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 Descomplicando a economia

Sampaio tem o presente ideal aos papais
Neste Dia dos Pais, nada melhor do 

que presenteá-los com as várias opções da 
Sampaio - Ferragens & Ferramentas, tais 
como: furadeiras, ferramentas, manuais, 
utensílios domésticos, churrasqueiras e 
muito mais.

Além disso, a loja está com uma promo-
ção imperdível: as máquinas elétricas po-
dem ser divididas em até 6x (sem juros), nos 
cartões. Entre os diversos produtos, destaca-
se a lavadora de alta pressão (Karcher A. P. 
K 2, de 127V), que mantém quintal, jardim, 
garagem ou, até mesmo, carro sempre lim-
pos. E mais: sem o menor esforço.

A máquina possui alça e rodas, que 
facilitam o transporte. O produto tam-
bém tem um porta-trecos para organizar 
os acessórios, bem como uma tubeira 
com regulagem de pressão. Outro dife-
rencial diz respeito à economia de água 
e energia, ou seja, é ideal para pequenas 
limpezas do dia a dia.

José Adriano, Wellington Milhomem, Felipe de Oliveira, 
Nilton de Sousa, Vânia Alves Moreira e Éder Siles

Serviço
A Sampaio - Ferragens & Ferramentas conta com duas 
lojas: rua Primeiro de Agosto, 3-09, e rua Azarias Leite, 
2-47. Telefones: (14) 3010-7909 e (14) 3879-7909. 
WhatsApp: (14) 99105-9355 e (14) 99652-8139.

Malavolta Jr.

Piratininga ganha novo bairro
Agora, Piratininga conta com um 

novo loteamento, que já pode ser 
adquirido através de financiamento 
junto à Caixa (terreno e construção). 
O empreendedor Rafael Secco, que 
também é proprietário da Centro SP 
Imobiliária, teve visão e coragem 
para desenvolver o projeto.

O empreendimento permite que 
as pessoas realizem, de maneira sim-
ples e rápida, o sonho da casa pró-
pria. Com uma bela vista, o novo 
bairro de Piratininga fica a apenas 10 
minutos de Bauru e tem fácil acesso 
à rodovia.

Ao lado do Mosteiro, o local é tran-
quilo, arborizado e próximo à nature-
za, além de ficar a poucos metros do 
clube Novo Thermas de Piratininga.

Os lotes possuem tamanhos ge-
nerosos e valores muito atraentes. 
Quem busca espaço, tranquilidade e 
preço justo não perde por esperar as 
novidades, que estão anunciadas na 
edição deste domingo do Jornal da 
Cidade.

Rafael Secco é 
empreendedor e 

proprietário da 
Centro SP

Serviço
Quer saber mais? 
Acesse o seguinte 
link: https://materiais.
centrospimobiliaria.
com.br/bela-vista-2.

Malavolta Jr.

Psicóloga bauruense traz workshop sobre sonhos
A análise de sonhos proporcio-

na ao sonhador um conhecimento 
profundo sobre o seu inconscien-
te, fato que é dificilmente alcança-
do de outras formas.

Em vista disso, a psicóloga 
bauruense Melissa Pereira Cas-
tañeda, da Clínica Castañeda, 
promoverá o Workshop Dream-
work, destinado aos profissionais 
da saúde mental e interessados 
em aprender a entrar em contato 
com o próprio lado inconsciente. 
O evento ocorrerá no próximo dia 
17, das 9h às 17h.

Formada pela Universidade do 
Sagrado Coração (USC), a pro-
fissional trabalha com a técnica 
Dreamwork, vinculada ao Progra-
ma Further Education in Analyti-
cal Psychology, do Instituto C.G. 
Jung, em Zurique.

O evento ficará a 
cargo da psicóloga 
junguiana Melissa 
Pereira Castañeda

Serviço
O Workshop Dreamwork 
está marcado para o dia 
17 de agosto, das 9h às 
17h, na Due Coworking, 
que fica na rua Professor 
Wilson Monteiro Bonato, 
1-38, no Jardim Estoril 4, 
em Bauru. Inscrições: (14) 
99109-2838 (WhatsApp).

Reprodução/Facebook

Sacar ou não sacar o FGTS?

O trabalhador conheceu as regras para saque 
dos recursos que estão depositados no FGTS, tanto 
nas contas ativas como inativas. Nesta primeira fase, 
o valor será de até R$ 500,00. A questão é: sacar ou 
não? Do ponto de vista financeiro, é uma análise de 
custo/benefício. Sejamos práticos: está com dívida 
atrasada e até com o nome negativado no serviço de 
proteção ao crédito? Saque o dinheiro e regularize 
sua situação. Não consegue pagar integralmente a 
fatura do cartão de crédito? Saque o dinheiro e redu-
za o saldo devedor. Neste caso, sairá de juros acima 
de 10% ao mês. Isso é bom. Deve no cheque espe-
cial? Saque reduza o saldo devedor. Juros também 
acima de 10% ao mês.

Decisão sobre aplicar e consumir
O FGTS rende 0,25% ao mês + TR. Como a TR 

está em zero, o rendimento é só o 0,25% ao mês. 
Como anualmente há o depósito do lucro no uso do 
FGTS, este rendimento mensal pode chegar a uma 
média de 0,48% ao mês. Bom rendimento. O proble-
ma é que o trabalhador se não sacar deixará o di-
nheiro no fundo. A não ser que opte pelo saque anual, 
outra nova regra, é preferível sacar este dinheiro 
agora e aplicar, mesmo rendendo um pouco menos. 
Será a garantida a liquidez, isto é, o dinheiro estará 
disponível para emergências. Agora, se for para con-
sumir, somente se o destiná-lo para realizar aquele 
sonho inadiável, caso contrário, não saque. Resu-
mindo: sacar para pagar dívidas caras ou para pou-
par. Consumir, não!

Inflação baixa
A inflação oficial do Brasil medida pelo IPCA que 

é calculada pelo IBGE ficou em 0,19% em julho, sen-
do a menor taxa para um mês de julho em cinco 
anos. Lembrando que em junho a inflação também 
ficou comportada em 0,01%. Mesmo com a pressão 
no preço da energia elétrica que atingiu 4,48% no 
mês passado, os demais preços da economia com-
pensaram esta alta. No ano o IPCA acumula alta de 
2,42%, nos últimos 12 meses alta de 3,22%, ficando 
bem abaixo da meta para este ano que é de 4,25%.

Projeção e juros
Tudo aponta para uma inflação abaixo de 4% pa-

ra este ano. A mediana da projeção do mercado está 
na casa dos 3,80%. Isso abre espaço para nova que-
da na taxa de juros. Lembrando que o mês passado 
o Banco Central brasileiro reduziu a taxa básica de 
6,5% ao ano para 6,0%. Se a inflação ficar mesmo 
comportada, nova redução na taxa de juros virá.

Salário mínimo: R$ 1.040 em 2020
A Comissão Mista de Orçamento do Congresso 

Nacional aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentária. O 
texto contempla salário mínimo de R$ 1.040,00 diante 
dos atuais R$ 998,00. Esse novo valor corrige o míni-
mo em 4,2% representando apenas o índice inflacio-
nário. Com isso não haverá o chamado ganho real, 
que é o percentual acima da inflação representando 
pelo crescimento do PIB de dois anos anteriores.

Mude já, mude para melhor!
Sempre é bom ser resiliente. Praticar a capaci-

dade de suplantar crises, problemas e obstáculos. É 
o praticar o ir em frente, mesmo na adversidade. É 
perdoar. Isso torna as pessoas melhores. É resilien-
te? Não? Sempre é tempo para mudar. Mude já, mu-
de para melhor! Acesse o Canal Reinaldo Cafeo So-
luções em Gestão e saiba mais sobre economia e 
finanças.

Com uma 
bela vista, 
o novo 
bairro de 
Piratininga 
fica a 10 
minutos de 
Bauru
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