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Em sua décima edição, mais de 120 pequenos negócios vão expor seus produtos e a expectativa é que mais de 30 mil pessoas compareçam 

Feira do Empreendedor retorna ao Rio de Janeiro
Em setembro, a Feira do Em-
preendedor, do Sebrae Rio, 
está de volta ao estado do 
Rio. O maior evento voltado 
ao empreendedorismo acon-
tecerá, de forma presencial, 
entre os dias 1 e 3 de setem-
bro, no Centro de Conven-
ções ExpoMag, na Cidade 
Nova. Em sua décima edição, 
mais de 120 pequenos negó-
cios vão expor seus produtos 
e a expectativa é que mais de 

30 mil pessoas compareçam 
aos três dias de evento. 

A Feira contará com pales-
tras, oficinas, rodada e sessão 
de negócios, atendimento, 
consultorias individuais e 13 
salas de capacitação. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
link: https://feiradoempreen-
dedor.sebraerj.com.br/

“É uma alegria realizar 
uma nova edição da Feira 
do Empreendedor. O Rio de 

Empresas promovem renegociação e 
oferecem descontos no Rio de até 90%
Casas Bahia e Ponto fazem ‘Renegocie Já Online’; Consumidor pode quitar parcelas em atraso ou obter o refinanciamento

REPRODUÇÃO

Em junho a campanha registrou mais de 40 mil pagamentos de débitos

A 
Via, dona das marcas 
Casas Bahia e Ponto, 
realiza o “Fim de Se-
mana Renegocie Já 

Online”. Durante a ação, que 
terá início às 19h de hoje, e tér-
mino às 8h da segunda-feira, 
25, a empresa oferece descon-
tos de até 90% para quitação 
de dívidas.

Além da isenção de mul-
ta e juros para os pagamen-
tos das parcelas que estão 
atrasadas, os consumidores 
Casas Bahia e Ponto terão a 
possibilidade de renegociar 
o pagamento do carnê, com 

entradas a partir de R$ 50, e 
planos em até 36 vezes. Para 
a quitação total da dívida, 
serão oferecidos descontos 
de até 90% e diminuição de 
pagamentos à vista, parcela-
dos em até 9 vezes (os valores 
dependem de cada contrato 
e score do cliente).

Em junho, a campanha 
“Feirão Turbinado Online – 
Dívida Zero” registrou mais 
de 40 mil pagamentos de 
débitos em dia e em atraso, 
além de mais de 4 mil rene-
gociações de carnês. Graças 
ao sucesso da ação, a Via 

decidiu oferecer mais uma 
chance para aqueles consu-
midores que não participa-
ram, e agora terão o conforto 
de poder renegociar seus dé-
bitos no fim de semana.

De acordo com a empre-
sa, o principal objetivo da 
ação é contribuir com o pla-
nejamento financeiro dos 
brasileiros. “Entendendo o 
momento delicado de dimi-
nuição do poder de compra e 
aumento do endividamento 
do consumidor brasileiro, a 
Casas Bahia e o Ponto estão 
sempre em busca de alterna-

tivas para que seus clientes 
mantenham sua estabilida-
de financeira e continuem 
realizando seus sonhos”, 
ressalta Luis Carlos Caruso, 
Coordenador de Projetos, 
Sustentação e Cobrança Di-
gital da Via.

COMO PARTICIPAR?
O “Fim de Semana Rene-
gocie Já Online” acontece 
de forma virtual e, para ter 
acesso às vantagens, os in-
teressados devem acessar 
o Portal do Carnê da Casas 
Bahia e do Ponto.

ser feito diretamente pelo Se-
brae Rio. Para quem for visitar 
a feira, as inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas de forma 
on-line no site da Feira.

“O mercado está aqueci-
do querendo esse contato 
presencial. Todos estão em 
busca de novidades que ve-
nham a contribuir com no-
vos modelos de negócios 
e estratégias para captar 
clientes. Quando o evento 

é presencial movimenta a 
cadeia econômica, gerando 
receitas, novos negócios e 
networking”, complementa 
Alvarenga.

A Feira do Empreendedor 
é considerada o maior evento 
presencial de empreendedo-
rismo do mundo, com mais 
de 170 edições e a marca de, 
aproximadamente, 2 milhões 
e meio de visitantes. No Rio já 
está em sua 10ª edição.

Janeiro conta com 8,4% de 
pequenos negócios, sendo o 
terceiro estado do país com 
maior número em atividade. 
Vamos promover o acesso a 
informações sobre gestão de 
negócios, por meio de aten-
dimentos, consultorias e pa-
lestras. Esse evento será um 
agente promotor do desen-
volvimento da economia do 
nosso estado para quem em-
preende ou quer empreen-

der”, conta Antonio Alvaren-
ga, diretor-superintendente 
do Sebrae Rio.

O retorno ao presencial pro-
mete movimentar o evento. Os 
empreendedores que querem 
aproveitar essa oportunida-
de para garantir esse contato 
com o público poderão optar 
pela metragem do espaço que 
melhor se adapta à exposição 
do seu negócio. O contato para 
negociação de estandes deve 
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