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Bombeiros Militares realizam promoção
e entrega de medalhas

EDITORIAL
jornal@oimagem.com.br

O Black Friday
brasileiro
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incrível como no Brasil os modismos americanos

Étêm efeitos imediatos. Poucos brasileiros conhecem

sequer o signiﬁcado da expressão, mas estão lá, “entrando na onda” e acreditando tirar alguma vantagem.
Conhecendo o perﬁl do povo, centenas de lojas no país
realizam, nesta sexta-feira, a Black Friday, prometendo
descontos expressivos em diversos produtos. Pesquisas, durante a semana, realmente apontaram que os
preços de eletrodomésticos, eletrônicos, livros, televisores e outros produtos foram oferecidos com descontos incomuns. No entanto, especialistas alertam que
muitos consumidores terão dor de cabeça com a “Sexta
Feira Negra” brasileira.
O fato é que quase todas as promoções alusivas à
Black Friday eram oferecidas somente na internet. Nosso povo ainda não entendeu o real sentido do evento.
Acontece que nos Estados Unidos, a Black Friday é a
largada da temporada de compras de Natal, enquanto
no Brasil, é uma data para varejistas enganarem consumidores ávidos ou no mínimo desatentos. Foi assim
que o site da revista norte-americana "Forbes" destacou a ação brasileira, que teve início na madrugada desta sexta-feira (29). Os americanos criticam os empresários brasileiros, destacando as fraudes e os problemas
ocorridos nas edições anteriores, como falta de produtos, demora na entrega e, principalmente, descontos
falsos.
Diante das promessas anunciadas, caso os brasileiros ﬁzessem um Black Friday direito, haveria pessoas
acampadas em frente às lojas desde quarta feira. Basta
dar uma espiadinha nos anúncios e perceber que produtos de primeira necessidade ou atraentes ao olho do
consumidor mais afoito eram oferecidos com até 80%
do preço real.
Quando a promessa é muito grande, nunca é demais desconﬁar do santo. Os órgãos de proteção ao consumidor têm alertado reiteradamente que, enquanto a
Black Friday nos Estados Unidos é um dia de negócios,
no Brasil, ele é conhecido como o dia da fraude.
Até a próxima!

do evento que também
contou com o ato de entrega de um veículo Ford Ranger, no valor de R$ 130,6
mil, adquirido por meio de
convênio com a Prefeitura.
Na oportunidade
foram entregues os títulos
de Amigos do Corpo de
Bombeiros Militar de Santa Catarina ao presidente

São Miguel do Oeste
a tarde da quartafeira, 27, no 12º Batalhão de Bombeiros Militar
de São Miguel do Oeste,
foi marcada pela solenidade de entrega de medalhas
por tempo de serviço, de
mérito ao Militar e promoção de praças. Autoridades militares e civis e
comunidade participaram
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da Associação Comercial e
Industrial de São Miguel
do Oeste (Acismo), Irton
Lamb, e ao chefe de gabinete da Prefeitura, Flávio
Ramos. “A homenagem é
uma forma de reconhecer
e agradecer o apoio aos
Bombeiros”, declara o
comandante do Batalhão
de São Miguel do Oeste,
Tenente Coronel Aldo

Participaram do evento, amigos e familiares dos
homenageados, além de
autoridades como o prefeito de São Miguel do Oeste, João Carlos Valar, o
vice Wilson Trevisan e o
presidente em exercício
da Câmara de Vereadores,
Vanirto Conrad.

Infomercial: MV Auto Estética Automotiva
São Miguel do Oeste
ossa ﬁlosoﬁa de trabalho é oferecer serviços de qualidade, proporcionando aos clientes
conforto, conﬁança e segurança. Trabalhamos para
proporcionar uma estrutura com qualidade e tecnologia na prestação dos
serviços automotivos. Nosso desaﬁo é estar sempre
se aperfeiçoando para
garantir um serviço de qualidade. Nós nos adequamos às necessidades e
desejo dos nossos clientes,
com as exigências das leis
municipais. Oferecemos
produtos de ótima procedência e ótima qualidade,
o que tem de melhor no
mercado e com características que superam as
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Rua Florianópolis, 280
necessidades dos clientes, Ligue nesse fone e estareou seja, usa-se produtos mos prontos para atendê- Bairro São Gotardo.
com qualidade e quanti- los (49)9132-3918. Na
Foto: JI
dade correta, no momento
e locais corretos. Deixando o Cliente conﬁante e
satisfeito com o serviço
prestado.
A nossa preocupação
com o atendimento é feito
através de agendamento
ao longo do dia ou da semana, assim podemos planejar o trabalho e garantir
uma meta de conﬁabilidade e transparência ao cliente. Também para deixar
o cliente mais seguro sempre é feito um orçamento
prévio do serviço que será
prestado, assim como, priProprietário: Marcio Gilmar Herbert
mamos em cumprir os prazos estabelecidos para
Serviços: Trabalhamos com Chapeação, Pintura,
entrega dos veículos.
Polimento, e Espelhamento de Veículos.
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Semanário às quartas-feiras com 20 páginas, fundado em 1º outubro de 1999 na cidade de Itapiranga-SC.
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