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Candeeiro conquista a fase regional do Enart

Com temperaturas 
amenas, consumidores 
vão às compras de 
fogão a lenha, 
lareiras, secadoras 
e máquinas de lavar

Pedro e a filha Jéssica aproveitaram a tarde desta segunda-feira para comprar máquina

Conquista foi em Encruzilhada do Sul, no fim de semana

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

VERA CRUZ

LUCIANA MANDLER
redacao1@jornalarauto.com.br

A chegada da estação 
mais fria do ano gera 
expectativa nas lojas 

de eletrodomésticos para a 
venda de aquecedores, fogão 
a lenha, lareiras, ar-condicio-
nado, bem como máquinas 
de lavar e secadoras. Embo-
ra as temperaturas tenham 
oscilado, quando os termô-
metros registram queda, os 
lojistas comemoram, pois é 
quando os consumidores vão 
às compras. Exemplo está o 
morador do bairro Cipriano 
de Oliveira, em Vera Cruz, 
Pedro Neponuceno, de 46 
anos, e que trabalha no setor 
de construção civil. 

O vera-cruzense foi até uma 
loja de eletrodomésticos na 
tarde desta segunda-feira, dia 
1º de julho, acompanhado da 
filha Jéssica, e conta que estava 
à procura de uma máquina de 
lavar maior. “Com esses dias 
de chuva e muita umidade, a 
roupa quase não seca. Como 
trabalho no ramo de constru-
ção civil e sujo muitas peças, 
precisava de uma máquina 
maior e mais potente”, revela.

Além da máquina de 16 
litros, Pedro pesquisou preços 

LUCIANA MANDLER

DIVULGAÇÃO

Vendas aquecidas pelo frio FESTA DA JUVENTUDE
As presidentes das So-
ciedades Primavera Au-
gusta Vitória, Sempre 
Avante, Bolão União e 
Victória avisam que vão 
participar da festa da Ju-
ventude em Linha Henri-
que D’Ávila no domingo, 
dia 7. O ônibus sai às 
12h15min, de Vera Cruz, 
passando pela Cipriano, 
fim da linha, Nacional e 
Linha Número Um. 

SEMINÁRIO
Na quinta-feira, 4 de ju-
lho, das 8 às 16 horas,  
acontece o 3º Seminário 
Regional do Cooperati-
vismo na Agricultura Fa-
miliar, no Clube Cultural 
Esportivo Juventude de 
Linha Henrique D’Avila, 
em Vera Cruz. O evento 
terá as presenças dos re-
presentantes do Governo 
Estadual e Federal. 

AVISOS

O mês de junho foi brin-
dado pela conquista da Fase 
Regional do Enart ao CTG 
Candeeiro da Amizade, de 
Vera Cruz. O grupo de dan-
çarinos foi a Encruzilhada do 
Sul, no fim de semana, e retor-
nou com o troféu de campeão. 
Com a distinção, o Candeeiro 
garante vaga na próxima fase, 
a Inter-regional, que ocorre 
em setembro na cidade de 
Santo Ângelo.

Durante o último fim de 
semana, o CTG de Vera Cruz 
realizou a apresentação de 

três danças, conforme o re-
gulamento: “Tatu de Cas-
tanholas”, “Quero mana” e 
“Balaio”. De acordo com Alex 
Von Martin, instrutor técnico 
do Candeeiro, o grupo levou 
ao palco uma temática sobre 
o “Som da Percussão”.

COLOCAÇÃO
O primeiro lugar na Re-

gional ficou com o Candeeiro 
da Amizade, de Vera Cruz; 
o segundo com o Sinuelo da 
Liberdade, de Encruzilhada 
do Sul; e o terceiro com o Lan-
ceiros, de Santa Cruz do Sul.

Definição da 
nova tarifa sai 
nesta semana

O Conselho Municipal 
de Trânsito se reúne hoje 
para bater o martelo sobre 
o aumento da tarifa dos 
táxis em Santa Cruz do 
Sul. A proposta do Sindi-
cato dos Taxistas de Santa 
Cruz (Sinditáxi), de 9,57% 
de reajuste, foi enviada 
em maio. Caso aprovada, 
a tarifa inicial passará de 
R$ 6,06 para R$ 6,64. A 
cada quilômetro rodado 
em bandeira um, o au-
mento seria de R$ 0,29. 
Já na bandeira dois, R$ 
0,35. A possibilidade do 
aumento dividiu a catego-
ria. Boa parte dos profis-
sionais se uniu e realizou 
uma série de encontros 
e protestos contrários à 
elevação. Um abaixo-as-
sinado com 180 nomes 
chegou a ser entregue na 
Secretaria de Transportes 
e Serviços Urbanos. Já os 
representantes da classe 
defendem o acréscimo 
correspondente à varia-
ção do Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGP
-M) e devido ao preço 
elevado do combustível 
e também a manutenção 
da frota.

TÁXI EM STA. CRUZ

Em Santa Cruz, a realidade 
não é diferente. Como o inver-
no é sazonal e é difícil vender 
fogão a lenha e aquecedores, 
por exemplo, no verão ou 
em outros períodos do ano, 
dobram as vendas, atingindo 
até 100%. Nas lojas de eletro-

domésticos contatadas pela 
reportagem, o acréscimo varia 
de 40 a 100%, dependendo 
de loja para loja. O mesmo 
ocorre com as máquinas de 
lavar roupas e secadoras. O 
aumento nas vendas varia 
entre 60 e 70%.

de centrífuga. Mas ficou fasci-
nado quando apresentado à 
secadora digital. O que não foi 
tão atrativo foi o preço.

Assim como Pedro, muitas 
pessoas só compram estes 
produtos quando a necessida-
de aperta. É o que confirma o 
gerente de loja de eletrodomés-
ticos e material de construção 
no centro da cidade, Tiago As-
sunção. “O sazonal de inverno 
é a oscilação de temperatura. 
Os clientes só vêm quando 
esfria”, sublinha. “Quando não 
está frio, as vendas reduzem 
entre 30 e 40%”, revela. 

Depois de um fim de sema-
na de calor, a segunda-feira 
levou alguns consumidores 
às compras, com a queda de 
temperatura. Em dias de frio, 

os itens que aquecem as ven-
das e lideram o topo da lista 
são os fogões a lenha, lareiras 
tradicionais e aquecedores, 
incrementando os negócios 
entre 30 e 70% conforme a loja.
De acordo com a vendedora 
Juliete Brigmann, na loja em 
que trabalha, o acréscimo é de 

70% com estes produtos. 
Os dias de chuva e úmidos 

também têm contribuído para 
a venda de máquinas de lavar 
e secadoras. Em alguns estabe-
lecimentos a procura por estes 
itens aumenta em até 90% no 
inverno. De forma geral, o 
incremento varia de 30 a 90%.

Período é de adquirir fogão a 
lenha, aquecedor e secadora 


