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Pontto Super inaugura açougue

Determinação para empreender

Neste mês de julho, o Mercado 
Pontto Super comemora 10 
anos de atividades em Vera 

Cruz. Inicialmente apenas atuando 
no segmento de mercado, com muito 
esforço e dedicação das proprietárias, 
mãe e fi lha Mariane Schlittler e Camila 
Siznandes, o negócio evoluiu, passando 
a contar com padaria. Inclusive com 
produção na parte de confeitaria, desta-
cando o trabalho realizado por Mariste-
la Schlittler, confeiteira que atua desde 
o início no empreendimento.

Para celebrar uma década de cres-
cimento e consolidação, Mariane e 
Camila anunciam algumas novida-
des. Entre elas, a inauguração do 
açougue. O evento comemorativo e 
de inauguração acontece nesta sexta-

feira, dia 5 de julho. 
Neste dia, o mercado abrirá às 7 

horas. À tarde, retorna às atividades 
a partir das 14 horas. Camila Siznan-
des adianta que os clientes podem 
esperar por distribuição de brindes, 
degustação de produtos e sorteios. 
Também haverá feira de pães da 
Marquespan e feira de bolos. Das 16 
às 18 horas, acontece o Agita Arauto.

“Vamos aproveitar a ocasião para 
apresentar aos clientes a ampliação 
do mercado”, revela Camila. “Tere-
mos três dias de promoções, válidas 
para 5, 6 e 7 de julho”, acrescenta. 
“Será uma festa de comemoração ao 
aniversário de 10 anos e inauguração 
do açougue”, frisa. “Esperamos toda 
a comunidade”, convida.

FOTOS LUCIANA MANDLER

O início do Mercado Pontto 
Super foi marcante e desafi ador 
para Mariane e a fi lha Cami-
la, que na época não tinham 
muitos recursos para investi-
mento. Porém, com a vontade 
de trabalhar e determinação 
foi possível dar seguimento 
ao projeto, que hoje celebra 
uma década de atuação nos 
segmentos de mercado, pa-
nifi cação e, a partir de agora, 
de carnes.

Camila Siznandes conta que 
o açougue vem para contribuir e 

agregar. “Veio por ser um ponto 
onde não se encontra outro açou-

gue próximo e também devido 

a pedidos e necessidade dos nossos 
clientes”, comenta.

O mercado, que iniciou somente 
com integrantes da família, hoje conta 
com mais dois colaboradores. Assim, 
trabalham seis pessoas diariamente, 
além de contar com uma auxiliar de 
limpeza.

Um dos diferenciais do Pontto 
Super é o atendimento familiar e 
acolhedor, além da organização e do 
comprometimento com os clientes. 
Localizado no bairro Bom Jesus, em 
Vera Cruz, o empreendimento fun-
ciona de segunda a sábado, das 7 às 
12 horas e das 14 horas às 19h30min. 
Nos domingos e feriados, o funciona-
mento é das 8 às 12 horas.

Camila toca os 
negócios ao lado 
da mãe Mariane


