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O crescimento sustentável de um ne-
gócio vem em consequência de di-
versos fatores que envolvem a ges-

tão, além dos aspectos de mercado. Um 
deles é a força que uma instituição pode 
ganhar com boas parcerias. Em tempos 
de recursos escassos e desafios de sobra, 
criar vínculos de confiança é fundamental. 
Ninguém cresce de portas fechadas para o 
mundo. Quando uma empresa ou entidade 
estabelece boas alianças, nascem novas 
possibilidades, potencializam-se as existen-
tes e quebram-se paradigmas.

A caminhada do Sinbi tem sido assim, de 
constante construção de pontes, para que 
cada vez mais soluções e facilidades che-
guem a seus associados e possam fazer a 
diferença. O leitor poderá conferir nesta 
edição, por exemplo, o quão importante 
tem sido as parcerias com as entidades do 
“Sistema S”. Há dez anos, o sindicato apoia 
um espaço destinado ao atendimento a em-
preendedores de Birigui, que era conheci-
do como PAE e agora está com novo nome: 

“Sebrae Aqui”. A inauguração contou com a 
presença do presidente do Sebrae-SP, Pau-
lo Skaf, que aproveitou a oportunidade para 
reforçar a importância das parcerias firma-
das para a existência do lugar. Com a mesma 
entidade, os associados do Sinbi também 
podem receber orientações específicas de 
gestão na sede do sindicato e, dessa ma-
neira, aprimorar seus negócios sem custos. 
Também é importante lembrar dos fortes 
laços com o Senai, sempre pronto a discu-
tir soluções para o setor, e o Sesi, que há 
anos possibilita a realização de projetos que 
ultrapassam os benefícios a associados, es-
tendendo-os a toda a comunidade.

Graças a parceiros como a Prefeitura de 
Birigui, Sindicato das Indústrias do Calçado 
de Jaú e Revista Polo, o Projeto Comprador 
chegará em 2018 com mais força, em novo 
espaço e diversidade de expositores. Sete 
empresas de outros polos já confirmaram 
participação, o que expressa a relevância 
regional da rodada de negócios.

Quem também está iniciando uma caminha-
da de mãos dadas com o Sinbi é a Wex, que 
substituiu o cartão benefício Valecard. Por 
meio dessa parceria, os associados do Sinbi 
poderão oferecer o cartão com a bandeira 
Mastercard a seus colaboradores. Ele faci-
lita a gestão do departamento de Recursos 
Humanos, ao que se refere ao adiantamen-
to salarial.

O leitor do Sinbinforma também poderá 
conferir as oportunidades de aperfeiçoa-
mento, confraternização e entretenimento 
na Semana da Indústria. Outro evento de 
sucesso que conta com diversos parceiros 
sérios.  

A cooperação entre diferentes instituições 
e empresas só pode resultar em benefícios 
para todos. Por isso, cada vez mais o co- 
operativismo se faz necessário. Quem se 
une tem mais força e pode muito mais.

Boa leitura. 

2

MISTO

Papel produzido a partir
de fontes responsáveis.

FSC® C108481www.fsc.org

Diretoria Sinbi:
Gestão 2016/2018

Presidente:
Carlos Alberto Mestriner

Vice-Presidentes:
Sérgio Gracia

José Roberto Colli

1º Secretário:
José Luiz Fernandes

2º Secretário:
Marcelo Ribeiro Moreira

1º Tesoureiro:
Wagner Aécio Poli

2º Tesoureiro:
Jacir Ignácio Migliorini

Diretor de Patrimônio:
Ismael Varoni

Diretores Sociais:
Denilson Eckstein

Jácomo Ferracini Netto

Diretora Administrativa:
Valdenice Alves

Membros do Conselho Fiscal:
Fábio Madela, Rodrigo Lautenschlager dos 

Santos, José Roberto Rodrigues

Membros Suplentes do Conselho Fiscal:
Renato Rocha Barboza, Sérgio Donizete 

Sposito, Renato Ramires

Diretor Setorial de Confecção:
Tiago Trevelin Zonta

Diretor Adjunto Setorial de Confecção:
Francisco Rueda

Diretor Setorial de Mercado:
José Carlos Barducci

Diretor Adjunto Setorial de Mercado:
Gustavo Henrique Simões Ueno

Diretor Setorial de Relações 
Institucionais:
Samir Nakad

Delegados na Federação:
Samir Nakad

Carlos Alberto Mestriner

Suplente de delegados na Federação:
José Roberto Colli

Expediente:
O Sinbinforma é uma publicação bimestral 

que leva a Birigui, Araçatuba e região 
informações relevantes direcionadas às 

indústrias de calçados, vestuário
e para a sociedade em geral.

Diretor Executivo
Antenor Marques

Supervisão:
Rossana J. Codogno Basseto

Comunicação e Mídia:
Micheli Amorim MTB: 43696/SP

imprensa@sindicato.org.br
 

Impressão e Fotolitos:
Artemidia Gráfica e Editora

Tiragem: 900 unidades
Distribuição gratuita

Diagramação:
DLS Comunicação - Birigui/SP
www.dlscomunicacao.com.br

Contato:
Rua Roberto Clark, 460 – Centro

CEP: 16200 043 – Birigui/SP
Fone: 018 3649 8000

sindicato@sindicato.org.br
www.sindicato.org.br

SINBIBiriguiSinbi.Birigui @SINBIBirigui

EXPEDIENTE

Carlos Alberto Mestriner
Presidente do Sinbi

Redes Sociais: confirmesinbi.com

editorial

Setembro 2017

O valor das 
parcerias



3
Setembro 2017

A Universidade Corporativa do Sinbi (Unisinbi) promoverá 
em outubro dois eventos. O primeiro é o curso “Modela-
gem de negócios: Canvas da proposta de valor e Canvas 

do modelo de negócio”. 

O curso será ministrado por Cláudio Boni, consultor, mestre e 
doutorando com ênfase em gestão de design pela Unesp de 
Bauru e multiplicador em design estratégico da Unisinbi. Ele 
mostrará na prática os valores e diferenciais de um negócio uti-
lizando a abordagem metodológica. Serão dois dias de aprendi-
zagem, na sexta-feira, dia 6, das 8h às 17h30 e no sábado, dia 
7, das 8h às 12h.
 
O segundo é um workshop de “design thinking” para empresas 
e será realizado na sexta-feira, dia 27, das 8h às 17h30, e no sá-
bado, dia 28, das 8h às 12h. Também será ministrado por Cláu-
dio Boni. O objetivo é tornar o tema cotidiano nas empresas e 
auxiliar na elaboração de estratégias para a marca e produtos. 
Os participantes aprenderão como fomentar um processo mais 
holístico e colaborativo durante o desenvolvimento dos produ-
tos, a promover o trabalho em equipe no ambiente de criação, 
a reflexão dos profissionais em relação às reais necessidades 
dos usuários, a desmistificar a ideia de que criatividade é algo 
caro, demorado e exclusivo de algumas pessoas, entre outros. 

O valor de investimento para cada evento é R$ R$210 para em-
presas associadas e R$280 para não associadas. O pagamento 

pode ser feito por meio de boleto bancário ou cartão de cré-
dito, em até duas parcelas. As vagas são limitadas. Para ga-
rantir participação os interessados podem se cadastrar no site 
http://confirmesinbi.com/. 

iniciativa

Unisinbi promove curso de 
Canvas e Design Thinking 

As empresas associadas ao Sin-
dicato das Indústrias do Calça-
do e Vestuário de Birigui (Sinbi) 

têm um novo benefício. Elas poderão 
agendar atendimentos exclusivos com 
os especialistas do Sebrae-SP, todas 

as quartas-feiras, das 9h às 11h30, na 
sede do sindicato. Esses atendimentos 
têm o objetivo de orientar os empre-
endedores sobre as áreas de finanças, 
produção, vendas, marketing, gestão 
de pessoas e gestão empresarial. Para 

agendamento, basta entrar em con-
tato com a equipe do Sinbi pelo te-
lefone (18) 3649 8000 ou no e-mail 
comunicacao@sindicato.org.br. 

Associado Sinbi tem
atendimento exclusivo do Sebrae

benefício



Os Postos de Atendimento ao Empreende-
dor (PAEs) receberam nova roupagem e 
novo formato de trabalho para fortalecer 

ainda mais o empreendedorismo local. Em Biri-
gui, o serviço chamado agora de “Sebrae Aqui” 
é resultado da parceria entre Sebrae-SP, Prefei-
tura, Associação Comercial e Industrial de Biri-
gui (Acib), Sindicato das Indústrias do Calçado e 
Vestuário de Birigui (Sinbi) e Sindicato dos Con-
tabilistas.  Os empreendedores podem buscar 
atendimento na Rua Nilo Peçanha, 301, Centro.

“Para o Sinbi é uma honra fazer parte desse gru-
po. Integramos a formação do posto junto aos 
parceiros há dez anos e estamos extremamen-
te felizes em ver o PAE crescer, agora na figura 
do Sebrae Aqui. Temos certeza que poderemos 
apoiar mais, não só as empresas do calçado e 
vestuário, mas todos os empreendedores de Bi-
rigui”, disse Antenor Marques, diretor executivo 
do Sinbi, durante a inauguração.

A cerimônia aconteceu no dia 18 de agosto e 
contou com a presença do presidente do Se-
brae-SP, Paulo Skaf, que recebeu do Sinbi um 
calçado infantil metalizado, como lembrança de 
Birigui. 
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Skaf recebe homenagem de Antenor Marques, diretor do Sinbi, durante inauguração

Setembro 2017

Birigui inaugura canal de
atendimento Sebrae Aqui

Integramos a formação do 
posto junto aos parceiros 

há dez anos e estamos 
extremamente felizes em 

ver o PAE crescer, agora na 
figura do Sebrae Aqui

O espaço substituirá o Posto de Atendimento ao Empreendedor (PAE). Skaf anunciou 
a inauguração de mais 154 salas de atendimento como essa até dezembro

parceria



5
Setembro 2017Setembro 2017

MUDANÇA 
  
O canal de atendimento possui dois agentes e espaço para 
atendimentos coletivos, como palestras, oficinas e cursos. A 
estimativa para o ano de 2017 é que aproximadamente 2,1 mil 
empreendedores sejam atendidos em Birigui. 

O Sebrae Aqui é uma unidade presencial e de articulação criada 
a partir da celebração de parcerias entre o Sebrae-SP, prefei-
turas e entidades sem fins lucrativos interessadas na promoção 
da competitividade, do desenvolvimento sustentável, da me-
lhoria do ambiente legal e de negócios das micro e pequenas 
empresas, contribuindo com o fortalecimento da economia e o 
fomento do empreendedorismo local.

A mudança de PAE para Sebrae Aqui se fez em função das ino-
vações implementadas no projeto para atendimento, tais como 
nova comunicação visual, equipamentos mais modernos e es-
trutura integrada de atendimento e capacitações. Além disso, 
haverá mais treinamentos e acesso a conteúdos de gestão e 
inovação para as agentes do Sebrae Aqui, de forma que as ne-
cessidades dos empreendedores e empresários sejam melhor 
atendidas. 
Durante a cerimônia, Skaf lembrou que a ideia do PAE iniciou 
em sua gestão anterior no Sebrae-SP, há dez anos, e as mu-
danças vêm ao encontro da necessidade da entidade estar pre-
sente em mais regiões. Ele anunciou que, até dezembro deste 
ano, serão inaugurados mais 154 espaços como o de Birigui, 
totalizando 223 cidades com a presença do Sebrae.
 
PRAÇAS DO AMANHÃ

Paulo Skaf também é presidente da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), do Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), do Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp) e do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Por isso, também esteve presente no projeto “Praças do Ama-
nhã”, que aconteceu na cidade no dia 19 de agosto, na Pra-
ça Anna Nunes Garcia (Parque do Povo). Milhares de pessoas 
puderam participar de diversas atividades de lazer, esporte e 
cultura nas tendas montadas pelas entidades do “Sistema S”. 
O projeto itinerante, que percorre todo o Estado de São Paulo 
desde maio deste ano, é uma oportunidade para que a popu-
lação conheça de perto os programas do Sesi-SP e Senai-SP, 
nas áreas de educação, lazer, cultura, esporte e ensino profis-
sionalizante.

Um exemplo de atividades interativas oferecidas é a Escola Mó-
vel Senai de Nanotecnologia, com jogos, microscópios eletrô-
nicos e equipamentos de alta tecnologia. A ideia é mostrar na 
prática exemplos de como a indústria utiliza a nanociência para 
fabricar novos produtos e serviços.

Além das atividades, o público contou com o show do cantor 
Daniel. Antes da apresentação, Skaf assinou o convênio de de-
senvolvimento esportivo do Programa Sesi-SP Atleta do Futuro, 
que tem como parceira a Prefeitura de Birigui e deve beneficiar 
crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. 

parceria

A mudança ocorreu em função das inovações implementadas 
no projeto para aprimorar o atendimento

Cantor atraiu milhares de pessoas ao “Praças do Amanhã”, em Birigui
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Participe do estande 
coletivo de Birigui na 
Couromoda

Estão abertas as inscrições para participação no 
estande coletivo de Birigui na Feira Internacional 
de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de 

Moda - Couromoda 2018, que acontecerá de 15 a 18 
de janeiro. São nove espaços disponíveis, de 12m², no 
valor de R$12.564 (integral). 

Estão inclusos a limpeza no período da feira, taxas 
municipais, energia elétrica, segurança, extintor, duas 
mesas com seis cadeiras, lixeiras, 22 metros de pra-
teleiras, logotipo, entre outras vantagens que podem 
ser consultadas diretamente no projeto. Para receber 
mais informações, inclusive com o termo de compro-
misso, basta entrar em contato via e-mail: projetos@
sindicato.org.br. 

O pagamento pode ser parcelado deste mês até feve-
reiro. O Sinbi está em busca de subsídios financeiros 
para auxiliar os expositores, por meio de entidades 
parceiras. Caso a entidade consiga esse apoio, o valor 
será abatido nas últimas parcelas. 

A 45 ª Feira Internacional de Calçados, 
Artefatos de Couro e Acessórios de 
Moda acontecerá de 15 a 18 de janeiro 
de 2018, no Expo Center Norte

feiras
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O 15º Projeto Comprador de Birigui 
está com inscrições abertas para 
cadastrar expositores. As vagas 

são limitadas. Em 2018, o evento acon-
tecerá nos dias 30 e 31 de janeiro. O 
Projeto Comprador conta com o subsídio 
da Prefeitura de Birigui para as empresas 
que se enquadram conforme a lei muni-
cipal nº 6.365/2017, de 18 de maio de 
2017.

A novidade para a próxima edição é o 
local: o evento de negócios será reali-
zado no Hotel Ibis Style de Birigui. O 
objetivo da mudança é a ampliação do 
projeto, possibilitando a participação de 
mais empresas, inclusive de outros po-
los calçadistas e aumentar a diversidade 
de produtos oferecidos. As empresas de 
calçados femininos de Jaú Levina Alves, 
Marina Sábio, Angela Galvão, Ponto de 
Luz, Sanderiana; a Via Sul, de Santa Cruz 
do Rio Pardo, e a empresa Happy Girl, 
de São José do Rio Preto, já confirmaram 
participação. De Birigui, as empresas 
que também já confirmaram presença 
são: Algodão Doce, Aliny/Pequito, Araça 
Baby/Da Griff, Beakid, Duck Meias, Fuffy, 
Grugui, Kidstep, Kidy, Klin, Meli, Mogly, 
Pé com Pé, Pinókio, Plugt, Redmax.

Serão 50 apartamentos disponíveis para 
fabricantes expositores - o menor espa-
ço possui 16m². As edições anteriores 
aconteceram na sede do Sinbi, onde 
participavam, no máximo, 40 empresas 
fabricantes. 
Durante os dois dias, Birigui receberá 
lojistas de todo o Brasil. Os fabricantes 
podem ser dos segmentos infantil, femi-
nino adulto e masculino adulto e aces-
sórios. 

“O Projeto Comprador é uma importante 
oportunidade para o fabricante de cal-
çado prospectar mercado e expor sua 
marca para novos compradores. Além 
disso, cria uma proximidade com lojistas 
de diversas regiões do Brasil e ajuda a 
analisar a receptividade de seus produ-
tos. Ter um projeto como esse, no inte-
rior, contribui para o acesso a mercados 
com baixo custo, logo no início do ano”, 
explica Carlos Mestriner, presidente do 
Sinbi. 

Ele também ressalta que o lojista tem a 
vantagem de, muitas vezes, falar dire-
tamente com o fabricante, ampliando 
os conhecimentos sobre as opções de 
compra. “Há lojistas que saem de nossa 

própria região para repor seus estoques 
com marcas de outros estados e não co-
nhecem a diversidade e opções que mo-
ram ao lado. Esperamos receber cada 
vez mais lojistas da região, quebrando 
esse paradigma. Birigui reserva muitas 
oportunidades de bons negócios”, disse 
o presidente. 

A expectativa é receber cerca de 150 
lojistas. Os primeiros inscritos recebem 
subsídios para as passagens e hospeda-
gem.

Os interessados em garantir participa-
ção como expositor ou visitante podem 
entrar em contato com a equipe do sin-
dicato pelo telefone 18 – 3649 8000 
ou e-mail: projetos@sindicato.org.br. O 
Projeto Comprador de Birigui é uma re-
alização do Sinbi, com apoio da Prefei-
tura de Birigui, Sindicato das Indústrias 
do Calçado de Jaú e Revista Polo. O sin-
dicato fica na Rua Roberto Clark, 460, 
Birigui. 

Abertas inscrições 
de expositores para 
o Projeto Comprador 
2018

iniciativa

Evento será em novo local e poderá 
receber fabricantes de outras cidades 
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Outubro é o mês das crianças e tradicionalmente o Sinbi pro-
move a campanha “Adote uma Creche”, que tem o objetivo de 
arrecadar calçados infantis para presentear 3.525 crianças de 
18 creches de Birigui. A ação é promovida há mais de dez anos. 
As empresas que quiserem fazer parte devem informar a parti-
cipação com antecedência para garantir que todas as crianças 
recebam o presente na numeração correta.

A orientadora pedagógica Sandra Rodrigues Paludetto desta-
cou, durante a entrega dos calçados de 2016, a importância 
do gesto. “Muitas crianças só receberão esse presente. Os pais 

agradecem muito pessoalmente e por meio dos bilhetes nas 
agendas dos alunos; eles dizem que não poderiam comprar um 
presente para seus filhos e se sentem frustrados. Para uma em-
presa grande pode parecer um gesto pequeno, mas faz toda a 
diferença”, acredita a coordenadora. 

Para contribuir com a campanha, o empresá-
rio pode entrar em contato com o Sinbi pelo e-mail 
comunicacao@sindicato.org.br ou pelo telefone 18 - 3649 8000. 

Adote
uma creche

iniciativa



A tradicional  Semana da Indústria, que 
acontece no mês de outubro, começará 
com um jantar de confraternização em 
comemoração do Dia do Sapateiro. Na 
mesma data, também haverá a entrega 
de homenagens pelo jubileu das empre-
sas associadas que comemoraram 10, 
15, 20, 25, 30, 35 e 40 anos em 2017. 

O evento será no dia 21, a partir das 
20h, no salão de eventos do Sinbi. O 
valor individual do convite é R$120 para 
associados e R$150,00 para não asso-
ciados, que pode ser pago em até três 
parcelas no cartão de crédito. Haverá 
mesa de frios e pratos quentes. As bebi-
das inclusas são: água, refrigerante, cer-
veja, vinho frisante e uísque. A animação 
será com a banda Estação AM.
          
PALESTRAS

No dia 24, das 13h às 17h haverá uma 
Oficina de Criação com a Tatiana Souza, 
designer e consultora do Núcleo de De-
sign da Associação Brasileira de Compo-
nentes para Couro, Calçados e Artefatos 
(Assintecal), limitado para 15 partici-
pantes, no valor de R$100,00. Público: 
Estilistas, modelistas e profissionais da 
área de desenvolvimento. A mesma pa-
lestrante ministrará às 19h a Conexão 
Inspiramais , evento que antecipa as ins-
pirações para o verão 2019.

Na era da conectividade, tudo está se 
transformando rapidamente e impac-
tando todos os setores da indústria e 
da economia. Como as empresas irão 
acompanhar, adaptar e sobreviver a es-
sas tendências? Para responder essas 
questões, no dia 25, às 19h, o tema é 
“O Futuro das coisas – encontrando no-
vas oportunidades para as empresas”. O 
Palestrante Paulo Roberto dos Santos, 
Engenheiro Industrial Mecânico e de 
Produto, consultor em Inovação Tec-
nológica, Especialista em Industria 4.0, 
sendo responsável por P&D e pela Estra-
tégia de Produtos na Região Américas 
falará sobre a indústria 4.0, internet das 
coisas, inteligência artificial, realidade 
virtual, chatbox, disrupção, tendências 
inovadoras e modelos de negócios. A 
entrada para esses eventos é gratuita.

OPORTUNIDADE

No dia 26, das 16h às 19h, haverá uma 
sessão de negócios entre empresas de 
componentes e fabricantes. O intuito é 
gerar integração entre eles e proporcio-
nar um momento de conhecimento so-
bre novos fornecedores, inovações e re-
lacionamento. As vagas são limitadas. O 
valor para participação de fornecedores 
é de R$100; para compradores a entrada 
é gratuita. Os atendimentos serão agen-
dados, para isso, os compradores devem 
se inscrever antecipadamente pelo tele-
fone (18) 3649 8000. 

As palestras e sessão serão realizadas na 
sede do Sinbi, que fica na Rua Roberto 
Clark, 460, Centro, Birigui. 

ENTRETENIMENTO

O show do príncipe da soul music, o 
cantor Cláudio Zoli, marcará o encerra-
mento do evento, no teatro do Sesi de 
Birigui, que fica na avenida Agostinho 
Rossi, 620, no bairro Vila Roberto. Além 
de sua tradicional pegada dançante, o 
artista trará vocalizações e suingues ca-
racterísticos, acompanhados de acordes 
de guitarra, que se tornaram assinatura 
de seu trabalho. 

Com 33 anos de carreira e 12 discos lan-
çados, o cantor e compositor é conheci-
do em todo o país por hits como “À Fran-
cesa”, “Noite do Prazer”, “Cada um Cada 
Um” e “A Namoradeira”. 

O show será a partir das 20h, gratuito, 
a retirada de ingressos deve ser feita no 
teatro, com uma hora de antecedência.
O Banco do Brasil, Patrus, Couromoda, 
Francal são patrocinadores oficiais da 
Semana da Indústria promovida pelo 
Sinbi. O evento também tem o apoio da 
Assintecal, Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp) e Sebrae. A 
realização é do Sinbi e Unisinbi. Inscri-
ções e informações: (18) 3649 8000. 

Participe da
Semana da Indústria 2017
Evento trará sessão de negócios entre empresas de 
componentes e fabricantes, além de palestras. Entre elas, 
sobre as oportunidades de mercado na era da conectividade 
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Vantagens para sua

Empresa
Vantagens para o

Colaborador
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O Wex é um meio de pagamento 
personalizado para colabora-
dores e com limite determi-

nado pela empresa. De fácil utiliza-
ção, possibilita aos empreendedores 
completo controle na administração 
de benefícios, reduzindo custos ope-
racionais e simplificando a rotina da 
área de Recursos Humanos (RH) com 
relação à antecipação salarial.A nova 
parceria substitui o cartão Valecard e 
possui a bandeira Mastercard, o que 
amplia a gama de estabelecimentos 
para compras.  Margarete Lilian de 
Jesus Medici é a responsável por ge-
rir os procedimentos de migração na 
Wex. Caso o associado tenha dúvidas, 
pode entrar em contato pelo e-mail 
margarete.medici@wexinc.com.br. As 
empresas que não possuem o cartão 
e quiserem aderir ao benefício devem 
entrar em contato com o Sinbi.

Sinbi traz mais vantagens aos 
associados e seus colaboradores

Protesto eletrônico traz 
economia para empresas

Resgate de Valores é uma ferramen-
ta disponibilizada pelo Instituto de 
Estudos de Protestos de Títulos do 

Brasil, seção São Paulo (IEPTB-SP) em 
parceria com o Sinbi. 

Com ela os empresários podem protes-
tar os títulos de forma eletrônica, acom-
panhada por um sistema de gestão de 
todos os atos. Totalmente virtual, per-
mite o envio de títulos a protesto, o pe-
dido de desistência/retirada, o pedido 
de cancelamento e até mesmo o envio 
de carta de anuência eletrônica. Essa 
opção elimina a necessidade de elabora-
ção dessa carta e demais atos notariais, 
tais como reconhecimento de firmas, 
autenticações e juntada de procurações 
e atas. Tudo isso com muita simplicida-
de, segurança, agilidade e de forma cus-
tomizada. 

 
 
 
 
“Temos um retorno mais rápido do que 
quando utilizávamos os bancos. O custo 
benefício foi muito positivo, porque ficou 
muito mais barato e rápido, a economia 
da empresa na área de cobrança foi de 
70%, em comparação ao ano anterior”, 
compartilha Tatiane Cristina Zanini Via-
na, analista financeira da Sameka.

Quando se protesta alguém de outro 
estado, o empresário precisa antecipar 
todas as custas de cartório, além de ad-
ministrar a incerteza da dívida ser paga. 
Por exemplo, com essa alternativa, se a 
empresa for localizada em Birigui, no ato 
de emitir sua fatura, deve mencionar na 
mesma que a praça de pagamento é a 
de Birigui. Se o cliente não pagar e pre-
cisar levar a protesto, poderá fazer via 
cartório de sua cidade, pagando apenas 
uma tarifa de R$4,15. 

COMO FAZER?

O processo é muito simples. As empre-
sas fazem o credenciamento junto ao 
IEPTB-SP, por meio do convênio com 
o Sinbi, apresenta cópias autenticadas 
do Contrato Social (empresas Ltda.) ou 
Estatuto Social e Ata de Eleição de di-
retoria (Empresas S.A.) e documentos 
de identificação dos representantes 
legais. Após a habilitação, estará apta 
para fazer o envio eletrônico de títulos 
a protesto, referente às suas transações 
comerciais e de serviços, em todos os 
cartórios do Estado de São Paulo pelo 
site www.resgatevalores.com.br. Por 
meio das centrais, as empresas fazem 
a gestão de suas indicações direta-
mente pelo sistema como se estivesse 
presencialmente no cartório, de forma 
segura e sem burocracia. Para mais in-
formações, o interessado pode ir até à 
sede do Sinbi, localizada na Rua Roberto 
Clark, 460, Centro, Birigui. O telefone é 
18 - 3649 8000. 

BENEFÍCIOS FINANCEIROS
• Fluxo de caixa zero, gerando “float” positivo para 
a empresa;
• Possibilidade de antecipação de salário para o 
colaborador, sem desembolso para a empresa;
• Renovação mensal automática do limite.

BENEFÍCIOS EM GESTÃO DE PESSOAS
• Controle de limite de compras concedidas em 
nível individual;
• Oferta de antecipação de salário para o cola-
borador;
• Integração total com sistema de folha para débi-
to automático na folha de pagamento;
• Simplicidade na administração do cartão, por 
meio do gerenciamento online;
• Valorização do colaborador por inclusão finan-
ceira, oferta de benefícios (assistência e seguros) 
e melhores condições de crédito para os seus co-
laboradores.

• Até 40 dias para pagar, com débito em folha de 
pagamento;
• Extensivo à família (cartão dependente);
• Pagamento de contas e recarga de celular;
• Programa MasterCard Surpreenda;
• Transferência do saldo do cartão para conta ban-
cária e saque emergencial na Rede Banco24Horas 
com parcelamento em até 12 vezes;
• Sem consulta no SPC/Serasa;
• Crédito para colaboradores com menos de um 
ano de registro;
• Central de atendimento e serviço on-line para 
consultas de saldo e serviços.
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Do Canadá para o interior de São Paulo

corporativo

O Instituto Alto Valor (IAV), empre-
sa de Araçatuba especializada em 
desenvolvimento humano, traz o 

International Leader Coach Certification 
(ILCC). Trata-se de uma formação de 
nível internacional para líderes, profis-
sionais, empresários e empreendedores 
desenvolverem as competências de co-
ach para o gerenciamento de pessoas. 
Depois de ser qualificado como Business 
Partner da LeaderArt International, em-
presa canadense e global focada em for-
mar líderes de alta performance, o IAV 
inseriu em seu portfólio esta formação, 
trazendo para o interior de São Paulo o 
que há de melhor em relação à lideran-
ça.

Em menos de quatro meses, já foram re-
alizadas duas turmas, uma em Araçatuba 
e outra em Bauru. Os participantes pu-

deram obter conhecimentos sobre de-
legar atividades sem sofrimento, geren-
ciar seu tempo e reduzir desperdícios, 
passar feedback que gere resultados, 
desenvolver pessoas com um modelo 
de conversa em coaching, gerar autoco-
nhecimento com uma avaliação de seu 
perfil comportamental de líder, ter cons-
ciência e responsabilidade para alcançar 
seus objetivos e iniciar um processo de 
autodesenvolvimento e mudança.

 Foram 20 horas de treinamento, em 
contato com o New Horizon Coaching 
Model®, uma metodologia exclusiva da 
LeaderArt, que traz mais assertividade 
à comunicação para as organizações. 
Também puderam praticar habilidades 
como estabelecimento de rapport, escu-
ta empática, questionamento socrático 
e ferramentas para torná-lo um líder do 

futuro. Na última parte, os participantes 
fizeram um teste de avaliação de perfil 
comportamental por meio da ferramenta 
Leader Personal Profile Analysis®, para 
compreender seu estilo de liderança. 

Para cumprir sua missão de desenvolver 
pessoas, o Instituto Alto Valor investe 
em parcerias que possam trazer solu-
ções de qualidade. Além de ter consul-
tores, palestrantes e coaches de outras 
regiões do Brasil em seu quadro, é li-
cenciada de uma empresa de atuação 
global como a LeaderArt International. 
E convida os líderes, profissionais e as 
empresas da região a comprovarem os 
resultados concretos que já têm sido ge-
rados com o International Leader Coach 
Certification.  
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O Instituto Pró-Criança de Birigui realizou em agosto a 6ª edi-
ção do Jantar da Noite Portuguesa. Com pratos típicos e 
músicas temáticas, a noite de solidariedade reuniu amigos e 

parceiros para momentos de confraternização. 

 “Investir nas crianças é investir no futuro. O trabalho do instituto é 
fundamental. Precisamos ter mais gente colaborando para que eles 
cresçam ainda mais”, acredita Amir Eduardo Mansour, da empresa 
Birimax, um dos patrocinadores.

Marie Calixto, gestora social do Pró-Criança, faz um balanço po-
sitivo e agradece a quem colaborou. “O jantar superou todas as 
expectativas; a venda de convites foi excelente, a adesão às cotas 
de patrocínio também. Agradecemos a Zenilda Magalhães, Alaíde 
Decorações e  Marcos Tinarelli que deram suas colaborações, com 
preços especiais”, disse a gestora. 

Instituto promove jantar 
da Noite Portuguesa

NOVO SITE

Durante o jantar, os participantes também puderam co-
nhecer o novo site do instituto. Com um visual moderno, 
responsivo, ou seja, que se adapta a qualquer dispositi-
vo, ele tem uma novidade: um link para doações. Agora, 
quem quiser contribuir com a entidade, de qualquer parte 
do Brasil, pode fazer isso de maneira cômoda e fácil.

O trabalho realizado pelo Instituto Pró-
-Criança de Birigui foi o destaque do pro-
grama “Bem na Hora”, do SBT Interior, 
veiculado no dia 17 de agosto. Os ges-
tores da instituição puderam falar sobre 

os projetos desenvolvidos, a importân-
cia de trabalhar questões relacionadas à 
cidadania, e as crianças e adolescentes 
falaram sobre suas participações nos 
projetos e compartilharam um pouco 

das atividades do dia a dia. Para conferir 
a reportagem, basta acessar a página: 
https://facebook.com/procriancabirigui 

Pró-Criança é destaque na mídia


