
COMERCIANTES LOCAIS ESTÃO AJUDANDO FINANCEIRAMENTE NA AQUISIÇÃO DOS

GUARDA-CHUVAS QUE SERÃO MANTIDOS PERMANENTEMENTE DECORANDO O ESPAÇO 

SINCOMÉRCIO NEWS

Alto Alegre-Avanhandava-Barbosa-Bento de Abreu-Braúna-Bilac-Brejo Alegre-Clementina-
Coroados-Gabriel Monteiro-Glicério-Guaiçara-Guararapes-Lavínia-Luiziânia-Mirandópolis-

Penápolis-Piacatu-Promissão-Rubiácea-Santópolis do Aguapeí-Valparaíso
26 DE NOVEMBRO DE 2021

Boletim Semanal

Calçadão recebe decoração com guarda-chuvas coloridos

onde têm loja instalada podem 

e n t r a r  e m  c o n t a t o  c o m  o 

Sincomércio e obter informações, 

que serão disponibilizadas pela 

funcionária Ana Cecilia Meirelles 

Fernandes, ou com a ACE e falar 

com Francys Henrique Arisa 

Castilho. Após o nal do ano, a 

decoração com guarda-chuvas será 

mantida, sendo mais um atrativo do 

Calçadão.

Iluminação
O  a c e n d i m e n t o  o  c i a l  d a 

iluminação de nal de ano em 

Penápolis está previsto para 1º de 

dezembro, quando será aberta a 

“Aldeia do Papai Noel”, instalada 

na praça Dr. Carlos Sampaio Filho.
O comércio passará a funcionar 

em horário especial no dia 10, com a 

chegada do Papai Noel no Santuário 

São Francisco de Assis, onde 

também haverá um presépio em 

tamanho real, com trenó e renas.
Outra atração da campanha 

“Natal dos Sonhos” será o projeto 

“Sonho Iluminado”, que consiste 

em um show de luzes que será 

exibido três vezes por noite, durante 

15 minutos, também no santuário.

Comerciantes estão ajudando 

nanceiramente para a aquisição de 

guarda-chuvas coloridos que serão 

instalados no Calçadão da rua Dr. 

Mário Sabino, em Penápolis, como 

parte da decoração especial do 

comércio de nal de ano.
O projeto denominado “Sonho 

Colorido” faz parte da campanha 

“Natal dos Sonhos”, que irá decorar 

a região central e praças em diversos 

bairros da cidade.
A ação é uma parceria do 

Sincomércio (Sindicato do Comércio 

Varejista), ACE (Associação Comer-

cial e Empresarial) e Prefeitura, que 

é a responsável pela instalação da 

decoração. Ao todo, serão instalados 

pelo menos 550 guarda-chuvas 

coloridos no Calçadão, com o obje-

tivo de deixar o espaço ainda mais 

atraente e convidativo aos consu-

midores que farão as compras de 

nal de ano.
Vários comerciantes com esta-

belecimentos instalados nessa rua 

conrmaram participação na 

campanha, ajudando a nanciar a 

compra de guarda-chuvas: Dro-

garia Popular, Claro, NoteCell, Gato 

Preto, FarmaViva, Central Celular, 

Livraria Sophia, Doce Mel, Objeti-

va, Super Fácil Financeira, Sabor 

Ideal, Auto Posto Caneco de Ouro, 

Omar Joias e Café Black.
Outras empresas e entidades 

também aderiram à campanha, 

ajudando com recursos, e os 

comerciantes interessados em 

colaborar com a decoração na área 
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