
ARAUTO | Sexta-feira, 14 de dezembro de 2018 07

Comércio redobra expectativa para 
a última semana antes do Natal

Nas lojas, o movimento tem osci-
lado. Em alguns momentos, balco-
nistas todos ocupados, atendendo 
aqueles que se antecipam na escolha 
dos presentes de Natal. Em outros 
dias, especialmente quando o calor 
é insuportável, há vazio entre os cor-
redores e prateleiras. A expectativa 
é redobrada a partir de agora e na 
última semana que antecede a festa 
cristã, explicam os lojistas. Desde 3 de 
dezembro, as lojas estão com horário 
ampliado até as 19 horas em Vera 
Cruz e em alguns estabelecimentos, 
não fecham ao meio-dia. 

No município, este ano as lojas 
ficam apenas três dias atendendo 
em horário estendido até as 21 ho-
ras: 19, 20 e 21 de dezembro (quarta, 

COMPRAS QUE PODEM 
RENDER PRÊMIOS

Quem comprar nos estabele-
cimentos vera-cruzenses que 
participam da campanha do co-
mércio deste ano, lançada pela 
Associação Comercial, Industrial, 
Serviços e Agropecuária (Acisa) 
e a Administração Municipal, 
concorrem a muitos prêmios. 
A campanha Viva aqui, compre 
aqui, para valorizar o comércio 
local e quem aposta nos estabe-
lecimentos do município para 
fazer suas compras, promete 
entrar no auge neste período de 
fim de ano. Serão 12 prêmios 
sorteados: 1 viagem com acom-
panhante para a Bahia; 1 via-
gem com acompanhante para o 
Rio de Janeiro; 2 TVs 32 polega-
das; 2 Smarthphones; 1 ar-con-
dicionado Split; 5 vale-compras 
de R$ 500. Ainda, para estimular 
quem trabalha no comércio, os 
vendedores dos cupons sortea-
dos ganham prêmios. São 12 
vale-compras de R$ 200,00 cada 
um.
O sorteio dos cupons ocorre no 
dia 26 de dezembro. Além de 
receber cupons da promoção 
no comércio, os consumidores 
podem trocar as notinhas por 
cautelas na Prefeitura, aumen-
tando as chances de concorrer a 
viagens, celulares, televisores, 
entre outros prêmios. Cada R$ 
100 em compras comprovados 
através de documentos fiscais 
emitidos a partir de 17 de se-
tembro valem uma cautela junto 
à Prefeitura.

quinta e sexta-feira). No sábado, dia 
22, ao contrário dos anteriores, em 
que as lojas abrem até as 17 horas, o 
comércio fi cará mais tempo aberto, 
até 19 horas. No domingo, dia 23, 
o horário é diferenciado: das 16 às 
21 horas. Para completar, no dia 24, 
véspera de Natal, as lojas atendem 
até as 17 horas.

A lojista Iara Kny atesta que nesta 
semana a movimentação está melho-
rando, mas reafi rma que a expecta-
tiva fi ca redobrada para a semana 
que vem. Ainda que muitos clientes 
busquem lembranças, em sua loja 
de decorações são os itens maiores 
que estão na preferência de quem 
vai em busca dos presentes. “Como 
estou com promoção, muitos acabam 

pegando itens maiores pelo ótimo 
desconto que tenho em algumas 
peças”, frisa Iara.

Em loja de confecções, as vendas 
cresceram nesta semana, mas tam-
bém a expectativa aumenta para a 
semana seguinte, nas vésperas do 
Natal. É o que atesta a lojista Heloisa 
Albers, reiterando que o brasileiro 
adora deixar para os últimos dias 
e, talvez, já sem muita paciência 
para pesquisar em dias de calor, 
aproveita a ida à loja para garantir 
os presentes de toda a família. Com 
o horário ampliado a partir desta 
segunda-feira, ela acredita que as 
vendas cresçam, como é de costume 
neste período, que é considerado a 
safra do comércio.


