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PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR SERÁ PARA PRESENTES COM VALORES ENTRE R$ 50,00 E R$ 150,00

O comércio de Penápolis não 
terá funcionamento especial para a 
venda do Dia dos Pais, comemorado 
no próximo domingo (14), porém, no 
sábado, o atendimento será esten-
dido até às 14h. Normalmente as 
lojas encerram o atendimento às 13h 
aos sábados na cidade.

“Nós comerciantes estamos 
conantes nas vendas nesta data, 
que também é importante para os 
lojistas, e acreditamos que estender 
o funcionamento do comércio em 
mais uma hora será suciente para 
atender os consumidores, sem so-
brecarregar os colaboradores”, co-
menta o presidente do Sincomércio, 
Júlio Galinari.

Ele explica que a inação deixou 
de subir, como nos últimos meses e, 
com a queda nos preços, princi-
palmente dos combustíveis, as 

pessoas acabam cando mais 
conantes para irem às compras. 
“As pessoas não vão deixar uma 
data tão importante passar em 
branco e certamente irão às 
compras”, argumenta.

Intenção
Pesquisas divulgadas nesta 

semana apontam que o percentual 
de consumidores que pretende 
comprar presentes no Dia dos Pais 
aumentou. A preferência do con-
sumidor será para presentes com 
valores entre R$ 50,00 e R$ 150,00.

Mesmo com as diversas op-
ções para compras online, a maio-
ria dos consumidores pretendem 
comprar os presentes presen-
cialmente, muitas delas optando 
pelos pequenos estabelecimentos, 
ainda que boa parcela irão às 
grandes lojas de rede.

Os presentes mais citados con-
tinuam roupas, calçados e acessó-
rios, perfumes e relógios. O inte-
resse por equipamentos digitais 
como celular, computador, notebook 
e tablets está menor, devido à queda 
na renda, consequência do desem-
prego, da inação e do encare-
cimento do crédito.

Outro setor que deve ver o 
movimento crescer nos próximos 
dias serão o de alimentação, como 
bares e restaurantes e lojas de 
chocolate. “Tenho certeza que os 
lojistas de Penápolis estão atentos e 
saberão atender as necessidades 
dos clientes que irão às compras 
para o Dia dos Pais”, conclui 
Galinari.

O Sincomércio de Penápolis 
sedia nesta semana, mais um 
plantão para renovar ou adquirir a 
carteirinha do SESC. A credencial 
dá direito a participação em cursos, 
apresentações culturais, colônias 
de férias, atividades esportivas, 
serviços de saúde, excursões, entre 
outros. 

Horário de atendimento:
Terça (9): das 13h às 20h
Quarta (10):  das 8h às 16h


	Página 1

