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Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

APARTAMENTOS FINANCIADOS PELA
CAIXA “VILLE CONQUISTÀ” – CONSTRUZ

CONSTRUTORA
Localizado na Avenida Maria Chica, 2400,

próximo à Rua Giacomo Paro, com 57,00 m2 de área,
02 quartos (01 suíte), churrasqueira na varanda, com piso laminado

na sala e quartos, e cerâmica na cozinha, banheiros e varanda,
03 pontos para ar condicionado split. Prédio entregue com elevador,

lazer com piscina e salão de festas

www.caisa.com.br/ (18) 3652-4200 / 99725-8908

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

VENDE-SE

CASA - vende-
se, R. Anchieta,
centro. Ideal p/
montar consultó-
rio ou comércio.
Área do terreno
387,71m². Área
c o n s t r u í d a
181,63m². Casa
c/ 03 quartos,
banheiro social,
sala jantar inte-
grada c/ cozinha,
sala estar c/ por-
ta de vidro p/ la-
teral da casa,
sala Tv. Parte
externa contém
cozinha c/ lavan-
deria, wc, quarto
despejo, quintal
grande, gara-
gem. Parte da
frente do imóvel
dois salões co-
merciais c/ wc p/
locação, c/ água
/ luz / IPTU sepa-
rados da casa.
Salão c/ 17,02
m². R$ 510.000
,00. CRECI
170795. Tr.
Whats (18)
3653-7920. (30/
04)

T E R R E N O
400M² - vende-
se, na Av. Neli
Jorge Colnaghi,
bairro Santa Ce-
cília. R$
80.000,00. Tr.
(11) 99762-4189
(Whats), c/
Lourdes. (05/05)

TERRENO - ven-
do, Condomínio
Novo Mundo,
360m², quitado,
aceito veículo na
troca (sob anali-
se). Tr. c/ (14)
9 9 6 4 9 - 3 0 2 0 .
(05/05)

ALUGA-SE

P R O C U R O
CASA P/ ALUGAR
- em Penápolis,
qualquer bairro,
c/ 3 cômodos +
banheiro. Valor
do aluguel até
R$ 400,00. Tr.
(18) 99141-
0547 (whats), c/
Jean Carlos.
(01/05)

CELULAR - ven-
do, marca Xiaomi
Redmi 9, 32GB,
ótimo estado. R$
850,00. Tr.
9 8 11 7 - 2 11 2 .

(30/04)

BARCO 2002 -
vendo, Pronau-
tica, ún. dono, 6
metros, ótimo es-
tado. R$ 7.800,00.
Tr. 99703-5936.
(30/04)

SAVEIRO G5 1.6
2012 - vendo,
completa, flex,
prata, c/ 130 mil
km. Tr. (18)
9 9 7 3 8 - 1 2 1 4
(Whats). (01/05)

SAVEIRO G4 1.6
2010 - vendo,
completa, motor
AP, flex, prata, c/
140 mil km. Tr.
(18) 99738-1214
(Whats). (01/05)

MERIVA 1.8 -
vendo, completo,
flex, c/ 160 mil km,
prata, 4 portas.
Tr. (18) 99738-
1214 (Whats).
(01/05)

FOX 1.6 2008 -
vendo, completo,
flex, c/ 120 mil km,
prata, 4 portas.
Tr. (18) 99738-
1214 (Whats).
(01/05)

CIVIC TOURING
1.5 TURBO 2019/
20 - vendo, pre-
to, gasolina, ún.
dono, c/ 22.000
km, completo. R$
155.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (07/05)

HILUX SRV 4x4
2012/13 - vendo,
prata, automáti-
ca, diesel, com-
pleto. R$ 155.
000,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

CRV EXL 4x4
2015/16 - vendo,
branca, automáti-
ca, flex, completo.
R$ 135.000,00.
Tr. (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (07/
05)

S10 LTZ 2.5 4x4
2015 - vendo,
branca, flex, com-
pleta. R$ 115.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

CRETA 1.6 ATTI-
TUDE 2018 - ven-
do, preto, auto-
mática, flex, c/
39.000km, com-
pleto. R$ 98.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

CRV EXL 2013 -
vendo, branca,
flex, automática,
completa. R$
90.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (07/05)

HB20 1.6 HB CON-
FORTPLUS 2019 -
vendo, preto, flex,
c/ 27.000km,
IPVA quitado,
completo. R$
74.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (07/05)

KA 1.5 PLUS 2019
/20 - vendo, bran-
co, flex, c/ 14.000
km, completo. R$
60.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (07/05)

FIESTA 1.6 HB
2007/08 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 25.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

HB20S 1.0 2015
- vendo, branco,
completo. Tr. (18)
9 9 1 4 0 - 2 6 6 6
(Whats). (03/05)

COROLLA ALTIS
PREMIUM HY-
BRID 2020 - ven-
do, prata, doc. ok,
automático, baixa
quilometragem.
R$ 165.000,00.
Tr. 99734-2505.
(30/04)

COROLLA 2011 -
vendo, cinza, doc.
ok, automático, c/
180.000km, revi-
sado, completo.
R$ 55.000,00. Tr.

99680-0620. (30/
04)

RANGER XL 97 -
vendo, azul, doc.
ok, gasolina, óti-
mo estado. R$
35.000,00. Tr.
99602-1311. (30/
04)

TITÃN MIX 150
2010 - vendo, cin-
za, flex, ótimo es-
tado. R$ 8.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05)

NXR BROS 160
2012 - vendo,
vermelha, c/
43.100km, flex,
ótimo estado. R$
12.500,00. Tr.
99779-4661. (30/
04)

A SUA CASA TRIN-
COU? Orçamen-
tos grátis com En-
genheiros. Fo-
nes: 0800.
118023 e (14)
99165-1106. (01/
05)

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA/FA-
XINEIRA - procu-
ro trabalho, te-
nho ref. e exp. Tr.
c/ Rosa 99124-
3162. (01/05)

FAXINEIRA - te-
nho experiência.
Tr. c/ Elem 99118-
2692. (06/05)

D O M É S T I C A /
FAXINEIR/SER-
VIÇOS GERAIS -
tenho ref. Tr. c/
Jaqueline (18)
99704-9157. (30/
04)
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Economia

A taxa de desemprego no
Brasil atingiu 11,1% no trimes-
tre de janeiro a março. O índi-
ce ficou estável na compara-
ção com o período anterior em
2021. Esse é o menor índice
para o trimestre encerrado em
março desde 2016, quando
também ficou em 11,1%. O
número de desempregados
que somou 11,9 milhões de
pessoas, também ficou está-
vel. A população ocupada es-
timada em 95,3 milhões re-
cuou 0,5% na mesma compa-
ração. Número representa
menos 472 mil pessoas no
mercado de trabalho.

Os dados estão na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada on-
tem(29) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE).

Para a coordenadora de
Trabalho e Rendimento do
IBGE, Adriana Beringuy, o
fato de não haver cresci-
mento na busca por trabalho
no trimestre, explica a esta-
bilidade da taxa de desocu-
pação. Segundo ela, o cená-
rio é diferente do registrado
nos outros trimestres termi-
nados em março, quando,
pelo efeito da sazonalidade,
havia aumento da procura
por trabalho.

“Se olharmos a desocu-
pação em retrospecto, pela
série histórica da pesquisa,
podemos notar que, no pri-
meiro trimestre, essa popu-
lação costuma aumentar de-
vido aos desligamentos que
há no início ano. O trimes-
tre encerrado em março se
diferiu desses padrões”, ob-
servou.

Rendimento
O rendimento médio real,

que cresceu 1,5% em rela-
ção ao trimestre encerrado
em dezembro foi estimado
em R$ 2.548. Na visão da
coordenadora, esse aumen-
to é importante considerar
que o indicador vinha em
queda desde o segundo tri-
mestre do ano passado.

“De modo geral, quando
a participação dos trabalha-
dores formais aumenta, o
rendimento médio da popu-
lação ocupada tende a cres-
cer”, completou. Apesar des-
se desempenho, em relação

ao trimestre terminado em
março do ano passado, o in-
dicador registrou queda de
8,7%. A massa de rendimen-
to foi estimada em R$ 237,7
bilhões, ficando estável na
comparação com o trimestre
anterior e também na com-
paração com igual período
do ano anterior.

Conta própria
O número de trabalhado-

res por conta própria na com-
paração com o último trimes-
tre caiu 2,5%. Isso quer dizer
que 660 mil pessoas dessa ca-
tegoria saíram do mercado. De
acordo com o IBGE, nesse
contingente, 475 mil eram tra-
balhadores sem CNPJ. Con-
forme a pesquisadora, os em-
pregados sem carteira no se-
tor privado ficaram estáveis,
depois de três trimestres em
expansão, mas o número de
trabalhadores por conta própria
teve retração após cinco tri-
mestres de aumento. “No tri-
mestre encerrado em março,
essa queda no trabalho por
conta própria respondeu pela
redução no total da população
ocupada.”

Informalidade
A taxa de informalidade

sofreu impacto dessa redu-
ção e chegou a 40,1%, após
retração de 0,6 ponto
percentual. O número de in-
formais chegou a 38,2 mi-
lhões com a queda de 1,9%.
A pesquisa apontou que a par-
ticipação dos trabalhadores
por conta própria sem CNPJ
nesse recuo é de 64%. Em
outro movimento, o número
de empregadores subiu
5,7%, representando 222 mil
pessoas a mais. Boa parte
desse número corresponde
ao trabalho formal. Entre es-
ses empregadores, 186 mil
tinham CNPJ.

Carteira assinada
De acordo com a pesqui-

sa, houve elevação no núme-
ro de empregados no setor
privado com carteira de tra-
balho assinada, que alcançou
34,9 milhões de pessoas. Na
comparação com o trimestre
concluído em dezembro, sig-
nifica aumento de 1,1%, ou
de 380 mil pessoas.

(Com Agência Brasil)

Taxa de desemprego fica em
11,1% no primeiro trimestre

TENHA SUCESSO EM CAU-
SAS MUITO DIFÍCEIS

“Ó Santa Rita de Cássia, não me quereis aju-
dar e consolar? Quereis afastar o vosso olhar
e a vossa piedade do meu coração, tão povo-
ado pela dor? Também vós, minha querida
Santa, sabeis o que é o martírio do coração
pelas dores atrozes que sofrestes, pelas lá-
grimas que santamente derramastes. Vinde
em meu auxílio, falai, rezai, intercedei por mim
que não ouso fazê-lo junto ao coração de toda
a consolação. Alcançai-me a graça que tanto
desejo e necessito (diga o que deseja). Apre-
sentada por vós, que sois tão grata a Deus, a
minha prece será certamente atendida. Dizei
ao Senhor que esta graça servir-me-á para
melhorar minha vida e os meus hábitos, e a
proclamar, na Terra e no Céu, a misericórdia
Divina.” Após a oração, reze 3 Pai-Nosso, 3
Ave-Maria e faça o Sinal-da-Cruz. (B.S.C.)


