
 MAKRO INAUGURA UNIDADE SÃO CARLOS NO DIA 19

   

A Rede Makro Atacadista inaugura sua nova loja, em São Carlos, no próximo dia 19. A
informação foi confirmada nesta sexta-feira (8), durante visita do gerente geral da unidade ao
prefeito Paulo Altomani, no Gabinete do Paço Municipal. Waldir Silva, acompanhado pelo
industrial Antonio Florindo Zanetti, fez convite pessoal ao prefeito para a abertuda da loja
número 77 da rede Makro, no Brasil, que acontece às 09h00.

  

    

  

   Instalada na Cabeceira do Embaré, num espaço de 20 mil metros quadrados, a nova loja do
Makro possui oito mil metros de área construída. Para o piso de vendas, por onde os clientes
estarão circulando, são cinco mil e quinhentos metros de área. Outros dois mil e quinhentos
metros estão distribuídos entre setor administrativo, estoque, câmeras frias e um grande
restaurante self service, com 160 lugares, que vai levar mais qualidade de vida e opção aos
moradores do entorno. O Makro vai oferecer ainda estacionamento com 220 vagas e gerar, de
imediato, 250 empregos diretos e indiretos, aabsorvendo quase 90% dessa mão de obra em
São Carlos.

  

    

  

   “É um grande prazer comunicar ao prefeito que estaremos inaugurando a nova loja no
próximo dia 19. Já estamos com as instalações definidas, funcionários capacitados e em
plenas condições de receber o público sãocarlense. A Rede Makro investiu 30 milhões nessa
unidade e nossa expectativa é enorme para a inauguração”, disse Waldir.

  

    

  

   Completamente adaptado à rotina e aos conceitos da cidade, o gerente Makro destacou
ainda durante a visita que: “a abertura dessa loja, pessoalmente, me deixa muito feliz. Hoje
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moro em São Carlos e a cada dia me surpreendo com a gentileza e o aconchego dos
moradores daqui. São Carlos é uma cidade maravilhosa, que gera facilidades e oportunidades.
A família Makro agradece desde já pela acolhida e, a partir do dia 19, vai trabalhar para
oferecer serviço de qualidade à todos os seus clientes”, afirmou.

  

    

  

   O prefeito Paulo Altomani, por sua vez, destacou o potencial da Rede Makro e o trabalho
desenvolvido pela administração para sacramentar a vinda da unidade, parte do grupo
holandês SHV, líder nacional no mercado atacadista de autoserviço, com mais de 3,5 milhões
de clientes cadastrados. “Mais uma grande notícia para a população de São Carlos. A
administração municipal se orgulha de estar recebendo essa nova unidade. Providenciamos,
juntamente com o presidente da Câmara Marquinho Amaral, e os demais vereadores, toda a
parte burocrática, possibilitando a instalação da Rede Makro lá na cabeceira do Embaré. Com
muito prazer estaremos na inauguração, dia 19, entregando ao sãocarlense mais uma grande
opção de compra. São Carlos, repito, se sente orgulhosa de receber um investimento desse
nível, que credencia ainda mais a cidade como grande Centro de Logística e Distribuição”,
disse Altomani.

  

    

  

   Já o industrial Antonio Florindo Zanetti, um dos responsáveis pela vinda da rede Makro para
São Carlos, afirmou que “trata-se de um grande momento para o município de São Carlos. Nós
trabalhamos no sentido de promover grandes investimentos para o Município. Participei
diretamente da vinda do Campus dois da USP, estamos conquistando mais 40 alqueires no
próprio Campus dois junto ao governador do Estado e em breve estaremos anunciando outros
investimentos de grande porte para São Carlos”, disse o industrial.

  

    

  

   (09/11/2013)
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