
Comércio de Penápolis funciona em horário estendido neste sábado

Feira do Empreendedor terá rodadas de negócios virtuais para diversos segmentos

Código de Defesa do Consumidor faz aniversário neste sábado
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Entre os dias 23 e 27 de outubro, 
acontece a Feira do Empreendedor 
2021 de forma totalmente on-line, gra-
tuita e com uma ampla programação 
que inclui a realização de rodadas de 
negócios virtuais. A expectativa do 
Sebrae é que mais de 300 micro e 
pequenas empresas se reúnam no 
ambiente da feira para negociar seus 
produtos e serviços com compradores 

O Código de Defesa do Consumi-
dor completa 31 anos neste Sábado 
(11). Considerada uma das legis-
lações mais avançadas do mundo, o 
CDC trouxe mais equilíbrio às re-
lações de consumo e busca garantir o 
respeito à dignidade, saúde e segu-
rança do cidadão, a proteção de seus 
interesses econômicos e a melhoria 

O comércio de Penápolis está realizando a sua 
Semana do Consumidor e neste Sábado (11) as lojas 
funcionarão em horário estendido, com atendimento 
previsto até às 16h. É uma boa oportunidade para os 
lojistas se desfazer dos estoques após longo período de 
pandemia e incentivar as vendas.

As lojas participantes da Semana do Consumidor 
poderão oferecer descontos que variam de 10% a 60%. 
Mas atenção: mesmo com o retorno total das atividades, 
o Sincomércio reforça que é preciso manter todos os 
cuidados para prevenir a transmissão do coronavírus, 
inclusive entre os funcionários. Todos devem car 
atentos ao distanciamento, à disponibilização de álcool 
gel e ao uso obrigatório de máscara facial. Decore sua 
vitrine e boas vendas!

nacionais e internacionais. Conside-
rada a maior feira de empreende-
dorismo do mundo, o evento é uma 
oportunidade para os donos de pe-
quenos negócios encontrarem par-
ceiros e se relacionarem com o 
mercado dentro e fora do país.

As rodadas de negócios serão 
realizadas dentro do ambiente vir-
tual da plataforma Sebrae Expe-

rience, desenvolvida com uso de 
tecnologia 3D, de fácil acesso e nave-
gação dos participantes. Os agenda-
mentos serão realizados previamente 
para os inscritos, sem possibilidade 
de entrar na hora. Para os compra-
dores nacionais, as rodadas aconte-
cerão entre 23 e 25 de outubro. Nos 
dias 26 e 27 de outubro será a vez dos 
compradores internacionais.

da sua qualidade de vida.
Desde o início da pandemia, 

além do trabalho feito regular-
mente pela instituição, equipes do 
Procon-SP têm atuado scalizando 
práticas abusivas e realizando 
operações junto com a Polícia e a 
Vigilância Sanitária para assegurar 
o cumprimento das determinações 

do Governo do Estado. 
Apesar de completar 31 anos, o 

Código de Defesa do Consumidor se 
mantém com a mesma redação e 
não precisa ser trocado pelo lojista. 
O Sincomércio lembra que é obriga-
tório manter um exemplar no estabe-
lecimento e que tem unidades 
disponíveis para oferecer.
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