
BAURU, sábado, 23 de março de 2019  5

ECONOMIA/GERAL

Ofertas válidas para Bauru, somente para 23/03/2019 ou enquanto durarem os estoques.

cheques para 
clientes cadastrados

08/05
sem juros

10/07
com juros BEBA COM MODERAÇÃOÉ PROIBIDA A VENDA E A ENTREGA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS A MENORES DE IDADE. NÃO ESQUEÇA SUA EMBALAGEM REUTILIZÁVELO MINISTÉRIO DA SAÚDE INFORMA: Após 6 (seis) meses de idade, continue amamentando seu filho e ofereça novos alimentos.

Economize com ofertas especiais para você!

LIMITE POR 
COMPRA /CLIENTE

DE 2 UNIDADES

Clube deVantagens

13,89

Arroz Tipo 1
Rosalito Família

10,98
5kg

Suco
Serigy Cajú

1,79
500 ml

Clube deVantagens

8,98

Lava Roupa
em Pó Omo

15,90
tipos/2kg

LIMITE POR 
COMPRA /CLIENTE

DE 6 UNIDADES

Clube deVantagens

1,49

Farinha
Trigo Finna

2,39
1kg

Batata McCain
Palito Tradicional

7,95
720g

Queijo
Parmesão
Ralado Vigor

3,85
50g

Margarina Vigor
Sabor Manteiga
com/sem Sal

3,95
500g

Coxas e
Sobrecoxas
de Frango Alliz

4,98
congelado
pacote/kg

Ponta de peito sem
osso Bovina

14,98
kg

    TAM.              QUANT. 
P                           50
M                        44
G                         38
XG                     34
XXG                30

Fralda Pampers
Comfort Sec

35,90
Tamanhos
o pacote 

Feijão Preto
Patéko

5,98
1kg

A UNIDADE
SAI POR

R$ CADA

3LEVE

7,99
PAGUE2

Café em pó
Café do Ponto

11,98
tipos
vácuo/500g

Maionese
Hellmans
Tradicional

4,98
500g

Refrigerante
Taubaiana

2,69
2 L

Noix Chef
Maturado Bovino

22,90
cryovac
peça/kg

Cerveja
Skol Hops

1,69
lata
350ml

Em reunião na última semana, na sede da Acib, foi 
empossada a nova composição da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem 
Empresarial (CBMAE) Regional Bauru. O objetivo da Câmara, que é um dos braços da 
Acib, é ser uma alternativa extrajudicial para a solução de conflitos, com atenção especial 
para disputas empresariais. A composição ficou assim estabelecida: Marcela Soares 
Carneiro da Cunha (presidente), Reinaldo César Cafeo (vice-presidente), Gheisa Sartori 
Negri (coordenadora executiva), Solange F. F. Martinello (diretora comercial), Patricia 
A. Rossi (diretora regional RA 12), Cristiane Maria da Costa Canellas (diretora jurídica), 
João Nicolau Nicolielo de Souza (diretor do Conselho Consultivo), Bendito Luiz da Silva 
(diretor do Conselho Deliberativo), Ageu Libonati (diretor  administrativo) e  Kláudio 
Coffani Nunes (diretor coordenador do Corpo de Especialistas). “Os procedimentos da 
Câmara são plenamente amparados por lei, que proporcionam o desfecho de situações 
conflituosas, com a vantagem de oferecer rapidez no resultado; sigilo no procedimento; 
custos previsíveis e reduzidos; julgamento proferido por especialista no assunto em 
debate; e cooperação das partes na eleição das regras que serão aplicadas. Isso ajuda 
não só os envolvidos, mas também a sociedade que conta com providências legais para 
desafogar o Judiciário”, ressaltou a presidente Marcela da Cunha. Mais informações 
pelo telefone (14) 3223-8455. Na foto (da esquerda para direita): Benedito Luiz da Silva, 
Reinaldo Cafeo, Patricia Rossi, Marcela Carneiro da Cunha e Solange Martinello.

Arthur Machado/Jequitibá

CÂMARA DE ARBITRAGEM - 

Com 21 anos de 
‘casa’, José Augusto 
Baungart assume 
chefia da instituição

Ao chegar a Bauru para 
assumir seu posto 
nesta última semana, 

o novo superintendente da 
sede regional da Caixa Eco-
nômica Federal (CEF), José 
Augusto Baungart, afirmou 
ter se surpreendido com a 
quantidade de prédios e em-
preendimentos residenciais 
em construção. Observa-
ção que, na prática, sugere 
a principal bandeira dele à 
frente da Caixa nos próxi-
mos anos, que é a de am-
pliação dos financiamentos 
habitacionais e do crédito. 

“Bauru está em uma 
crescente na área de habita-
ção, principalmente voltada 
à classe média, e queremos 
participar mais forte ainda 

MARCELE TONELLI

José Augusto Baungart, superintendente da Caixa, afirma que haverá novidades para o crédito

Samantha Ciuffa

Novo superintendente 
regional da Caixa foca 
habitação e crédito

deste processo, seja com 
financiamento de produção 
das empresas construtoras 
ou seja com o financiamento 
habitacional do consumidor 
final”, ressalta Baungart.

‘APETITE A MAIS’
Com 21 anos de “casa”, 

o novo superintendente traça 
como principal desafio manter 
a posição de liderança da Cai-
xa na área do financiamento 
habitacional do primeiro imó-
vel, carro-chefe da instituição 
bancária. “A taxa de juros do 
Minha Casa Minha Vida con-
tinua a 4,5% para as pessoas 
com menor renda. O DNA da 
Caixa, que é atender ao públi-
co de menor renda e prover 
o desenvolvimento regional, 
não muda. Continuaremos 
operando com a menor taxa 
do mercado, mas com um 
apetite a mais”, cita. 

O outro filão do banco 
tem sido as linhas de fi-
nanciamentos para a classe 
média e alta, via Sistema 
Brasileiro de Poupança e 

Empréstimo (SBPE), que 
atingiu seu menor nível dos 
últimos anos, com taxa de 
juros a 8,5%. “Neste ano, es-
pecialmente, queremos am-
pliar os negócios com esse 
cliente que tem uma renda 
melhor e que está em busca 
da compra do segundo imó-
vel”, acrescenta Baungart.

NOVIDADES
O novo superintendente 

também adianta que a Caixa 
divulgará novidades neste 
primeiro semestre de 2019 
relacionadas ao crédito.

“Teremos um projeto de 
microcrédito para dar recur-
so ao trabalhador informal 
para ele iniciar o negócio 
dele ou para ele ter mais se-
gurança para continuar seu 
negócio”, exemplifica Baun-
gart, sobre o apoio ao micro 
e pequeno empreendedor.

Outra novidade prevista 
é o lançamento de um car-
tão consignado voltado aos 
aposentados com limite pré- 
aprovado de empréstimo.

Nascido em Votuporanga, José 
Augusto Baungart tem 51 anos, é 

formado em Matemática pela Unicamp 
e pós-graduado em Gestão e Planeja-
mento Estratégico. Ingressou na Caixa 
em Campinas como técnico bancário em 
1998 e permaneceu lá por 18 anos, 
chegando ao cargo de gerente regio-
nal. Aprovado em processo seletivo do 

banco, em 2017, ele assumiu o posto de 
superintendente em Montes Claros, Mi-
nas Gerais, local em que permaneceu até 
o início desta semana, quando efetivou 
sua transferência para Bauru. Antes dele, 
a superintendência regional de Bauru era 
chefiada por Henrique Afonso Holtz de 
Almeida Júnior, que seguiu para o mes-
mo posto em Ribeirão Preto. 

Perfil

Mesa-redonda discute o tema 
da Campanha da Fraternidade 

A Universidade do Sa-
grado Coração (USC) 
realiza, no dia 28 de 

março, uma mesa-redonda 
sobre a Campanha da Frater-
nidade 2019, que tem como 
tema “Fraternidade e Políti-
cas Públicas”. O evento será 
às 19h15 no Auditório Clélia 
Merloni, localizado no Blo-

Inscrições vão até 
esta segunda-feira; 
evento promovido 
pela USC é gratuito

co J da instituição. 
Farão parte da mesa e 

debaterão sobre o tema o 
professor Bruno Vicente 
Lippe Pasquarelli, do cur-
so de Relações Interna-
cionais da USC; professor 
Luiz Antonio Lourencet-
ti, do curso de Psicologia 
também da universidade; e 
irmã Adelir Weber, gestora 
institucional da Sagrado - 
Rede de Educação e ecôno-
ma da Província Brasileira 
Sagrado Coração de Jesus.

O evento é aberto para 
toda a comunidade interessa-

da no tema, não possui taxa 
de inscrição e, para partici-
par, é necessário realizar a 
inscrição pelo link https://
www.usc.br/mesa-redonda-
campanha-fraternidade-2019 
até esta segunda-feira (25). 

SERVIÇO
Mais informações sobre a 

mesa-redonda na Coordena-
doria Geral de Extensão pe-
los telefones (14) 2107-7324 
e (14) 2107-7398 ou pelo 
e-mail extensao@usc.br. A 
USC fica na rua Irmã Armin-
da, 10-50, Jardim Brasil.


