
“Liquida Centro CDL é a oportunidade 
de economizar”, garante presidente

OPORTUNIDADE

SAÚDE PÚBLICA

Saturnino quer que poderes 
se unam por solução

Expectativa de crescimento 
é de 10% nas vendas

LIQUIDA CENTRO

A Câmara de Diri-
gentes e Lojistas (CDL) 
de Tangará da Serra está 
promovendo mais um 
‘Liquida Centro CDL’. A 
campanha, que chega 
a sua nona edição, ini-
ciou nesta quarta-feira, 
8, e segue até sábado, 
11, oportunidade em 
que o comércio tanga-
raense ficará com suas 
portas abertas até às 
18h.

Neste ano, de acor-
do com o presidente da 
CDL Tangará, Alessan-
dro Rodrigues Chaves, 
mais de 100 estabeleci-
mentos comerciais, em 

todos os setores, estão 
participando da cam-
panha e, consequente-
mente, isso aumenta as 
opções de compra aos 
consumidores. “É uma 
campanha esperada 
tanto pelos nossos as-
sociados, quanto pelo 
consumidor final (...) 
que terá a oportunidade 
de adquirir os produtos 
dos nossos associados 
que aderiram a cam-
panha, com descontos 
de até 70%. O Liquida 
Centro CDL é a oportu-
nidade de comprar, eco-
nomizando, pois esta é 
a finalidade da nossa 
campanha”, garante o 
presidente. 

Já aos associados, a 
iniciativa visa aumentar 
a vendas neste período 

que antecede as com-
pras de Natal. “Oportu-
nizar um crescimento 
nas vendas que tanto 
buscamos”, destaca, ao 
lembrar o objetivo desta 
campanha, iniciada há 
nove anos. “Tínhamos, 
no mês de novembro, 
uma necessidade de 
aquecer as vendas do 
comércio. Um mês mais 
pacato, morno, e des-
sa forma foi lançado o 
Liquida Centro CDL há 
nove anos, que sempre 
supera as expectativas. 
E assim acreditamos 
que seguirá pelos anos, 
com todo sucesso”. 

Assim como acon-
tece em todos os anos 
da campanha, ao com-
prar em uma das lojas 
participantes do Li-

quida Centro, o con-
sumidor ganhará va-
les para a criançada, 

que dará direito a tro-
car por pipoca, picolé 
e também brinquedos, 

instalados na Avenida 
Brasil – espaço ao lado 
das Casas Bahia.

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Na Atalaia o foco está nos produtos e artigos natalinos

“Precisamos nos unir e encontrarmos uma solução”

Buscando oferecer 
ao público consumidor 
a oportunidade de com-
prar produtos com até 
70% de desconto e ain-
da proporcionar o aque-
cimento das vendas 
no mês que antecede 
o Natal, que a Câmara 
de Dirigentes e Lojistas 
(CDL) de Tangará da 
Serra, por meio das lo-
jas associadas, está pro-
movendo a nova edição 
da campanha Liquida 
Centro CDL. 

Entre as lojas par-
ticipantes está a Ata-
laia, oportunizando 

aos consumidores, es-
pecialmente, a compra 
de produtos e artigos 
natalinos a preços aces-
síveis e variados. “A 
expectativa para mais 
esta campanha são as 
melhores. Colocamos 
muitos enfeites na pro-
moção e esperamos que 
a população aproveite 
para decorar suas casas 
e empresas para a che-
gada do Natal”, espera 
a empresária Kamila 
Umann, afirmando que 
a expectativa de cresci-
mento nas vendas é de 
10%, em comparação ao 
mesmo período do ano 
passado. 

Para esse crescimen-
to, segundo a empresá-

ria, o foco são os enfei-
tes natalinos e outros 
produtos de decoração 
para a casa, que foram 
colocados na promo-
ção. Porém na loja há 
também muitos produ-
tos escolares, com óti-
mos preços. “O material 
escolar continua com 
o mesmo desconto da 
loja”, afirma, ao expli-
car que estes materiais 
em estoque são relati-
vos a volta as aulas des-
te ano. Os materiais es-
colares para o ‘Volta as 
aulas 2018’ serão colo-
cados a venda em breve. 
“Mas vale muito a pena 
aproveitar a promoção e 
os grandes descontos do 
Liquida Centro”.

Assim como busca 
a empresária, o presi-
dente da CDL Tangará, 
Alessandro Rodrigues 
Chaves, também acre-
dita no crescimento 
de 10% nas vendas. “É 
mais uma oportunidade 
para o consumidor final 
de Tangará da Serra e 
região de economizar, 
aproveitando as ofer-
tas”. Além disso, mais 
que comprar produtos 
com até 70% de descon-
to, o consumidor ainda 
concorrerá a prêmios na 
campanha ‘Natal Pre-
miado CDL’. Para parti-
cipar basta efetuar uma 
compra acima de R$ 10, 
preencher o cupom e 
torcer.

>> Fabíola Tormes
Redação DS

Todas as empresas participantes estão identificadas com cartaz da campanha

O parlamentar 
também falou da 

preocupação de ter 
hospitais fechando 

com as UTI’s

O deputado esta-
dual Saturnino Masson 
(PSDB) usou a tribuna 
da Assembleia Legis-
lativa na manhã desta 
quarta-feira, dia 8 de 
novembro, para con-
clamar os demais par-
lamentares mato-gros-
senses com o objetivo 
de viabilizar formas de 
ajudar nas questões da 
saúde pública no Esta-
do, que passa por um 
momento difícil. 

O parlamentar tam-

bém falou da preocu-
pação de ter hospitais 
fechando com as UTI’s 
dos Hospitais de Ron-
donópolis, Santa Casa 
de Cuiabá, entre outros. 
“Precisamos nos unir e 
encontrarmos uma so-
lução, especialmente 
buscar recursos com o 
governo federal para sa-
nar este problema cruel 
que está instalado no 
Estado de Mato Grosso,  
que é a paralisação dos 
hospitais. Nós precisa-
mos fazer algo aqui na 
Assembleia Legislativa 
para que haja um gran-
de entendimento em 
todas as esferas de po-
deres e minimizarmos 
os problemas da saúde, 
que tanto aflige a popu-
lação carente”, declarou 
Saturnino.

>> Rosangela Milles
Assessoria de Gabinete
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