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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Investir em qualificação profissional é fundamen-
tal. Atualmente, a pessoa deve buscar se “completar” 
da melhor maneira possível para enfrentar a realidade 
do mercado de trabalho. As regras do jogo mudaram 
e as exigências aumentaram. 

O perfil do trabalhador exigido pelas empresas atu-
almente é de um funcionário multifuncional, flexível e 
que tenha vontade de adquirir novos conhecimentos, 
desenvolver habilidades e competências que agregam 
valor à empresa. Quem melhor se qualificar terá maior 
chance de sobreviver no mercado por um bom tempo. 

Com a proposta de informar jovens e adultos que 
buscam qualificação, empresas associadas à ACIP 
mostram nesta edição a importância da participação 
em cursos profissionalizantes de vários segmentos. 

Nesse mesmo contexto, também divulgamos pa-
lestras promovidas pela ACIP e parceiros, que têm o 
objetivo de oferecer conhecimento aos participantes 
e contribuir para o fortalecimento do comércio local. 

Mercado exige 
qualificação profissional
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Capacitação

Marmoraria Piedade
San Telmo
José Roberto Dias Rodrigues
Fabiana da Silva Santos
Restaurante Salvetti
J.A Comunicação

 Novos
Associados

Cursos de qualificação preparam 
alunos para o mercado de trabalho

O mercado de trabalho está cada vez 
mais exigente. Seja qual for o segmento, 
é importante procurar empresas de cre-
dibilidade que ofereçam conhecimento 
e formem pessoas capacitadas para 
desempenhar seus serviços de forma 
profissional. Conceitos como estes são 
desenvolvidos por meio de cursos minis-
trados em Piedade. 

Há 18 anos no município, a NovaNett 
Formação Profissional é uma empresa que 
oferece mais de 40 cursos nos segmentos 
de Administração, Informática, Idiomas, 
Atendente de Farmácia, Eletricista, Auxiliar 
de Veterinário, Banho e Tosa e Mecânica de 
Motos. Conta com 12 colaboradores para 
propiciar o melhor aos alunos. 

“A NovaNett tem como objetivo trei-
nar profissionais oferecendo estrutura e 
qualidade, fim de complementar todas 
as demais graduações. O aluno precisa 
se manter atualizado, acompanhar o 
crescimento e tendências do mercado de 
trabalho”, explica o proprietário da em-
presa, Ricardo Antunes. “Nossas aulas são 
ministradas de segunda à sexta, nos pe-
ríodos da manhã, tarde e noite. Também 
ministramos aulas aos sábados”, com-
plementa.  A Nova Nett está localizada 
na Rua Comendador Parada, 65, Centro. 
Outras informações: (15) 3344-3192 ou 
(15) 99646-5289.

O Instituto MIX de Profissões iniciou 
seus trabalhos em Piedade há dois anos 
e oito meses. A escola disponibiliza os 
seguintes cursos: Cabeleireiro, Manicure 
e Pedicure, Maquiagem, Administração, 
Design de Sobrancelhas, Depilação, 
Informática (ênfase em Web Design), to-
dos em nível profissional. “Nosso desafio 
diário é formar profissionais atualizados 

a partir de técnicas modernas, profes-
sores qualificados e processos inova-
dores. A sustentabilidade também é 
nossa marca, pois sempre procuramos 
trabalhar com produtos de baixo teor 
químico, cuja finalidade é preservar as 
pessoas e o meio ambiente”, afirma 
Daiane Leite, proprietária do Instituto. 
“Também motivamos o trabalho 
em equipe para atingir o resultado 
final positivo. Nossa missão é formar 
profissionais qualificados, capazes 
de se tornarem empreendedores do 
seu próprio negócio ou de atuarem 
em empresas especializadas”, res-
salta Daiane Leite. O Instituto Mix 
de Profissões está localizado na Rua 
Capitão Antonio Parada, 85, Centro, 
Piedade. Outras informações: (15) 
3244-5551 ou (15) 99852-7798. 

Fotos: Divulgação

Curso de Habilitação para 
condução de Embarcações

Em funcionamento no município há 
cinco meses, a Escola e Despachante 
Náutico Camargo oferece cursos de ha-
bilitação para condução de embarcações 
de esporte e recreio – Arrais e Motonauta 
e Mestre Amador. Atualmente conta com 
duas turmas em andamento, no total 

de 18 alunos. Segundo o proprietário, 
João do Amaral Camargo, o setor está 
em crescimento. “Notamos um avan-
ço nesta área, visto que nossa região 
tem represas, lagos e rios. Estamos 
em contato com pessoas e empresas 
interessadas em regularizar sua situa-
ção cadastral com a Marinha do Brasil 
e assim poder navegar habilitado e 
com toda segurança que o curso dis-
ponibiliza ao participante”, destaca o 
proprietário.  Para participar do curso, a 
pessoa interessada precisa ter 18 anos 
de idade. A empresa ainda faz registro, 
transferência, segunda via de embar-
cações, entre outros serviços. A escola 
está localizada na Avenida Raimundo 
Nonato Leite, 451, Centro, Piedade. 
Outras informações: (15) 3344-1048 ou 
(15) 99722-8986. 

Cursos da NovaNett

Cursos do Instituto Mix

Cursos da Escola Náutica
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Café de Negócios

Palestra mostra os primeiros 
passos para iniciar seu negócio
O Café de Negócios do dia 27/4 

desenvolveu o tema Planejamento: 1° 
Passo para iniciar seu negócio. A palestra 
foi realizada no Auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da ACIP, e contou com a 
participação de comerciantes e pessoas 
interessadas em abrir a própria empresa. 

Fotos: J. A Comunicação

Com o objetivo de apresentar concei-
tos sobre a constituição de uma empre-
sa, o palestrante Eduardo Flud falou de 
assuntos como: O empreendedor e suas 
características, A identificação de suas 
oportunidades e Principais pontos de 
planejamento do seu negócio. 

A palestra foi promovida por meio 
de parceria entre a ACIP, Posto Sebrae 
Piedade, prefeitura, COFARP e FAESP.

Palestrante apresenta técnicas de planejamento 

Profissionais de diversos segmentos participam do evento promovido na ACIP; após palestra foi servido um café da manhã
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Palestras

Palestra O Melhor Vendedor do Mundo 
é recorde de público na ACIP
Aproximadamente 150 profissionais 

da área de vendas do comércio pie-
dadense lotaram o auditório “Helmut 
Kurt Schneider”, da ACIP, para assistir a 
Palestra Stand-up: “O Melhor Vendedor 
do Mundo”, ministrada pelo palestrante 
Edson Santos. 

O evento ocorreu no dia 5/5 e foi 
promovido por meio de parceria entre 
a Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) e a empresa Alavanca 
(Desenvolvimento de Pessoal e Vendas).  
A palestra, que teve motivação, entusias-
mo e descontração, foi muito elogiada 
pelos participantes.  

Fotos: J. A Comunicação

Palestra foi muito elogiada pelos participantes; o auditório permaneceu lotado do início ao fim do evento. 

Edson Santos é um dos mais res-
peitados especialistas em vendas no 
país. Estudou cibernética social, artes, 
especializou-se no comportamento hu-
mano e também em técnicas de vendas. 
Psicanalista formado pela sociedade 
brasileira de psicanálise integrativa, 
com especialidade em terapia de re-
gressão de memória. Autor dos Livros: 
“Regressão de Memória-A Cura das do-

enças psicossomáticas sem uso de me-
dicamentos”; “Cuidado livro proibido”; 
“O poder do convencimento”; “Falando 
de vida e poesia de amor”; “Viagem de 
Cura Interior” e “Radiografia interior”. 

Realizou pesquisas nos países do 
Mercosul e Estados Unidos, tendo ex-
periência de 20 anos em todos os níveis 
funcionais da empresa, proporcionando 
um trabalho atualizado. Os trabalhos do 

conferencista já tiveram apoio de mais 
de 900 entidades, entre Associações 
Comerciais, CDL’s e Sindicatos do 
Comércio constituindo-se em um 
dos melhores trabalhos em Vendas e 
Comportamento Humano no Brasil, 
assistido por mais de 1.200.000 pessoas 
em todo o país, vem obtendo muito 
êxito pela clareza, forma irreverente e 
inédita das apresentações.
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Comércio

Campanha do 
Dia das Mães da 
ACIP impulsiona vendas 
no comércio 
Com a participação de aproximada-

mente 60 lojistas, a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) promoveu 
a Campanha do Dia das Mães - “Minha 
Mãe é uma Rainha”, que ocorreu no pe-
ríodo de 20 de abril a 9 de maio. Esta foi 
mais uma ação que teve como objetivo 
impulsionar as vendas no comércio local. 
Contou com grande divulgação na mídia 
(jornais, rádio, outdoors, redes sociais, 
banners, sites e faixas) e contribuiu para o 
aumento de consumidores em Piedade. 
Alguns comerciantes avaliam que as 
vendas foram iguais ao mesmo período 
do ano passado. Já outros afirmam que 
houve crescimento na comercialização 
de seus produtos. 

“Mesmo diante de uma situação 
econômica instável que o país vive 
recentemente, a Associação manteve 
o compromisso de sempre estar ao 
lado do comerciante, com ações que 
impulsionem o movimento nas vendas. 
No geral, avaliamos que o comércio 
teve um resultado positivo”, afirma o 
presidente da ACIP, José Fernando Rosa 
Maciel. “Paralelo à Campanha, continu-
amos com o slogan Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro, como forma de lembrar o 
consumidor a importância de comprar 
em nossa cidade”, destaca. 

Os prêmios e brindes da Campanha 
do Dia das Mães foram sorteados na 
Praça Coronel João Rosa (Matriz), no dia 
9/5. O público participou da Roleta da 
Sorte e assistiu a atração musical ofere-
cida pela Diretoria Municipal de Cultura. 
Por meio de parceria com a ACIP, tam-
bém houve sorteio de cursos da Escola 
Técnica Estadual (Etec) de Piedade. Outra 
iniciativa da Associação que chamou a 
atenção de todos, foi o sorteio de cami-
setas confeccionadas com o slogan Eu 
Amo Piedade, contendo estampas de 
fotos de pontos turísticos do município. 

Comerciantes 
falam do crescimento 
nas vendas
A gerente da Loja Diana, Tânia 

Cristina, afirma que o estabelecimento 
comercial teve aumento nas vendas. 
“Comparado ao mesmo período do ano 
passado, conseguimos vender muito 
bem, cerca de 25% a mais. 

A campanha da ACIP foi muito boa 
e obtivemos ótimos resultados”, confir-
ma. “Além disso, a Associação sempre 
nos orienta sobre as palestras e eventos 
de capacitação, o que ajuda muito nossa 
empresa. Neste período de vendas do 
Dia das Mães, por exemplo, nossas ven-
dedoras trabalharam ainda mais pelos 
clientes por terem participado de cursos 
na ACIP”, disse a gerente.

 O gerente da Sinhá Moça, João 
Prudente, ressaltou que as vendas tam-
bém foram boas. “A loja permaneceu 
aberta um pouco além do horário nor-
mal para conseguirmos mais vendas. 

A empresa, no geral, teve variações 
de crescimento nas vendas em relação 
ao Dia das Mães, ficando entre 5% e 
15% de 2014 para 2015, variando de 
região para região”, explicou o geren-
te. “A Campanha valorizou a venda na 
nossa cidade desde o slogan Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro, mas o carro 
chefe foram os cupons que ofereceram 
prêmios para os clientes que, às vezes, 
compravam até um pouco mais para 
poder concorrer”, menciona. 

 “A Acip tem sempre apoiado o co-
mercio local oferecendo cursos de capa-
citação. Inclusive as nossas vendedoras 
participaram de um curso gratuito que 
melhorou muito nosso atendimento”, 
completa. 

Entrega de prêmios da Campanha na ACIP

Brinde da Campanha entregue pelo Presidente da ACIP 

Público prestigia sorteio na Praça da Matriz

Vice-presidente da ACIP repassa brinde ao ganhador

Gerente Comercial e presidente da ACIP entregam presente

Evento conta com apresentação musical

Fernando Maciel sorteia camiseta “Eu Amo Piedade”
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Ganhadores da Campanha do Dias das Mães 2015 
Nome    Prêmio   Comércio

Francisco de Assis Dias de Oliveira  TV 50 polegadas  MHHESS Comercial
Dayse Aparecida Gomes  Kit Rainha   Tik Tak
Guiomar Martins Oliveira  Kit Rainha   Cotianos Supermercado 
Dulce Helena Fidelis Mendes  R$ 300 em vale compras Comercial Jimenez
Regina de Jesus Lima   R$ 300 em vale compras Moreira Supermercados
Suzana Lopes da Costa   R$ 300 em vale compras Ci Mendes Mat. P/ Construção
Luiz Carlos Alves   R$ 300 em vale compras Cotianos Supermercado
Maria de Jesus Cordeiro  R$ 300 em vale compras Lojas Diana
Davina A. Barros   R$ 300 em vale compras Cotianos Supermercado
Edson Leite Furquim   R$ 300 em vale compras Posto do Sérgio
José Luiz Mariano   R$ 300 em vale compras Jumaf
Maikon D. Furquim   R$ 300 em vale compras Posto do Sérgio
Cecilia Filomena Bernardo  R$ 300 em vale compras Posto do Sérgio

O presidente da ACIP, José Fernando 
Rosa Maciel entregou os prêmios da 
Campanha do Dia das Mães – “Minha 
Mãe é uma Rainha”, na própria sede da 
Associação, no dia 15/5. “Parabenizo 
todos os ganhadores. Continuem pres-
tigiando o comércio da nossa cidade”, 
destaca o presidente. 

Ganhadores elogiam campanha
Maria Aparecida Gomes foi retirar 

o prêmio para a filha Dayse Aparecida 
Gomes, ganhadora de um Kit Rainha. 
“Minha filha não pôde estar aqui hoje, 
mas gostou muito de ser sorteada. 

A ACIP está de parabéns e deve sem-
pre continuar realizando campanhas no 
comércio”, menciona Maria, moradora do 
bairro Goiaba. Maria de Jesus Cordeiro 
estava com a sorte grande. Pediu para 
o neto, Luan Cordeiro, preencher cinco 
cupons que havia retirado em uma loja, 
mas apenas um foi preenchido e deposi-
tado na urna. 

Entrega de prêmios da Campanha na ACIP

Foi o suficiente para Maria de Jesus 
ganhar um vale compras no valor de 
R$ 300,00. “Moramos em Tapiraí, mas 
sempre compramos em Piedade e parti-
cipamos das campanhas promovidas na 
cidade”, comenta a sortuda. 

Francisco de Assis Dias de Oliveira, 
morador do Bairro Roseira, foi o ganha-
dor da TV de 50 polegadas. É a terceira 
vez que ele participa de uma campanha 
da ACIP. “Não tinha uma TV deste ta-
manho em casa, estou muito contente 
de ser sorteado. Concorri com apenas 
quatro cupons”, comenta. “Este tipo de 
ação da ACIP incentiva o consumidor a 
comprar no município. Eu já penso em 
garantir meu cupom assim que for lança-
da a Campanha do Dia dos Pais”, finaliza.

Todos os ganhadores da Campanha do Dia das Mães recebem prêmios entregues pelo presidente da ACIP 

Avisado pela Fan Page da ACIP
Maikon Furquim, ganhador de um 

vale compras de R$ 300,00, ficou surpre-
so ao ver seu cupom postado na Fan Page 
da ACIP. A Associação postou o cupom 
após tentar entrar em contato com o ga-
nhador via telefone por inúmeras vezes, 
mas sem obter retorno. A ideia deu certo 
e em menos de 24 horas Maikon tomou 
conhecimento e foi rapidamente na sede 
da Associação retirar o prêmio.

Fotos: J. A Comunicação
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Eventos

Presidente da ACIP prestigia 
abertura da Festa do Kaki Fuyu
O presidente da ACIP, José Fernando 

Rosa Maciel, participou da abertura 
da Festa e Exposição do Kaki Fuyu de 
Piedade, no dia 15/5, na Associação 
Cultural e Esportiva de Piedade (ACEP) 
- Kai Kan. Na ocasião, prestigiaram o 
evento o secretário estadual de Turismo 
Roberto de Lucena, a deputada Estadual 
Maria Lúcia Amary, a prefeita Maria 
Vicentina, o presidente da Associação 
Cultural e Esportiva de Piedade (ACEP) 
Hideo Nakajima, representantes de 
entidades e associações, entre outras 
autoridades municipais e regionais. 

Fotos: J. A Comunicação

Presidente da ACIP estava acompanhado do secretário estadual de Turismo Roberto de Lucena, da prefeita 
Maria Vicentina e da Deputada Maria Lúcia. Abaixo, o presidente da ACEP - Kai Kan,  Hideo Nakajima

Mais de 50 mil pessoas passaram pela Festa
O presidente da ACEP, Hideo Nakajima, informou que a Festa e Exposição do 

Kaki Fuyu atraiu 55 mil pessoas no período de 15 a 19 de maio. “Mais uma vez o 
evento foi um sucesso, atraindo a população e turistas de várias cidades da região 
e do Estado de São Paulo”, destacou. A ocasião também comemorou os 175 anos 
de Piedade. O evento foi realizado por meio de parceria entre ACEP, prefeitura e 
Associação dos Produtores de Caqui. 
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Eventos

Empresários do município
participam da Agrishow
Junto com 43 empresários e po-

tenciais empreendedores agrícolas do 
município, o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
José Fernando Rosa Maciel, participou 
do Agrishow 2015, realizado em Ribeirão 
Preto, no dia 30/4. 

A viagem ao evento foi organizado 
pelo Posto Sebrae de Piedade, por meio 
das agentes Rafaele Cecilia Torqueti de 
Camargo e Irene Vieira da Costa Rosati.  
“O objetivo foi levar os empresários para 
obter conhecimento dos avanços tec-
nológicos disponíveis no mercado para 
micro e pequenos empresários agrícolas 
com a visão de expansão futura para seus 
negócios”, destacaram as agentes. 

A Agrishow é uma das maiores 
e mais completas feiras de 
tecnologia agrícola do mundo

A Agrishow é idealizada pelas prin-
cipais entidades ligadas, direta e indi-
retamente, ao agronegócio brasileiro, 

como Abag – Associação Brasileira do 
Agronegócio, Abimaq – Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, Anda – Associação 
Nacional para Difusão de Adubos, Faesp 
– Federação da Agricultura e Pecuária do 
Estado de São Paulo e SRB - Sociedade 
Rural Brasileira, a Agrishow é organizada 
pela BTS Informa. 

É a única feira do Brasil que conta com 
a presença de pequenos, médios e gran-
des fabricantes expondo. Na Agrishow é 
possível encontrar uma enorme varieda-
de de produtos e serviços que atende a 
todos os produtores rurais, não importa 
o tamanho da sua propriedade e cultura. 
Um ambiente de atualização profissional, 
lançamentos, divulgação das próximas 

tendências do setor e onde grandes 
tecnologias são de fato demonstradas 
durante o evento. 

É onde o produtor rural 
encontra tudo o que precisa

Em 2015 reuniu, em seus 440.000 m2 
de área, 800 marcas em exposição e 160 
mil visitantes em busca por novidades 
e tendências do agronegócio. Além da 
exposição, a feira conta com 100 hectares 
de área para as demonstrações de campo. 
Nesse espaço, os visitantes têm a opor-
tunidade de visualizarem no campo as 
grandes máquinas agrícolas em ação, bem 
como diversas culturas, como café, cana, 
feijão, milho e muito mais.

                    Fonte - www.agrishow.com.br/pt/

Fotos: J. A Comunicação

Empresários do município participam da viagem Carlos Kawakami, Fernando Maciel e Ico
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Criatividade e fortalecimento 
das empresas são assuntos debatidos 
no Café de Beleza 
Como fortalecer sua empresa de be-

leza em tempos de crise. Este foi um dos 
assuntos apresentados aos participantes 
do Café de Beleza, realizado no dia 25/5, no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da ACIP.  
O palestrante do Sebrae, Davi Paunovic, 
desenvolveu o tema Administração 
Competitiva nos Serviços Beleza. 

Cerca de 50 profissionais do setor 
compareceram no evento. O consultor 
mostrou algumas das estratégias que 
os comerciantes podem adotar para 
superar o atual momento econômico 
do país. Falou sobre a importância de 
conquistar cada cliente e criar ambien-
tes que possam chamar a atenção do 
consumidor. “Precisamos ser criativos 

para superar este momento delicado 
da nossa economia. É necessário iden-
tificar os clientes para diferenciar ações 
da concorrência”, ressalta.  “Outro fator 
relevante são os contatos e conexões 
com os profissionais, o que tornam as 
empresas mais fortes”, menciona.  Davi 
respondeu questões dos participantes 
sobre serviços na área. “A mudança é 

inevitável, o crescimento é opcional”, 
diz. Ao final da palestra, foi servido um 
delicioso café da manhã, onde todos 
puderam trocar ideias e conhecer os 
trabalhos. Também foi sorteada uma 
cesta com produtos de beleza.  O Café 
de Beleza é promovido por meio de par-
ceria entre a ACIP, Faesp, Cofarp e Posto 
de Atendimento do Sebrae Piedade. 

Fotos: J. A Comunicação

Palestrante Davi mostra estratégias para fortalecer o setor de beleza; compareceram no evento 
as agentes e gestora do Sebrae Posto Piedade e o gerente comercial da ACIP
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Agricultura / Economia

Você sabia? Confira algumas 
curiosidades do setor agrícola 
Agricultura 
conservacionista

A agricultura conservacionista 
é aquela cujos princípios são a co-
bertura permanente, o revolvimen-
to mínimo do solo e a rotação de 
culturas de forma a evitar a erosão 
e recuperar propriedades físicas e 
químicas do solo.

                                                         Fonte: Rede Agro

Boas Práticas 
Agrícolas

As Boas Práticas Agrícolas (equivalente 
ao termo em inglês Best Management 
Practices- BMPs) são um conjunto de prin-
cípios, normas e recomendações técnicas 
aplicáveis na produção, processamento 
e transporte de alimentos, orientadas 
a assegurar a higiene, a saúde humana 
e o meio ambiente, mediante métodos 

ecologicamente seguros, higienicamente 
aceitáveis e economicamente fatíveis. 

Práticas agrícolas que contribuem 
para redução de gases de efeito estufa 
(GEE), no setor agropecuário, são uma 
categoria de Boas Práticas Agrícolas. 
Dentre elas, pode-se destacar o plantio 
direto, manejo de resíduos e de nutrien-
tes em plantações e em pastos, inun-
dação rasa e manejo de nutrientes no 
plantio de arroz, e restauração de solos 
degradados.                                                        Fonte: FAO

Sped Contábil deve ser enviado até 30 de junho, 
assinado com e-CPF A3, alerta Boa Vista SCPC

Todas as empresas que utilizam 
o sistema de Lucro Presumido ou de 
Lucro Real, e as cerca de 300 mil orga-
nizações sociais sem fins lucrativos do 
País (números da Associação Brasileira 
de Organizações Não Governamentais 

– ABONG) deverão entregar ao fisco, 
até o dia 30 de junho de 2015, os ar-
quivos eletrônicos relativos ao Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED), 
também chamado de Escrituração 
Contábil Digital (ECD), referente ao 
exercício de 2014. A Boa Vista SCPC, 
fornecedora de certificados digitais, 
lembra que a transmissão das infor-
mações em versão eletrônica dos 
livros de escrituração mercantil anual 
requer o uso de certificado digital 
e-CPF A3 válido. A entrega do Sped 
Contábil no prazo indicado é uma 
determinação da Receita Federal. 
As sociedades simples e as micro-
empresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional 

estão dispensadas desta obrigação. 
Conforme Instrução Normativa DNRC 
no 107/08, o Livro Digital deve ser 
assinado somente com certificados 
digitais e-CPF do tipo A3, padrão 
Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil). 

Não há um número limite de sig-
natários. Mas é preciso atenção, já 
que o Programa Validador e Assinador 
(PVA) do Sped Contábil não aceita 
procuração eletrônica e só permite 
que o contabilista assine após todos 
os representantes da empresa lista-
dos no registro J930.  

 Leia matéria completa acessando 
 o Site www.boavistaservicos.com.br



Comércio

Lojistas estão otimistas e esperam 
vender mais no Dia dos Namorados

Os lojistas estão otimistas e acreditam 
em crescimento nas vendas neste perío-
do que antecede o Dia dos Namorados, 
comemorado em 12 de junho. A expec-
tativa é de que o aumento nas vendas 
seja de, em média, 5% em relação ao 
mesmo período do ano passado. “Nos 
surpreendemos com as vendas do Dia 
das Mães e estamos esperançosos com 
o movimento”, destacam. “Como é tra-
dição, a maioria das pessoas ainda não 
comprou o presente e as vendas come-
çam uns quatro dia antes”, comentam.  

Já outros comerciantes estão mais 
cautelosos diante da atual crise econô-
mica do país. “Esperamos vender, pelo 
menos, igual ao mesmo período do ano 
passado”, ressaltam. Alguns dos itens 
mais procurados neste período são ar-
tigos para presentes, calçados, blusas, 
vestidos, calças jeans e perfumes.   Expectativa é de aumentar o movimento no comércio nos próximos dias

Foto: J.A Comunicação


