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Comércio avareense atrai milhares de pessoas no Natal
Além dos moradores, muitos turistas foram até Avaré que é polo comercial da região para efetuar suas compras

O comércio avareense há 
muitos anos é o mais aquecido 
da região, que abrange diversos 
municípios, com seus moradores 
indo muitas vezes até Avaré para 
efetuar suas compras e esse ano 
não foi diferente e as vendas de 
Natal surpreenderam mais uma 
vez pelo volume. 

Além de ser polo comercial e 
contar com muitas lojas de estru-
turas invejáveis, outro fator que 
foi providencial para o sucesso 
deste ano foi à duplicação da SP-
255, que foi inaugurada recente-
mente, gerando cerca de 1.500 
empregos diretos e indiretos na 
região. Até o vice-governador do 
Estado, Márcio França ressaltou 

que essa obra traria muitos frutos 
para Avaré e desenvolvimento 
num modo geral.

Segundo Cassio Jamil, pre-
sidente da Associação Comer-
cial, Industrial e Agropecuária 
de Avaré (Acia), uma série de 
fatores influenciou no sucesso 
deste ano. “Avaré é um polo 
comercial da região. As pesso-
as vêm fazer compras em Avaré 
pelo que o comércio oferece 
em termos de opção, de pre-
ços, de competitividade, en-
fim, o comércio de Avaré tem 
a estrutura de um comércio de 
cidade grande”, destacou. 

Ele frisou que as vendas aten-
deram às expectativas da asso-

ciação. “Pode ter comerciante 
que não tenha atingido as ven-
das que pretendia, porém consi-
derando como um todo, levando 
em consideração o aumento no 
número de lojas, e o incremento 
nas vendas daqueles mais agres-
sivos no mercado, certamente 
houve um aumento considerá-
vel”, explicou.

Sobre a influência da campa-
nha Natal Sempre Presente ele 
explica que toda ação assim tem 
como objetivo atrair clientes tanto 
da cidade como da região, e isso 
a campanha certamente conse-
gue fazer. “Não há um shopping 
ou um grande centro comercial 
que não faça sua campanha. Um 

ponto importante que o consumi-
dor deve fazer, e temos insistido 
muito nisso, é dar preferência 
para as empresas que partici-
pam da campanha, pois são es-
sas empresas que viabilizam as 
campanhas e, quanto mais em-
presas participarem, melhor será 
a premiação e também é uma 
forma do empresário premiar o 
seu cliente. Cada vez mais vamos 
trabalhar no sentido de fazer com 
que as pessoas prefiram comprar 
nas lojas participantes das campa-
nhas”, ressalta.

Cassio diz que para o ano se-
guinte tem a expectativa que haja 
a maior participação das pessoas 
na campanha, até para atestarem 

a lisura com que é feito o sorteio.
O presidente conta que Avaré 

consegue manter seu comércio 
aquecido o ano todo. “Devido à 
conjuntura econômica tem feito 
com que todos estejam passan-
do por momentos difíceis, mas 
certamente Avaré pelas carac-
terísticas do seu comércio, que 
atende a uma região que tem 
quatro vezes a população da 
cidade, um incremento com as 
pessoas que fazendo turismo 
também são consumidores em 
potencial, além de uma atuação 
forte da Acia no sentido de pro-
teger a economia local, tudo isso 
faz com que a crise seja sentida 
de forma mais amena do que nas 
demais localidades”, revela.

Para finalizar Cassio e a equipe 
da Acia deixam uma mensagem 
de otimismo para o ano de 2018. 
“Além de se estar esboçando uma 
reação na conjuntura econômica, 
estaremos trabalhando de forma 
mais firme visando criar condi-
ções para que nossa economia 
se fortaleça cada vez mais, prin-
cipalmente atuando de forma 
bastante agressiva para que nossa 
cidade se firme, cada vez mais, 
como o grande polo comercial da 
região. Temos planos ousados, e 
tentaremos colocá-los em prática, 
para que, ao final do próximo ano 

tenhamos realmente o que come-
morar”, finaliza.

SORTEIO 
O sorteio da campanha Natal 

Sempre Presente da Acia acon-
tece no dia 20 de janeiro de 
2018 com muitos prêmios, que 
somados ultrapassam a cifra de 
R$ 100 mil.

Serão sorteados 10 vales-
-compra no valor de R$ 500,00, 
uma bolsa de estudos na Facul-
dade Eduvale, um Toyota Ethios, 
além de R$ 1 mil para o vende-
dor do cupom premiado do car-
ro e uma viagem para o lojista, 
no valor a uma semana de hos-
pedagem com café da manhã 
em hotel quatro estrelas com 
acompanhante. 

Comércio avareense tem atraído milhares de pessoas para a cidade Turistas e munícipes mantém o comércio avareense aquecido durante todo ano
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