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JF DIORIO/AEVendas no varejo
sobem 1,4%,
na 2ª alta seguida
Queda dos juros, maior oferta de crédito e redução de IPI de vários
produtos puxaram comércio em sete entre oito atividades em julho

Expansão. Vendas de eletrodomésticos voltaram a crescer

Edital de Proclamação: A Presidente da Associação dos Servidores Municipais de Sumaré, 
com CNPJ 49.632.391/0001-56, em cumprimento aos ditames estatutários e de acordo com o 
registro no Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Sumaré-SP, situada na Rua José 
Maria Miranda, 1184, Centro, prenotado sob n° 00011568 em 01/08/2012 e registrado em 
microfilme n° 00009230, averbado no registro anterior n° 00001016, em 30/08/2012, vem através 
deste proclamar eleitos para o mandato do Conselho de Administração Efetivos e Suplentes e 
Conselho Fiscal Efetivos e Suplentes, que cumprirão mandato entre primeiro de janeiro de dois mil 
e treze a trinta e um de dezembro de dois mil e dezesseis, os membros da “Chapa Um - Gente Que 
Faz”, com a seguinte composição: Conselho de Administração Efetivos: Presidente: Mônica França 
de Mendonça; Vice-Presidente: Branca Moema Prado Lunardi; Primeiro Secretário: André Luiz 
Augusto; Segundo Secretário: Norivaldo Carlos Martins; Primeiro Tesoureiro: Maria Aparecida da 
Silva; Segundo Tesoureiro: Arnaldo Gomes Lima; Primeiro Conselheiro: Araken Andre Prado Lunardi; 
Segundo Conselheiro: Orlando Francisco Isidoro; Terceiro Conselheiro: José Roberto Gigo; Conselho 
Fiscal Efetivos: Presidente: José Maria Pereira da Silva; Secretário: Telma Vinhas Porfirio; Membro: 
Evandro Rodrigo Prado Lunardi; Conselho de Administração Suplentes: Primeiro Suplente: Nelson 
Candido Salino; Segundo Suplente: José Aparecido Fernandes; Terceiro Suplente: Altair Martinelli; 
Conselho Fiscal Suplentes: Primeiro Suplente: Eliane Garbelini; Segundo Suplente: Anderson Luis de 
Castro; Terceiro Suplente: Sueli Maria Avelar Soares. A Posse será realizada no dia trinta e um de 
dezembro de dois mil e doze. Mônica França de Mendonça, Presidente, Sumaré-SP, quatorze de 
setembro de dois mil e doze. 

Daniela Amorim / RIO

As vendas no varejo tiveram
forte alta de junho para julho,
pelo segundo mês consecuti-
vo. O aumento foi de 1,4%,
após a expansão de 1,6% no
mês anterior, informou o
IBGE. O resultado comprova

que as políticas de incentivo
ao consumo estão surtindo o
efeito desejado pelo governo.

O corte na taxa básica de ju-
ros, a maior oferta de crédito e a
inflação sob controle ajudaram
o comércio, assim como a redu-
ção do IPI. “Parece que está dan-
do resultado”, avaliou Reinaldo

Pereira, gerente da Coordena-
ção de Serviços e Comércio do
IBGE. “Não tenho como dizer
que o comércio deu uma engre-
nada olhando só os últimos
dois meses. Tenho de aguardar,
ver os próximos resultados. Há
uma tendência na curva (das
vendas) que é de crescimento,

mas não posso afirmar que no
mês que vem cresça de novo.”

O avanço de julho teve perfil
disseminado, com sete entre oi-
to atividades registrando expan-
são nas vendas. Mas o bom de-
sempenho dos setores de super-
mercados e de móveis e eletro-
domésticos tiveram grande in-

fluência no resultado.

Crédito. “Apesar da disparada
nos preços dos alimentos, o
crescimento real da renda ain-
da é positivo e vem benefician-
do o setor de supermercados.
Ao mesmo tempo, as melhores
condições de crédito e as isen-

ções fiscais continuam manten-
do a atividade de móveis e ele-
trodomésticos num ritmo for-
te”, disse Bruno Fernandes, eco-
nomista da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC).

As vendas do setor de móveis
e eletrodomésticos voltaram a
crescer em julho, com 0,7%,
após 5,2% em junho. No varejo
ampliado, embora a atividade
de veículos e peças tenha recua-
do 8,9% em julho, houve alta de
23,9% no mês anterior.

A queda agora foi causada por
uma antecipação nas compras
de automóveis no mês anterior,
segundo o economista-chefe da
Concórdia Corretora, Flávio
Combat.

Embora a redução do IPI para
automóveis novos estivesse pre-
vista inicialmente para acabar
apenas em 31 de agosto, os con-
sumidores quiseram assegurar
em junho a compra, de forma
que houvesse tempo hábil para
o veículo ser faturado ainda sob
a vigência do benefício.

“O problema é que as conces-
sionárias não podem garantir a
redução de IPI no momento da
compra do automóvel, porque
o carro só é faturado na saída da
fábrica. Então houve essa corri-
da às lojas em junho para garan-
tir a compra ainda com redução
de IPI quando o carro chegasse
de fábrica”, explicou Combat.

A Concórdia ainda prevê um
desempenho fraco nas vendas
de veículos em agosto, mas se-
guido de uma recuperação em
setembro e outubro. “Aí as pes-
soas vão correr para tentar com-
prar ainda com redução de im-
posto”, previu Combat.

Em julho, houve ainda um
avanço de 1% nas vendas de ma-
terial de construção, o segundo
consecutivo (em junho, a alta
foi de 1,3%).

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.
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Por ramo de atividade

ATIVIDADE

EM PORCENTAGEM

Comércio volta a registrar alta
EM PORCENTAGEM
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JUL
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VENDAS RECEITA
VAREJO

VENDAS RECEITA

JUL. ANTE 
JUN.

1,4 1,7 -1,5 -1,0

JUL. ANTE
JUL./2011

7,1 10,3 10,2 10,4

ACUMULADO 
NO ANO

8,8 11,8 7,5 8,8

ACUMULADO 
EM 12 MESES

7,5 11,3 5,9 7,9
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ACUM.
NO ANO

7,5 

3,0 

6,8 

7,1 

1,1 

14,2 

10,0 

19,9 

3,6 

4,8 

5,9 

2,9 

7,6 

ACUM.
12 MESES

Comércio varejista restrito 

Combustíveis e lubrificantes 

Hiper, supermercados, prod. aliment., beb. e fumo 

    Super e hipermercados

Tecidos, vestuário e calçados 

Móveis e eletrodomésticos 

Artigos farmacêuticos

Eq. e mat. para escritório, informática e com.

Livros, jornais, revistas e papelaria

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Comércio varejista ampliado 

Veículos e motos, partes e peças 

Material de construção

Síntese das variações
EM PORCENTAGEM

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-1,5

1,4

SECRETARIA DA FAZENDA 
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos  que  se  acha  aberta,  nesta 
Secretaria da Fazenda, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico NCC/RP nº 12/2012, do tipo 
Menor Preço, para a Composição de Ata de 
Registro  para  a  Contratação  de  Serviços 
Futuros e Eventuais de Fornecimento de Coffee 
Break para Eventos Diversos, a ser realizada por 
intermédio do sistema eletrônico de contratações 
denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do 
Governo do Estado de São Paulo”, cuja abertura 
está marcada para o dia 28/09/2012 às 10:00 
horas. Os interessados em participar do certame 
deverão acessar a partir de 17/09/2012, o site: 
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha 
de  acesso  ao  sistema  e  credenciamento  de 
seus  representantes.  O  Edital  da  presente 
l icitação  encontra-se   disponível   no   site  
www.e-negociospublicos.com.br.

Colégio Dante Alighieri
CNPJ/MF 61.365.805/0001-23

Edital de Convocação
Convoco os Associados Efetivos do Colégio Dante Alighieri a comparecerem à Reunião Ordinária da Assembleia Geral, 
que se realizará na sede social, na Alameda Jaú, 1061, no dia 24/9/2012, às 19hs, em 1ª convocação, e às 19h30, em 2ª 
convocação, no auditório Guglielmo Raul Falzoni, para tomar conhecimento e deliberar sobre o seguinte: 1. Leitura, discussão 
e aprovação da Ata da última reunião. 2. Informações sobre assuntos do interesse do Colégio por meio da presidência. 3. 
Ciência e aprovação do Balancete do 2º Trimestre de 2012, acompanhado pelo parecer do Conselho Fiscal (Parágrafo único 
do artigo 17, do Estatuto). São Paulo, 12/9/2012. José de Oliveira Messina-Presidente.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2012, Economia & Negócio , p. B5.




