
Estudantes de publicidade criam produto inovador  

 
O Fondue Express está fazendo sucesso entre os turistas que visitam a cidade paulista de Campos 
do Jordão  
 
Brasília - Já pensou na possibilidade de comer um prato requintado como fondue a qualquer hora 
e em um simples quiosque? Para saber a informação completa acompanhe nesta quarta-feira (29) 
o programa Sebrae no Rádio, pela CBN.  
 
Um grupo de estudantes de publicidade teve a idéia quando o professor pediu que 
desenvolvessem um novo produto. A nota não foi das melhores, mas os negócios prosperaram.  
 
O Fondue Express fez sucesso entre os turistas que estiveram em Campos do Jordão neste 
inverno. E promete durar muitas estações.  
 
Uma das idealizadoras, Carolina Aguiar, conta que a novidade, fondue de chocolate rapidinho, 
vendido a R$ 7 num quiosque, com livre opção das frutas desejadas, despertou o interesse de 
muita gente.  
 
Os sócios do Fondue Express querem agora conquistar também outras cidades de clima frio como 
gramado, no Rio Grande do Sul; Itaipava, na região serrana do Rio e Monte Verde, em Minas 
Gerais.  
 
Contato: Carolina Aguiar de Carvalho – Fondue Express /Campos do Jordão/SP - Tel: (11) 3819 
2259/ 9913 0540  
 
O Banco do Brasil, líder do ranking dos agentes financeiros, acaba de liberar R$ 681 milhões para 
financiar pequenas e médias empresas de todo o país.  
 
O crédito pode ser obtido por meio de diferentes produtos como o Cartão BNDES, que simplifica a 
vida das empresas no financiamento de máquinas e equipamentos. As compras podem ser 
parceladas em 12 vezes com prestações fixas e taxa de juros de 1,64% ao mês.  
 
Para conseguir o cartão o cliente deve fazer o pedido pela internet no seguinte endereço: 
www.cartaobndes.gov.br. />  
 
Microcrédito  
 
Programa 581 – Empréstimo com juros menores, com prazo mais longo para pagamento e ainda 
sem exigir garantias. Nem mesmo é preciso ter uma empresa formalizada.  
 
Assim é o Banco do Povo, um programa de financiamento desenvolvido no Estado de Goiás e que 
tem ajudado muita gente a ter uma nova oportunidade. O chamado microcrédito.  
 
Com valores que variam de R$ 300 a R$ 2.000, juros de 1% ao mês e prazo de 12 meses para 
pagar, o banco beneficia quem tem uma pequena fábrica de fundo de quintal e precisa comprar 
matéria prima ou equipamentos.  
 
De acordo com o diretor do Sebrae em Goiás, Ney Geraldo Borges, o que parece pouco acaba 
sendo responsável pelo crescimento da economia de muitos municípios.  
 
O ex-caminhoneiro José Vieira trocou a solidão das estradas por uma fábrica de jeans com a 
ajuda do Banco do Povo. Ele já está terminando de pagar o seu segundo empréstimo e já pensa 
no próximo para aumentar a produção.  
 



Além do dinheiro, o Banco do Povo dá apoio. Os beneficiados passam por cursos de treinamento 
gerencial e recebem informações sobre mercado, compra de matéria prima e oportunidades de 
negócios.  
 
Contato: Ney Geraldo Borges – diretor de desenvolvimento de mercado/ Sebrae-Goiás – Tel: (62) 
250 2203  
 
José Vieira – fábrica jeans - Goiânia/GO – Tel: (62) 595-8525  
 
Serviço:  
 
O programa Sebrae no Rádio vai ao ar pela CBN diariamente nos seguintes horários: 7h35, 
11h35, 16h35 e 18h35. Aos sábados e domingos você pode acompanhar um resumo geral do que 
foi ao ar durante a semana nos seguintes horários: 7h35, 10h35 e 18h35.  
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