Salvador, sábado, 22 de junho 2019

A economia
fica fortalecida.
Além do comércio
tradicional, temos
uma tradição muito
forte de locação de
casas Rodrigo Pezão
Coordenador do São João do município de
Senhor do Bonfim

sem contar o comércio tradicional”, diz.

MOVIMENTO
O gerente da Associação Comercial e Empresarial de
Santo Antônio de Jesus (Acesaj), Wenderson Brito, diz
que a rotina dos negócios da
cidade muda completamente. Anteontem, por exemplo,
durante o feriado, cerca de
55% das lojas abriram as portas para receber os visitantes.
Para os próximos dias, o
funcionamento é especial,
abrindo mais cedo e fechando
mais tarde. “No sábado, normalmente o comércio fecha
às 13h, mas vamos até as 18h.
No domingo, vamos abrir das
9h às 15h”, diz. Segundo ele,
o faturamento do comércio
dobra em junho se comparado a maio. Em relação ao ano
passado, a expectativa é de
acréscimo de 10% na movimentação financeira.
Wenderson conta que uma
mudança no Forró do Lago,
principalfestaprivadadacidade, vai proporcionar aumento
nosetordemoda.Issoporqueo
evento já não será mais de camisa padronizada, como nos
anos anteriores, o que vai movimentar as vendas de roupas.
Ele também pontua que o resultado do São João continuará
com reflexos na economia nos
próximos meses, especialmente em julho.
“O reflexo financeiro a
gente vê em julho. São 100 mil
pessoas gastando dinheiro
aqui em supermercados, cama, mesa e banho, táxi e mototáxi, vans, ônibus, ambulantes, pessoas que alugam
casa. Enfim, as pessoas que
captaram essas vendas em
junho recebem em julho. Então, é quando vão utilizar recursos para comprar ou trocar de carros, motos, por
exemplo, ampliar a casa ou o
próprio comércio”, explica.
Ele diz ainda que, em maio
passado, foi realizada uma
campanha para incentivar os
consumidores da região.
Em Cruz das Almas, o coordenador do São João e vice-prefeito, Max Passos, diz
que alguns setores do comércio chegam a superar os 100%

de faturamento em relação
aos demais meses. A rede de
cerca de 40 hotéis e pousadas
está lotada para a festa. “Toda
a economia da cidade ganha,
desde os vendedores de
churrasquinho até os grandes
supermercados e bares e restaurantes”, afirma.
A prefeitura começa a contratar pessoas com cerca de
três meses de antecedência.
O investimento da gestão na
festa é em torno de R$ 2 milhões.

COMÉRCIO
Segundo Max Passos, o comércio tem funcionamento
estendido. Normalmente, fecha às 18h, mas agora vai até
as 23h. Para os cofres do município, o período representa
um acréscimo de pelo menos
35% em tributos comparado
aos demais meses.
Ovice-presidentedaCDLde
Cruz das Almas, Eduardo Vilas
Boas, afirmou que o São João
integra a lista das três melhores
datas do varejo para a cidade,
ao lado do Natal e do Dia das
Mães. Ele é proprietário da Copel, loja com mais de 220 funcionários da cidade que comercializa móveis, construção
e eletro, além de magazine.
“Para a nossa loja é muito
bom. Sempre tem uma movimentação boa e acima da média. Independente da grade da
festa do São João, sempre tem
uma ótima movimentação na
cidade”, disse. De acordo com
ele, o fluxo é o mesmo em toda
a cidade de Cruz das Almas,
que neste ano contará com
atrações como Dorgival Dantas, Adelmário Coelho e Mastruz com Leite.

Festa faz população dobrar
em Senhor do Bonfim
A expectativa da prefeitura de
Senhor do Bonfim é que a cidade receba pelo menos o dobro de sua população, hoje em
torno de 80 mil pessoas. De
acordo com o coordenador do
São João, Rodrigo Pezão, os
cerca de 1.100 leitos de hospedagem da cidade já estão
reservados há dois meses.
O movimento maior de
chegada à cidade começou
ontem. “A economia fica
muito fortalecida. Além do
comércio tradicional, temos
uma tradição muito forte de
locação de casas. Muitas
pessoas costumam sair de
suas casas para alugar”,
afirma Rodrigo Pezão, coordenador do São João.
Em Amargosa, são esperadas cerca de 100 mil pessoas
nos dias de festa - quase o
triplo da população, de 37
mil habitantes. Segundo o
prefeito Julio Pinheiro (PT),
o fluxo de pessoas este ano
deve ser 30% maior, em
função do feriadão e da recuperação da BA-120, principal acesso à cidade.
No ano passado, as condições da rodovia não eram as

melhores. “Isso foi um grande diferencial para este ano,
além da nossa grade equilibrada de atrações para todas
as faixas etárias”, conta.
A estimativa é de movimentação de R$ 16 milhões na
economia do município, o
que, entretanto, não deve
trazer aumento substancial na
arrecadação de tributos. “Não
temos um retorno direto, só
com ICMS, mas não é alto. O
retorno é maior em torno da
cadeia que se forma com a geração de emprego e renda”,
afirma. “Ao contrário de outras cidades, que têm no final
de ano como seu principal
período de movimentação
econômica, o nosso é agora”,
pontua.
Na Pousada do Bosque, os
30 leitos já estavam reservados no final de março. “Isso
antes mesmo de as atrações
terem sido divulgadas. A cada ano a procura tem aumentado mais, e isso porque
nosso São João é tradicional,
não é aquela coisa que as
pessoas vão só pelas atrações”, diz Adailson Cerqueira, proprietário da pousada.

100

1.100

mil visitantes devem
participar este ano
dos festejos juninos
em Amargosa

leitos de hospedagem
estão ocupados na
cidade de Senhor do
Bonfim

Mais | 15

Presidente
da UPB
destaca
ganhos dos
municípios
O presidente da União dos
Municípios da Bahia (UPB),
Eures Ribeiro, destacou que
as festividades juninas são
“de grande importância”
para as economias dos municípios. “Você consegue
trazer um recurso que não é
da sua praça para o seu comércio, além de movimentar o próprio recurso local.
As pessoas vão ao cabeleireiro, compram roupas e os
próprios moradores também
se aproveitam vendendo espetinho, milho. Não falta
oportunidade”, diz.
Eures, que também é prefeito de Bom Jesus da Lapa,
exemplificou o ganho da cidade. A prefeitura investirá
R$ 850 mil em recursos próprios na festa de São Pedro e
a estimativa é de R$ 5 milhões de movimentação para
a economia local. “A rede
hoteleira está lotada, não
tem mais vaga nos hotéis”.
O presidente da UPB ainda
destacou que acredita que as
cidades menores são as que
mais ganham durante esse
período. “As pessoas estão
em busca de um São João
cultural, antigo, com forró
pé de serra. As bandas locais
e regionais se transformam
nas grandes atrações durante esse período”, diz ele.
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