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EPI’s Online participa de evento do grupo BSB
Inflação controlada permite queda nos juros
O Banco Central, através de seu Comitê de Política Monetária, promoveu 0 12º corte na taxa básica de juros, conhecida como Selic, atingindo
agora 6,5% ao ano (era 6,75%). É a menor taxa
praticado no Brasil. Isso tem sido possível porque
a inflação no Brasil está sob controle, operando
abaixo de 3% ao ano, sem previsão de pressão
para este ano.

E pode vir novo corte
A fala do Banco Central indicando a possibilidade de novo corte surpreendeu a todos. Por sinal
todas as projeções apontavam 6,5% de taxa básica na virada do ano, o que foi atingido agora. Com
ambiente benigno em relação ao controle de preços e a necessidade de dar velocidade ao crescimento econômico, é sim factível projetar novo
corte ao menos de 0,25 ponto percentual ainda
neste ano.
Prioridade é voltar a crescer
Este é o principal ponto que norteia as decisões do Banco Central em relação à política monetária. Depois de dois anos seguidos de recessão
(2015/2016) e a pequena retomada de 1% o ano
passado, é preciso retomar para valer a geração
de riquezas no Brasil. Produzimos hoje o equivalente a produção de 2011, portanto, muitos anos
desfasados. Se a recuperação se der muito lentamente demoraremos 3 a 4 anos para voltar ao
ponto de 2011, o que é preocupante. Juros menores desestimulam a poupança gerando expectativa sobre aumento no consumo, mesmo coisa
ocorre para os financiamentos de bens, que com
juros menores, potencializam este consumo.
Juros em alta nos Estados Unidos
O FED – Banco Central americano elevou em
0,25 ponto percentual sua taxa básica, que agora
oscila entre 1,5% e 1,75% ao ano. Observem que
lá foi no sentido contrário ao Brasil. Motivo? A
preocupação é que o consumo exagerado gere
aumento de preços. A economia americana prospera, o nível de desemprego é baixo, a carga tributária foi reduzida, portanto, os americanos estão com poder de compra. Isso pode ser sinônimo
de inflação. A elevação dos juros visa conter o
consumo e controlar a inflação.
Descomplicando a economia
Vejam que as decisões econômicas têm sua
lógica. São metas macroeconômicas que precisam ser perseguidas. Nas decisões acima ficou
claro que no Brasil o objetivo é voltar a crescer. A
redução da taxa de juros vai neste sentido, estimulando os poupadores a não guardarem seu dinheiro e canalizarem seus recursos para consumo. Já para os tomadores de dinheiro, tendo um
custo financeiro menor, a ideia é que antecipem o
consumo. Mas tudo isso tem que ser feito com
controle de preços, por isso, a importância de reduzir os juros somente quando a inflação está sob
controle. Já nos Estados Unidos o instrumento
monetário utilizado é no sentido contrário. A ideia
é controlar os preços, portanto, juros mais altos
inibem o consumo e derrubam os preços.
IR: dedução com gastos em saúde
Quem é obrigado a entregar a declaração de
imposto de renda tem até o dia 30 de abril para
fazê-lo. Quem optar pelo modelo completo poderá
deduzir várias rubricas entre elas os gastos com
saúde. Estas despesas não possuem limite, portanto, serão deduzidas da base de cálculo do imposto todas as despesas comprovadas. São dedutíveis gastos com: planos de saúde, clínica, hospitais, dentistas, médicos de qualquer especialidade, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, e
ainda exames de laboratório. Gastos com remédios comprados em farmácias não podem ser
abatidos mesmo que sejam de uso contínuo. Todos os gastos, incluindo os de dependentes, precisam ser comprovados e os recibos guardados
por cinco anos.
Mude já, mude para melhor!
Tenho ouvido muita gente colocar a frase: “vamos fazer vale a pena”. É uma frase emblemática
que nos remete a reflexão. O que efetivamente
queremos que valha a pena? Dinheiro, status,
bens? Entendo que a melhor dimensão é: bom
trabalho, realização pessoal, fazer bem o que deve ser feito, cultivar boas amizades e ter um relacionamento familiar harmonioso. Vamos fazer vale a pena buscando a felicidade? Mude já, mude
para melhor! Acesse o canal Planeta Economia no
YouTube (youtube.com/planetaeconomia).
Descomplicando a economia

A empresa bauruense
EPI’s Online foi escolhida entre as 50 principais
do País, neste segmento,
para participar do evento da BSB (Brazil Safety
Brands). O grupo engloba diversas marcas, entre
elas: Bracol, Fujiwara,
Worksafe, Motosafe, Ecoboots e SteelFlex, todas relacionadas a segurança do
trabalho.
O
sócio-proprietário
da EPI’s Online, Thiago
Ribeiro Negrão, recebeu
uma placa comemorativa,
destacando a parceria e o
compromisso com o grupo
BSB.
Outro destaque para a
loja é que agora está aberta
aos sábados: das 9h às 13h.
Tudo isso para o maior
conforto de seus clientes,

que ainda contam com o
amplo estacionamento interno para este momento
de compras.
Além de comercializar
equipamentos de proteção
individual e outros diversos relacionados à segurança do trabalho, na EPI’s
Online você encontra produtos da linha de limpeza
e higiene.
Eles trazem a solução
desde uma limpeza pós-obra, passando ainda por
clínicas com o álcool gel
em grandes quantidades,
e até desembaçante, usado
muito em indústrias e para
os amantes do mergulho.
A loja conta ainda com
amplo estoque de calçados
de segurança, que podem
ser usados tanto no trabalho, como no dia a dia.
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O empresário Thiago Ribeiro Negrão durante o evento
Serviço
A EPIs Online fica na avenida Duque de Caxias, 29-48.
Telefones para contato: (14) 3010-8173 e (14) 3010-8174.
Web: www.episonline.com.br.

Intelad inova em atendimento e serviços para toda a família
Cláudia Ribeiro

Chegou em Bauru um serviço de saúde inovador que permite mais agilidade e garante mais
qualidade de vida. Oferecido com exclusividade
pela Intelad Saúde, o Personal Saúde permite ao
cliente receber atendimento personalizado para
acompanhar sua saúde e de toda a família.
O serviço funciona 24 horas por dia e através do WhatsApp®, do telefone ou pessoalmente
no Centro Avançado de Saúde, Enfermeiros cuidarão de você e de sua família, tirando dúvidas,
fazendo orientações e caso haja necessidade encaminhando para outros profissionais de saúde
como Médicos, Nutricionistas, Fisioterapeutas e
Psicólogos.
O Personal Saúde cuida de você e de sua família e ainda oferece condições especiais para
consultas, exames e procedimentos oferecidos
pela Intelad Saúde e sua rede de parceiros.
Com o Personal Saúde você tem a garantia de
qualidade de vida com a atenção que sua família
merece.

Alexandre de Oliveira,
Vanessa Vitti, Tamiris
Belissimo e Bruna

Serviço
Agende já sua
avaliação pelo
WhatsApp® e
Telefone (14) 32066577 ou vá até a
nossa unidade na
Av. Orlando Ranieri,
5-45 (Próximo ao
Camélias).Web: www.
intelad.com.br.

SLA, Arezzo Bauru Shopping e SD Sobrancelhas: parceria
Cury Jr.

Sempre buscando trazer novas experiências para suas clientes e amigas, a SLA Fashion, a
Arezzo Bauru Shopping e a SD
Sobrancelhas Design promoveram, recentemente, ações gratuitas a elas.
Nos eventos, uma maquiadora da SD deixou as clientes ainda mais lindas com os produtos
SD, e ainda promoveu todos os
benefícios desta linha, que complementa o tratamento e o design de sobrancelhas.
Em conjunto, ao passar pelas
lojas, as clientes puderam conferir as novidades que não param
de chegar, inclusive coleções já
outono-inverno, contando ainda com o apoio das consultoras
para a escolha dos looks.

Luciana Komiyama, sócia-proprietária das lojas SLA Fashion

Novo Thermas: nova campanha
destaca novidades
Já estampam as páginas do JC as novas
campanhas publicitárias do Novo Thermas
de Piratininga.
Uma delas é o título Eco, que está com
promoção de 50% para as primeiras 100 adesões. Além disso, com o Eco Título você ajuda em meio ambiente, social, sustentabilidade e animais.
Tem ainda a promoção 10 almoços completos mais 50 day-use, mais um título promocional por 12 meses.
Para participar desta ação, é preciso acessar a fanpage /NovoThermasDePiratininga,
curtir, compartilhar a promoção e torcer!
A campanha é válida até o dia 9 de abril e
o sorteio acontece dia 10 de abril. Boa sorte!
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