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Fechamento

Hipermercado 
vai virar 
‘atacarejo’ e 
empresa deve 
reaproveitar 
funcionários

Walmart fecha no domingo e lojistas têm 
três dias para encerrar atividades no local 

Valentin Manieri

O Sam’s Club, do 
Grupo Big, ex-Walmart 
Brasil, é o único clube 
de compras no mercado 
nacional. Presente no 
país desde 1995, seu 
modelo de negócios 
difere de atacados e 
varejos com os quais 
concorre. O Sam’s 
Club trabalha com 
mais de 4 mil itens, 
com foco em produtos 
importados, exclusivos 
e embalagens 

diferenciadas. Para 
fazer parte do clube de 
compras, participar 
de eventos exclusivos 
da marca e adquirir 
produtos diferenciados, 
seja pessoa física ou 
jurídica, é necessário 
se tornar sócio por 
meio do pagamento de 
uma anuidade no valor 
de R$ 75. Conta com 28 
unidades, localizadas 
em 12 Estados e no 
Distrito Federal.

Sam’s Club

Limpa-pátio

Investimentos

Detran leiloa veículos e lances 
on-line seguem até o dia 21

Contratação do FCO no Estado já chega a R$ 1,385 bi

Bruna Marques e Graziella Almeida 

Parecido com o toque de re-
colher, as prateleiras do super-
mercado Walmart ficaram pra-
ticamente vazias após algumas 
horas do anúncio do fim da uni-
dade, que fica na Avenida Mato 
Grosso, na Capital. A empresa 
fecha no próximo domingo (10) 
e para acabar com o estoque 
colocou descontos de até 50% 
em mercadorias. 

Quem não gostou da no-
vidade foram os lojistas que 
trabalham na galeria que 
fica no 1º piso do supermer-
cado, já que todos deverão 
encerrar as atividades até o 
fim de semana. O funcionário 
da loja Coco Mundo, Daniel 
Roberto, de 36 anos, conta 
que a notícia foi dada na 
quinta-feira (7), o que gerou 
preocupação para todos.

“É muito complicado porque 
todo mundo tem uma progra-
mação, todo mundo tem suas 
contas, tem suas despesas 
para honrar e está todo mundo 
perdido e atordoado com a 
notícia. Teríamos de ter um 
período de pelo menos 30 dias 
para sair daqui. E o tempo 
em que vamos ficar parados, 
como vai ser? Vai ser bem 
complicado mas vamos ver o 
que dá para ser feito, vamos 
tentar ver outro ponto, mas a 
princípio, infelizmente, essa 
unidade terá as atividades 
encerradas”, lamenta. 

A empresária Sandressa 
Correia, de 40 anos proprie-
tária do Kess Espaço de Be-
leza, disse que assinou um 

papel e nesse documento 
dizia que ela teria que deso-
cupar o espaço em 30 dias, 
mas que as atividades teriam 
de ser encerradas no próximo 
sábado (9).

“No papel diz que eu tenho 
30 dias para retirar minhas 
coisas, mas que só podemos 
atender os clientes até sá-
bado. Aqui eu trabalho com 
agenda,  estou procurando um 
lugar em que eu possa atender 
meus clientes provisoriamente 
até achar um lugar definitivo. 
Eles vão deixar muita gente 
desempregada, aqui na minha 

empresa todos são autônomos, 
então são nove famílias que 
vão perder renda. Este ano 
já foi muito confuso, estamos 
lutando para vencer e agora 
nove famílias perdidas sem 
saber o que fazer”, lastima. 

Empresa muda estratégia
De acordo com a gerente 

de Comunicação Externa do 
Grupo Big, Tânia Longaresi, 
a mudança e o fechamento do 
Walmart fazem parte de uma 
estratégia da empresa. “Anun-
ciamos em agosto, quando mu-
damos de nome aqui no Brasil, 

que algumas lojas seriam con-
vertidas ou para Sam’s Club, ou 
para Maxxi Atacado. Depois de 
análise de mercado, chegamos 
à conclusão de que seria ade-
quada uma loja do Sam’s Club 
em Campo Grande.” 

Ainda de acordo com a co-
municação do Grupo Big, alguns 
funcionários serão reaprovei-
tados no novo empreendimento. 
“Na informação que eu tive 
isso vai depender de uma nego-
ciação que eles estão fazendo. 
Acho que alguns vão ser apro-
veitados, sim, não são todos que 
serão demitidos”, relatou.

Michelly Perez 

Com mais de 180 veículos, 
o Detran-MS (Departamento 
Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso do Sul) iniciou, 
na quinta-feira (7), o leilão 
denominado de “Operação 
Limpa-Pátio”, e com isso o 
orgão pretende vender pelo 
menos 150 motocicletas e 
outros 32 automóveis, todos 
eles veículos de circulação. 
Interessados podem visitar 
os veículos no pátio da leilo-
eira, localizada na Av. Gury 

Marques, 7.155, das 8h às 
11h e das 13h30 às 16h30. Os 
lances podem ser realizados 
por meio do site www.canal-
deleiloes.com.br.

De acordo com o respon-
sável do setor de leilões do 
Departamento, Diego Fer-
nando de Arruda Soares, esse 
leilão trata apenas de veículos 
de circulação. “Estamos im-
plantando nova estratégia e 
a partir de agora os veículos 
inservíveis vão ser regiona-
lizados de vários municípios 
num lote único”, explica. 

Bruna Marques 

O FCO (Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Centreo-Oeste) em Mato Grosso 
do Sul já teve R$ 1,385 bilhão 
efetivamente contratados junto 
ao Banco do Brasil para a via-
bilização de novos empreendi-
mentos rurais e empresariais. 
Do volume total de recurso já 
financiado, R$ 507,9 milhões 
são do setor empresarial e R$ 
877,2 milhões são de projetos 
do setor rural. Os números 
foram apresentados na reu-

nião do CEIF/FCO (Conselho 
Estadual de Investimentos Fi-
nanciáveis pelo FCO).

“É importante destacar 
que, do total financiado até 
o momento, 80% foi contra-
tado por micros e pequenas 
empresas, seguindo a política 
do FCO, de privilegiar empre-
endimentos desse segmento, 
função que estamos conse-
guindo cumprir integralmente 
em Mato Grosso do Sul”, co-
mentou o secretário Jaime Ver-
ruck, da Semagro (Secretaria 
e Meio Ambiente, Desenvolvi-

mento Econômico, Produção e 
Agricultura Familiar). 

Até outubro deste ano, foram 
aprovadas 1.513 propostas no 
FCO Rural e 1.923 no FCO Em-
presarial. Os municípios que 
mais contrataram recursos do 
FCO são Campo Grande (R$ 
171,2 milhões); Dourados (R$ 
136,6 milhões) e Maracaju (R$ 
110,2 milhões).

“No FCO Rural nós já esgo-
tamos os recursos disponíveis 
e temos demanda internali-
zada. Neste segmento, a ênfase 
tem sido a suinocultura. Na 

reunião de hoje, do CEIF, apro-
vamos dez novos projetos do 
setor, seguindo a visão de que 
nós precisamos produzir mais 
suínos no Estado para atender 
a capacidade industrial insta-
lada no Estado.” 

Verruck ainda disse: “Ti-
vemos também uma retomada 
da avicultura, com a aprovação 
de mais seis projetos no setor 
avícola. Outro grande foco tem 
sido a aquisição de máquinas 
e equipamentos, indicativo im-
portante da confiança do pro-
dutor”, avalia Jaime Verruck.


