Gestão de Comunicação
Assessoria de Promoção e Inteligência Competitiva

Monitoramento de notícias da Unisul
Dia 20 de janeiro de 2017

Jornais
Veículo: Jornal Diário do Sul
Página: 08
Editoria: Segurança
Data: 20/01/17

Veículo: Jornal da Cidade
Página: 02
Editoria: Memória
Data: 20/01/17

Veículo: Jornal da Cidade
Página: 06
Editoria: Arlan Alves
Data: 20/01/17

Sites
Veículo: Site do Jornal Diário do Sul
Data: 20/01/17
Link: http://diariodosul.com.br/SITE2015/noticia/28815/Homem-e-preso-por-tentativa-de-homicidio.html

Homem é preso por tentativa de homicídio
A Divisão de Investigação Criminal (DIC) prendeu ontem à tarde em Tubarão um
homem de 32 anos, autor de tentativa de homicídio na cidade de Santo André, em São
Paulo.
A prisão se deu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder
Judiciário da comarca da cidade paulista. O crime aconteceu no ano de 2007.
Segundo a Polícia Civil, o homem preso morava em Tubarão há alguns anos e
trabalhava fazendo serviços gerais na Unisul. A diligência foi coordenada pelo delegado
André Monteiro Crisóstomo.

Veículo: Site Arlan Alves
Data: 18/01/2017
Link: http://arlanalvessc.blogspot.com.br/2017/01/gestores-da-unisul-realizamprimeira.html

Gestores da Unisul realizam a primeira visita
institucional

O Reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt; acompanhado do Vice-Reitor,
professor Lester Marcantonio Camargo, do Pró-Reitor de Administração e Operações,
professor Heitor Wensing Júnior, do Assessor de Marketing, Comunicação e
Relacionamento, professor Fabiano Ceretta, do Chefe de Gabinete, professor Ademar
Schmitz, da Secretária-Geral, professora Mírian Maria de Medeiros e do Diretor do
Campus Tubarão, professor Rafael Ávila Faraco; fez uma visita institucional ao prefeito
de Tubarão, Joares Ponticelli. O encontro aconteceu no gabinete do prefeito, no Paço
Municipal – Centro.“Universidade e cidade tem que se confundir. Esse é o propósito da
parceria Unisul/Tubarão”, enfatiza o Reitor da Unisul, Mauri Luiz Heerdt.
A primeira visita institucional feita pelos novos gestores da Universidade do Sul de
Santa Catarina foi ao novo gestor do município, um gesto de aproximação da instituição
com sua instituidora, a cidade.
O objetivo principal da visita foi a apresentação da equipe da Unisul ao prefeito. No
entanto, a política atual, investimentos no município de Tubarão, a construção do
Centro de Inovação, parcerias empresariais, necessidades locais e mais, foram alvos da
conversa amigável entre ambas as gestões.
Na oportunidade, o prefeito mencionou as necessidades atuais do município frente a
crise, e a importância que a Unisul representa para a municipalidade, não apenas como
geradora de riquezas, mas também como referência educacional. “Se a Unisul tiver
problemas a prejudicada será a municipalidade, por isso, é muito importante que a
prefeitura auxilie no que a instituição precisar. Fico muito agradecido pela distinção da
primeira visita e reforço a cumplicidade, a parceria plena e o fazer junto”, ressalta o
prefeito Joares.
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Gestores da Unisul realizaram visita institucional ao
Legislativo Tubaronense

O Reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt; acompanhado do Vice-Reitor,
professor Lester Marcantonio Camargo, do Pró-Reitor de Administração e Operações,
professor Heitor Wensing Júnior, do Assessor de Marketing, Comunicação e
Relacionamento, professor Fabiano Ceretta, do Chefe de Gabinete, professor Ademar
Schmitz, da Secretária-Geral, professora Mírian Maria de Medeiros e do Diretor do
Campus Tubarão, professor Rafael Ávila Faraco; fez uma visita institucional ao
presidente da Câmara de Vereadores, Felippe Luiz Collaço.
O encontro aconteceu no gabinete da presidência, e foi realizado no mesmo dia do
encontro com o prefeito de Tubarão Joares Ponticelli. A intenção da nova gestão é estar
desde o início integrada com a comunidade, uma forma de materializar as intenções da
reitoria, no que diz respeito ao projeto educativo que faz a diferença na vida das
pessoas. “Cada instituição quer, ao seu modo, o desenvolvimento da cidade. Nosso
objetivo é reafirmar o desejo de cooperação para fazer o bem à cidade, e fazer bem
feito. Além da cordialidade, a Unisul demonstra a cooperação para com a casa
legislativa,” enfatiza o Reitor da Unisul, professor Mauri Luiz Heerdt.
O presidente da Câmara dos Vereadores ressaltou o desejo de ver a Unisul com vigor e
jovialidade, para assim poder continuar contribuindo para o crescimento do município.
“Essa demonstração dada, ao fazer nas primeiras semanas de gestão uma visita aos
poderes municipais, é gratificante, de grande valor, porque isto demonstra a vontade da
universidade em participar ativamente das questões da cidade. Com certeza passarei este
diálogo aos demais representantes do povo. Este contato é importante enfatizar, pois, o
tubaronense tem amor pela Unisul, nós tratamos a universidade como nossa, a nossa
Unisul,” conclui o presidente da Câmara, Felippe Luiz Collaço.

Veículo: Site Fapesc
Data: 18/01/2017
Link: http://www.fapesc.sc.gov.br/pesquisadores-da-unisul-publicam-estudosapresentados-no-mitboston/

Pesquisadores da Unisul publicam estudos
apresentados no MIT/Boston
O Grupo de Pesquisa em Eficiência Energética e Sustentabilidade (Greens) teve três
trabalhos publicados como capítulos nos Volumes 1 e 3 dos livros “Handbook of
Theory and Practice of Sustainable Development in Higher Education”, da Editora
Springer. Estes trabalhos foram apresentados em Setembro de 2016 na terceira edição
do Simpósio Mundial de Desenvolvimento Sustentável nas Universidades, que decorreu
no MIT – Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, Boston).
Na descrição da obra da Editora Springer é possível ler: “These are part of the awardwinning World Sustainability Series, published by Springer, one of the world´s top five
scientific publishers. The books are fully peer-reviewed and officially count as
publication outputs for promotion and tenure purposes”.
Estes trabalhos foram desenvolvidos no âmbito dos projetos de pesquisa Links 2015:
ligações entre o consumo de energia, alimentos e água no Brasil, no contexto das
estratégias de mitigação das mudanças climáticas e Bridge; construindo resiliência
numa economia global dinâmica; complexidade no nexo entre alimentos-água e energia
no Brasil.

O Links reúne as universidades de Cambridge, no Reino Unido, e a Unisul. Ambos os
projetos contam com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina (Fapesc), Fundo Newton e Research Councils United
Kingdom (RCUK). No Brasil os projetos são coordenados pelo Grupo de Pesquisa
GREENS, liderado pelos professores Baltazar D´Andrade Guerra e Rafael Ávila Faraco.
Ambos os projetos contam com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), Fundo Newton e Research Councils
United Kingdom (RCUK). No Brasil os projetos são coordenados pelo Grupo de
Pesquisa GREENS, liderado pelos professores Baltazar D´Andrade Guerra e Rafael
Ávila Faraco.
Os capítulos publicados intitulam-se:
Environmental Education in Higher Education Institutions: An Analysis of the
Strategies of the University of Southern Santa Catarina to Promote Environmental
Education. A autoria é de Jéssica Garcia, Issa Ibrahim Berchin, Gabriel Alfredo Alves
Zimmer, Maria Eduarda Medeiros da Silveira, Wellyngton da Silva Amorim, Samara da
Silva Neiva e José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra.
Promotion of Sustainable Development at Universities: The Adoption of Green Campus
Strategies at the University of Southern Santa Catarina, Brazil. De João Marcelo Pereira
Ribeiro, Samuel Borges Barbosa, Jacir Leonir Casagrande, Simone Sehnem, Issa
Ibrahim Berchin, Camilla Gomes da Silva, Ana Clara Medeiros da Silveira, Gabriel
Alfredo Alves Zimmer, Rafael Ávila Faraco e José Baltazar Salgueirinho Osório de
Andrade Guerra.
Renewable Distributed Generation and Its Stakeholders’ Engagement Contributing to
Climate Change Mitigation and Adaptation in Brazil. De Mario Corrêa de Sá e
Benevides, Alek Suni e José Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra.
O mestrando João Marcelo Pereira Ribeiro destacou a participação de mestrandos e
graduandos nas pesquisas realizadas pelo Greens. “Também é importante a participação
nos eventos científicos internacionais como o World Symposium on Sustainable
Development at Universities, que teve lugar no MIT, uma das melhores Universidades
do Mundo, onde nós apresentamos os resultados dos nossos trabalhos”, disse Ribeiro.
Issa Berchin, aluno do Mestrado em Administração da Unisul afirma que no Greens os
alunos são sempre desafiados a focar, fazer mais e melhor. “As parcerias internacionais
e os projetos de pesquisa com Universidades Europeias, em que se destaca a
Universidade de Cambridge, permitem-nos um contato com as melhores práticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão, além de ser diferencial muito positivo na nossa formação
acadêmica”, avaliou.
O Greens reúne cerca de 20 pesquisadores do Brasil, Reino Unido e Estados Unidos da
América. Eles vêm das seguintes Universidades:
– Unisul
– UFSC
– Universidade de Cambridge (Reino Unido)
– Universidade de Liverpool (Reino Unido)
Suas linhas de pesquisa são:
– Os nexos entre água-alimentos e energia no contexto das estratégias de mitigação das
mudanças climáticas desenvolvimento Sustentável, educação ambiental e Green
campus, cidades sustentáveis, Justiça Ambiental e Refugiados Ambientais.
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Processo Seletivo Prefeitura de Rio Fortuna – SC
A Prefeitura catarinense de Rio Fortuna oferta vagas de caráter temporário com
rendimentos de até R$ 2.488,10.
No estado de Santa Catarina, a Prefeitura de Rio Fortuna, divulgou o edital de processo
seletivo nº 002/2017. O órgão visa contratar funcionários com formação fundamental e
superior para atuação por tempo determinado.
São oferecidos rendimentos que podem chegar a R$ 2.488,10. A jornada de trabalho
semanal varia de 10 a 40 horas. A organização da seleção é responsabilidade da
Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul.
As oportunidades estão divididas entre as seguintes funções: Professor Educação
Infantil, Professor Séries Iniciais do Ensino Fundamental, Professor de Artes, Educação
Física, Língua Estrangeira Inglês, e Professor de Educação Especial no Ensino Regular
– Séries Iniciais.
Também há chances para Professor para Coordenação da Educação de Jovens e
Adultos, Agente de Serviços Gerais, Motorista, e Nutricionista.
As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 3 de fevereiro de 2017 pelo
site da Faepesul, em www.faepesul.org.br/concursos. As taxas de inscrição têm valores
que vão de R$ 30,00 a R$ 50,00, de acordo com o cargo pretendido.
Os candidatos serão classificados em duas etapas: Prova objetiva e Análise de títulos.
A previsão de realização da prova objetiva é para o dia 12 de fevereiro de 2017. Os
locais e horários de realização ainda não foram divulgados.
Após homologação do resultado final, o processo seletivo será válido por 12 meses.
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Processo seletivo Prefeitura de São João do Sul – SC
Remuneração que pode chegar a R$ 10.150,79 em processo seletivo da Prefeitura de
São João do Sul-SC.
Encontram-se abertas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de São João
do Sul, município do estado de Santa Catarina, que visa formar cadastro reserva para
cargos de ensino fundamental, médio e médio/técnico, bem como para ensino superior.
A seleção está sendo regulamentada pelo edital 001/2017 e organizada pela Fundação
de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da UNISUL (FAEPESUL).
Há vagas para: a) ensino fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais da Educação,
Motorista I e II, Agente de Combate às Endemias, Auxiliar de Serviços Gerais I e II,
Operador de Equipamentos; b) ensino médio e médio/técnico: Auxiliar de Consultório
Dentário, Técnico em Enfermagem, Auxiliar Administrativo, Monitor Escolar; c)
ensino superior: Educador Social, Farmacêutico, Fonoaudiólogo, Médico Veterinário,
Odontólogo, Professores Habilitados e não habilitados (Professor – Ensino Fundamental
1º ao 5º ano, Professor – Ensino Médio – Filosofia, Professor – Ensino Médio –
Química (EJA), Professor de Artes (1º ao 9º ano e EJA), Professor de Educação
Especial – Intérprete de Libras, Professor de Educação Física (Ensino Infantil, Ensino
Fundamental e EJA), Professor de Geografia (6º ao 9º ano e EJA), Professor de
Informática (1º ao 9º ano e EJA), Professor de Língua Portuguesa (6º ao 9º ano e EJA),
Professor – Educação Infantil, Professor de Matemática (6º ao 9º ano e EJA), Professor
– Ensino Médio – Biologia (EJA), Professor – Ensino Médio – Física (EJA), Professor
– Ensino Médio – Sociologia (EJA), Professor de Ciências (6º ao 9º ano e EJA),
Professor de Educação Especial, Professor de Espanhol (1º ao 9º ano e EJA), Professor
de História (6º ao 9º ano e EJA), Professor de Inglês (1º ao 9º ano e EJA), Assistente
Social, Enfermeiro, Fisioterapeuta, Médico, Nutricionista, Psicólogo.
Caso aprovados, e se convocados, receberão salários mensais entre R$ 837,67 e R$
10.150,79, em uma carga horária de 30 ou 40 horas por semana.
Comece a estudar agora mesmo, apostilas a partir de R$ 10,00: Apostila de Língua
Portuguesa, Apostila de Matemática, Apostila de Raciocínio Lógico, Apostila
Informática, Apostila de Direito Administrativo e Apostila de Direito Constitucional.
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de janeiro de 2017, no portal da Faepesul, a
saber: www.faepesul.org.br/concursos. Cada indivíduo pode se inscrever para apenas
uma das vagas. Para efetivar a inscrição, é preciso pagar uma taxa que varia de R$
40,00 a R$ 100,00.
Para aqueles que não tem como realizar a inscrição por internet, é possível fazê-la no
Posto de Atendimento, situado na Rua Nereu Ramos, 50, Centro. O expediente ocorre
das 13h às 19h, de segunda a sexta-feira (menos em feriados, pontos facultativos,
sábados e domingos). A taxa de inscrição será a mesma.

Os candidatos serão submetidos a provas escritas objetivas, comum a todos os cargos,
além de uma avaliação de títulos, apenas para alguns dos cargos.
Esse processo seletivo é válido por 12 (doze) meses, a partir da divulgação do resultado
final, e pode ser renovado mais uma vez, de mesmo prazo, caso seja este o interesse da
Prefeitura.
Mais informações em: http://concursos.faepesul.org.br/hotsite/73-municipio-de-saojoao-do-sul.
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ESPECIAL: Edio Silveira: 30 anos dedicados à
contabilidade
Especial da W3 mostra a trajetória inspiradora de um líder contabilista que é sinônimo
de sucesso no Vale do Araranguá e comemora neste mês três décadas de história

“Meu filho estude bastante porque isso enobrece o homem e quem estuda não vai ter
ponta ruim. Procure ter uma profissão onde você possa ser empreendedor e dono do
próprio negócio”. A frase motivadora dita ainda na adolescência foi um conselho dado
ao pé de orelha por seu Antônio Silveira (in memoriam) ao filho Edio, que jamais
esqueceu da mensagem e seguiu à risca as instruções do patriarca. A mãe Tereza Correa
Silveira também sempre foi umas das maiores entusiastas.
Quase quatro décadas após ouvir o conselho que mudou sua vida, o contador Edio
Silveira rememora a velha frase do pai e enche os olhos de lágrimas ao evidenciar a
importância que a família teve no início da profissão que o consagrou como um dos
mais renomados da área no Estado.

Ao completar 30 anos de história como empresário contabilista, o profissional que
concedeu entrevista exclusiva à W3 avalia sua carreira, as relações com os clientes e

colaboradores e a gigantesca evolução que o setor viveu ao longo destas três décadas.
“Comecei há 38 anos, em 1979 quando trabalhei na área e percebi que tinha uma
afinidade muito grande com os números e os cálculos. Foram oito anos como
empregado, mas sempre almejei ter um negócio próprio. Em 1981 fiz técnico em
contabilidade e mais tarde, em 12 de dezembro de 1986 me formei bacharel. No dia 19
de janeiro de 1987 abri meu próprio escritório e dei o primeiro passo para uma carreira
que sempre quis trilhar”, relembra Silveira que figura no seleto e respeitado grupo de
lideranças do setor. “Nestes 30 anos de trajetória posso dizer que tive um excelente
aprendizado, alguns percalços que renderam boas lições, mas sempre procurei ser
honesto e mostrar ao cliente o caminho certo que precisa ser seguido. Tive neste período
mais de 40 colaboradores e me orgulho de alguma forma ter tido uma boa participação
na vida de cada um deles” avalia.
Líder contabilista
Movido pelo amor à contabilidade, Edio sempre foi visto pelos colegas de profissão,
funcionários e clientes como um profissional criativo e versátil, indispensável para o
sucesso das organizações onde atua. Tamanho sucesso rendeu convites para participar
de entidades importantes em nível nacional e estadual. Atualmente Edio é Conselheiro
na Câmara de Recursos do Conselho Regional de Contabilidade de SC e integrante da
diretoria do Sindicato dos Contabilistas do Vale do Araranguá- Sindicont, entidade que
ele mesmo ajudou a fundar em 1995. “Sou uma pessoa feliz, realizada, agradeço a Deus
por tudo, inclusive pela minha família que sempre apoia”, conta o empresário que é pai
de quatro filhos: Lucas de 30 anos, Eduardo, 21 anos, Gabriel 18 anos e Larissa de 16
anos. Destaque também para a esposa Joelma, a quem Edio faz questão agradecer.
“Devo todo esse êxito na carreira à compreensão da minha família. Aos meus filhos e
minha esposa deixo toda minha gratidão pelo apoio dado em todas as horas, inclusive
nas mais difíceis” se emociona.

Testemunha da evolução
Contador comenta as profundas transformações que a profissão viveu nas últimas três
décadas
Em 30 anos de dedicação total à área contábil, Edio sente orgulho de pertencer a uma
geração que acompanhou de perto a evolução do setor. Com um dia a dia profissional
que incluía máquinas de escrever e muitos papéis, o contabilista com o passar do tempo,
viu sua rotina virar do avesso. Se antes a atividade necessitava de preenchimentos feitos
a mão, hoje é necessário que sejam acessados programas unificados e padronizados,

tudo em formato digital. Esta realidade não é uma particularidade de Edio, mas de
muitos empresários da área, que, para permanecer com seus negócios, precisaram
aceitar e se adequar à nova era digital. "Naquela época, o registro dos livros era
desenvolvido à caneta, a apuração dos impostos era feita na calculadora e as obrigações
perante as repartições públicas eram datilografadas na máquina de escrever e
protocoladas nos bancos autorizados e na Delegacia da Receita Federal", relembra.
Este dia a dia, que não permitia rasuras nas papeladas, por exemplo, acabou atraindo
Silveira que também é professor universitário há mais de 20 anos na Unisul. Mas não
pense que tudo foram flores. Nesse período, o contador admite que teve dificuldades
como a falta de recursos e poucos clientes, porém isso não o impediu de persistir e, para
se manter no mercado, alocou esforços em conhecimento técnico para atrair a clientela e
orientar a equipe que aos poucos se formava.
Porém, conforme o contador recorda, todos esses procedimentos deram espaço a uma
nova realidade, segundo ele, uma verdadeira revolução estrutural da profissão, que
exigiu não apenas o conhecimento contábil, como também interpretação e gestão
tributária. "A chegada da tecnologia na nossa rotina transformou as operações.
Tínhamos de nos adaptar ao novo cenário ou nos tornaríamos obsoletos. Na prática, os
procedimentos digitais acabaram por facilitar nossa atividade", admite.
Seguindo os passos do pai
Já diz o ditado que filho de peixe, peixinho é. A expressão cai como uma luva para Edio
e os filhos Eduardo e Gabriel que passam a trilhar o mesmo caminho do pai. Eduardo é
formado na área e se prepara para assumir o comando do escritório, já Gabriel está
iniciando formação em Direito e sonha em prestar assessoria jurídica dentro da empresa.
“Fico feliz porque eles escolheram trilhar esse caminho e acredito que tudo que construí
ao longo desta vida estará em boas mãos”, comemora. Os filhos por sua vez sentem
orgulho dos passado dados pelo pai no passado que no presente representam a certeza
de um futuro promissor. “Tenho um orgulho muito grande de ser filho dele. Meu pai
sempre foi exemplo e inspiração para muitos profissionais e quero me esforçar muito
para seguir esse mesmo caminho de honradez, honestidade, perseverança e dedicação à
profissão. Me sinto feliz por dar continuação ao sonho dele e permanecer na carreira
que lhe tornou um grande profissional mas também um grande homem e pai de
família”, conta Eduardo.
Já Gabriel fez questão de ressaltar o orgulho que possui do pai. “Meu pai nos enche de
orgulho e seguir o caminho que ele traçou é motivador. Fico imensamente feliz em ser
filho dele e quero sempre retribuir tudo que recebe dando muito orgulho” finaliza.
Três décadas de companheirismo
Varlei da Silva Gonçalves está com Edio desde o primeiro dia que empresa abriu as
portas. 30 anos depois ele quem relembra como tudo começou
O primeiro emprego a gente nunca esquece não é mesmo? Pergunte isso ao profissional
contabilista Varlei da Silva Gonçalves, 48 anos, que há exatos 30 anos atua ainda em
seu primeiro emprego, na empresa Edio Silveira Contabilidade. Varlei se orgulha de ser
o colaborador com mais tempo de casa e relembra o começo difícil da empresa, quando
os únicos equipamentos eram uma máquina de datilografia e uma calculadora. “Quando
recebi o convite do Edio tinha 18 anos e já sabia que aquele trabalho mudaria de fato a

minha vida. Foram 30 anos de muito aprendizado, conhecimento, esforço e muita
dedicação. Tive o melhor professor que alguém pode almejar e devo tudo que sei nesta
área ao Edio que sempre foi e continua sendo meu mestre” conta com a voz embargada
de emoção.
Varlei lembra como se fosse hoje, seu primeiro dia no emprego que anos mais tarde
transformaria por completo sua vida. Morador de Balneário Ilhas, ele atuava na pesca e
viu no convite do amigo uma oportunidade para dar uma verdadeira guinada. Hoje,
Varlei é o braço direito, esquerdo e como o próprio Edio diz, a os braços e pernas da
empresa. “Conheço cada um dos clientes, procuro seguir os ensinamentos que recebi no
passado de atender à todos com muito respeito, presteza e acima de tudo ser honesto e
sincero com quem busca pelos nossos serviços” conta.
Se no passado a atividade contábil era vista como secundária, apenas associada ao
pagamento de impostos, hoje o contador vive seu melhor momento: cada vez mais, suas
habilidades e conhecimentos técnicos lhe permitem interpretar informações
empresariais de modo estratégico e utilizá-las como instrumento de gestão orientada
para a excelência. “Plural, multidisciplinar, flexível a mudanças, ciente da necessidade
de atualização constante, além de conhecimentos de várias áreas. É assim que devemos
ser como profissionais, esse foi o ensinamento que recebi e assim que pretendo
continuar. O respeito que o Edio trata todos os colaboradores é certamente um dos
fatores que mais contribui para todo esse sucesso. E que venham mais 30 anos para ele
que é exemplo em tudo que faz” finaliza.
Muito mais do que clientes, amigos...
Empresários da região destacam a trajetória de Edio Silveira, sempre marcada pela
confiança e tradição em bons serviços
Confiança e respeito
“Há longa data sou cliente do Edio Silveira e desta relação comercial nasceu uma
amizade muito grande. Confio muito no trabalho de qualidade que ele e toda sua equipe
prestam e nada melhor do que confiar fielmente em quem temos por perto. Em todos os
momentos sempre fui bem atendido, a empresa é organizada, presa sempre pela
segurança e oferece um serviço de primeira. O Edio é um homem de princípios, tem
caráter, é honesto, extremamente confiável e muito competente no que faz.”

Giovane Martins- Empresário Auto Diesel Chapeação e Pintura

Credibilidade comprovada
“Há 29 anos sou cliente e amigo do Edio Silveira. Sinto orgulho de tê-lo como
responsável pela contabilidade da minha empresa, pois muito mais que um profissional,
ele soube auxiliar até mesmo na gestão do meu negócio que só cresceu graças ao bom
trabalho desempenhado pela equipe dele. A honestidade, o respeito e a consideração que
o Edio tem por seus clientes reforça ainda mais essa relação de confiança e isso nos dá
suporte para crescer. Só tenho a comemorar e desejar que muitos outros aniversários
possam ser celebrados”

Marcio Roberto de Souza- Empresário Mercado Maykon
O carinho humano que o cliente merece
“Especial, essa palavra define Edio Silveira. Estudamos juntos no colegial, criamos
laços de amizade e há 25 anos ele atende minha empresa prestando seus serviços com
máxima qualidade. Conheci o Edio no tempo em que só tinha o Varlei como
colaborador e uma maquina de escrever no escritório. Todo esse sucesso é fruto de
muito trabalho e dedicação pois o Edio sempre foi muito dedicado. É integro, honesto,
um bom líder de família, e acima de tudo humano. O Edio trata com respeito e carinho
todos à sua volta e isso nos enche de orgulho pois é de pessoas assim que o mundo
precisa”

Marino A. de Oliveira- Empresário Lojas Kalandre Bambolê

