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LLSe o papai prefere super-heróis, o Bazar
da Âlfandega tem canecas estampadas
de Homem de Ferro a Harry Potter (R$ 26)

GERAL

LLCOMPRE HOJE E FAÇA BONITO AMANHÃ

Presente para o paizão
Saara está cheia de sugestões bacanas a preços acessíveis para o Dia dos Pais

Q

uem ainda não garantiu o presente de Dia dos
Pais precisa correr contra
o relógio. Se a tarefa é economizar não só em tempo, mas também em dinheiro, a Saara é o melhor lugar para encontrar o mimo
ideal. Roupas, calçados, eletrônicos e até acessórios antiestresse:
não faltam opções para agradar
os papais. Além da diversidade,
os preços variam de R$5 a R$100.
Segundo levantamento do
Instituto Fecomércio RJ de Pes-

Gilvan de Souza

quisas e Análises (IFec RJ), o Dia
dos Pais deve movimentar R$1,3
bilhão na economia do estado:
64% do total de participantes do
estudo afirmaram que vão comprar presentes para a ocasião, o
que representa 8,2 milhões de
consumidores.Os itens mais procurados são roupas (escolha de
60,9% dos consumidores) e calçados e acessórios (38,4%).Abaixo, vários mimos para nocautear
o coração do papai. Escolha um e
corra pro abraço.

De roupas sociais a looks esportivos

Os primeiros itens que vêm à cabeça dos que têm pais vaidosos são
roupas e sapatos. Na loja Perfil, dá
para montar um look com apenas
R$100.As blusas das mais variadas
cores e estampas, sejam de gola
polo, camisetas ou sociais, custam
de R$25 a R$50. Já as bermudas e
calças podem ser compradas por
R$50 e R$70, respectivamente. A
manicure Amanda Santos, 32, e sua
sogra, a dona de casa Aparecida
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Freitas, 53, foram juntas às compras. E encontraram mimos para
todos os papais. “A gente deixou
tudo para cima da hora, é mania do
brasileiro. Mas tem presente para
pais, tios, maridos”, conta Amanda.
Aparecida também aproveitou as
ofertas: “Eu comprei para o meu
irmão, que é como um pai para
mim. Aproveitamos que a gente já
estava aqui na Saara e presenteamos todo mundo”.

O Stress Buster, feito para resistir a socos, é ideal para pais que precisam aliviar as pressões do dia a dia

Promoções imperdíveis

Mimos esportivos

Se ele curtir um visual mais despojado,na loja Surf Club é possível
encontrar chinelos e sandálias a
partir de R$ 65.Tem até promoção
para quem curte um look combinando: na compra de um chinelo
de R$ 100, o segundo sai a R$ 60.
Há também o porta-relógios (R$
55), o kit com caneta, carteira e
chaveiro (R$ 18) e o copo térmico
para café (R$ 20), da Mira Presentes. Se ele é do tipo que anima a
festa, o kit churrasco (garfo, faca
e avental a R$ 79), o kit caipirinha
(R$ 49,90) e a caneca com campainha (R$ 45) da loja vão alegrá-lo.

LLPara os pais apaixonados por
futebol, o Bazar da Alfândega,
também na Saara, tem escudos dos quatro clube cariocas,
estampados em canecas, garrafas d’água, copos de long
drink e para tequila e vodca,
com preços entre R$ 20 e R$
46. Há opções com escudos de
Barcelona e Real Madrid. Na
loja, até o genro puxa-saco
pode presentear. O chaveiro
“Super Sogro” vai dar uma
inflada no ego do sogrão e
também faz sucesso pelo preço: custa apenas R$ 5.
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Socos contra estresse

Para os pais que trabalham
muito, pagam muitas contas
e vivem nervosos, o Stress
Buster (R$ 98) é a opção ideal.
Estressou? Socou, relaxou! “É
a novidade do ano”, aposta o
vendedor da Dora Presentes
Alexsander Campos da Silva
(foto acima). Já para os amantes de música e tecnologia, na
Efraim Cell é possível encontrar
caixinhas de som portáteis que
custam entre R$30 e R$80. Já o
headphone com entrada para
cartão de memória e conexão
Bluetooth sai a R$60.
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