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Área onde o shopping será construído fica próxima ao aeroporto Marechal Rondon

Lançamento oficial do centro comercial será
durante a Expovag, entre 10 e 15 de maio

Shopping vai sair
do papel este ano

SILVANA BAZANI

DA REDAÇÃO

Lançamento oficial do primeiro
shopping de Várzea Grande será feito
durante a Exposição Agroindustrial de
Várzea Grande (Expovag), realizada
entre os dias 10 e 15 de maio. Em-
preendimento instalado nas imedia-
ções do aeroporto Marechal Rondon
deve ter as obras iniciadas em julho e
terá a primeira etapa concluída até
maio de 2014, segundo informações
do diretor da Farol
Construtora, Carlos
Moussalem, repassa-
das nesta quinta-feira
(02), durante audiên-
cia pública realizada
na subseção da Or-
dem dos Advogados
do Brasil (OAB) de
Várzea Grande.

Obra ocupará 70 mil metros qua-
drados, espaço suficiente para abrigar
conjuntamente o shopping e um hotel.
Na primeira fase das obras será con-
cluída a área comercial para 220 lojas,
o estacionamento com capacidade para
1,450 mil veículos e o hotel com 216
apartamentos. Para segunda etapa se-
rão finalizadas 60 salas comerciais,
além de praça de alimentação, área de
lazer e 6 salas de cinema. Moussalem
afirma que o valor da obra está estima-

do em R$ 100 milhões, mas incluindo
os investimentos dos lojistas pode che-
gar a R$ 250 milhões. 

De acordo com o diretor da Fa-
rol, as obras estavam sendo barradas
pela lei municipal de uso e ocupação
do solo, que não previa a implantação
de um empreendimento do porte de um
shopping center. Para dar andamento
ao projeto comercial foi preciso atuali-
zar a legislação, acrescenta a superin-
tendente da
A g ê n c i a

M u n i -
c i p a l
de Ha-

b i t a ç ã o
Regulariza-

ção Fundiária e De-
senvolvimento Ur-
bano de Várzea
Grande, Inaciraí Ra-
mos de Brito. Com a

apresentação do Estudo de Impacto de
Vizinhança (EIV) à população, a previ-
são é que os encaminhamentos para
início das obras sejam acelerados. “Va-
mos esperar o parecer técnico do Con-
selho da Cidade e, após aprovação do
projeto, serão apresentados todos os es-
tudos técnicos conclusivos dos órgãos,
como Sema (Secretarias Estadual e
Municipal de Meio Ambiente), DAE
(Departamento de Água e Esgoto), pa-
ra emissão do alvará de construção”. 

Implantação do shopping quase
em frente ao aeroporto Marechal Ron-
don é estratégica e deve atrair um
maior número de pessoas para a cida-
de, favorecendo o consumo e a circu-
lação de dinheiro no município, avalia
o proprietário do hotel Ritz Pantanal e
presidente da Associação Comercial
de Industrial de Várzea Grande, Adau-
ton Tuim. “Muita gente sai de Várzea
Grande hoje à procura de lazer e pro-
dutos nos shoppings de Cuiabá”. Para
Tuim, é uma incongruência que a se-
gunda maior cidade do Estado em nú-
mero de habitantes ainda não possua
um centro de compras deste porte.
“Em Rondonópolis por exemplo já
existem dois”. 

Transformação - Região on-
de será implantado o shopping de Vár-
zea Grande será readequada com obras
preparatórias para a Copa do Mundo de
2014, incluindo implantação de rotató-
ria em frente ao empreendimento, ins-
talação de faixa de pedestres e ponto de
ônibus na avenida Arthur Bernardes.
Está projetada ainda uma pista de ca-
minhada nas imediações e revitalização
do córrego local, com instalação de
uma ponte de travessia. Como a área do
entorno do córrego foi totalmente an-
tropizada, os investidores do shopping
propõem recuperar ambientalmente ou-
tra área, a ser indicada pela Sema.

Cidade receberá investimentos
DA REDAÇÃO

Este ano o município de
Várzea Grande recebe outros 2
grandes empreendimentos comer-
ciais, sendo uma loja da rede Ha-
van e outra do Extra Hipermerca-
dos. As duas obras serão concluí-
das até o final deste ano. No caso
da loja de departamentos Havan,
sediada em Santa Catarina (SC),
a unidade instalada em Várzea
Grande é a primeira do grupo em
Mato Grosso e deve garantir ao
município uma arrecadação de
R$ 12 milhões. 

Empreendimento irá ocupar
18 mil metros quadrados, sendo 6
mil destinados à área verde. Em-
presa mantém 50 unidades em to-
do país, com mais de 100 mil pro-

dutos, incluindo eletrodomésticos,
calçados e artigos de pesca e cam-
ping. No caso do Extra Hipermer-
cado, o valor do investimento não
foi divulgado pelo grupo Pão de
Açúcar, mas a seleção para 150
vagas de empregos já começou. 

Responsável pela triagem
dos candidatos, o Sistema Nacio-
nal de Emprego (Sine) informou
que outras 400 vagas serão aber-
tas, com prioridade para os mora-
dores de Várzea Grande. Além da
geração de emprego, o grupo se
comprometeu em revitalizar uma
praça localizada nas imediações e
também o tráfego da avenida Cou-
to Magalhães, onde será edificado
o hipermercado. Projeto apresen-
tado prevê ainda a implantação de
uma estação de tratamento de

água e esgoto específica para o es-
tabelecimento. 

No ano passado, o município
recebeu uma unidade do Fort Ata-
cadista, num investimento de R$
30 milhões, aplicados em uma
edificação de 10 mil metros de
área construída, localizada na ave-
nida da Feb. Unidade gerou 300
empregos diretos. Para o presiden-
te da Associação Comercial e In-
dustrial de Várzea Grande, Adau-
ton Tuim, outros investimentos
devem ser atraídos para o municí-
pio com o aumento da circulação
de pessoas pela cidade, favorecida
inclusive pela implantação de um
campus da Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) e do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia (IFMT). (SB)
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Município terá uma unidade do Extra Hipermercado, cuja operação deve começar neste semestre

FCO EMPRESARIAL

Cartão vai facilitar as compras
EVANIA COSTA

DA REDAÇÃO

Banco do Brasil lança o
primeiro cartão do Fundo Cons-
titucional de Financiamento do
Centro-Oeste para contratantes
do FCO empresarial da região.
Cartão FCO-Giro foi apresenta-
do pelo agente financeiro e pela
Superintendência do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste (Sude-
co) nesta quinta-feira (3) duran-
te a reunião do Conselho Deli-
berativo do FCO (Condel). Um
dos objetivo do cartão é facilitar
o acesso dos empreendedores ao
capital de giro para movimentar
o negócio.

Federação das Industrias
de Mato Grosso (Fiemt) acom-
panhou o desenvolvimento do
cartão, que tem proposta pareci-
da ao Banco Nacional de Desen-

volvimento Econômico e Social
(BNDES). Gustavo de Oliveira,
presidente do Conselho Tributá-
rio da entidade, explica que no
modelo atual do FCO o empre-
sário precisa aprovar o projeto
para ter acesso aos recursos. Já o
cartão traz um limite pré-apro-
vado para aquisição de insumos,
matéria-prima e formação de es-
toques para vendas junto aos es-
tabelecimentos conveniados.
Burocracia é parecida para a
concessão de crédito, mas ela é
feita antes do momento da com-
pra, agilizando a negociação
com o fornecedor. 

Medida é considerada
importante pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo de Mato Grosso (Fe-
comércio/MT). Hermes Mar-
tins, vice-presidente da entida-
de, vai aguardar a divulgação

de detalhes do novo cartão pa-
ra avaliar as vantagens dele.
Segundo ele, atualmente as ta-
xas de juros da linha empresa-
rial variam de 0,99% a 4,5% ao
mês, mas os bancos não costu-
mam anunciar as outras taxas
“adereços” como a de adesão e
custo do próprio cartão.

Taxas de juros aplicadas
no cartão FCO Giro serão as
mesmas das linhas do FCO em-
presarial. Empresas de micro,
pequeno e médio portes terão um
prazo de até 24 meses, incluídos
até 6 meses de carência para pa-
gar. Período reduz para 18 meses
para os empresários de médio e
grande portes (também com 6
meses de carência). Empresas
que já possuem o Ourocard Em-
presarial e FCO Capital de Giro
contratados já poderão utilizar o
cartão para realizar pagamentos.

VÁRZEA
GRANDE 

Empreendimento 
pode totalizar 
investimentos de
R$ 250 milhões


