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Refrigerador 2 portas
Frost Free Electrolux
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LITROS
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1º-- pagamento em março

REFRIGERADOR 2 PORTASREFRIGERADOR 2 PORTAS
FROST FREE ELECTROLUXFROST FREE ELECTROLUX
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R$R$9999,90,90

R$R$ 1.5991.599,00,00ou à vistaou à vista

Total
a prazo
R$ 2.097,90

BWL-11A

11
kg
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carnê

1º-- pagamento em março

LAVADORA BRASTEMP 11 KG

R$99,90

R$R$ 1.4991.499,00,00ou à vistaou à vista

Total
a prazo
R$ 1.998,00

Lavadora Brastemp 11 kg
Painel mais fácil de usar, lavagem
super-rápida, enxágüe econômico.

-

R$

R$

NOTEBOOK POSITIVO MOBO

R$
,00

à vista

por

R$ 59,90ou 0+20 no carnê

1º- pagamento em março

FOGÃO 4 BOCAS BOSCH COM
ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

R$699,00à vista

Total a prazo R$ 1.198,00

Fogão Style I
Bosch 4 bocas
Prateleiras deslizantes.

1º1º-- pagamento em março

FOGÃO 5 BOCAS BOSCHFOGÃO 5 BOCAS BOSCH
COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICOCOM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO

R$R$109109,00,00

R$R$ 1.1991.199,00,00ou à vistaou à vista

Total
a prazo
R$ 2.180,00

0+200+20
nono

carnêcarnê

Fogão Style
Bosch 5 bocas
Prateleiras deslizantes.

5 bocas

Ofertas válidas somente sábado, 31/1/2009, ou enquanto durarem os estoques. Após esta data, os preços voltam ao normal. Formas de pagamento: à vista; a prazo no cartão de crédito em
até 10 parcelas sem juros com 1° pagamento no vencimento do cartão e os demais de 30 em 30 dias; a prazo no carnê em 20 (juros de 2,9%, Microcomputador, 3%, Lavadora, 3,31%, TV
26 polegadas, 3,44%, TV 42 polegadas, 5,79%, Fogão (4 bocas), e 6,52%, restante anunciado, ao mês, (juros e CET) 40,92%, 42,57%, 47,81%, 50,05%, 96,48% e 113,39% ao ano,
respectivamente) e 21 parcelas (juros de 2,61%, Notebook, e 2,7%, restante anunciado, ao mês, (juros e CET) 36,23% e 37,67% ao ano, respectivamente) com 1° pagamento 30 dias após a
compra e os demais de 30 em 30 dias. Consulte a loja mais próxima sobre outras condições de pagamento. Não cobramos taxa de abertura de crédito. Nenhuma despesa adicional. IOF incluso.

Nas compras a prazo, o cliente fica sujeito a aprovação de crédito. Não vendemos por atacado. O estoque central garante o mínimo de 100 peças para cada produto anunciado. Ofertas excepcionais podem concorrer eventualmente no mesmo período com diferenças em
sua comercialização, consulte a loja diante de dúvidas. Nossas lojas abrem aos domingos e em horários extraordinários nas cidades autorizadas. *Condição exclusiva dos produtos anunciados. **Exceto produtos HP, Sony e telefonia celular; consulte a loja sobre os produtos
disponíveis; exclui-se da condição o Cartão Casas Bahia. ***Cartão Casas Bahia: Isento de tarifa de adesão; até 40 dias para pagar, dependendo da data de compra e do vencimento da fatura; sem juros para compras em até 5 vezes; com juros em parcelamento superior,
de 6 a 10 vezes, 2,9% ao mês, juros e CET 40,92% ao ano, de 11 a 18 vezes, 4,99% ao mês, juros e CET 79,38% ao ano, de 19 a 24 vezes, 5,2% ao mês, juros e CET 83,73% ao ano; IOF incluso; o pagamento em 24 vezes é possível para produtos disponíveis nesta
condição; será cobrada tarifa de manutenção a partir do 7º mês, da data de emissão do cartão; consulte a loja sobre os documentos necessários para a aquisição do seu cartão; a aprovação e emissão do cartão está sujeita a análise de crédito. ****Consulte a loja sobre
o modelo disponível. *****Celeron, Celeron Inside, Centrino, Logo do Centrino, Core Inside, Intel, Logo da Intel, Intel Core, Intel Inside, Logo Intel Inside, Intel SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Itanium, Itanium Inside, Pentium e Pentium Inside são marcas comerciais ou marcas
registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos ou em outros países. A oferta promocional do produto TV 26 polegadas LCD não prevê comercialização no cartão de crédito acima de 3 parcelas.

Aceitamos cartões de crédito/débito:
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Lavadora Brastemp 11 kg
Painel mais fácil de usar, lavagem
super-rápida, enxágüe econômico.

R$RR$ ,90,90ou 0+20 no carnêou 0+20 no carnê

1º1º- pagamento em marçopagamento em março

FOGÃO 4 BOCAS BOSCH COMFOGÃO 4 BOCAS BOSCH COM
ACENDIMENTO AUTOMÁTICOACENDIMENTO AUTOMÁTICO

$RR$
00,000à vvisà vista

Total a prazo R$ 1.198,00

Fogão Style I
Bosch 4 bocas
Prateleiras deslizantes.

Economistadefende
efeitodobenefíciocontra
desigualdadeedizqueseu
aumentopodecompensar
contraçãodocrédito

O Sindicato Nacional dos Servi-
dores do Ministério Público en-
trou no STF com ação direta de
inconstitucionalidade contra o
artigo 19,da Lei 11.415/06,que fi-
xa a remuneração dos funcioná-
rios do Ministério Público da
União.Paraosindicato,aleiesta-
belecetetoinferioraoqueestipu-
la a Constituição.

O vice-presidente José Alencar
recupera-sebemdacirurgiapa-
ra a retirada de tumores no ab-
dome, que foi realizada no do-
mingo.De acordocomocardio-
logista Roberto Kalil Filho, no-
vas avaliações vão definir se ele
deixará a UTI na segunda-fei-
ra, passando ao tratamento se-
mi-intensivo.

PARÁ

PrefeitodeBelémtenta
anularmultaeleitoral
OprefeitoreeleitodeBelém,Du-
ciomar Gomes da Costa, recor-
reuaoTribunalSuperiorEleito-
ralpara tentaranular multapor
propagandaantecipadanaselei-
çõesde2008.Oprefeitoéacusa-
dodeusarpublicidadeinstitucio-
naldaprefeituraparafazercam-
panha eleitoral fora de época.

WilsonTosta
RIO

O economista Marcelo Néri, da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), afirma que a expansão
do Bolsa-Família anunciada es-
ta semana pelo governo federal
poderáajudarnocombateàcri-
se econômica entre os mais po-
bres.Paraele,aoexpandiradis-
tribuição de dinheiro em seto-
resemqueémaisaltaapropen-
são para gastá-lo, a iniciativa,
alémdecombaterapobreza,es-
timulará a economia, compen-
sando em parte a redução do
crédito. “Essa é uma medida
adequada”, diz ele, por e-mail,
de Washington. Néri destaca o
efeito“diretoe potente”dopro-
grama sobre a redução da desi-
gualdadenoPaís,masreconhe-
ce que, nas pesquisas sobre o
Bolsa-Família, a hipótese de
quegereacomodaçãonosbene-
ficiários não foi afastada.

ExpandiroBolsa-Famíliaéumaes-
colhacorreta?
O que se pode dizer é que não
existe programade transferên-
ciaderendanoBrasilmaisbem
focalizado que o Bolsa-Família
e seus antecessores. Por exem-
plo,cadarealgastonoBolsa-Fa-
mília tem 2,5 vezes mais chan-
ces de chegar ao pobre que ca-
da real gasto com o reajuste do
salário mínimo na Previdência.
Alémdisso, agoraomundoestá
keynesiano, no sentido de que a
falta de demanda agregada é o
que temde sercombatido. Essa
opção implica não só combater
a pobreza, mas destinar recur-
sos para onde a propensão de
gastar o dinheiro é mais alta.
Ainda tem um bônus, você inje-
ta moeda onde ela é mais escas-
sa, gerando um efeito lubrifica-
dornademanda,quecompensa
em parte o efeito da contração
de crédito.

Foi correto o critério adotado, au-
mentaremR$17otetoderendaper
capitadospossíveisbeneficiários?
Você está incluindo os mais po-
bres que não estavam no pro-
grama. Esses R$ 17 reais a mais
levamosvaloresdocritériomui-

to próximos da nossa linha de
miséria calculada pela FGV há
anos (exceto que a nossa varia
pelo custo de vida entre regiões
R$ 142 em São Paulo, mas R$
134 na média no Brasil). Logo,
eu não poderia ser contra esse
número cabalístico.

Nãoseriamaiscorretoinvestirodi-
nheiro em ajudar quem já está no
programaanãoprecisarmaisdele?
O menor custo hoje para aliviar
totalmente a pobreza no Brasil
é de R$ 21,3 bilhões no ano. Isso

é quanto custaria para comple-
tar a renda de cada brasileiro
até a linha de R$ 134 reais/mês.
Agora, transferências de renda
têm forte efeito no curto prazo,
é preciso de ações estruturais
que aumentem a capacidade
dos pobres gerarem sua pró-
pria renda a prazo mais longo.
Mas talvez o que se queira ago-

ra seja um efeito de curto prazo
em época de crise.

O Bolsa-Família não pode estimu-
laraacomodação?
Oprogramapodelevaràacomo-
dação. Alguns estudos anterio-
res rejeitaram esse efeito no
Brasil e no México. Nos nossos
últimos estudos, estamos
achandoefeitosdesse tipo.Ain-
da é prematuro afirmar, mas
nós não conseguimos rejeitar a
hipótese de que que há efeito-
preguiçaderivadodoBolsa-Fa-
mília.Nossosresultadosquanti-
tativosestãoem linhacomrela-
tos que escuto da população
mais sofrida. Por exemplo, “se
eu conseguir um emprego for-
mal, eu sou excluído do progra-
ma, então eu não busco empre-
goformal”. Issopreocupaepre-
cisamos de desenho mais arro-
jado para combater essa e ou-
tras limitações.

QuaissãoosefeitosdoBolsa-Famí-
lianareduçãodadesigualdade?
Noquetangea reduçãoda desi-
gualdade de renda o efeito é di-
retoe potente. Cerca de 40% da
inédita queda da desigualdade
ocorrida a partir de 2001 se dá

peloefeitoBolsa-Família. Há
impactos positivos sobre os
beneficiários do programa,
como aumento da matrícula
de 3 pontos de porcentagem
enafrequênciaescolar.Ago-
ra a extensão recente das
condicionalidades educacio-
nais até a faixa de 17 anos é
promissora, pois só 74,5%
destes estão na escola.

Se o programa tem resultados
benéficos, aqueatribuir as rea-
ções contrárias, a grita contra
eleecontrasuaampliação?
Há uma grita interna, mas de
natureza diferente daquela
que houve contra os progra-
mas Fome Zero ou Primeiro
Emprego, do qual participei
desde a primeira hora. Esses
programas caíram pois eram
mal desenhados. Já o Bolsa-
Familia foi criticado por al-
guns desde seu nascimento,
mas hoje ainda não só se ex-
pande noBrasil, comoem ou-
tras partes, inclusive nações
desenvolvidas, vide o progra-
ma em Nova York. O progra-
manasceuforteevaievoluin-
do ao longo do tempo. Esta-
mosjánoBolsa-Família2.0. ●
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‘EstamosnoBolsa-Família2.0’
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