilidade 
e transparente, e através 
dela os participantes po-
dem ter uma visão de 
como eles estão sendo 
vistos pelos consumido-
res”, diz, enfatizando que 
após a informatização da 
pesquisa a participação 
tornou-se expressiva, o 
que novamente é espe-
rado esse ano, que trou-
xe novidade. “Esse ano 
a pessoa somente votará 
uma vez e para isso deve-
rá ter um celular para va-
lidar sua votação”, desta-
cou Vander.A pesquisa 
é realizada em parceria 

com Unemat e Unic.
A entrega da premia-

ção acontecerá no dia 
20 de  maio no Centro 

de Tradições Gaúchas 
(CTG).
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Campanha Abril 
Verde será iniciada  
incentivando a prevenção

AcidENtEs dE trAbALhoPrEstAção dE sErviços

Lotérica Pé Quente completa 
cinco anos em Tangará da Serra

Com a chegada do 
mês de abril, inicia-se a 
campanha  Abril Verde, 
dedicada à memória das 
vítimas de acidentes de 
trabalho.

 O Brasil registra uma 
média superior a 700 mil 
acidentes de trabalho por 
ano, pelo menos desde 
de 2010, segundo dados 
da Previdência Social. 
Somente em 2014, fo-
ram 704 mil acidentes 
de trabalho, sendo 2.783 
casos fatais e 251,5 mil 
que resultaram em afas-
tamentos por período su-
perior a quinze dias. Para 
combater essa realidade e 
chamar atenção da socie-
dade sobre a importân-
cia da prevenção, a data 
foi instituída e inclusive 
virou Lei em Tangará da 
Serra. “Tangará da Serra é 
a terceira cidade no Brasil 
que tem uma lei  munici-
pal do Abril Verde, conse-
guida em 2015”, destaca 
a Enfermeira do Trabalho 
e Técnica de Segurança 
do Trabalho, Tânia Cris-
tina Niclotte, ao ressaltar 

que o cronograma das 
atividades estará pronto 
ainda essa semana, mas 
já adianta que no dia 11 
haverá visita  na Usinas 
Itamarati. Segundo Tâ-
nia, os índices na região 
continuam alarmantes. 
“O maior índice de aci-
dentes hoje no estado é 
na área da construção ci-
vil, bem como com agro-
tóxicos nas fazendas. E o 
índice de fatalidade é com 
motociclista”, destaca. “A 
maioria dos casos de aci-
dentes de moto é aciden-
te de trabalho, por isso 
as campanhas são impor-
tantes”, completa. Segun-
do Tânia, “morrem mais 
pessoas por acidente de 
trabalho do que por den-
gue”, desabafou. “Existem 
campanhas contra várias 
doenças, mas, os aciden-
tes de trabalho geralmen-
te somente são lembrados 
nessa época”, destaca.

Dia 28 de abril – O 
mês de abril foi esco-
lhido em alusão ao Dia 
Mundial da Saúde (7/4), 
e o Dia Mundial em Me-
mória das Vítimas de 
Acidentes e Doenças do 
Trabalho (28/4).

No ultimo sábado, 
1º de abril a lotérica Pé 
quente completou cinco 
anos em Tangará da Ser-
ra, fruto de trabalho ár-
duo de empresários que 
acreditaram e continuam 
a acreditar no município.

A lotérica nasceu após 
seu proprietário, Eder 
Marcio Dominick vislum-
brar uma oportunidade e 
batalhar muito rumo ao 
alvo. “ Este acontecimen-
to, significa a celebração 
de um compromisso com 
os nossos colaboradores, 
com a instituição CEF, 
com o mercado e, acima 
de tudo, representa uma 
responsabilidade acres-
cida para com todos os 
nossos clientes. Significa 
também um compromis-
so com uma missão, atra-
vés da prática de valores 
e princípios que dão sen-
tido à nossa existência 
enquanto empresa.

Uma empresa respon-
sável, tem por obrigação 
detectar necessidades, 
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O objetivo da pesquisa é apontar as organizações que mais se destacam em seu segmento

A lotérica fica situada na Avenida Brasil, ao lado da delegacia

Diário da Serra

muitas delas simples e de 
fácil alcance, tais como, 
incrementar qualidade e 
inovação no seu produto, 
melhorar o atendimento 
e o serviço prestado, etc”, 
diz Eder, ao reforçar sua 
gratidão aos colabora-
dores que todos os dias 
buscam da melhor forma 
desempenhar seu papel. 
“Sou muito grato às mi-
nhas colaboradoras. São 
10, só eu de homem, e 
reconheço o esforço de-

las para fazerem o me-
lhor. Sei que o nosso su-
cesso deve ser dividido, 
por isso admiro e respei-
to cada uma”, destacou, 
ao salientar que o cami-
nho não foi fácil, mas foi 
compensador. “Este per-
curso até aqui, nem sem-
pre foi fácil. Surgiram 
barreiras, apareceram 
dificuldades mas, com 
muita determinação, se-
renidade e inteligência, 
conseguimos superar 

estas adversidades. No 
atual contexto econômi-
co-social, onde há mui-
tas incertezas e que se 
sente o peso da austeri-
dade, apenas triunfam 
as empresas que procu-
ram as circunstâncias 
e, se não as encontram, 
criam-nas. Foi o que fi-
zemos e cremos que essa 
é apenas o início da ca-
minhada, que queremos 
continuar trilhando”re-
forçou.


