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COMÉRCIO PRESIDENTE DA ACI DESTACA BOM MOMENTO COM A REABERTURA ECONÔMICA E PREVÊ NOVAS CONTRATAÇÕES, MAS PEDE ATENÇÃO

Divulgação

‘TUDO FUNCIONANDO’
Depois de um ano e meio de pandemia, a queda nos indicadores abre boas perspectivas
para o comércio, segundo Eliane Maia, presidente da ACI de São José: ‘Vamos avançar’

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

A empresária Eliane Maia, presidente da ACI (Associação
Comercial e Industrial) de São
José dos Campos, está otimista quanto ao final do ano.
O fim da quarentena, a liberação das atividades e a queda
dos indicadores da pandemia
são a receita para mais empregos e vendas no Natal.
Mas Eliane ainda pede atenção aos protocolos sanitários.
“Todos têm que fazer a sua parte”, disse ao Gabinete de Crise
de OVALE. Confira.

Positivo. ACI vê bom momento
para o comércio e empregos

RAIO -X
ELIANE MAIA

B Empresária e presidente
da ACI (Associação
Comercial e Industrial) de
São José dos Campos.

A reabertura é importante,
mas ainda há risco com a variante delta. Como vê?
A responsabilidade é muito
grande. Temos a variante delta e precisaremos redobrar os
cuidados. A ACI tem feito a
divulgação de continuar cumprindo os protocolos, e as empresas estão seguindo. Cada
um de nós precisa fazer a sua
parte porque a variante tem a
transmissão rápida, não podemos baixar a guarda. Todo o
comércio em geral está cumprindo com a sua exigência. Já
avançamos tanto que não podemos perder essa chance.
O momento é importante
para o comércio?
Sim, estamos com o Natal
chegando e já com contratação para a temporada. Queremos daqui para frente tudo
funcionando. Com responsabi-

lidade, vamos avançar. Todos
com as portas abertas.
Qual a expectativa?
Ano passado, mesmo com a
pandemia em situação pior,
tivemos uma contratação boa
para o final de ano. Hoje, se os
números da pandemia continuarem positivos, acredito que
vamos ter um bom índice de
contratações de temporários.
Infelizmente, muitas empresas
tiveram que demitir por conta
da pandemia. Agora com a situação melhorando as empresas vão contratar.
É chance de conseguir um
emprego definitivo?
Aqueles que se destacam, que
são pró-ativos e determinados
a chance de ser contratado
é muito grande. Final de ano
como temporário e início de
ano como definitivo.

.

CUIDADOS

ECONOMIA

TEMPORÁRIOS

um de nós precisa
E“Cada
fazer a sua parte. Não

daqui para
E“Queremos
frente tudo funcionando.

“Acredito que vamos
Eter
um bom índice

podemos baixar a
guarda”.

Com responsabilidade,
vamos avançar”.

de contratações de
temporários”.

Eliane Maia
Presidente da ACI

Idem

Idem

