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VENDE-SE
SECADOR DE CABELOS

Sem uso, c/Nota Fiscal. R$ 140,00.
Tratar (18) 99125-2307

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

CASA EM CONSTRUÇÃO PELA
“FG CONSTRUTORA”, FINANCIADA PELA

CAIXA PELO MINHA CASA AMARELA,
COM SUBSÍDIO

Casa de 2 quartos com fundação em brocas, paredes com blocos
cerâmicos 9 furos, laje presa em vigas de concreto armado,

piso cerâmico retificado, azulejo no banheiro e em 03 paredes
da cozinha até o teto, balcão divisório casa/cozinha opcional,

bancada da cozinha em granito com gabinete, venezianas nos quartos.
Terreno de 250 m2, sendo 10 x 25 metros. Entrega em até 60 dias,
podendo usar o FGTS, Subsídio e o Saldo financiado pela CAIXA.

PREÇO: R$165.000,00

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

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

VENDE-SE:

LANÇAMENTO:
Cond. Fechado Residencial Mont Blanc  – R$250.000,00
Condomínio fechado com casas prontas compostas por 03 quartos, sendo 01
suíte e diversos itens de lazer. Financiamento CEF. Veja condições especiais
para profissionais da Secretaria Estadual de Seg. Publica.

Loteamento Fechado Salto do Avanhandava -  lotes a partir de 15x40 a vista
com descontos ou facilitados com entrada + parcelas a partir de R$1.112,00.
Muitos itens de lazer além de marina, píer e restaurante na água. Aproveite as
condições especiais de lançamento.

Jardim do Lago VI – loteamento sucesso de vendas em Penapolis, há quase
20 anos.6ª expansão, com lotes a partir de 300m² (12x25). Condições especiais
de compra e aceita financiamento CEF para construção.

EM PENÁPOLIS:
Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 197 - Centro

Telefone: (18) 3652-1177 / (18) 99718-1238
www.artespacoimoveis.com.br

VENDE-SE

CASA - vendo,
Res. Ana Paula,
c/ 02 quartos,
sala ampla, cozi-
nha, sala de jan-
tar, banheiro, la-
vanderia cober-
ta, garagem p/
02 carros. R$
280.000,00. Tr.
9 9 8 1 7 - 0 6 1 2 .
(29/12)

CASA - vendo,
Bairro Apareci-
da, c/ 02 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
garagem cober-
ta. R$ 210.000
,00. Tr. 98140-
2021. (29/12)

ALUGA-SE

QUIOSQUE -
alugo, Vila Fáti-
ma, espaço am-
plo com mais de
14 M de pergo-
lado, área livre c/
piscina, espaço
interno coberto
e bem arejado,
02 banheiros,
churrasqueira e
balcão, fogão e
gás, geladeira,
cx térmica, lou-
ças disponíveis
para uso, 8 jo-
gos de mesa,
cadeiras de área
de Junco e es-
preguiçadeira.
Tr. 99668-4164.
(29/12)

PROCURO SÍ-
TIO P/ ALUGAR
– com aproxima-
damente 2
alqueires e com
residência. Tr.
9 8 2 0 6 - 9 2 8 2 .
(07/01)

CELULAR - ven-
do, marca Gala-
xy J2 Core, 16
GB, ótimo esta-
do. R$ 200,00.
Tr. 99167-6112.
(28/12)

CELULAR - ven-
do, marca Moto-
rola G5 Plus,
32GB, ótimo es-
tado. R$ 400,00.
Tr. 99633-7909.
(28/12)

MICRO-ONDAS
- vendo, marca
Panasonic, funci-
onando normal-
mente. R$ 100
,00. Tr. 98824-
7132. (29/12)

GELADEIRA -
vendo, Consul, c/
03 meses de uso,
341 litros, com-
pleto. Tr. 99749-
4338. (29/12)

MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA -
vendo, marca
Brastemp, 11kG,
revisada, funcio-
nando perfeita-
mente. Tr. 9919-
8167. (28/12)

PUNTO ATRACT-
TIVE 1.4 2013 -
vendo, prata, flex,
baixa quilometra-
gem, completo.
R$ 35.000,00. Tr.
99734-2505. (29/
12)

CITY 2020/21 -
vendo, prata,
doc. ok, revisado,
automático, com-
pleto. R$ 100.
000,00. Tr.
99106-2020. (29/
12)

FIESTA 1.6 2014
- vendo, prata,
doc. ok, c/ 74.200
km, completo. R$
30.000,00. Tr.
99765-8697. (29/
12)

COROLLA XEI
2010 - vendo,
preto, flex, auto-
mático, completo.
R$ 50.000,00. Tr.
99734-2505. (28/
12)

F1000 83 - ven-
do, preta, doc. ok,
trubo, direção hi-
dráulica, ótimo
estado. Tr.
99181-8111. (28/
12)

STRADA WORK
1.5 CAB. EST 2015
- vendo, prata,
flex, completa. R$
39.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293

ou (18) 3644-
4445. (28/12)

HB20 CONFORT
PLUS 1.6 2015 -
vendo, branco,
flex, completo. R$
38.500,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

PRISMA LT 1.4
2014 - vendo,
branco, flex, com-
pleto. R$ 38.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(28/12)

ONIX LT 1.4 2014
- vendo, cinza,
automático, flex,
completo. R$
38.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

FOX 1.6 CON-
FORTLINE 2014/
15 - vendo, prata,
flex, completo. R$
38.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

STRADA CD
A D V E N T U R E
2010 - vendo,
prata, flex, com-
pleta. R$ 38.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(28/12)

FOX 1.6 ROCK
IN RIO 2013/14 -
vendo, branco,
flex, c/ 67.000km,
completo. R$
37.800,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

HB20 HATCH
PREMIUM 1.6
2013 - vendo,
branco, flex, au-
tomático, comple-
to. R$ 37.900,00.
Tr. c/ (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (28/
12)

PRISMA LT 2014
- vendo, branco,
flex, completo. R$
37.900,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

FORD KA 1.0
2017/18 - vendo,
branco, flex, com-
pleto. R$ 37.500
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(28/12)

KA SEDAM SE 1.5
2014/15 - vendo,
branco, flex, com-
pleto. R$ 37.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(28/12)

FOX CONFORT-
LINE 1.6 2015 -
vendo, branco,
flex, completo. R$
37.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

PRISMA 1.0
A D VA N TA G E
2014/15 - vendo,
branco, flex, com-
pleto. R$
36.500,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

FOX 1.6 HIGH-
LINE GII 2014 -
vendo, prata, flex,
c/ 67.000km,
completo. R$
36.500,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

GOL 1.0 G7 2017/
18 - vendo, prata,
flex, completo. R$
36.000 ,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (28/12)

CG 150 2011 -
vendo, preto,
doc. ok, pneus
em bom estado.
R$ 8.500,00. Tr.
(14) 99164-3540.
(29/12)

CB 300 2011 -
vendo, vermelho,
doc. ok, ótimo es-
tado. Tr. (14)
99117-1911. (29/
12)

TITAN KS 2001 -
vendo, vermelha,
doc. ok, ótimo es-
tado. R$ 5.500
,00. Tr. 99646-
6568. (28/12)

A SUA CASA
TRINCOU? Orça-
mentos grátis
com Engenhei-
ros. Fones:
08000.118023 e
(14) 99165-1106.
(28/12)

MONTADOR DE
MÓVEIS - monta,
desmonta. Tr.
(18) 99747-9580
(Whats), c/
Vagner.

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA/FA-
XINEIRA - procu-
ro emprego. Tr.
(18) 99133-9155
c/ Ana ou Elen.
(31/21)

AUXILIAR SER-
VIÇOS GERAIS –
tenho referência.
Tr. c/ Jeronimo
99177-8680. (31/
12)

LIMPEZA DE
TERRENO - Tr. c/
José telefones
(18) 99111-4400
OU (18) 99702-
4329. (31/12)

CUIDADORA DE
IDOSOS - tenho
referência. Tr. c/
Vanda 99814-
1808. (31/12)
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ANUNCIE
AQUI!

Economia

Mercado volta a diminuir
projeção para crescimento
da economia em 2021

A previsão do mercado
financeiro para o crescimen-
to da economia brasileira nes-
te ano caiu de 4,58% na se-
mana passada para 4,51%. A
estimativa está no boletim
Focus de ontem (27), pesqui-
sa divulgada semanalmente
pelo Banco Central (BC) com
a projeção para os principais
indicadores econômicos. Há
quatro semanas a previsão
era de um crescimento de
4,78%.

Para o próximo ano, a ex-
pectativa para o Produto In-
terno Bruto (PIB) - a soma
de todos os bens e serviços
produzidos no país – também
diminuiu passando de 0,50%
na semana passada para
0,42%. Em 2023 e 2024, o
mercado financeiro projeta
expansão do PIB em 1,8% e
2%, respectivamente.

A previsão para o Índice
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), con-
siderada a inflação oficial do
país, também variou para bai-
xo, de 10,04% para 10,02%
neste ano. É a terceira redu-
ção depois de 35 semanas con-
secutivas de alta da projeção.

Para 2022, a estimativa de
inflação ficou em 5,03%, a
mesma da semana passada.
Para 2023 e 2024, as previ-
sões são de 3,38% e 3%, res-
pectivamente.

Em novembro, puxada
principalmente pelo aumento
de preços de combustíveis, a
inflação foi de 0,95%, de
acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Com isso, o
indicador acumula altas de
9,26% no ano e de 10,74%,
nos últimos 12 meses. A in-
flação acumulada em 12 me-
ses é a maior desde novem-
bro de 2003.

A previsão para 2021 está
acima da meta de inflação que
deve ser perseguida pelo BC.
A meta, definida pelo Conse-
lho Monetário Nacional
(CMN), é de 3,75% para este
ano, com intervalo de tolerân-
cia de 1,5 ponto percentual
para cima ou para baixo. Ou
seja, o limite inferior é 2,25%
e o superior de 5,25%. Para
2022 e 2023, as metas são
3,5% e 3,25%, respectiva-
mente, com o mesmo inter-
valo de tolerância.

Taxa de juros
Para alcançar a meta de

inflação, o Banco Central usa
como principal instrumento a
taxa básica de juros, a Selic,
definida em 9,25% ao ano
pelo Comitê de Política Mo-
netária (Copom). Para a pró-
xima reunião do órgão, em
fevereiro, o Copom já sinali-
zou que deve elevar a Selic
em mais 1,5 ponto per-
centual.

Para o mercado financei-
ro, a expectativa é de que a
Selic seja elevada para
10,75% na primeira reunião
do Copom de 2022, em linha
com a sinalização do BC, e
termine o ano em 11,5%. Para
o fim de 2023, a estimativa é
de que a taxa básica caia para
8% ao ano. Para 2024, a pre-
visão é de Selic em 7% ao
ano.

A expectativa do merca-
do para a cotação do dólar é
R$ 5,63 para o final deste
ano. Para o fim de 2022, a
previsão é de que a moeda
americana também fique em
R$ 5,60. Para 2023, a previ-
são é de que o dólar fique em
R$ 5,40 e, em 2024, em R$
5,30.

(Com Agência Brasil)

NOVENA DE SANTA CLARA
Pegar uma vela branca e acender todos os dias enquanto estiver
rezando as 9 ave-marias. Apagar a vela quando terminar de rezar e
acender a mesma vela todos os dias. Quando terminar os nove dias
da novena ficar com a vela acesa nas mãos até terminar de queimar
tudo. Faça o seu pedido para Santa Clara. Você terá que publicar esta
oração em um jornal ou fazer nove cópias e distribuir. Seu pedido será
atendido por muito mais difícil que seja. Amém. (F.R.O.P)


