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Tomate salada é o campeão das diferenças podendo ser encontrado entre R$ 1,48 e R$ 7,49

Preços de produtos da cesta básica variam 
até 406% em supermercados da Capital

Valentin Manieri

Irregularidades

Consumo

Quer trabalho?

Empresa de estacionamento do 
Shopping CG é autuada pelo Procon 

Funsat inicia processo seletivo para 
trabalhadores de diferentes áreas 

Michelly Perez

Para economizar tem de 
pesquisar. Pensando nisso, o 
jornal O Estado foi até su-
permercados e atacarejos de 
Campo Grande e descobriu 
que os principais produtos da 
cesta básica acumulam va-
riação de até 406% entre uma 
rede e outra, como é o caso do 
tomate salada, que custa R$ 
1,48 no Extra, porém pode ser 
encontrado também a R$ 7,49, 
no Comper. 

O levantamento revelou que 
o trigo também tem variação 
expressiva (240%). O quilo mais 
barato do produto foi encon-
trado a R$ 1,85 (Pantanal) no 
Pires, ao passo que o mais caro 
a R$ 6,29 (Renata) no Walmart. 
O valor médio ficou em R$ 3,64. 

Campeão no encarecimento 
em setembro, o óleo de soja 
registra variação de 19,8% nas 
prateleiras. O litro mais barato 
encontrado pela reportagem 

foi o de R$ 3,08 (Concórdia) no 
Assaí. O preço mais “salgado” 
foi o registrado no supermer-
cado Extra da Rua Joaquim 
Murtinho, no bairro Tiradentes, 
a R$ 3,69 (Soya). O valor médio 
do produto ficou em R$ 3,41.

A banana teve a segunda 
maior alta em setembro, de 
1,95%. A diferença de valores 
em Campo Grande chega a 
62%. O quilo mais barato foi 
encontrado no Assaí a R$ 3,99 
(nanica), e o mais caro a R$ 
6,49 no Comper. Em média, a 
banana custa R$ 4,65 o quilo. 

Na lista dos “mocinhos”, 
entre os que registraram 
queda no preço e seguraram o 
custo final da cesta básica, se-
gundo o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos), 
além do tomate, aparecem a 
batata e o feijão carioquinha.

O quilo da batata tem preço 
médio de R$ 3,16. O melhor 
valor para o consumidor foi 

encontrado a R$ 1,25 o quilo, no 
Walmart. O mais caro chegou 
aos R$ 4,15, no Supermercado 
Pires, diferença de 232%. 

 Os preços do quilo do feijão 
variaram entre R$ 3,49 no Fort 
Atacadista, da Rua Antônio Bi-
cudo, no Jardim São Lourenço, 
e os R$ 6,99, no Walmart, da 
Avenida Mato Grosso, bairro 
Cruzeiro (100,02%).

A pesquisa levou em conta os 
preços cobrados nos seguintes 
estabelecimentos: Assaí ataca-
dista da Avenida Fábio Zahran, 
no Jardim América; Atacadão, 
da Avenida Costa e Silva, no 
Residencial Betaville; Fort 
Atacadista, da Rua Antônio 
Bicudo, no Jardim São Lou-
renço; Supermerdo Pires, da 
Rua Marquês de Pombal, bairro 
Tiradentes; Extra da Rua Joa-
quim Murtinho, ainda no bairro 
Tiradentes; Walmart, Avenida 
Mato Grosso, bairro Cruzeiro; 
e no Comper, da Rua Rui Bar-
bosa, no bairro Santo André. 

A empresa Campo Grande 
Parking, que atua no estacio-
namento do Shopping Campo 
Grande, foi autuada após fisca-
lização das equipes do Procon 
estadual (Superintendência 
para Orientação e Defesa do 
Consumidor). Os trabalhos in-
ciaram após os usuários de-
nunciarem diversos problemas 
com a empresa. Ainda mesmo 
com a equipe de fiscalização 
no local, os funcionários da 
empresa teriam colocado obs-
táculos ao trabalho da fiscali-
zação e impedido o acesso à 
sala de administração. 

Entre as irregularidades 
constatadas registrou-se a 
falta de atendentes. Segundo 
o Procon, apenas uma auxiliar 
em um dos quatro pontos de 
saída, com revezamento, ou 
seja, uma pessoa atende das 
10h às 16h e outra das 16h às 
22h, o que prejudicava princi-
palmente aqueles clientes que 
se dirigiam ao cinema. Fora 
isso, também foram identifi-
cados equipamentos com de-
feito obrigando o consumidor 
a se dirigir a outro local para 
deixar as dependências do 
estacionamento, e ainda foi 

observada a ausência de infor-
mações sobre prioridades, de 
acordo com o que determina 
a Lei Estadual 3.530/2008, 
dando a entender desconheci-
mento a respeito. 

Os funcionários da empresa 
tentaram impedir o acesso à 
sala de administração e, por 
conta disso, a autuação só foi re-
gistrada após os fiscais aguar-
darem por mais de 30 minutos 
e afirmarem que uma equipe da 
Decon (Delegacia de Defesa do 
Consumidor) seria acionada. 
Cabe à empresa, agora, apre-
sentar defesa. (MP)

Para aqueles que buscam 
uma oportunidade de entrar no 
mercado de trabalho, a Funsat 
(Fundação Social do Trabalho) 
iniciou na sexta-feira (4) um 
processo seletivo para dife-
rentes cargos na Capital. No 
total são oferecidas pelo menos 
29 vagas e é importante que os 
interessados compareçam até 
a sede da unidade, localizada 
na Rua 14 de Julho, 992, Vila 
Glória, onde será realizado o 
processo de seleção.

Segundo informações da 
prefeitura, os cargos ofe-
recidos são: chefe de seção, 

operador de loja, repositor, 
chefe administrativo, assis-
tente de T.I, cartazista, chefe 
de manutenção, auxiliar de 
manutenção, nutricionista, co-
zinheiro, auxiliar de cozinha, 
operador de caixa, atendente 
de cafeteira, televendas, con-
ferente, operador de empilha-
deira, auxiliar de depósito, 
empacotador, fiscal de caixa, 
cadastro, operador de rece-
bimento, operador de caixa, 
chefe de prevenção, fiscal de 
loja, chefe de atendimento, 
atendente de vendas, e auxiliar 
de recursos humanos. 

Entre os benefícios que 
serão disponibilizados aos se-
lecionados estão: assistência 
médica e odontológica, refei-
tório no local, cesta básica, 
seguro de vida, auxílio-funeral, 
cooperativa de crédito, kit 
material escolar, enxoval de 
bebê, cartão da mamãe, par-
ticipação nos lucros, além de 
parceria em academias. Para 
conferir a lista completa de 
oportunidades e o que é exi-
gido para cada um dos cargos, 
interessados devem acessar o 
site http://www.campogrande.
ms.gov.br. (MP)

Protagonista 
Antes vilão, agora o 
tomate está entre um dos 
que tiveram retração no 
preço em setembro


