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Em Manaus, lojas anunciam descontos de até 70%

A tendência do comercio é perder faturamento no
período das férias, Carnaval e retomada escolar
Após as festividades de final de ano, já tem muitos consumidores de olho nas
tradicionais liquidações de janeiro. Nessa época, tem gente que aproveita os preços
baixos para comprar diversos produtos para casa, renovar o guarda roupa ou trocar de
aparelho telefônico. Para tentar reverter os números negativos e conquistar mais
compradores, muitas lojas investem em promoções exclusivas, descontos de até 70% e
facilidades na hora de pagar.
Infelizmente, as vendas de Natal foram consideradas fracas no comércio com projeção
de queda no faturamento de 3% e alguns lojistas amargaram recuo de até 30% no
período natalino. Segundo o vice-presidente da Federação do Comércio do Amazonas
(Fecomércio), Aderson Frota, a maioria das lojas recorrem as promoções pós-natal
visando renovar seus estoques para o novo ano. “Os lojistas fazem promoção para atrair
os clientes e muitos dos produtos que entram em liquidação são para não perderem a
sequência das vendas. É um bom momento para quem esperou essas ofertas para
comprar”, disse.

Frota comenta que a tendência do comercio é perder faturamento no período das férias,
Carnaval e retomada escolar. “Quem não está dentro desse circuito de vendas,
naturalmente vai ter queda nas vendas e e concentra nas liquidações, a grande saída no
período”, acrescenta.

De acordo com o gerente de marketing do Shop dos Pé, os preços baixos já estão sendo
praticados antes mesmo do fim de ano, diante das fracas vendas. Em dezembro, a rede
fez a campanha "Limpeza total Shop do Pé", com 20% de desconto em todos os
produtos. E a partir deste sábado, 7, se prepara para ofertar descontos de até 30% no
primeiro mês de 2017. "Mas apenas algumas lojas da rede estarão com descontos que
deve durar até os estoques acabarem. Esses produtos são da área feminina, masculina e
tênis que poderão ser parcelados em até 3 x sem juros", frisa. Segundo o gerente, em
breve toda a rede estará com a tradicional campanha de 'Volta as Aulas' e as
mercadorias ainda poderão ser parceladas em 10 vezes sem juros. Não há diferenciação
para a forma de pagamento.
Uma das maiores redes do país, a C&A também trouxe a liquida com até 60% de
descontos. A promoção já está valendo tanto no site da marca quanto nas lojas. O
descontão vale para peças selecionadas e deve durar até os estoques acabarem. "A C&A
sempre prepara promoções exclusivas e esse ano não poderia ser diferente. Inclusive, já
temos campanhas de sucesso como o Black Friday", informa a assessoria da rede.
Outra marca que preparou uma promoção exclusiva com descontos de até 40% é O
Boticário. Os descontos em mais de 400 produtos de perfumaria e maquiagem da marca
de beleza, serão válidos até 22 de janeiro em todo país. A empresa destaca o Floratta in
Blue Desodorante Colônia, que custa R$ 87,90 e está sendo vendido por R$ 79,90; a
Make B. Base Beauty Cushion que é R$ 149,00 e está R$ 119,90 e o Intense batom 330
loucuras, que passou para R$ 14,90.
De hoje (4) até o dia 31 de janeiro, a loja Ramsons vai realizar a campanha 'Estoque
Zero', com até 50% de desconto em produtos da linha de móveis. Na promoção, alguns
itens poderão ser parcelados em 10 vezes e outros somente pagamento a vista. Na
promoção exclusiva, quem quis.
Shoppings embarcam nas promoções
Os shoppings da cidade também trazem descontos e em algumas lojas, os preços caem
até 70%. No Manaus Plaza Shopping, de 03 a 15 de janeiro terá a segunda edição "Leva
Tudo Plaza". Confira algumas das lojas participantes e os descontos fornecidos: Darco
Modas descontos de 10 até 40% de descontos, a sapataria Feminina Par Perfeito de 10%
a 70% de desconto, Moda Jovem - loja Shape House com até 30%, a loja de acessórios
Ki Chik com descontos de 20% a 50%, Luda Dede Presentes com 30%, Comepi
Cosméticos com descontos de 10% a 30%, Giz Magic de 20% a 50%.
O clima de liquidação também já chegou ao Millennium Shopping. Cada lojista criou a
sua própria campanha ou aderiu à da franquia para incrementar as vendas e renovar o
estoque. Itens de diversos segmentos, entre eles, material escolar, óculos e vestuário
estão em ofertas.
Entre as lojas estão, a Bellas e Adore, onde os consumidores encontrarão a promoção
leve 4 e pague 3, enquanto na Ancolie e Kamilla, todas as peças estão com 20% de
desconto. E na Zinzane, Elegance e Feminina, os descontos podem chegar a até 50%.
Na Top Internacional, os produtos que estiverem identificados com o código vermelho
ganham 50% de desconto.
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Estão abertas as inscrições para Colônia de Férias do Sesc deste
ano

MANAUS - A Colônia de Férias do Serviço Social
do Comércio – Sesc está com inscrições abertas para a turma de 2017, podendo
participar crianças de 6 a 14 anos. As atividades vão acontecer de 16 a 20 de janeiro no
Sesc Balneário, no bairro Alvorada. Para dependentes de comerciários, as inscrições
serão no valor de R$ 250, para dependentes de usuários R$ 350 e para dependentes de
conveniados R$300. As inscrições podem ser feitas nas Centrais de Atendimento do
Sesc Centro e do Sesc Balneário.

Durante a colônia os participantes receberão três refeições diárias, que consistem no
lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, que já estão inclusas no valor da inscrição.
Após a inscrição, os colonos receberão o kit-colono (camisa, boné e squeeze), entregues
no primeiro dia da colônia. Estão previstas atividades esportivas, culturais e de lazer das
8h às 17h30, durante os cinco dias da colônia. As atividades oferecidas são as mais
variadas, vão desde jogos puramente recreativos e esportivos até brincadeiras que
estimulam o desenvolvimento cognitivo, a inteligência e o raciocínio rápido.
A grande sensação da Colônia de Férias do Sesc é a simulação de um programa de
auditório, onde os colonos têm a oportunidade de vivenciar provas como o Soletrando
(soletrar palavras ditas pelo mediador), Mega Senha (antônimo e sinônimo de palavras
pré definidas), Imagem e Ação (um integrante recebe uma carta para realizar uma
imitação para que o grupo possa adivinhar) e o famoso Torta na Cara (quiz de perguntas
e respostas onde o integrante que errar a resposta, recebe uma torta na cara do
oponente).
Brincadeiras tradicionais de criança também compõem as atividades, como queimada,
barra bandeira, batalhão, gato e rato, entre outras. Há também a Prova de Corrida de
Rua, onde é realizado um percurso balizado, fazendo transições para a piscina, o que
caracteriza uma prova de Duathlon. Entre os jogos e competições as crianças também
assistem à sessão de cinema. Além disso, ocorrem diversas outras atividades e
brincadeiras dentro e fora da piscina.
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Norte

SESC - AM realiza processo seletivo 2017
Vagas abertas são para cargos de nível fundamental
Por: Epifanio Santos

Publicado em 03/01/2017 - 18:47 - Atualizado em 03/01/2017 19:45h

Mediante lançamento de Edital 001/2017, o Serviço Social do Comércio no Amazonas (SESCAM) realiza processo seletivo para atender demanda em 2017. As vagas abertas são para nível
fundamental. Os aprovados e contratados serão lotados em Manaus.
Estão abertos os cargos de Auxiliar de Copa e Cozinha (01 vaga) e Servente (01 vaga). No edital
é possível conferir os pré-requisitos exigidos para cada cargo aberto.
Os currículos para as vagas disponíveis serão recebidos no período de 03.01.2017 a 05.01.2017
na Rua Henrique Martins, nº 427, Centro - Administração Regional do SESC – Manaus/AM, no
horário de 8:30 às 17:00, de segunda à sexta-feira, ou através do e-mail:
recrutamento.selecao@sesc-am.com.br.
A seleção será feita através de análise de currículos, provas escritas e avaliação de atividades e
atitudes. A nota final será o somatório das pontuações obtidas de acordo com as etapas
realizadas, dentre estas: provas de Conhecimentos Básicos (língua portuguesa, raciocínio
lógico), Conhecimentos Específicos, teste prático/Aula prática e Entrevista. Outros detalhes
estão no edital.
O processo seletivo terá validade de 1 (um) ano, podendo este prazo ser prorrogado, a critério
da SESC-AM, por, no máximo, mais um período igual, contado a partir da data da aplicação da
prova.
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Senac inscreve para certificação profissional para
cabeleireiros, manicures e pedicures
O objetivo é certificar trabalhadores que possuam habilidades profissionais já
desenvolvidas. Inscrições vão até o dia 27 de janeiro

O processo ocorrerá em três etapas:
inscrição, avaliação e certificação. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Estão abertas, até o dia 27 de janeiro, as inscrições para a Certificação
Profissional de Competências oferecida pelo Senac. A ação é destinada a cabeleireiros,
manicures e pedicures sem certificação e com experiência profissional de, no mínimo,
dois anos. O objetivo é certificar trabalhadores que possuam habilidades profissionais já
desenvolvidas, independente da maneira como foram adquiridas, reconhecendo e
atestando formalmente sua capacidade técnica.
Ao todo, o investimento para cabeleireiros será de R$ 750 e para manicures R$ 230. O
processo ocorrerá em três etapas: inscrição, avaliação e certificação. As inscrições
devem ser realizadas na sede do Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros,
Institutos de Beleza e Similares de Manaus, localizada na Rua 24 de Maio, 324, Centro.
O valor da inscrição é de R$ 50 para cabeleireiros e R$ 30 para manicures. Após
inscrição, o candidato deverá se dirigir ao Senac Centro ou Cidade Nova para solicitar o
Requerimento de Avaliação, cujo investimento é R$ 350 para cabeleireiros e R$ 100
para manicures. Se aprovado, o profissional deverá dar entrada ao processo de
certificação, com investimento de R$ 350 para cabeleireiros e de R$ 100 para
manicures.

