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GERAL

LL‘clientes procuraM peças mais baratas para economizar’

Presentões com

Mesmo sem gastar muito é possível presentear familiares neste Natal. O MEIA
LLALINE CAVALCANTE

O

desemprego e a insegurança econômica, agravada
pela pandemia de coronavírus, vão influenciar os cariocas
nas compras de Natal. Segundo
a Federação Nacional dos Bancos (Febraban), 77% das famílias
brasileiras pretendem reduzir os
gastos, mas presentear os familiares faz parte dos planos de 6,7 milhões de pessoas, segundo o Instituto Fecomércio de Pesquisas e
Análises (IFec RJ).Pensando nisso,
o MEIA HORA foi à região da Saara,que tem cerca de 700 lojas de diversos segmentos, e separou dicas
e opções de presentes de até R$ 50.
“Os clientes estão procurando
as peças mais baratas para economizar. Mas dá para comprar um

presente bacana com R$30.Temos
opções de blusas, vestidos, macacão nessa faixa de preço”, garante
Claudia Guerra, 52, supervisora
da Licci, loja de roupas femininas
que tem peças a partir de R$9,90.
Preço e variedade são os atrativos que o empresário Marcos
Levy, 40, escolheu para atrair a
clientela em sua loja de bijuteria,
a Vivat. Entre colares, pulseiras,
anéis e brincos, a peça mais cara custa R$18,99. E quem levar a
partir de cinco peças leva em um
precinho camarada de atacado.
“É possível presentear, gastar
pouco e ainda sair com um bom
presente.As peças com olho grego,
árvore da vida estão saindo bastante neste fim de ano pelo simbolismo. Dizem que traz sorte”.
Economizar tem sido a regra

para quem decidiu manter a compra de presentes de Natal. É o caso
de Marcia Cristina Costa,48.“Ano
passado dei presentes,esse ano vai
ser lembrancinha.Vou presentear,
mas vai ser um gasto comedido”.
Na casa da Alexandra Lemelle, 19, o amigo oculto foi mantido,mas o valor é de R$50.Ela sabia
que na Saara dava pra encontrar
opções bacanas neste preço.“Dentro desse valor comprei um short,
uma blusa e um colar. Montei um
look completo”, contou a jovem,
satisfeita com a compra.
Nas ruas da Saara há opções
de brinquedos para a criançada a
partir de R$9,80,meias temáticas,
com mais de 200 estampas divertidas, por R$25, roupas plus size a
partir de R$25 e blusas masculinas
a partir de R$19,90.

Nas lojas das ruas da Saara há opções de brinquedos para a criançada com valores a partir de R$9,80
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Maria Cristina fez compras na loja Vivat. Mix de pulseiras por R$ 12

Alexandra Lemelle montou look completo para o amigo oculto

