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Aumenta procura por
costureira e sapateiro
Com poder de compra
reduzido pela inflação,
capixabas recorrem a
consertos e reformas
de roupas e calçados
para economizar
Nathália Barreto

Com o dinheiro rendendo ca-
da vez menos no bolso dos
brasileiros por conta da cri-

se econômica, a procura por servi-
ços de costureiras e sapateiros au-
mentou em até 60% no Estado.

Reformas e consertos estão entre
os principais serviços procurados
pelos capixabas em razão do baixo
custo pelo serviço, se comparado
ao preço de um produto novo.

“O preço de uma peça pode ficar
até 50% mais barato do que na lo-
ja”, afirmou a costureira Marta Sil-
va, proprietária do atelier que leva
seu nome, em Vitória.

Segundo ela, o aumento na de-
manda por reparos em roupas
também ocorreu por causa das
compras pela internet, pois a maio-
ria das peças, quando chega, não
agrada ou não serve no cliente.

A costureira Cirlene Frolich,
que trabalha no atelier de Marta,
relatou que sempre há trabalho.
“Temos vários clientes novos, seja
para reformar, consertar ou con-
feccionar roupas. O que tem apa-
recido muito são clientes queren-
do reformar roupas antigas”, con-
tou.

No atelier, os serviços de ajuste
podem variar de R$ 7 a R$ 40; a
confecção de vestidos, por exem-
plo, sai a partir de R$ 80.

O conserto de calçados, bolsas,
mochilas e malas também está
crescendo: na Sapataria São Luiz,
no centro de Vitória, o aumento foi
de 50% desde o início da crise.

“Hoje, consertamos em média
150 sapatos por dia. Com a volta às
aulas, também aumentou muito o
número de mochilas para conser-

to”, contou o proprietário da sapa-
taria, Luiz Carlos Passamani.

De acordo com Luiz, os conser-
tos variam de R$ 5 a R$ 30 para
trabalhos mais simples e a partir
de R$ 50 para serviços mais elabo-
rados, como sapatos de couro cos-
turados à mão.

Na avaliação do economista Má-
rio Vasconcelos, a busca por costu-
reiras e sapateiros é mais uma al-
ternativa encontrada, dentre tan-
tas outras, em momentos de crise.

“Nesses momentos, quando fe-

cha-se uma porta, abre-se uma ja-
nela. Quem tem habilidades nes-
sas áreas pode aproveitar a opor-
tunidade”, disse.

Já o economista e professor
Wallace Millis vê dois aspectos
que influenciam essa mudança.
“O primeiro é a crise econômica,
que provoca essa mudança no
comportamento dos consumido-
res. Outro aspecto é a questão
ambiental, que visa à redução,
reutilização e reciclagem dos
bens de consumo”, avalia.
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CIRLENE FROLICH diz que reforma de roupas antigas é principal demanda

SAIBA MAIS

Conserto até de bolsas, malas e mochilas
C o s t u ra
> A BUSCA POR SERVIÇOS de costura

aumentou cerca de 20% a 60% entre
os prestadores de serviço no Estado.

> OS SERVIÇOS mais procurados são
consertos e reparos (aumento de
60%), seguidos de aluguel (aumento
de 40%) e confecção (20%).

> AS COSTUREIRAS também aponta-
ram as festas de fim de ano e o Car-
naval como motivos para o cresci-
mento da demanda.

Sa p a t o s
> NO SEGMENTO de reparos e conser-

tos de calçados, a demanda aumen-
tou entre 30% e 50% desde o início
da crise econômica.

> SEGUNDO OS SAPATEIROS, ta m b é m

aumentou a demanda no conserto
de bolsas, malas e mochilas. No últi-
mo caso, o aumento na demanda pe-
lo serviço cresceu, principalmente,
por causa da volta às aulas.

Opor tunidade
> PARA OS ECONOMISTAS, esse é um

bom momento para profissionais
qualificados aproveitarem as opor-
tunidades de trabalho.

> A PROCURA é explicada pelos preços
mais baixos quando comparados
aos valores de peças nas lojas e pela
necessidade de economizar em mo-
mentos de crise.

Fonte: Profissionais do setor e economistas
c o n s u l ta d o s .
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C U RTAS

Mudanças no consignado
O governo federal realizou alterações no prazo e no limite do

empréstimo consignado de servidores públicos federais. Ago-
ra, o prazo é de até oito anos para quitar a dívida e o limite, des-
de outubro passado, passou de 30% para 35% do salário. As
mudanças também aconteceram na Prefeitura do Rio de Ja-
neiro e no governo do estado de São Paulo.

Ainda sobre o crédito consignado, o governo estuda usar o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia
de pagamento. A ideia é usar a multa de 40% do saldo do FGTS,
recebida em caso de demissão sem justa causa. Essa mudan-
ça poderia diminuir os juros para os trabalhadores da inicia-
tiva privada, que pagam mais do que os servidores públicos.

Cursos gratuitos
A Escola Nacional de Administra-

ção Pública (Enap) divulgou o calen-
dário com a oferta de cursos gratui-
tos a distância para este ano. O cur-
sos dão direito a certificado de con-
clusão. São 46 cursos divididos em
nove áreas temáticas.

As informações sobre os cursos e
as inscrições estão disponíveis no si-
te www.enap.gov.br.

Cer tidões
Mais de 300 certidões de tempo

de contribuição estão disponíveis no
Instituto de Previdência do Estado
para serem retiradas por ex-servido-
res estaduais que requereram o do-
cumento na autarquia. A lista nomi-
nal está em www.seger.es.gov.br. Pa-
ra retirar, tem que comparecer à
Central de Atendimento, em Santa
Lúcia, Vitória, das 9h às 16h30.

A p l i c a t i vo
Servidores ativos,

aposentados e pensio-
nistas do Executivo Fe-
deral já podem baixar
gratuitamente o aplica-
tivo Sigepe, que permite
consultar previamente
o contracheque para
saber se as atualiza-
ções estão corretas,
consulta do documento
do último ano e gráficos
detalhados dos rendi-
mentos e descontos,
entre outras coisas.

Para acessar é preci-
so criar senha no site
servicosdoservidor.pla -
nejamento.gov.br e in-
formar CPF.

Disque-Dengue
Hoje e quinta-feira, a Vigilância Ambiental

em Saúde da Serra, por meio da Equipe de
Educação em saúde, vai realizar palestra
sobre o mosquito Aedes aegypti para os
funcionários da empresa W2W, em Civit II.
Para pedir palestras e visitas, basta ligar pa-
ra o Disque-Dengue: 3228-5394.

Oficina para atendimento psicológico
O Conselho Regional de Psicologia vai realizar na próxima sexta-feira, às

8h30, no Teatro da Faculdade Pitágoras, em Linhares, a Oficina Regional “Psi -
cologia em Foco Especial: O enfrentamento às situações de emergências e de-
sastres ”. A psicóloga chilena Lílian Cecília Garate Castegnet falará aos pro-
fissionais que atendem a população atingida pela lama da Samarco. A oficina
é gratuita. Inscrições em www.crp16.org.br.

VIANA ANUNCIA FERIADOS...
A Prefeitura de Viana divulgou, em

portaria do Diário Oficial, que duran-
te este ano vão ser quatro feriados
municipais e nove pontos facultati-
vos, que é quando os serviços essen-
ciais, como Pronto Atendimento 24
horas e coleta de lixo são mantidos,
por exemplo.

...E PAGAMENTOS
O primeiro pagamento dos servi-

dores efetivos, estagiários, cargos
comissionados ou contratados tem-

porariamente da Prefeitura de Viana
vai estar disponível no dia 05 de fe-
vereiro. Nos meses seguintes, o dia
05 será mantido para pagamento.

VOLTA AO HORÁRIO
A partir da próxima segunda-feira,

a Prefeitura da Serra volta a atender
no horário das 8h às 18 horas. A volta
ao horário tradicional só seria no dia
15 de fevereiro, mas foi adiantada por
pedidos da população, segundo a
prefeitura. Desde o último dia 4, o ho-
rário é das 12h às 18 horas. CONSERTO DE SAPATO: p ro c u ra


