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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

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2022 – PROCESSO Nº 358/2022 – OBJETO: Regis-
tro de Preço na modalidade Pregão, na forma Presencial e
do tipo menor preço por item para a realização de exames
anátomo patológico, procedimentos diagnósticos em lâmi-
nas e peças cirúrgicas e procedimentos diagnósticos em
painel de imunohistoquímica. Credenciamento e sessão de
lances dia 18/08/2022 – 09h00min. Edital completo poderá
ser obtido no site www.cimpe.sp.gov.br, em Licitações,
através de solicitação ao e-mail: licitacao@cimpe.sp.gov.br
ou no Setor de Licitações do Consórcio Intermunicipal, sito
à Av: Eduardo de Castilho nº 700 – Centro, Penápolis/SP,
em dias úteis, das 07h00 as 16h00. Informações: (18) 3654
2324. Penápolis, em 03 de Maio de 2022.
Agnaldo Cesar Duarte. Secretário Executivo do CIMPE.

VENDE-SE

CASA - vende-
se, Vila Fátima.
Com 02 dorms
(01 grande),
sala de estar, wc
social, copa e
sala de jantar,
cozinha do lado
de fora c/ lavan-
deria. Do lado
externo contém
um salão comer-
cial c/ wc e um
armário planeja-
do utilizado
como dispensa.
Ideal p/ montar
barbearia ou sa-
lão de cabelei-
reiro. Fundo
quintal grande c/
barracão cober-
to, garagem co-
berta. Terreno
291m². Área
construída de
127m². R$
3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .
CRECI 170795.
Tr. WhatsApp
(18) 3653-7920.
(03/05*)

CASA - vendo, c/
03 quartos, 03
banheiros, sala,
área gourmet c/
churrasqueira,
lavanderia, pis-
cina, garagem
para dois carros.
R$ 650.000,00.
Tr. 99711-0818.
(04/05)

CASA - vendo,
bairro Silvia Co-
vas, c/ 03 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
garagem cober-
ta. R$ 115.000
,00. Tr. 99132-
4415. (04/05)

TERRENO -
vendo, comerci-
al, c/ 484m, sen-
do 11x44, ótima
localizacao. Tr.
9 9 6 6 8 - 9 4 9 6 .
(03/05)

TERRENO 400
M² - vende-se,
na Av. Neli Jorge
Colnaghi, bairro
Santa Cecília.
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*)

CELULAR - ven-
do, marca Moto-
rola G20, 128GB,
funcionando per-
feitamente. R$
1.850,00. Tr.
99163-6901. (04/
05)

CELULAR - ven-
do, marca Xiaomi
Redmi 9, 32GB,
ótimo estado. R$
850,00. Tr.
98117-2112. (03/
05)

TANQUE RES-
FRIADOR - ven-
do, p/ leite, 600
litros, completo,
ótimo estado. Tr.
99716-0041. (03/
05)

D40 90 - vendo,
azul, turbinada,
hidráulica, doc.
ok, ótimo estado.
R$ 58.000,00. Tr.
99602-1311. (04/
05)

FUSION 2009/10
- vendo, prata,
doc. ok, automá-
tico, c/ 115.000
km, completo. R$
41.500,00. Tr.
99770-8585. (04/
05)

COROLLA GLI
2018 - vendo,
prata, doc. ok,
flex, automático,
ún. dono, com-
pleto. R$ 93.000
,00. Tr. 99734-
2505. (04/05)

AMAROK HIGH-
LINE 2016 - ven-
do, prata, diesel,
automático, com-
pleto. R$ 150.
000,00. Tr.
99734-2505. (03/

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,
branco, flex, c/
14.000km, com-
pleto. 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)

TITAN ESD 150
2008 - vendo,
prata, doc. ok,
pneus novos,
completo. R$
8.800,00. Tr.
99773-8262. (04/

05)

SUZUKI 750 2000
- vendo, branco,
doc. ok, c/ 36.000
km, ótimo estado.
R$ 22.000,00. Tr.
99791-1301. (03/
05)

TITÃN MIX 150
2010 - vendo,
cinza, flex, ótimo
estado. R$
8.000,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(07/05*)

PODADOR DE
ÁRVORES - jar-
dinagem. Tr.
99109-5011. (03/
05)

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA/FA-
XINEIRA - procu-
ro trabalho, te-
nho referência e
experiência. Tr. c/
Rosa 99124-
3162. (03/05)

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 referência.
Tr. c/ Jaqueline
(18) 99704-9157.
(03/05)

ANUNCIE
AQUI!

Economia

Percentuais de endividados
são os maiores em 12 anos

As parcelas de famílias
endividadas (com dívidas em
atraso ou não) e inadimplentes
(com dívidas e contas em
atraso) atingiram os maiores
valores em 12 anos, em abril
deste ano, segundo a Confe-
deração Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e Turis-
mo (CNC).

O percentual de endivi-
dados chegou a 77,7% em
abril, o maior nível desde o
início da Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência
(Peic), da CNC, em janeiro de
2010. Em abril de 2021, as
famílias com dívida eram
67,5%. Em março deste ano,
eram 77,5%.

Já o percentual de inadi-
mplentes chegou a 28,6%, o
segundo maior nível da pes-
quisa, ficando abaixo apenas
da taxa de janeiro de 2010
(29,1%). Em março deste ano,

a parcela era de 27,8%, en-
quanto em abril de 2021 che-
gava a 24,2% (4,4 pontos
percentuais abaixo do registra-
do em abril deste ano).

As famílias que não terão
condições de pagar suas dívi-
das chegaram a 10,9% em abril
deste ano, acima dos 10,8% do
mês anterior e dos 10,4% de
abril do ano passado. Essa tam-
bém é a taxa mais alta desde
julho de 2021, quando foram
registrados os mesmos 10,9%.

O cartão de crédito é o prin-
cipal motivo das dívidas. En-
tre as famílias endividadas,
88,8% têm dívidas com o car-
tão.

O tempo de comprometi-
mento com as dívidas ficou
em 7,1 meses, abaixo dos 7,2
meses de março, mas acima
dos 6,8 meses de abril de 2021.

(Com Agência Brasil)

Índice de endividados chegou a 77,7% em abril
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