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15 acertos: 5 (R$ 443.554,24)
14 acertos: 431 (R$ 1.583,28)

Comércio prevê queda
Dia dos Namorados faz lojas se reinventam para melhorar as vendas
LLMARINA CARDOSO

marina.cardoso@meiahora.com

A

ssim como no Dia das
Mães, o comércio carioca
se prepara para um Dia dos
Namorados diferente. Por conta
do isolamento social, que ainda
segue com restrições para shoppings e lojas de rua, as compras
on-line devem ser feitas com entregas em domicílio ou drive-thru.
Para a comemoração deste ano,na
sexta-feira,a data deve movimen-

tar cerca de R$ 788 milhões no comércio do Estado do Rio.Segundo
pesquisado Instituto Fecomércio
de Pesquisas eAnálises (IFec RJ),o
valor é 42% menor que em 2019.
Além da queda na expectativa
do comércio, o estudo revela que
haverá redução tanto no gasto médio com presentes — R$ 167,78
(2019) para R$ 148,90 (2020) —,
como no número de consumidores que devem presentear na data — 8,1 milhões (2019) e 5,3 milhões (2020), respectivamente.

Entre as lembranças preferidas
estão roupas (26,7%), perfumes
e cosméticos (22,5%), calçados,
bolsas e acessórios (20,3%) e flores
(15,5%).Para o diretor do IFec RJ,
João Gomes, o segmento de roupas e calçados foi um dos mais afetados.“A despeito da queda interanual do volume financeiro gerado
pelo Dia dos Namorados neste
ano, as empresas e comerciantes
do setor que resistiram à crise até
agora verão o resultado de junho
ser superior aos resultados obser-

vados em abril e maio em função
da data comemorativa”, ressalta.
No NorteShopping,Shopping
Tijuca e Plaza Niterói,há a possibilidade de vale-compras pela internet,entregas em casa e drive-thru.
A venda antecipada de vale-compras é feita pelo site www.ciclodobemshopping.com.br, na qual
o consumidor pode retirar o produto após a reabertura dos centros
comerciais. Mas ainda é possível a
compra do item via delivery, que
realiza em até 24 horas.

13 acertos: 16.768 (R$ 25,00)
12 acertos: 191.953 (R$ 10,00)
11 acertos: 1.032.812 (R$ 5,00)
QUINA concurso 5290
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Quina: 1 (R$ 19.039.880,06)
Quadra: 138 (R$ 8.682,05)
Terno: 9.529 (R$ 189,07)
Duque: 254.269 (R$ 3,89)

indicadores
POUPANÇA: 0,1733%
(hoje)
DÓLAR: R$ 4,8533(c);
R$ 4,8539(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

Divulgação

Telefones
1746

Disque-Rio

192

Samu
Polícia Militar

190

Polícia Civil

197

Disque-Denúncia

Como no Dia das Mães,
a opção de compras
por drive-thru também
foram mantidas para
o Dia dos Namorados,
comemorado sexta-feira

2253-1177

Bombeiros

193

Defesa Civil

199

Disque-ordem

153

Procon-RJ

151

Cedae

0800-282-1195

CEG

0800-024-0197

O QUE BOMBA
na internet

Shoppings e lojas de departamento com entregas especiais
Os shoppings Nova América,
Nova Iguaçu, Botafogo Praia,
Madureira, Boulevard, Rio Design Barra e Rio Design Leblon
estão com o serviço ‘Retire aqui’.
A compra se inicia no site, é pedida via WhatsApp ou loja virtual e
pode ser retirada nos lockers dos

LL

shoppings. Basta usar o QR Code
disponibilizado pela marca para
destrancar a gaveta e ter acesso à
própria compra em até 72 horas.
Há, ainda, as opções de drive-thru e o recebimento via delivery.
O Rio Sul também está com
drive-thru, de meio-dia às 20h,

no estacionamento G5. Para a
compra, os clientes devem entrar em contato com a loja desejada por WhatsApp, escolher
o produto, combinar horário e
dia para retirada.
Também há a Leader com o
lançamento do e-commerce e o

Leader Zap, no qual as compras
podem ser feitas pelo aplicativo
de mensagens. Em 50% dos casos, os produtos são entregues
no mesmo dia. Outra loja de departamento, a C&A oferece entrega tradicional ou pelo serviço
‘Clique & Retire’.

Homem que matou a mãe
em condomínio de luxo
da Barra era sustentado
pela vítima
página 8

Possível oferta por Gérson poderia fazer jogador deixar o Flamengo
página 10

Leia mais no site www.meiahora.com

