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RIO DE JANEIRO (Reuters) - O Magazine Luiza inaugurou quatro lojas
em novembro e chegou a 743 unidades no país, informou a varejista na
noite de sexta-feira.
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Duas das novas lojas são em Campinas (SP) e Bauru (SP), onde a
companhia desativou duas unidades antigas no mês passado em função
das inaugurações.
As outras duas unidades recém-abertas são em Londrina (PR) e Juazeiro
do Norte (CE).
(Por Diogo Ferreira Gomes)
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