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BRASIL VOLTA A CRESCEr e intenção
de consumo das famílias também
A economia brasileira está voltando aos
eixos e o grande motor do crescimento
econômico e do desenvolvimento social é
o aumento do consumo. Com a expressão
“o crescimento foi puxado pelo consumo
das famílias”, temos um estímulo para quem
realiza suas compras a onde o sistema
produtivo se disponha a investir e produzir,
porque as pessoas estão consumindo mais.
E com isso, temos motivos para comemorar:
confiança do empresário do comércio crescendo
em todo Brasil, intenção de consumo das famílias se
elevando pelo oitavo mês consecutivo em fevereiro

Para nós do comércio de Birigui, temos grandes

e atingindo o maior patamar desde 2015 e o aumento

expectativas para bons negócios e crescimento nas

da geração de empregos nesse primeiro bimestre,

vendas. A Acib preparou um 2018 repleto de atividades,

faz com que todos nós empresários e investidores

projetos e campanhas para impulsionar essa retomada

tenhamos muitas esperanças pelo que vem por ai.

e dar um folego a mais para uma recuperação ainda
maior.

Puxado pela inflação e os juros em queda, eles
favorecem a ampliação do consumo, conjuntamente

Todo

com a melhora do mercado de trabalho. O ano de

crescimento econômico local e devemos aproveitar

2018 está sendo mesmo um ano de crescimento

essas novas oportunidades no comércio varejista

mais robusto, com boas perspectivas de emprego e

da cidade, para que, juntos, possamos aproveitar

renda, o que, no caso do Brasil, onde o consumidor

essa onda de números expressivos para fazer bons

tem alta propensão a consumir, vai se traduzir em

negócios.

boas vendas.

Danilo Vendrame
Presidente da Acib

esse

avanço

evidencia

a

retomada

do

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO
PARA O MÊS DE MAIO DA ACIB
É comum no Dia das Mães os filhos fazerem
surpresas às suas mães, dando presentes
ou organizando atividades que demonstrem
toda a admiração que sentem por ela.

Por isso, as lojas do comércio da cidade estarão abertas
na sexta-feira, dia 11 até ás 22 horas e no sábado, dia 12
até ás 16 horas. Também não podemos nos esquecer
de que teremos o feriado de Corpus Christi. Nesse dia
o comércio estará fechado. Confira o calendário para o
quinto mês de 2018:

Na questão comercial, depois do Natal, é a data mais
significativa para o comércio de produtos e serviços no
mercado brasileiro. Vitrines especialmente decoradas
para a data e uma vasta opção de presentes atraem
a atenção do consumidor e mantém o setor aquecido.
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ACIB sorteia dois Iphone 8 Na promoção
Amor em Dobro

Para estimular os consumidores a comprar no
comércio e aquecer a economia local em duas
datas especiais, a Acib lançou a Campanha
“Amor em Dobro”, que contempla tanto o Dia
das Mães quanto o Dia dos Namorados. Na
campanha, dois clientes serão presenteados
com um iPhone 8 cada.

Dia das Mães: Esta é a data mais importante do varejo
no primeiro semestre. No calendário anual, costuma
perder apenas para o Natal em volume de vendas e
faturamento.
Em 2017, as vendas cresceram 2%, o que indicou
uma reação à crise. As pessoas gostam e querem
presentear suas mães, por isso, economizam e

Para concorrer aos prêmios, os consumidores

planejam a compra. Normalmente, é uma oportunidade

preenchem os cupons nas compras feitas nas

para os filhos adquirirem itens de desejo.

lojas participantes e os deposita na urna de cada
estabelecimento. O sorteio dos iPhones 8 ocorrerá no
dia 17 de Junho, às 20:30hs, na praça Doutor Gama,
no Centro.

Dia dos namorados: A criatividade fala alto nessa

Amor em dobro do ano passado: A primeira campanha

comemoração.

nas

realizada em 2017 foi em comemoração ao Dia das

campanhas, pensando nas ofertas de produtos para

Mães e Dia dos Namorados. Duas formas diferentes de

o casal.

amar! Sentimentos que merecem ser homenageados

O

romantismo

predomina

com o sorteio de dois iPhones 7. Os ganhadores foram
É uma data que ocupa a terceira posição no ranking de

Nercides Araujo e Luiz Carlos.

vendas do varejo. Ela tem um apelo comportamental e
não se restringe aos presentes. Restaurantes entra na
disputa pela atenção do consumidor.

Em 2017, as vendas
cresceram 2%, o
que indicou uma
reação à crise. As
pessoas gostam e
querem presentear
suas mães, por
isso, economizam e
planejam a compra.

COMUNICAÇÃO COM ESTRATÉGIA,
COMUNICAÇÃO COM RESULTADOS.
COMUNICAÇÃO COM RESPONSABILIDADE.

@dlscomunicacao
/dlscomunicacao
18 99809.9125

dlscomunicacao.com.br
Tel.: 18 3644.0352 / 18 3644.6766
R. Nilo Peçanha, 387 – Centro
CEP 16200-065
Birigui - São Paulo

BIRIGUI RECEBE PRIMEIRO STARTUP SOBRE
EMPREENDEDORISMO E INOVAçÃO
A Acib e outros parceiros trazem para Birigui o
Primeiro Startup Weekend no mês de abril. O
Startup Weekend já realizou 3.000 eventos pelo
mundo, em mais de 150 países, é um projeto
consolidado e prestigiado mundialmente. O
objetivo central do evento é proporcionar aos
participantes uma experiência prática sobre
empreendedorismo e inovação.

Como funciona o Startup Weekend?
O evento começa com a apresentação de ideias
empreendedoras e a seleção por votação, feita pelos
próprios participantes. As opções mais populares viram
grupos de trabalho, formados pela pessoa que propôs
a ideia e outros participantes que não tiveram votos
suficientes. A partir daí se inicia a modelagem dos
novos negócios e o desenvolvimento dos protótipos, e
a ideia começa a tomar forma pelas mãos dos próprios

O evento é realizado durante um final de semana

participantes.

inteiro, no qual os participantes se dividem em grupos
e possuem 54 horas para transformar suas ideias em

Durante todo o percurso os participantes contam

modelos de negócios sustentáveis. Ao final do evento

com o apoio dos mentores; um grupo composto por

os grupos apresentam suas ideias e conquistam prêmios

profissionais com experiência em empreendedorismo.

para continuar o desenvolvimento dos projetos iniciados

Com eles, os grupos desenham os modelos de negócios,

no Startup Weekend.

validam soluções, desenvolvem os projetos e iniciam os
novos empreendimentos.

O que é o Startup Weekend?
Um final de semana inteiro de aprendizado, desafios e

A terceira e última etapa é a apresentações das ideias,

muito trabalho. Uma imersão no mundo das startups. O

assim como a premiação dos melhores modelos

desafio é criar uma startup em 54 horas. Ao longo desses

de empreendedorismo. Sob os olhos de potenciais

três dias os participantes vão compartilhar suas ideias,

investidores, os empreendedores terão a oportunidade

validá-las, criar um modelo de negócios e apresentar a

de mostrar seu projeto inovador e, quem sabe, garantir

uma banca avaliadora.

um patrocínio para torná-la realidade!

O Startup Weekend tem a intenção de fomentar o

Serviço:

empreendedorismo e inovação por onde passa, fornecer

Horários no Startup Weekend:

ferramentas para ideias serem desenvolvidas e surgirem

Sexta - (27/04/18): 18h30 às 22h

novos negócios, além de proporcionar um ambiente de

Sábado - (28/04/18): 8h às 22h

networking muito qualificado. Mais do que criar startups

Domingo - (29/04/18): 8h às 22h

de sucesso, o propósito real do Startup Weekend é criar
conexões e oferecer em um fim de semana um intenso

Local do Evento: SINBI

“empurrão” para o empreendedorismo digital.

Rua Roberto Clark, 460 - Centro, Birigui
Informações: 3649-4222

Até quanto tempo depois de vencida uma
promissória pode ser incluída no SCPC?
Uma vez vencido o débito, ele pode ser incluído

O registro fica no banco de dados pelo período máximo

respeitando as regras da legislação. O Regulamento da

de 5 (cinco) anos contados a partir do vencimento

Rede Verde-Amarela, no entanto, artigo 31, recomenda

do débito (caso não ocorra a baixa). Esse prazo é

que o débito deva ser informado ao SCPC em até 90

determinado pelo artigo 32 do Regulamento.

(noventa) dias contados da data do vencimento da
dívida, para que se mantenha a atualidade do banco

Tanto a recomendação do prazo para a inclusão

de dados.

quanto o tempo de permanência valem para todos os
tipos de débitos, legalmente comprováveis, inclusive
de nota promissória e cheque.
Consulte sempre o Regulamento da Rede VerdeAmarela: www.redeverdeamarela.com.br
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ACIB PROMOVE PALESTRA SOBRE NETWORKING COM
CONSULTOR FÁBIO FERNANDES
A Acib promove no dia 10 de junho às 19h30min,

A clareza e simplicidade de transformar uma vida

nas dependências da associação, palestra com o

comum em uma trajetória extraordinária levaram

renomado consultor e Fábio Fernandes. Com o tema

Fernandes a realizar mais de 200 palestras por todo o

“O que aprendi com o Networking com as cabeças mais

Brasil, através do seu lema: ATITUDE e BOM HUMOR,

pensantes do Brasil”, o encontro é uma oportunidade

Palavras fundamentais.

vibrante para provocar reflexões, insights, tanto para a
almejada geração de novos negócios, como na busca
continua do equilíbrio entre valores fundamentais.
O QUE É NETWORKING
Networking indica a capacidade de estabelecer uma
rede de contatos ou uma conexão com algo ou com
alguém. Essa rede de contatos é um sistema de suporte
onde existe a partilha de serviços e informação entre
indivíduos ou grupos que têm um interesse em comum.

Essa rede de
contatos é um
sistema de suporte
onde existe a
partilha de serviços
e informação entre
indivíduos ou
grupos que têm
um interesse em
comum.
Durante 10 anos doou parte do seu tempo para ajudá-la
a desenvolver o Centro de Empreendedorismo e Novos
Negócios da Fundação Getúlio Vargas – GVcenn.
Empreendedor em serie, é sócio fundador da ROTTUS
distribuidora importadora de alimentos, com sede em
Guarulhos, e da MOTIVADUO, assessoria de comércio e

QUEM É FABIO FERNANDES

internacionalização de empresas com sede em Madrid,

Começou a empreender aos 26 anos motivados pelo

na Espanha.

desafio de controlar absolutamente o seu tempo.
Rapidamente descobriu que a solução é vender a coisa

COMO PARTICIPAR

certa da maneira certa. Baseada em suas verdades

As inscrições devem ser feitas pelo site:

individuais fundamentais, montou uma estratégia de

www.atualize-se.com

vida que permitiu seu equilíbrio ideal entre leveza e
produtividade.

Informações pelo telefone: 3649-4222
Entrada: 1 litro de leite em embalagem longa vida

ACIB e Desenvolve SP realizam workshop de linhas
de créditos em Birigui
No dia 21 de Junho às 9h da manhã a Acib,
juntamente com a Desenvolve SP – Agência
de Desenvolvimento Paulista, realizam
na sede social da entidade o workshop.
Na oportunidade, os pequenos e médios
empreendedores poderão conhecer as linhas
de crédito da instituição e obter orientação
sobre como acessar o financiamento ideal
para investir de forma correta e planejada.

A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento

A equipe do Desenvolve SP, irá apresentar opções

Serviço:

de crédito, como linhas para projetos de expansão,

Workshop Desenvolve SP

modernização, inovação, compra de máquinas e

Data: 21/06/2018

equipamentos e capital de giro.

Horário: 9h

Paulista é a instituição do Governo do Estado de São
Paulo que financia, por meio de linhas de crédito
sustentáveis, o crescimento planejado das pequenas
e médias empresas e municípios paulistas. A Agência
superou a marca de R$ 2,5 bilhões em financiamentos
para mais de 1.700 empresas e prefeituras em 270
cidades. Para saber mais sobre a instituição acesse
www.desenvolvesp.com.br.

Local: Sede da Acib - Av. Gov. Pedro de Toledo, 262
Informações: 3649-4222
Valor: gratuito.

Sobre a Desenvolve SP

inauguração NO COMÉRCIO DE BIRIGUI
da nova loja da Ótica Vendrame

A Inauguração da segunda loja da Ótica Vendrame,
realizada no dia 08 de março, foi um sucesso.
Em clima de festa, a ótica recebeu muitos convidados
que compareceram para prestigiar essa inauguração
e aproveitar para conferir as novidades que a ótica
oferece em óculos solar e de grau.
A loja que fica na Rua Barão do Rio Branco, 646, no
centro (ao lado do Banco Itaú).

“Foi um projeto que idealizamos há um ano e
meio no qual nós percebemos a demanda de
Birigui para mais uma loja num porte maior. A
partir disso, aceitamos o desafio de oferecer a
população uma loja mais ampla e confortável
em um ambiente agradável e com opções de
produtos mais variados e marcas exclusivas. Além
disso, fizemos um investimento grande em novas
máquinas de ultima geração, inclusive algumas
importadas, afim de atender a demanda das
duas lojas melhorando a agilidade, precisão e

“Depois de 34 anos que abrimos nossa primeira
loja, estou muito feliz pela conquista desse novo
espaço que irá atender com mais conforto os
nossos clientes e amigos”.

garantia que os óculos vão sair de acordo com a

VALCIR ANTONIO VENDRAME
Proprietário

DANILO VENDRAME

prescrição médica. Tudo isso é motivo de muito
orgulho”.

Proprietário

novas empresas
parceiras
BUBALOO
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