
Horário estendido inicia no dia 3
A partir da primeira semana do mês, comércio amplia atendimento até as 19 horas devido à programação de Natal
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Acordo possibilita aos consumidores horas a mais para efetuarem compras de Natal

luciana mandler
redacao1@jornalarauto.com.br

Contratações temporárias 
podem ocorrer em novembro

OS HOrÁriOS

em dezembro

A CINCo dIAS do PLeITo

a partir de hoje, 
prisão de eleitores 
só em flagrante

iniciativa estimula ideias
INNoVATIoN WeeKeNd

GERAL 05ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018

O horário diferenciado 
para o Natal e fim de ano já 
está definido em Vera Cruz, 
iniciando no dia 3 de dezem-
bro, com lojas abertas até as 
19 horas. Conforme o acordo 
coletivo de programação, 
alteração  e compensação da 
jornada de trabalho, entre os 
dias 3 a 7, 10 a 14, 17 e 18 e 
22 (sábado), as lojas estarão 
de portas abertas até este 
horário.

Segundo o presidente da 
Acisa, Ubirajara de Almei-
da, neste ano a ampliação 
no atendimento ocorre mais 
cedo em virtude da progra-
mação de Natal. “Fizemos 
uma parceria com o Municí-
pio e vamos dar mais ênfase à 
campanha “Viva Aqui, Com-
pre Aqui”. Teremos diversas 
atrações na praça, carro de 
som, tudo pensando na mo-
vimentação para o nosso co-
mércio”, adianta. “Queremos 
estimular e atrair o público 
para a Praça, mas também 
para as lojas”, reforça.

Além da ampliação do 
atendimento até as 19 ho-
ras, haverá três dias com 
horários estendidos até as 
21 horas. No domingo, dia 
23, o comércio abre as por-
tas entre 16 e 21 horas. Já no 
feriado, dia 25, e no domin-
go, dia 30, as lojas estarão 

fechadas. Entre os dias 26 e 
29 de dezembro, o comércio 
irá funcionar normalmente 
(confira todos os horários na 
tabela ao lado).

O objetivo maior do acor-
do é facilitar a rotina dos 
clientes nas compras, prin-
cipalmente de última hora, 
e projetar incremento nas 
vendas. Para o Natal, os lo-
jistas, apesar de estarem com 
os pés no chão, acreditam em 
melhora nas vendas para o 
fim de ano. O Natal é consi-
derada uma das datas mais 
rentáveis para o comércio.

| Comércio aberto até as 17 horas:
Nos dias 1º, 8, 15 (sábados) 24 e 31 (segundas-feiras)

| Comércio aberto até as 19 horas:
| Nos dias 3 a 7 (segunda a sexta-feira), 10 a 14 (segunda a 
sexta-feira), 17 e 18 (segunda e terça-feira) e 22 (sábado)

| Comércio aberto até as 21 horas: 
Nos dias 19, 20, 21 (quarta, quinta e sexta-feira)

| Comércio aberto das 16 às 21 horas: 
No dia 23 (domingo)

| Comércio fechado: 
Nos dias 25 (terça) e 30 (domingo) 

| Comércio em horário normal:
Nos dias 26, 27, 28, 29 (quarta-feira a sábado) e 31 (segunda)

· emaTer
Nesta terça-feira, dia 23, 
haverá reunião no Grupo 
de Mulheres Rurais de Linha 
Alta, às 14 horas, no local do 
combinado. Na quinta-feira, 
dia 25, haverá reunião no 
Grupo de Mulheres de An-
dréas,  a partir das 14 horas, 
no ginásio. Na quarta-feira, 
dia 31, haverá reunião no 
Grupo de Fundinho, às 14 
horas, na casa da sócia Ju-
liana.

· milHO
Os produtores interessados 
em adquirir sementes de 
milho pelo Programa Troca-
Troca ainda podem realizar 
as encomendas. A Secre-
taria de Desenvolvimen-
to Rural e Meio Ambiente 
prorrogou os pedidos para 
a safrinha até sexta-feira, 
dia 26. O programa tem dis-
poníveis 457 sacos, quatro 
unidades por CPF. Para fazer 
a solicitação, o agricultor 
não pode ter pendências 
com o Município de Vera 
Cruz. É importante que as 
encomendas sejam feitas 
o quanto antes, pois não 
haverá sobras.

aGenda

Com o horário ampliado 
para o comércio definido, os 
lojistas começam a pensar se  
devem efetuar as contratações 
temporárias ou não, já que o 
período é mais movimentado 
e exige uma atenção maior 
aos clientes. Em Vera Cruz, 
o Nosso Jornal consultou 12 
estabelecimentos comerciais 
nos segmentos de vestuário, 
calçado, infantil, beleza, ele-
trodomésticos e eletrônicos. 

Desses, sete adiantam que 
pensam em contratações tem-
porárias, porém vão aguardar 
o mês de novembro, a fim 
de esperar pelo aumento 
nas vendas. Três desses es-
tabelecimentos afirmam que 

vão contratar no próximo 
mês, pelo menos uma pessoa.  
Apenas uma loja no segmento 
infantil já contratou e aguarda 
a chegada de novembro para 
possivelmente contratar mais 
uma pessoa por meio turno. 
“Este ano vai movimentar 
bem mais. No Dia das Crian-
ças já senti a diferença”, diz a 
empresária Sandra Kirst. “Dá 
um baita ânimo”, completa.

Quatro lojas confirmaram 
a não contratação temporária, 
pois já estão com o quadro 
de funcionários fechado e 
vêm trabalhando com equipe 
maior a fim de reorganizar 
na escala preparada para o 
período de Natal.

A partir de hoje, cinco 
dias antes do segundo 
turno das eleições 2018, 
nenhum eleitor poderá ser 
preso ou detido. A exceção 
ocorre apenas em casos de 
flagrante delito e ainda se 
houver sentença criminal 
condenatória por crime 
inafiançável ou desrespeito 
a salvo-conduto. A deter-
minação está prevista no 
artigo 236 do Código Elei-
toral. A terça-feira também 
é o prazo final para que os 
representantes dos parti-
dos políticos e coligações, 
a Ordem dos Advogados 
do Brasil e o Ministério 
Público peçam verificação 
das assinaturas digitais 
do Sistema de Transpor-
te de Arquivos da Urna 
Eletrônica, do Subsistema 
de Instalação e Segurança 
e da Solução JE-Connect, 
instalados nos equipamen-
tos da Justiça Eleitoral que 
serão utilizados no segun-
do turno.

Quem já é ou quer se tor-
nar empreendedor e busca 
ideias para inovar ou iniciar 
um negócio, fique atento. 
Entre os dias 9 e 11 de no-
vembro ocorre o Innovation 
Weekend – Um final de se-
mana para transformar ideias 
em negócios! A iniciativa é 
do Núcleo de Mulheres Em-
preendedoras da Associação 
Comercial e Industrial (ACI) 
de Santa Cruz, em parceria 
com o Parque Científico e 
Tecnológico Regional da 
Universidade de Santa Cruz 
do Sul (TecnoUnisc).

As atividades ocorrerão 

nas dependências da Tec-
noUnisc, no campus da Uni-
versidade. A programação 
inicia na noite de sexta-feira, 
dia 9, das 18 às 22 horas, e 
segue no sábado, dia 10, e 
domingo, dia 11, das 8 às 22 
horas.

Todos que têm ideia rela-
cionada à inovação, empre-
sário ou pessoa física, podem 
participar do Innovation 
Weekend.  O investimento é 
de R$ 60 e inclui alimentação. 
Inscrições na ACI pelo (51) 
3713-1400, aci@acisantacruz.
org.br ou na página do even-
to no Facebook. 


