
Comércio de Penápolis sorteará R$ 10 mil em
vales-compras do Dia das Mães

Vendas no varejo avançam e interrompem sequência de 5 quedas
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PROMOÇÃO PARA COMEMORAR A DATA VAI SORTEAR DEZ VALES-COMPRAS
DE R$ 1 MIL PARA QUEM COMPRAR NAS LOJAS PARTICIPANTES

O Sincomércio e a ACE 
(Associação Comercial e Em-
presarial) lançaram nesta 
semana, a Campanha “Minha 
mãe é nota 1.000, que irá 
sortear dez vales-compras no 
valor de R$ 1 mil cada para os 
consumidores que zerem 
s u a s  c o m p r a s  n a s  l o j a s 
participantes.

A  ação  tem apo io  do 
Garden Shopping e tem como 
objetivo incentivar as vendas 
nessa data, que é considerada 
a segunda melhor do ano para 
os lojistas. O sorteio será 
realizado em 11 de maio e os 
comerciantes ainda podem 
aderir à promoção, adquirindo 
as cotas no Sincomércio.

O indicador da Boa Vista de 
Movimento do Comércio apontou 
alta de 0,6% entre os meses de 
janeiro e fevereiro na série de 
dados dessazonalizados. O levan-
tamento acompanha o desem-
penho das vendas no varejo em 
todo território nacional.

As vendas no varejo ganharam 

“Ficamos muito felizes em 
poder voltar a promover a 
campanha do Dia das Mães 
após dois anos de pandemia. 
Juntos vamos fazer dessa 
data um grande sucesso”, 
comenta o presidente do 
Sincomércio, Júlio Galinari.

Ele argumenta que a mãe 
é uma gura tão valiosa em 
nossas vidas, que merece ser 
presenteada por tudo o que 
representa e que fez por nós. E 
quem comprar nas lojas par-
ticipantes terão a oportu-
nidade de também serem 
presenteados com um dos 
vales-compras de R$ 1.000,00 
que poderá ser gasto nas lojas 
participantes.

Cupons devem ser retirados nas lojas participantes
da promoção e sorteio será no dia 11 de maio 

um pouco de fôlego e interromperam 
uma sequência de cinco quedas con-
secutivas na mesma base de compa-
ração, o que não signica que o cená-
rio melhorou. Na comparação dos tri-
mestres móveis terminados em feve-
reiro e novembro, houve queda de 
1,9%.

Quando analisados os resultados 

da série original, houve retra-
ção de 1,6% na comparação 
interanual.

Mas o resultado acumu-
lado em 12 meses, que passou 
para o campo positivo em 
janeiro, praticamente “andou 
de lado” e agora marca 
estabilidade (0,0%).
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