
OscarFreireapelacontrashopping
NATAL

Associação da rua mais luxuosa de SP faz campanha para que clientes desistam dos centros comerciais lotados

Lais Cattassini
JORNAL DA TARDE

“SabeporqueoPapaiNoel traz
ospresentesdoPoloNorte?Pa-
ranãoterqueenfrentarosshop-
pings lotados.”Écomfrasesco-
mo essa que a Associação dos
LojistasdaOscarFreirepreten-
de vencer a guerra contra os
shoppings e atrair mais clien-
tes. Para reforçar a batalha no
Natal, as lojas da rua de comér-
ciodeluxodeSãoPaulovãofun-
cionar,apartirdehoje,atéas22
horas, até mesmo aos sábados,
e até as 19 horas aos domingos.
A campanha de Natal deste

ano terá atrações especiais, co-
mo coral Jingle Belas, formado
por três cantoras que percor-
remasruasdaregião entoando
cançõesnatalinas.Haverátam-
bém distribuição de sorvetes e
sucos. Segundo a associação,
mapascomalistadelojas,sepa-
radas por categoria, serão dis-
tribuídos aos clientes.

Os shoppings, por suavez, já
estãoacostumadosacriarcam-
panhas que chamam a atenção
dosconsumidores.Énestaépo-
ca do ano que o horário de fun-
cionamento das lojas é prolon-
gado e prêmios são oferecidos
aos que costumam comprar
nos estabelecimentos.

SegundoaAssociaçãoBrasi-
leira de Lojistas de Shopping
(Alshop), as pessoas vão ao
shopping embusca de conforto
e segurança. A flexibilidade de
horário também é um atrativo,
principalmente para as com-
pras de última hora.
Conforto e segurança tam-

bémsãoumpontopositivopara

osshoppings,segundoodiretor
da Associação de Lojistas do
Brás,JeanMakdissiJúnior,pa-
ra quem a Prefeitura é respon-
sável pela degradação do co-
mércioderua.“Aindanãopode-
mos oferecer umconforto para
as pessoas que estão nas ruas
doBrás.Mas as lojas passaram
porreformulaçõesquenãoper-
dememnada para shopping.”
Se depender da advogada

Cristiana Camargo, de 46
anos, o comércio de rua tende
só a prosperar. “É mais fresco
andar na rua, mais agradável.
No shopping, apesar de ser
mais fácil de estacionar, émais
apertado”, diz Cristiana.
As compras ao ar livre tam-

bém facilitam a vida de quem
tem cachorro, afirma a profes-
sora Dione Assumpção Rome-
ro, de 58 anos. “Podemos fazer
detudoaqui.Saircomocachor-
ro, fazer compras, tomar café.
Todas as ruas deveriam ser as-
sim”, diz a professora ●

Cristiane Lima
Personal Trainer
“Prefiro o shopping. Émuitomais
cômodo. Ruas de comércio ficam
sempre lotadas”

Elvira Pamplona
Aposentada
“Detesto shopping. Quando saio,
eu gosto de andar na rua. Émuito
mais agradável”

ErickRicco
Jornalista
“Todos os shoppings são iguais.
Prefiro as galerias daRua
Augusta”

CristinaCamargo
Advogada
“Émais fresco andar na rua,
mais agradável. No shopping é
mais apertado”

Somente na loja de fábrica.

Venha conferir!

www.lafer.com.br

70%
Toda a coleção Lafer, inclusive sofás e poltronas reclináveis

e sofás-camas, com grandes descontos, de 20% a

Ponta de Estoque
LAFER

R. Lavapés 6 Tel. 3208.6722 - Estacionamento ao lado
2ª à 6ª das 9:00 às 18:00 hs - sábado das 9:00 às 16:00 hs.

AGORA COM DESCONTO ADICIONAL DO IPI

Cozinha Tendências | Maurício Queiroz | CASA BOA MESA 2009

Adquira seu Convite CASACOR TRIO por R$ 30,00 na bilheteria do evento.

DESTAQUES DA GASTRONOMIA:

Restaurantes: Badebec • Restaurante Asiático • Forneria São Lourenço • Zeffa Pizzas
E mais: Boulangerie Dona Deôla • Loja do Chá • Cervejaria Schornstein harmonizada por Melograno

E também: Café Nespresso • Pop Corn • Livraria Cultura • Cinema.

PATROCÍNIO MASTER: PATROCÍNIO: APOIO:

BOM GOSTO NÃO TEM PREÇO, 
MAS JÁ TEM DESCONTO. 
CASACOR TRIO COM 70% 

DE DESCONTO. APROVEITE. 

Parcelamento exclusivo 
em até 10x sem juros.

Nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, quase todos os móveis, objetos e produtos 
CASACOR TRIO vão estar à venda com até 70% de desconto. Aproveite e leve o 
estilo CASACOR para sua casa.

CASACOR TRIO.
Jockey Club de São Paulo. Av. Lineu de Paula Machado, 1075, Cidade Jardim. 
De Terça a Sábado das 12h às 22h, domingos e feriados das 12h às 21h.

www.casacor.com.br

GLAMOUR–Ruavaiampliarhoráriodeatendimentoeatédistribuir sorvetesparaagradaraosclientes

FRASES

De acordo com
Alshop, comprador
procura conforto
nos shoppings
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