
Clima de Natal começa mais cedo
Desde o início do mês consumidores buscam adornos para aproveitar por um período maior o espírito natalino
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Em um bazar no centro, desde o final de outubro há artigos decorativos sendo comercializados

lUCiANA mANDlER
redacao1@jornalarauto.com.br

Na Casa do Artesão, Noéis de 
todos os tamanhos e formas

tempo maior para apreCiar
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Quantidade de Papai Noéis chama a atenção na Casa do Artesão

Ainda falta pouco mais 
de um mês para a chegada 
do Natal, no entanto, o clima 
natalino invade o comércio 
vera-cruzense desde o início 
de novembro. Em alguns es-
tabelecimentos comerciais, os 
adornos para decoração estão 
à disposição para comerciali-
zação desde o final do mês de 
outubro. E se engana quem 
pensa que foram apenas os 
empresários que se adianta-
ram. Os consumidores, neste 
ano, também querem apro-
veitar mais o clima da data 
e estão se antecipando nas 
compras.

Em um dos bazares locali-
zados no centro de Vera Cruz, 
há clientes que deixaram para 
efetuar suas compras agora e 
reclamam por não encontrar 
mais os itens vistos no início 
do mês, conforme comenta 
a vendedora Tatiane Lemos. 
“Sempre tem aqueles que 
vêm na última hora e re-
clamam que não tem muita 
opção”, relata. “Outros vêm 
e olham, não levam e depois 
se arrependem porque não 
restam mais muitas opções”, 
acrescenta.

Mesmo assim, há aqueles 
que logo comparecem para 
garantir a casa enfeitada por 
mais tempo. E no bazar não 
faltam opções de enfeites 
decorativos para a árvore 
de Natal, como bolinhas de 
todos os tamanhos, lacinhos, 
além de guirlandas, pinheiros, 
dentre outros itens. “Neste 
ano temos novidades, como 
os lampeões com efeitos de luz 
e neve, lâmpadas decorativas 
de LED, microlâmpadas, neve 
falsa”, indica Tatiane. 

Além da variedade em pro-
dutos decorativos, os preços 
também variam e cabem em 
todos os bolsos. No estabe-
lecimento, os clientes podem 
encontrar adereços a partir de 

R$ 1,99 até R$ 899 (valor de 
um pinheiro grande).

ACEssívEl pARA o bolso
Em outro estabelecimento 

comercial, também no centro 
do município, que conta com 
preço único para todos os 
produtos, a movimentação é 
intensa desde terça-feira, dia 
13, quando a loja recebeu os 
adornos natalinos. Segundo 
as vendedoras Kathrine Kurtz 
e Jaqueline do Nascimento, 
os clientes já estavam espe-
rando pela chegada dos itens. 
“Assim que colocamos em 
exposição, os clientes começa-
ram a vir e quase não demos 
conta no atendimento”, revela 
Jaqueline.

Projetando boas vendas, 
a loja terá a vinda de mais 
produtos, inclusive itens para 
presentear, como xícaras. Por 
se tratar de preço único, as 
vendedoras contam que os 
consumidores aproveitam e 
acabam gastando mais de R$ 
50. “As pessoas trocam toda 
a decoração e os enfeites da 
árvore de Natal por um preço 
super em conta. Por isso, vem 
até a loja e levam diversos 
adereços”, comenta Kathrine.

Quem já passou em frente 
a Casa do Artesão, junto à 
Praça José Bonifácio, também 
já pode conferir a diversi-
dade de itens decorativos 
elaborados pelas artesãs, 
principalmente a variedade 
de Papai Noéis. Conforme a 
artesã Raquel Dorfey, desde o 
início do mês o espaço recebe 
clientes, que se alegram com 
a quantidade de produtos.

São artigos decorativos 
para árvore de Natal, guirlan-
das, Papai Noéis de todos os 

tamanhos e formas, enfeite de 
cuia, toalhas de mesa, panos 
de prato, almofadas, Papai 
Noel de jardim feito em ma-
deira, imã de geladeira. Todos 
itens feitos à mão, em tecido 
ou madeira. No local, os pre-
ços variam de R$ 4 a R$ 100.

Os interessados em ad-
quirir produtos da Casa do 
Artesão podem visitar de 
segunda a sexta-feira, das 9 
às 18 horas, sem fechar ao 
meio-dia e aos sábados, das 
9 às 12 horas.

bAilEs E FEsTAs

· QUERmEssE 
A Sociedade Esportiva e Re-
creativa Nacional, de Ponte 
Andréas, convida para sua 
quermesse, que acontecerá 
no dia 2 de dezembro, em 
sua sede, pelo aniversário 
de 50 anos do Clube. Almo-
ço a R$ 25 (adulto) e R$ 12 
(crianças). A partir das 14 
horas, reunião dançante 
com o musical Acordes de 
Ouro. Reserva de ingressos 
através do telefone (51)  
99994-1161, com Alceu, ou 
99769-9160, com Edson.

· CoNFRATERNiZAÇÃo
A Associação dos Servidores 
Municipais informa que a 
confraternização de fim de 
ano será realizada no dia 14 
de dezembro, no salão dos 
espelhos da Comunidade 
Santa Teresa. Os associados 
devem retirar o convite para 
a festa no RH da Prefeitura, 
com Ângela ou Ieda.

AGENDA

· AssEmblEiA
O Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais (STR) de Vera 
Cruz informa que no dia 
29 de novembro haverá 
assembleia geral, a partir 
das 10 horas, na Amove. 
Na pauta, previsão orça-
mentária 2019 e planeja-
mento do próximo ano. 
Ao meio-dia será servido 
almoço. À tarde, baile dan-
çante para os aposentados, 
com animação da banda 
KM. Reservas de almoços 
direto no Sindicato. Mais 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 
3718-1187.

· mUDAs
A Associação Alegria de 
Viver estará fazendo excur-
são para Cruzeiro do Sul no 
dia 25 de novembro, com 
saída às 8h30min, e para 
Gramado Xavier no dia 8 de 
dezembro, com saída às 12 
horas. Reserva de lugares 
pelos telefones (51) 3718-
1009 ou 99883-7853, com 
Madalena.


