
Caçapava • Campos do Jordão • Caraguatatuba • Cunha • Ilhabela • JambeIro • lagoInha • monteIro lobato • natIvIdade da serra • paraIbuna • pIndamonhangaba 
redenção da serra • santa branCa • santo antonIo do pInhal  • são bento do sapuCaí • são luIz do paraItInga • taubaté • tremembé • ubatuba

ANO XXVII 03 DE JANEIRO DE 2017 EDIÇÃO 1881 DIRETOR RESPONSÁVEL: DANIEL D. RIBEIRO. DISTRIBUIÇÃO DIRIGIDA  R$ 1,00

A GAzetA dos Municípios

Desemprego atinge
12 milhões de

pessoas no Brasil

Pinda: Vereadores são 
empossados e Magrão 

é escolhido novo
presidente da Câmara

Prefeito reeleito
Ortiz Júnior toma
posse em Taubaté

O número de desempre-
gados no Brasil atingiu 
12,1 milhões de pessoas, 
equivalente a 11,9% de 
pessoas desocupadas no 
trimestre móvel encerrado 
em novembro. A taxa é a 
mais alta da série históri-
ca da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
Contínua (Pnad Contínua), 
que se iniciou em 2012.

Além da posse de Isael 
Domingues (PR) e Ricar-
do Piorino (PROS), como 
prefeito e vice de Pinda-
monhangaba, os 11 vere-
adores eleitos na última 
eleição foram empossados 
e o novo presidente da Câ-
mara foi escolhido no do-
mingo (1º).
A cerimônia de posse foi 
presidida por Rafael Go-
ffi (PSDB), pois foi o ve-
reador mais votado com 
3.152 votos. Ele empos-

O prefeito reeleito de 
Taubaté, Ortiz Jr. (PSDB), 
e os 19 vereadores eleitos 
tomaram posse na tarde de 
domingo (1º), no prédio 
do Sedes, no Jardim Ana  
Rosa.
Durante discurso de posse, 
Ortiz agradeceu os servi-
dores públicos e a popula-
ção de Taubaté que o ree-
legeram em primeiro turno 
e comparou a situação da 
Prefeitura em janeiro de 
2013, quando assumiu em 
seu primeiro mandato, e 
janeiro de 2017, afirman-
do que o cenário atual é de 
uma cidade ajustada, dife-
rente de como ele encon-
trou a Prefeitura no come-
ço do primeiro mandato.
“Em 2013 a situação era 
pré-falimentar, a Prefei-
tura devia R$ 60 milhões, 
não pagava fornecedores 
e não tinha capacidade 
de investimento. Hoje, as 
contas estão em dia, esta-
mos entre os 20% de mu-
nicípios brasileiros que 
não devem um centavo a 
nenhum fornecedor, e en-
cerramos o dia 31 de de-
zembro de 2016 com todos 
os compromissos pagos”, 
garantiu o prefeito.
Ortiz também falou sobre 
o processo que cassou seu 
mandato e do vice, Edson 

Os dados foram divulga-
dos na manhã desta quin-
ta-feira (29) pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). O 
número é quase um pon-
to percentual maior que a 
taxa de desocupação di-
vulgada no trimestre ante-
rior (entre junho e agosto 
de 2016). Em relação ao 
mesmo período no ano 

sou todos os vereadores 
eleitos, que são: Gislene 
Cardoso (DEM), Janio 
Ardito Lerario (PSDB), 
Jorge da Farmácia (PR), 
Felipe César (PV),  
Magrão (PR), Professor 
Osvaldo (PR), Roderley 
Miotto (PSDB), Ronaldo 
Pipas (PR), Renato Cebola 
(PV) e Toninho da Farmá-
cia (PSDB).
O novo presidente da 
Câmara para o biênio 
2017/2018 será Carlos 

Aparecido, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
em agosto do ano passado 
e agradeceu a todos que 
rezaram e torceram para 
que ele conseguisse conti-
nuar à frente da Prefeitura 
por mais quatro anos. E 
também agredeceu ao pai, 
o ex-prefeito Bernardo 
Ortiz, por seu seu exemplo 
como homem público.
Ele garantiu que seu com-
promisso maior será me-
lhorar a educação infantil, 
com mais vagas em cre-
ches e escolas, aumentar 
os leitos hospitalares e me-
lhorar a estrutura da Santa 
Casa, reforçar a segurança 
e dar continuidade aos tra-
balhos realizados na sua 
primeira gestão.
Posse dos vereadores
Os 19 vereadores eleitos 
em Taubaté também to-
maram posse no domingo, 
são eles: Alexandre Ville-
la (PTB), Augusto César 
“Guará” Filho (PR), Bo-
anerge dos Santos (PTB), 
Diego Fonseca, José de 
Angelis “Bilili” e Rodri-
go Luis Silva “Digão”, 
do PSDB, Douglas Car-
bonne (PCdoB), Jessé da 
Silva (SD), João Henrique 
de Moraes Ramos “Den-
tinho”, Orestes Vanone 
e Rodson Lima Junior 

passado, a taxa teve au-
mento de 3 pontos percen-
tuais, subindo de 9% para 
11,9%. Já o contingente 
de desempregados atingiu 
12,1 milhões de pessoas no 
trimestre encerrado em no-
vembro, o equivalente a 3 
milhões de pessoas a mais 
em busca de trabalho, em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior. Já a po-
pulação empregada hoje, 
90,2 milhões de pessoas, é 
2,1% menor que o mesmo 
período do ano passado, 
quando havia 92,2 milhões 
de pessoas empregadas. A 
pesquisa também mostrou 
que os rendimentos reais 
das pessoas ocupadas (que 
é a população com idade 
para trabalhar) chegou a 
média de R$ 2.032, valor 
estável em relação ao mes-
mo período de 2015, que 
atingiu R$ 2.041.

Eduardo de Moura “Ma-
grão” (PR), que foi esco-
lhido por 10 votos a um. 
O vice-presidente será 
Professor Osvaldo (PR) e 
Renato Cebola (PV) será o 
2º vice-presidente.
Roderley Miotto (PSDB) 
foi eleito o 1º secretá-
rio e Ronaldo Pipas (PR) 
foi eleito 2º secretário.  
Os integrantes das Comis-
sões Permanentes serão 
escolhidos na próxima 
sessão de Câmara.

“Bobi”, do PV, João Vidal 
(PSB), Loreny Caetano 
Roberto (PPS), Luiz Hen-
rique de Abreu “Neneca” 
(PDT), Maria das Gra-
ças Gonçalves Oliveira 
(PSD), Maria Gorete To-
ledo (DEM), Noilton Ra-
mos (PPS), Nunes Coelho 
(PRB) e Viviane de Aqui-
no “Vivi da Rádio” (PSC).
A cerimônia foi presidida 
pelo vereador que obteve 
o maior número de vo-
tos na eleição, Alexandre 
Villela (PTB). “Sabemos 
que 2017 será um ano de 
desafios, mas os verea-
dores da 16ª Legislatura 
(que se encerrou em 31 de 
dezembro) e da 17ª Legis-
latura estão empenhados 
em fazer um município 
cada vez melhor. Cada 
um de nós estará firme e 
forte para defender a ci-
dade”, disse Alexandre. 
O novo presidente da Câ-
mara será Diego Fonseca, 
o “Digão” (PSDB). Ele 
foi eleito por 11 votos a 
oito e vai presidirá para o 
biênio 2017/2018. Com a 
mesma votação, foi eleito 
1º vice-presidente Nunes 
Coelho (PRB), e a 2º vice
-presidente Maria Gorete 
de Toledo (DEM). *Com 
informações da Câmara 
Municipal de Taubaté

Centro Paula Souza oferece cursos
gratuitos a distância de empreendedorismo

O Centro Paula Sousa, da 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-
cia e Tecnologia e Inova-
ção do Governo do Estado, 
oferece cursos gratuitos à 
distância para os interes-
sados em aprofundar o co-
nhecimento na área de em-
preendedorismo e gestão.
O curso Modelagem de 
Negócios, lançado recen-
temente, aborda temas 
relacionados ao empreen-

dedorismo e à criação de 
startups. A iniciativa é uma 
parceria com a Rede Inova 
São Paulo e a Agência de 
Inovação da Unicamp. O 
curso é desenvolvido em 
dez aulas on line de 15 mi-
nutos cada e as inscrições 
podem ser feitas pela in-
ternet.
Introdução à Propriedade 
Intelectual, elaborado pela 
Inova Unicamp, e Avalia-
ção de Tecnologias, em 

parceria com a Unesp, são 
os outros dois cursos à dis-
tância disponíveis em pla-
taforma digital. Os cursos 
são voltados para a for-
mação de pessoal na área 
de gestão de propriedade 
intelectual de núcleos de 
inovação tecnológica.
As inscrições devem ser 
feitas pela internet e po-
dem ser iniciados a qual-
quer momento pelos parti-
cipantes.
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Curiosidades

Cada profissional tem sua especialidade

Apicultores são os criadores de abelhas.
Cinófilos são os criadores de cães.
Columbófilos são os criadores de pombos correio.
Entomologistas são os especialistas de insetos.
Ornitólogos são os especialistas de pássaros.
Piscicultores são os criadores de peixes.
Sericultores são os criadores de bicho da seda.
Zoólogos são os que estudam os animais.
***
Coletivo de alguns animais

Alcatéia de lobos.
Bando de pássaros.
Cardume de peixes.
Cáfila de camelos.
Colméia de abelhas.
Comboio de animais de carga.
Fauna de animais de uma região.
Manada de bois, búfalos ou elefantes.
Matilha de cães.
Ninhada de pintos.
Nuvem de insetos (gafanhotos, mosquitos, etc.).
Rebanho de gado ou ovelhas.
Plantel de cavalos.
Récua de bestas de carga ou cavalgadura.
Revoada de pássaros.
Tropa de cavalos.
Vara de porcos.

Humor

Fazia horas que o menino estava sentado na poltrona da sala com a cabeça apoiada 
numa das mãos. A mãe, preocupada, perguntou:
- Mas meu filho, em que você está pensando tanto?
E o garoto responde:
- Mamãe, me explica uma coisa? Se é Deus quem nos dá o que comer, se é a ce-
gonha que traz as criancinhas recém-nascidas e se é o Papai Noel quem nos traz 
os brinquedos, a senhora poderia me explicar pra que é que serve o papai aqui em 
casa?
***
Dois amigos que não se viam há muito tempo se encontram, por acaso, na rua e um 
deles pergunta:
- E aí, como vai a vida?
- A minha vida mudou completamente. Há muito tempo que escrevo algumas maté-
rias, colaborando com um jornal da minha cidade.
- É mesmo? Mas que ótimo! E já conseguiu ganhar muito dinheiro?
- Não, mas ainda estou na espera!
- Puxa, que maravilha!
E o amigo esclarece: 
- Até agora, eu só consegui vender a minha casa, o meu carro e agora estou tentando 
vender o meu computador e o meu celular.

Mensagens

As amizades deveriam ser algo completamente sem interesses, como nossos olhos, 
eles piscam juntos, eles se movem juntos, eles choram juntos, eles vêem as coisas 
juntos e eles dormem juntos, embora eles nunca se vejam e estão sempre juntos.
***
Perdoe o passado, aprenda com ele e desapegue-se dele. As pessoas estão em cons-
tante crescimento de mudança, por isso você não deve fixar-se em uma imagem 
antiga, limitada, o relacionamento está sempre vivo, sempre mudando. Invista seu 
amor na outra pessoa no presente. Não se arrependa, não lamente por erros passa-
dos. O passado passou. Comece neste exato momento, porque nunca é tarde para 
expressar o seu amor, sua dedicação, sua confiança e a sua lealdade.
***
Quando você se observar à beira o abismo, acelere o passo para frente, proibin-
do-se de parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sobras. Faça algo de 
bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie 
o raciocínio na mudança construtiva de idéias. Tente contato com pessoas, cuja 
conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente, no qual lhe seja 
possível ouvir palavras e instruções que lhe enobrecem os pensamentos. Preste um 
favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, bus-
cando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que a sua. Atenda 
as tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeça qualquer demora nas 
nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para 
adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e, de que a vida 
concorda com as pausar de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com 
inércia em momento algum.

Pensamentos, provérbios e citações

Pessoas que falham em planejar estão planejando falhar.
Aquele que pensa pequeno sofre falta de imaginação.
O homem é mortal por seus temores e imortal por seus dizeres.
Espere o melhor, prepare-se para o pior e receba o que vier.
Entre amigos as freqüentes censuras afastam as amizades.
Não basta conquistar a sabedoria é preciso saber usá-la.
Nunca estamos preparados para o que não esperamos.
Pé que dá fruta é o que leva mais pedradas.
Se não existisse pessoas más, não existiria bons advogados.
O que o bom senso não consegue resolver, o tempo resolve.
Fale a verdade mesmo que ela esteja contra você.
Guarde em seus ouvidos somente palavras de amor e não de ódio.
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EXPEDIENTE DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

COZINHEIRO GERAL

GERENTE DE LOJA

VISTORIADOR VEICULAR

Vagas disponíveis no PAT
de Taubaté

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA CADASTRO 
-RG
-CPF
-CARTEIRA DE TRABALHO
-NÚMERO DO PIS
ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984

Cadastro para Empresas – PAT
As empresas que têm o interesse em cadastrar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com

Prefeitura de Pinda divulga 
Listagem do Empreendimento

BEM VIVER
A Secretaria de Habitação 
do Município de Pinda-
monhangaba vem atra-
vés deste tornar público 
à listagem das famílias 
Selecionadas e suplentes 
no sorteio  realizado em 

16 de dezembro de 2016, 
para o empreendimento  
“BEM VIVER PIN-
DAMONHANGABA” 
– 1536 unidades habita-
cionais no Bairro Ara-
retama; do Programa  

MINHA CASA 
MINHA VIDA  
em conformidade com a 
legislação vigente do Mi-
nistério das cidades. Con-
fira a lista em: www.pin-
damonhangaba .sp.gov.br
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Poupatempo implanta sistema 
de coleta digital para RG

Uma nova tecnologia para 
facilitar a vida das pesso-
as está disponível em 26 
agências do Poupatempo 
no ano de 2016. 
O Programa está implan-
tando um novo sistema 
de coleta digitalizada que 
dispensa a necessidade de 
o cidadão levar a foto 3X4 
para atendimentos da Car-
teira de Identidade (RG). 
A mesma prática já é uti-
lizada para serviços da 
Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CHN) em todo o 
Estado.
A tecnologia, que permite 

guardar a imagem digital 
do cidadão, é uma oferta 
que o sistema oferece aos 
cidadãos do Estado e da 
região. 
No Vale do Paraíba, o sis-
tema está disponível nas 
cidades de Caraguatatuba, 
Guaratinguetá, Jacareí, 
Pindamonhangaba e São 
José dos Campos.
No início de 2017, todos 
os 72 postos Poupatempo 
no Estado de São Paulo – 
incluindo Mogi das Cru-
zes, Piracicaba, Ribeirão 
Preto, São José do Rio 
Preto, Suzano e Taubaté - 

terão mais essa facilidade 
para quem precisa tirar a 
primeira via ou atualizar o 
documento.
Em 68 postos, a assinatu-
ra e as impressões digitais 
também são totalmente 
digitalizadas. Com o siste-
ma, os cidadãos não preci-
sam mais sujar os dedos de 
tinta na hora da coleta das 
impressões digitais.
A relação completa de 
postos que possuem a bio-
metria para RG pode ser 
consultada no portal do 
Poupatempo www.poupa-
tempo.sp.gov.br. 
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Atenção para horário de funcionamento 
das unidades de saúde e agendamentos 

em Tremembé

Caraguá demarca raia 
para treinamento de

ciclistas no Porto Novo

Ubatuba intensifica
segurança para

temporada de verão

CAS de Taubaté alerta 
população para
cuidados com o
Aedes aegypti

Informamos que no dia 
02 de janeiro de 2017, às 
unidades de saúde (Cen-
tro de Saúde e Estratégias 

A partir de agora os ci-
clistas de alto rendimen-
to de Caraguatatuba têm 
um circuito de 3.550 

O verão começou dia 
21 de dezembro e, com 
ele, a demanda de tu-
ristas em Ubatuba  
aumentou notoriamente. 
Nos próximos dias, a ci-
dade deve receber mais de 
um milhão de pessoas de-
vido aos feriados de  Natal 
e Ano Novo.
Para garantir a seguran-
ça de toda a população e 
dos visitantes, um efetivo 
de mais de 500 policiais 

O CAS (Controle de Ani-
mais Sinantrópicos) de 
Taubaté orienta a popu-
lação que for viajar para 
as festas de Ano Novo e 
para a temporada de férias 
a adotar alguns cuidados 
que farão a diferença no 
combate ao mosquito Ae-
des aegypti.
Antes de deixar seu imó-
vel para seguir viagem, o 
morador deve verificar se 
não está abandonando re-
cipientes que possam acu-
mular água e servir como 
criadouro para as larvas do 
mosquito.
É recomendado prestar 

de Saúde da Família) irão 
funcionar a partir das 13h.
Agendamentos de consul-
tas no Centro de Saúde 

metros na Avenida Ge-
raldo Nogueira da Silva  
para os treinos. Os atletas 
podem utilizar a raia de-

militares já está na cidade 
como reforço.
A Operação Verão ainda 
conta com o apoio do he-
licóptero Águia. Além dis-
so, várias viaturas também 
foram cedidas para auxi-
liar no patrulhamento.
Segundo o Secretá-
rio de Segurança Pú-
blica e Defesa Social, 
Major Rubens Martins  
Franco Júnior, a Prefeitura 
de Ubatuba providenciou 

atenção em espaços que 
nem sempre são lembra-
dos, como bromélias, ocos 
de árvores, ralos e coleto-
res de água da geladeira 
ou do ar condicionado. As 
calhas devem estar limpas. 
Entulho, pneus, garrafas e 
demais objetos do quintal 
devem ser guardados em 
locais fechados. Também 
é bom fechar a tampa dos 
vasos sanitários e verificar 
se a caixa d´água está tam-
pada. Piscinas precisam 
ser tratadas com cloro e 
tampadas.
No caso de quem for alu-
gar uma casa para a tem-

para Clínico Geral, Pedia-
tra e Gastro serão realiza-
das no dia 09 de janeiro de 
2017 (Segunda-feira).

marcada na via em dois 
horários exclusivos, das 
5h às 8h e das 17h às 20h, 
no Porto Novo.   

toda a logística de alimen-
tação e alojamento para os 
policiais de reforço. Além 
disso, o executivo ainda 
contratou 30 guarda-vidas 
para atuação nas praias.
“Todas as providên-
cias necessárias fo-
ram tomadas e a nova  
administração não terá ne-
nhum problema com rela-
ção à logística para a segu-
rança na operação verão”, 
garante Franco.

porada, é importante uma 
vistoria cuidadosa no 
imóvel logo ao chegar. A 
checagem inclui vasos, 
baldes, piscinas, vasos sa-
nitários, tanques, garrafas 
e qualquer objeto que pos-
sa juntar água.
A prefeitura reforça a 
necessidade de cons-
cientização da popula-
ção, já que cabe às fa-
mílias o combate aos 
criadouros do mosquito.  
Até agora são 3.305 casos 
confirmados de dengue, 3 
casos confirmados de zika 
e 8 casos confirmados de 
chikungunya.
Denúncias sobre criadou-
ros em potencial devem 
ser feitas ao CAS pelo te-
lefone 3635-4091. A pre-
feitura também disponibi-
liza o hotsite xô mosquito 
(taubate.sp.gov.br/xomos-
quito/) para o encaminha-
mento de denúncias.

Salários de dezembro de 
funcionários da Prefeitura 

de Ubatuba já estão em
conta corrente

Valor depositado inclui 
cesta básica correspon-
dente a dezembro. Os ser-
vidores públicos munici-
pais de Ubatuba que estão 
na ativa já podem sacar a 
partir desta quinta-feira, 
29 de dezembro, seu salá-
rio referente a dezembro. 
Normalmente, os salários 
do mês são depositados 
até o quinto dia útil do 
mês seguinte. A exceção 
é nos meses de dezembro, 
quando são pagos até o 

último dia útil, em função 
do encerramento do ano 
administrativo. O valor 
depositado inclui ainda 
128,22 reais, referentes à 
cesta básica e complemen-
tações correspondentes a 
dezembro de 2016. Esse 
é um benefício exclusivo 
para aqueles funcionários 
que recebem até 2.038,33 
reais, o que beneficia um 
total de 1.328 servidores.
“Nossa gestão sabe o 
quanto é importante para 

cada trabalhador ou traba-
lhadora receber em dia a 
remuneração pelo serviço 
prestado a cada mês. Todo 
um conjunto de integrantes 
da família dependem dele. 
Tenho orgulho de encerrar 
meu mandato cumprindo 
esse compromisso mensal, 
em um cenário onde em 
várias cidades e estados a 
mesma preocupação com 
o trabalhador não está pre-
sente”, destaca o prefeito 
Mauricio Moromizato.

Vendas em supermercados
caíram 7% no Natal

As vendas do varejo su-
permercadista registraram 
7% de queda em dezem-
bro comparado ao mesmo 
período de 2015.
Produtos típicos da épo-
ca como carnes natalinas, 
panetones e champanhes 
tiveram redução de ven-
das. Champagne e Cerveja 
caem também;
O frango registrou aumen-
to de 10% e substituiu car-
nes consumidas nas ceias 
de Natal
São Paulo, dezembro de 
2016 - As dificuldades da 
economia em 2016 se re-
fletiram na ceia de Natal do 
brasileiro. Em dezembro, 
mês típico de altas vendas, 
o varejo supermercadista 
apresentou retração de 7% 
em unidades vendidas em 
relação ao mesmo período 
de 2015, segundo levanta-

mento realizado pela Ne-
oGrid/Nielsen, que reuniu 
informações de mais de 
100 redes de varejos de 
todo o Brasil.
Segundo Robson Munhoz, 
diretor de relacionamento 
do varejo da NeoGrid, essa 
redução nas vendas tem 
relação com a economia 
mais retraída, o que gerou 
uma confiança menor do 
varejo e da indústria. Ou-
tro ponto importante que 
Munhoz destaca é o calen-
dário de festas. “Em 2015, 
o dia 24 foi numa quinta-
feira e tivemos um feriado 
prolongado de 4 dias. Este 
ano o Natal foi mais curto, 
com apenas um fim de se-
mana, e isso provavelmen-
te afetou as vendas nos su-
permercados”.   
Produtos tipicamente co-
mercializados nessa época 

do ano estão entre os que 
apresentaram queda em re-
lação a 2015. O panetone 
teve redução de 4,7% nas 
vendas e as carnes natali-
nas também seguiram essa 
tendência: caíram 13%.
Já o frango foi o destaque 
da mesa dos brasileiros 
neste Natal. As vendas 
cresceram 10% frente ao 
ano anterior e, segundo 
Munhoz, substituíram as 
carnes natalinas. “Dian-
te do cenário econômico, 
os consumidores também 
buscaram produtos mais 
baratos para substituir 
itens tradicionais, explica 
o diretor”.
As bebidas alcoólicas tam-
bém apresentaram queda 
nas vendas: 3%. A cerveja 
teve redução de 3,3% fren-
te a 2015 e o champanhe, 
11,7%.


