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VAGAS TEMPORÁRIAS

PROMOÇÕES

Contratações devem aumentar
em até 10% no final de ano

‘Liquida Centro CDL’
segue até o
próximo sábado
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Quadro deve
crescer com as
contratações
temporárias
RODRIGO SOARES / Redação DS

Há pouco mais de um
mês para a chegada do
Natal, que é considerada
a data mais importante
para o comércio, os lojistas de Tangará da Serra
já estão se antecipando e
efetivando contratações
temporárias para garantir
o bom atendimento diante
do grande fluxo de consumidores.
Para esse final de ano,
segundo a Associação Comercial e Empresarial de
Tangará da Serra (Acits) e
a Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL), a estimativa é que o quadro de funcionários aumente em até
10% nas empresas com as
contratações temporárias.
“Circula nessa média,
que é muito real e que nesse ano não está sendo diferente. Estamos sentindo
mais vontade dos lojistas
em contratar. Ao mesmo
tempo, os comerciantes estão bem exigentes, contratando pessoas já qualificadas para entrar no mercado
de trabalho. Antigamente
costumava treinar, mas
hoje a maioria dos empresários quer o funcionário
temporário já pronto”, relatou o presidente da CDL,
Alessandro Paredão.
Para o administrador
da Acits, Jorge Nazari,
os horários estendidos
no comércio no final de
ano estimula os lojistas a

Lojas estão movimentadas
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Estimativa é da Acits e CDL

contratarem temporariamente. “Acredito que as
contratações aumentarão
ainda mais em dezembro,
com o horário especial,
que faz com que as empresas precisem de mais
colaboradores”, relatou o
responsável.
De acordo com a gerente
de uma loja de confecções
de Tangará da Serra, Sirlene Rock, a empresa já efetivou a contratação de quatro
funcionários temporários.
“A nossa equipe já está contratada. A gente costuma

fechar as contratações temporárias por volta do dia
25 de outubro”, relatou a
gerente de vendas, ao destacar que é importante que
os funcionários temporários sejam contratados com
antecedência, para que assim possam conhecer com
tranquilidade todos os setores da loja e, assim, prestar
um serviço com ainda mais
qualidade.
“Estamos bem otimistas, e prontos para atendermos nossos clientes da
melhor forma”, concluiu.

Com descontos que
chegam a até 70% nos
mais variados produtos,
aproximadamente
100
lojas estão participando
da campanha ‘Liquida
Centro CDL’, que teve seu
lançamento realizado na
manhã desta quarta-feira, dia 08 de novembro.
Para atrair ainda mais
os consumidores, a Câmara dos Dirigentes Lojistas
(CDL) de Tangará da Serra
instalou um ponto de concretação na praça da antiga prefeitura, divulgando
a campanha e ao mesmo
tempo oferecendo entretenimento às crianças.
“É uma campanha que
é muito esperada pelos
comerciantes, e principalmente, pelos consumidores finais. Nossa
intenção é aumentar e
fomentar a economia
aqui no nosso município,
com as lojas participantes oferecendo descontos

especiais”, comentou o
presidente da CDL, Alessandro Paredão, destacando que a campanha
segue até o próximo sábado, dia 10 de novembro.
“Por isso, convidamos
as pessoas a virem aproveitar as ofertas, e assim
economizar, pois são lo-

É uma
campanha
que é muito
esperada pelos
comerciantes

jas com produtos de qualidade oferecendo preços
que cabem no bolso. Estamos animados com as
vendas, pois Tangará da
Serra é uma cidade polo
que recebe consumidores de toda a região”, finalizou Paredão.

