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ESTATAL Presidente da Petrobras diz
esperar melhores resultados futuros

economia@grupoatarde.com.br

DIA DAS MÃES Diante do cenário de dificuldades financeiras, comércio baiano
aposta em promoções para estimular intenção de também mimar outras mães

Consumidor economiza para
presentear mães, avós e sogras
Adilton Venegeroles / Ag. A TARDE / 11.5.2018

JOYCE DE SOUSA

A compra do presente das
mães, sogras e avós deve incrementar as vendas no comércio baiano até o próximo domingo, quando se comemora o Dia das Mães. De
acordo com pesquisa da Boa
Vista, empresa brasileira
que lida com análises de
mercado, 74% dos consumidores deixaram para comprar os mimos para as mamães nesses últimos dias
antes da data. E mais: 32%
disseram que irão presentar, pelo menos, uma pessoa
além da própria mãe.
Atento ao comportamento de “última hora”, o comércio baiano intensificou
nesses últimos quatro dias a
ofensiva para atrair o consumidor interessado em diversos presentes, com a palavra que mais agrada em
tempos de orçamento apertado: promoções. Elas são
apresentadas em forma de
descontos ou atreladas à troca de cupons para brindes e
sorteios de prêmios – opção
oferecida por boa parte dos
shoppings de Salvador, por
exemplo.
Há ainda palestras, shows
com artistas nacionais e dias
de beleza – tudo grátis nos
shoppings para as homenageadas. No comércio de rua,

www.atarde.com.br/economia

PROMOÇÕES NOS SHOPPINGS DA CAPITAL
SHOPPING DA BAHIA
Evento Papo de Mães
sem Filtros, com
palestras gratuitas de
mães que são destaque
no cenário atual,
integra o tema da
campanha das mães do
SDB: “Vida de mãe não
é um conto de fadas.
Mas é cheia de finais
felizes”.
SALVADOR SHOPPING
Shows gratuitos de
Roberta Campos e
Toquinho. Sorteio de 12
cartões de compras no
valor de R$ 20 mil cada.
Cupons trocados a cada
R$ 300 em compras.
NORTE SHOPPING
Shows gratuitos com
Daniel Boaventura,
Flávio Venturini e Paulo
Ricardo.

Data é considerada forte para o comércio, ficando atrás somente do Natal
o desconto sobre o preço é o
que mais vale para atrair o
filho indeciso sobre o melhor presente.
“Diante da conjuntura
atual, com o consumidor
sentindo o efeito de uma
economia ainda estagnada,
se o lojista não sacrificar sua
margem de lucro, não terá
assim tantas vendas”, acredita o presidente do Sindicato dos Lojistas da Bahia

(Sindilojas), Paulo Motta.
“Ainda assim, o lojista está
numa situação que nem pode baixar tanto o preço como gostaria”, completa.
O Sindilojas espera um
crescimento modesto de
apenas 2% nas vendas em
relação ao ano passado. Já a
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) está um pouco
mais animado e espera alta
de 5% nas vendas. “Apesar do

otimismo do setor, há índices que preocupam”, avalia o
presidente da CDL Salvador,
Alberto Nunes. Não é à toa:
a pesquisa da Boa Vista para
o Dia das Mães também
apontou o desemprego e endividamento como razões
para muitos consumidores
lamentarem não poder dar
“nenhum presentinho sequer” para a mãe no próximo domingo.

SHOPPING PARALELA
O centro de compras
montou horário
especial para as vendas
do Dia das Mães. Em
horários determinados,
oferece workshops e
café para a família. Para
as compras a partir de
R$ 300, o consumidor
ganha, na hora, um
pingente em forma de
coração para a mamãe.
SHOPPING BARRA
A cada R$ 300, troca-se
por cupom para
concorrer a 20
vales-compra de R$ 16
mil, cada. A ação prevê
doação para o projeto
Hora da Criança, que

prevê atividades para
crianças, seguindo a
proposta de educação
pela arte legado do
jornalista e educador
baiano Adroaldo
Ribeiro Costa.
SHOPPING ITAIGARA
Promoção válida para
Dia das Mães e
Namorados: até 12 de
junho, a cada R$ 200
em compras, troca-se
por um cupom para
sorteio de um carro
(Renault Kwid). As
compras até sábado
(11/5) valem cupons em
dobro.
CENTER LAPA
Concorre ao sorteio de
dois cruzeiros, com
acompanhante, a cada
R$ 150 em compras
feitas até 25 de maio.
Em cenário especial, as
mães podem tirar fotos
e recebê-las impressas
gratuitamente.
BROTASCENTER
A cada R$ 150 em
compras, concorre-se a
dez vales-compras no
valor de R$ 500, cada.
SHOPPINGS PASEO,
CAJAZEIRAS E PIEDADE
Não divulgaram, em
seus sites na internet,
maiores informações
sobre a campanha das
mães. Mais detalhes
sobre estes e outros
shoppings podem
ser obtidos nas
administrações.

CURTAS
Exportações da BA têm queda de 7% Produção industrial recua 10,1%
De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
(SEI), pelo terceiro mês consecutivo, as exportações
baianas registraram redução em relação a 2018. Em
abril, as vendas externas do
estado alcançaram US$
570,3 milhões, 7% inferiores ao mesmo mês do ano
passado. O volume físico
embarcado também recuou pelo terceiro mês seguido e chega a 9,6% até
abril, resultado da desaceleração global e seus reflexos negativos sobre os pre-

ços das commodities. No
quadrimestre, as vendas
externas do estado estão
6% inferiores a 2018.

126,7 mi
de dólares foi o
déficit registrado na
balança comercial
baiana no primeiro
quadrimestre do ano,
segundo dados
apurados pela SEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRECÊ
PREGÃO PRESENCIAL SRP 18/19. Objeto: fornecimento de combustíveis mediante a utilização de ticket (gasolina, álcool e diesel).
Menor Preço Global. Dia 21/05/19 às 9h. Informações: de 8 às 12h, na CPL. Irecê/Ba, 09/05/19. Joazino A. Machado. Pregoeiro.

A produção industrial – de
transformação e extrativa
mineral – da Bahia, ajustada sazonalmente, recuou
10,1% em março deste ano,
ante o mês imediatamente
anterior, após crescer 2,4%
em fevereiro. A análise dos
dados, em âmbito estadual,
foi divulgada ontem pela
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais
da Bahia (SEI). Na comparação com igual mês do ano
anterior, a indústria baiana
assinalou queda de 6,6%.
No acumulado do ano, a indústria registrou queda de

3,5%, em relação ao mesmo
período anterior. Em 12 meses, o decréscimo foi de
0,3%.

6,6%

foi a queda registrada
na produção industrial
baiana em março, na
comparação com o
mesmo mês no ano
passado, de acordo
com análises da SEI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDORINHA
CNPJ N: 16.448.870/0001-68

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019

Dia 22/05/2019, às 09:30 horas. Menor Preço por Lote. Objeto: Merenda Escolar. Edital no
endereço: io.org.br/ba/andorinha/diarioOficial. Tel (74)3529-1024. Em 09/05/2019. LUCIMAR B. DE
ANDRADE-Pregoeiro

Balança irregular ABRH completa
pode gerar multa 30 anos na Bahia
O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro) está alertando consumidores sobre fraudes
nas balanças de pesagem de
alimentos. Os equipamentos apreendidos em todo o
estado durante fiscalizações regulares e operações
especiais do órgão mostram que as irregularidades atingem tanto o consumidor quanto o comerciante. Além da apreensão
do equipamento, a irregularidade está sujeita a multas de até R$ 1,5 milhão.

A Associação Brasileira de
Recursos Humanos Seccional Bahia (ABRH-Bahia)
completou ontem 30 anos
de atuação, “em prol do desenvolvimento dos profissionais e do fomento das
melhores práticas em gestão de pessoas”, como destaca a entidade. Segundo a
ABRH-Bahia, as comemorações acontecerão ao longo do ano, inclusive durante o 14º Congresso da entidade e na cerimônia de
entrega do Prêmio Ser Humano 2019, em dezembro.

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – SENAR-AR/BA
CNPJ: 04.393.878/0001-95

AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019

O SENAR-AR/BA, torna público que PRORROGA a ABERTURA DAS PROPOSTAS para o dia 13/05/2019
do pregão em epígrafe para Aquisição de Materiais de Limpeza e Descartáveis para as unidades do
SENAR em Salvador, Senhor do Bonfim/BA, Gandu/BA, Feira de Santana/BA e Juazeiro/BA.
O edital de licitação com seus anexos poderão ser retirados no sítio eletrônico do SENAR –,
http://www.sistemafaeb.org.br/senar/licitacoes, no portal do Banco do Brasil http://licitacoes-e.com.br
cadastrado com nº 764650 ou mediante solicitação via e-mail comissao.licitacao@senarbahia.org.br.
Salvador/Ba, 09 de maio de 2019.
Verônica Sodré Ramos do Nascimento - Pregoeira - SENAR-AR/BA

