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ACIB E PARCEIROs REALIZARAM SEMANA
MUNDIAL DO BRINCAR
campanha
amor em dobro

artigo por
rogério de carlos

turismo
sem crise

SORTEIO ACONTECEU
NA PRAÇA DR. GAMA
NO ÚLTIMO DIA 17 DE
JUNHO

QUAIS MENTIRAS
VOCÊ ANDA
CONTANDO
A VOCÊ?

BIRIGUIENSES
NÃO DEIXARAM
DE VIAJAR NOS
ÚLTIMO ANOS

palavra do presidente

Copa do Mundo: Vamos aproveitar
para vender mais
O mês de junho vem carregado de expectativas para
todos os brasileiros. Tivemos o dia dos namorados
e agora temos a Copa do Mundo e o comércio se
movimenta para fortalecer suas vendas e buscar novos
consumidores. O ponto crucial desse meio no ano, no
entanto, é: como aproveitar e vender mais?
Uma fórmula antiga para se combater a queda nas
vendas é justamente investir em propaganda e novas
ideias. Quem não é visto, não é lembrado. Com
uma data tão forte como a Copa do Mundo, bares,
lanchonetes, supermercados e lojas devem pegar
carona nesse contexto para impulsionar as vendas.
Temos varias pesquisas como o levantamento da

Sempre pensando no bem estar do comércio local,

Boa Vista, que 19% dos empresários disseram que

a ACIB vem impulsionando esse período com a

aumentaram o estoque, esperando vender mais

Promoção Amor em Dobro aonde no dia da estreia

na Copa. 5% confirmaram que contrataram mais

do Brasil na Copa,teremos à noite do dia 17, na Praça

funcionários e 35% que farão promoções especiais.

Doutor Gama, o sorteio de 2 IPHONE 8 contribuindo

Temos que aproveitar qualquer oportunidade para

para o fortalecimento do nosso comércio.

que datas como essa sejam aproveitadas ao máximo e
portanto não deve ser desperdiçada.

Como

presidente

da

Associação

Comercial

e

Industrial de Birigui, acredito que é de extrema
importância estreitar os laços entre entidade, lojistas
e consumidores. Vamos torcer pelo Brasil e dar uma
goleada nas vendas!

Danilo Vendrame
Presidente da Acib

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO E CALENDÁRIO
PARA O MÊS DE JULHO DA ACIB
Depois do mês junho que foi marcado pela realização

Quando há realmente motivos para celebração então,

de mais uma Copa do Mundo, vem julho e com ele

a festa é garantida. Seja um evento esportivo, como

muitas festas julinas e o feriado paulista da Revolução

a Copa do Mundo FIFA de 2018, que acontece em

Constitucionalista. Por isso, as lojas do comércio de

junho, na Rússia ou as festas juninas e julinas, que

Birigui estarão abertas no dia 09 de julho em horário

já estão permanentemente em nosso calendário, as

especial, até ás 14 horas. Durante o mês, o comércio

oportunidades de incrementar a venda de produtos

de nossa cidade estará aberto aos sábados até ás 14

cresce à mesma medida em que os consumidores

horas. O brasileiro é um povo alegre, festeiro e que

passam a incluir maiores quantidades desses produtos

transforma até os momentos menos importantes em

na cesta de compras.

algo para se comemorar.
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Acib realizou sorteio da campanha Amor em Dobro
na Praça Dr. Gama
A Associação Comercial e Industrial de Birigui (Acib)
promoveu no ultimo domingo, dia 17, na Praça Doutor
Gama, o sorteio da campanha Amor em Dobro
promovido pela entidade em parceria com seus
associados.

“Participaram da
promoção Amor
em Dobro mais de
300 lojas e foram
distribuídos cerca de
500 mil cupons”
Para Danilo Vendrame, Presidente da Acib, a aceitação
dos lojistas e clientes foi o grande diferencial dessa
campanha. “Apresentamos uma campanha forte,
moderna e atual. Nesse ano o Dia das Mães e Dia
dos Namorados contou com o sorteio de 2 Iphones 8
para os consumidores e tem uma grande importância,

A campanha que marcou o dia das mães e o dia

tanto na fomentação do comércio biriguiense quanto

dos namorados teve por objetivo estimular os

na expectativa dos consumidores, pois, a partir do

consumidores a comprar no comércio e aquecer a

momento que optamos por esse modelo de celular

economia local em duas datas especiais.

tão conceituado, nós notamos um desejo ainda maior
dos consumidores em pedir os cupons nas lojas

Foram comtemplados, João Cezar da Costa da Vila
Industrial em Araçatuba que comprou no Restaurante
Doce Pecado e Maria Ilene da Silva moradoda de São
Paulo capital que comprou na Construcenter. Eles
faturaram 1 Iphones 8, cada.
Participaram da promoção Amor em Dobro mais de
300 lojas e foram distribuídos cerca de 500 mil cupons
na campanha deste ano para os consumidores que
realizaram suas compras no comércio de Birigui.

participantes”, destaca.

Não existe crise para o Turismo: Biriguienses não
deixaram de viajar nos últimos anos
O ano de 2018 está sendo um período de retomada

Mesmo com as incertezas econômicas e políticas

econômica, sobretudo na produção industrial e

que marcaram os últimos anos, vários destinos não

nas vendas do varejo, sendo um primeiro semestre

sofreram quedas em visitação.

marcado por um crescimento a passos lentos.
Contudo, os moradores de Birigui e região não

As classes menos favorecidas continuam consumindo

deixaram de viajar e fazer turismo pelo Brasil a fora.

serviços que há alguns anos não tinham o hábito. Com

Com isso, hotéis, resorts e pousadas contabilizam alta

um pouco de planejamento e pagando em “suaves

concentração de clientes mesmo na baixa temporada.

prestações” é possível viajar de avião para muitos

De acordo com Neia Ferreira, proprietária da loja

destinos no Brasil com “a mesma tarifa cobrada pelas

Exclusiva CVC Birigui, para o turismo não há crise.

empresas de ônibus”.

“A Crise não atrapalhou, pois buscamos parcerias junto

Neia destaca que o destino campeão em viagens

aos nossos fornecedores melhorias para que nossos

saindo da nossa região é o Nordeste aonde os

clientes pudessem continuar acreditando e confiando

clientes vão principalmente para Maceió, Natal , Recife

em nosso trabalho e hoje viagem é uma necessidade

e Porto Seguro onde existem voos exclusivos CVC

na rotina do brasileiro e isso pelo contrário aumentou

com embarque em São José do Rio Preto além dos

nosso crescimento. No turismo não ha crise”, destaca.

destinos internacionais que são muito procurados
como grupos pra Orlando, Nova Yorque e Europa.
CVC Birigui fica na Avenida São Francisco, 238.

Acib e parceiros promoveram Semana
Mundial do Brincar

A Acib (Associação Comercial e Industrial de Birigui),
Prefeitura de Birigui, Colégio Criando Asas e Tropical FM,
promoveram entre os dias 21 e 27 de maio, a Semana
Mundial do Brincar.
O “World Play Day” é um evento conhecido como Dia
Internacional do Brincar ou Dia Mundial do Brincar que
é celebrado em mais de 40 países do mundo, incluindo
o Brasil, em 28 de maio. Este dia relembra que o brincar
é um direito e uma alegria essencial para pessoas de
todas as idades. Em muitas cidades, o sucesso foi tanto,

“Este dia relembra
que o brincar é um
direito e uma alegria
essencial para
pessoas de todas
as idades.”

que houve a necessidade da expansão e, por isso, hoje
temos a Semana Mundial do Brincar.
Seu principal objetivo foi contribuir para o aumento da
O evento consiste em promover um momento de

sensibilização e da consciência sobre a importância do

interação e troca de gerações em relação às brincadeiras

brincar e o respeito que devemos ter por esta ação e

e jogos. O brincar, tão natural na infância, atualmente

compartilhar o impacto das consequências de termos

encontra dificuldades em função da redução do espaço

cada vez menos tempo e espaço para esta ação na

e do tempo das pessoas responsáveis, o que justifica a

infância.

criação de momentos como estes.

Sobre o evento, uma das diretoras do Colégio Criando

“A participação dos parceiros e o carinho que cuidamos

Asas, Maristela Goncalves Gomes ressaltou a importância

para o evento ser um sucesso, nos motiva a trazer sempre

da semana para cidade e o principal objetivo que foi trazer

novas ideias para a população da nossa cidade”, finaliza.

de volta brincadeiras saudáveis para o nosso cotidiano.

Em Birigui o evento foi feito durante toda a semana

“Percebemos que com a tecnologia e a correria do nosso

em vários locais e com atividades variadas. Escolas,

dia a dia ficamos muito atrelados aos computadores e

instituições e a Praça Doutor Gama foram palcos de

nos esquecemos da interação social e de brincar em

diversas atividades e brincadeiras reunindo crianças e

família e entre amigos”, destaca.

adultos.

Já Presidente da Acib Birigui, Danilo Vendrame, disse
que foi positivo o balanço do evento.
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Quais mentirinhas você anda contando a você?

Por Rogério de Carlos-Motivado para vencer
Na era do “fake news”, onde as mentiras se propagam

Ulrich Kraft, médico e jornalista científico, escreveu na

e assustam, está cada vez mais evidente o quanto a

revista Mente Cérebro que “todo ser humano trapaceia,

mentira faz parte do nosso dia a dia.

mente e engana; e, diga-se de passagem, faz isso de

Se analisarmos bem, vamos perceber que desde

forma corriqueira, resoluta, refinada e calculista. Você

que o mundo é mundo, a mentira já estava presente.

também, aliás! Ah, não? Então você diz com todas as

Desde que Adão e Eva contaram aquela que

letras ao dono da casa que aquela festa para a qual ele

possivelmente foi a primeira mentira da história da

lhe convidou estava um tédio mortal?” e justifica sua

Humanidade, a mentira se dissemina e mesmo com

opinião afirmando que “o psicólogo Gerald Jellison, da

o 8º mandamento destacando “não levantarás falso

Universidade do Sul da Califórnia, ouviu as conversas

testemunho”, a mentira continua atuando com cada

diárias de 20 pessoas submetidas a uma experiência e

vez mais intensidade.

analisou as fitas gravadas em busca de inverdades. O
resultado é acachapante para os amantes da verdade:

A mentira é tão presente em nossa vida que temos

do ponto de vista estatístico, mesmo os mais sinceros

até um dia, o 1º de abril, dedicado a mentira. E por

participantes disseram uma mentira a cada oito

“coincidência” um dos maiores sucessos editoriais no

minutos. ‘Em geral, são apenas mentirinhas, mas, de

Brasil foi o livro “As mentiras que os homens contam”,

todo modo, são o que são: mentiras’, avalia Jellison.

de Luís Fernando Veríssimo, que apresenta uma série

Na opinião do psicólogo, procuramos constantemente

de histórias que os homens contam “para protegerem

desculpas

os outros”, “aquelas mentiras contadas desde quando

poderiam julgar inadequados. Assim, inventamos um

ainda garoto, como por exemplo - ‘estou sentindo

engarrafamento como pretexto para um atraso, ainda

uma coisa estranha no peito’ (só para não ir à escola,

que, sinceramente, não tivéssemos a menor intenção

pois não fez o dever de casa) - são indispensáveis

de ser pontual”.

para

comportamentos

que

outros

para evitar ‘estragos’”, pois Veríssimo defende que
“é melhor a mãe preocupar-se com o filho doente a

Quais mentirinhas você continua contando até hoje

decepcionar-se com o filho vagabundo.”

para você?

Embora se faça graça e se exalte o aspecto inocente,

Na apresentação do livro “As mentiras que os homens

divertido e até bem-intencionado das mentiras, a

contam”, de Luís Fernando Veríssimo, é destacado:

verdade é que a mentira produz danos terríveis a

“Quantas vezes você mente por dia? Calma, não

nossa vida e o pior da história, é que nem sempre nos

precisa responder agora. Também não é sempre que

damos conta disso.

você conta uma mentira. Só de vez em quando. Na
verdade, quando você mente, é porque precisa. Para

Quando você mentiu pela última vez?

proteger o outro - e de preferência, a outra. Foi assim

O quanto você mente?

com a mãe, a namorada, a mulher, a sogra. Questão
de sobrevivência. Tudo pelo bom convívio social,

Já começamos a mentir, no exato momento em que

pela harmonia dentro de casa, para uma noite mais

afirmamos que não mentimos, pois infelizmente a

simpática com os amigos. Você só mente, no fundo,

mentira está muito mais presente na nossa vida do que

para poupar as pessoas”.

nos permitimos admitir.

Independente do motivo, a verdade é que mentimos

nos assombrarão por um bom tempo ou talvez a vida

mais do que nos damos conta e isso é perigoso, pois

inteira.

num mundo onde muitos não dimensionam o peso
e o custo da mentira, onde a mentira é vista como

O quanto você continua se enganando?

algo engraçado e divertido, perdemos muito com
nossas mentiras, pois mais do que enganar os outros,

Um dos momentos mais importantes do Seminário

enganamos a nós mesmos.

Propósito, acontece quando depois de falar do
nosso lado sombra, tratamos das máscaras que

Quais mentirinhas você contou para você mesmo

utilizamos para “nos proteger” e para “sermos aceitos”,

durante sua vida?

escondendo o que somos com o objetivo de agradar
mostrando o que não somos. Nossas máscaras

Se contar mentiras aos outros não é nada louvável,

representam a evidência do quanto mentimos para os

mentir para si mesmo é pior ainda e é importante

outros e para nós mesmos e enquanto precisarmos

começarmos a ficar atentos sobre as mentiras que

nos sustentar com máscaras, mais viveremos uma vida

contamos a nós mesmos, por mais inocentes que elas

de mentira, distante da vida autêntica e com propósito,

pareçam ser.

que é o que nos aproxima daquela “tal felicidade” tão
esperada.

Muitos dos problemas que enfrentamos hoje são
oriundos das mentiras que contamos ontem. Mentimos

É tempo de nos conscientizar das mentiras que

para nós mesmos ao dizer que as coisas dariam certo,

contamos a nós mesmos. Por mais difícil que seja é

quando na verdade não fizemos tudo o que devíamos

hora de encarar os fatos, descer do pedestal, sair

fazer para dar certo. Mentimos para nós mesmos ao

da ilha da fantasia e parar de nos enganar, pois está

dizer que tal atitude não traria problemas e ninguém

custando cada vez mais caro, sustentar as mentiras

perceberia, quando no fundo sabíamos que aquilo não

que contamos, sustentar a ilusão que criamos e não

terminaria bem. Mentimos ao acreditar que estamos

ser o que verdadeiramente somos.

fazendo “a coisa certa”, quando na verdade nossa
intuição diz que a nossa “boa intenção” não será

Viva uma vida com mais integridade, não se engane

perdoada quando descobrirem.

e não engane. Assuma seus erros e suas limitações,
fuja da ilusão de que é o “super homem” ou a “mulher

Um participante de um dos treinamentos que ministrei

maravilha”, baixe a guarda, aceite que não há problema

dizia que estava no curso porque “cansou de ser

nenhum em não saber tudo e não ter as respostas para

enganado”. Quem será que o tinha enganado? No

tudo, busque apoio de um amigo ou coach para lhe

início ele achou que era enganado pelos outros e no

ajudar a encarar os problemas e recomece sua jornada

decorrerdo seminário descobriu que quem mais o

tendo claro o que quer, trabalhando dia a dia para viver

enganava era ele mesmo.

uma vida com mais amor, propósito e integridade.

Contamos mentiras para nós mesmos para evitar

https://www.facebook.com/rogerio.carlos

encarar a dura realidade de que os problemas não são
os outros, mas nós mesmos. Nós iludimos para evitar
assumir a responsabilidade daquilo que criamos e
para não fazer o que precisa ser feito, o que resultaria
em ter que fazer mudanças que desagradariam os
outros. Para não desagradar, para não assumir a minha
responsabilidade, para manter a fantasia de que as
coisas vão bem, mentimos e criamos problemas que

ACIB e Desenvolve SP realizou workshop
de linhas de créditos em Birigui
No dia 21 de Junho a Acib, juntamente com a
Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista,
realizaram na sede social da entidade o workshop. Na
oportunidade, os pequenos e médios empreendedores
puderam 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
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
A equipe do Desenvolve SP,

apresentou opções

de crédito, como linhas para projetos de expansão,

cidades. Para saber mais informações entre em contato
com a Acib (18) 3649 4222

modernização, inovação, compra de máquinas e
equipamentos e capital de giro.

“A Agência superou
a marca de R$
2,5 bilhões em
financiamentos
para mais de
1.700 empresas e
prefeituras em 270
cidades.”

novas empresas
parceiras
ANA CRISTINA CALÇADOS
ADILSON AUTO PEÇAS
ALIANÇA PRODUTOS ANIMAIS
ARMAZÉM BARÃO
ATTRAKTIVA FASHION
BRASIL CELULARES- LOJA 2
CÉU AZUL KIDS
DAIANE COSMÉTICOS
FAMILIA PET
KUMAZAWA ODONTOLOGIA
SPEED EXPRESS
VILLA MODAS
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