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Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

OPORTUNIDADE ÚNICA
IMÓVEL COMERCIAL NO CENTRO

Um dos último TERRENO  no centro comercial da cidade,
medindo 13,15 x 30,20 metros. Em frente às Lojas CEM, a

80 metros da Rua Anchieta. Próprio para construção de um ou
dois imóveis comerciais para locação rápida

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

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

VENDE-SE

CASA - vendo, c/
03 quartos, ba-
nheiro, sala, co-
zinha, lavande-
ria, churrasquei-
ra, varanda am-
pla, garagem
coberta. R$
220.000,00. Tr.
9 9 7 5 0 - 8 4 8 9 .
(24/06)

CASA - vendo,
Jd. Eldorado, c/
02 quartos, ba-
nheiro, lavabo,
cozinha, copa,
dispensa. R$
120.000,00. Tr.
9 9 1 2 2 - 6 2 8 1 .
(24/06)

CASA - vendo,
Silvia Covas, c/
03 quartos, sala,
cozinha, banhei-
ro, piscina, gara-
gem. Tr. 99143-
5751. (24/06)

ALUGA-SE

RESIDENCIAIS:
1. JARDIM SÃO
PAULO (VILA
DOS MÉDICOS)
– Rua Maria Te-
reza Alves Via-
na, nº. 77. Casa
com 3 quartos (1
com suíte e
closet), 4 salas
sendo que a de
visita e de jantar
estão mobilia-
das, sala de TV
tem sofás de al-
venaria, 1 ba-
nheiro social, 1
lavabo, 1 cozi-
nha planejada
com geladeira,
varandas; pisci-
na aquecida,
churrasqueira,
lavanderia e de-
pendência de
empregada. Ga-
ragem para 2
carros. Valor
com bônus de
pontualidade no
pagamento: R$
2.500,00 + IPTU.
Contato ligação
e WhatsApp (18)
3652-1177/ (18)
9 9 7 1 8 - 1 2 3 8 .
CRECI J 12237.
(*)

IMÓVEIS CO-
MERCIAIS: 2.
CENTRO – AV.
SANTA CASA,
1332 - salão
com 80 m², 02
banheiros, 01
cozinha, estacio-
namento próprio
com 03 vagas
para veículos.
R$ 1.200,00 +
IPTU (R$ 35,00).
Fone (18) 3652-
1177. CRECI J

12237. (*)

CASA - alugo,
bairro Pevi 2, c/
03 cômodos, ga-
ragem. R$ 470
,00. Tr. 99181-
8499. (24/06)

CELULAR - ven-
do, marca Moto-
rola G7 Play, 32
GB, ótimo estado.
Tr. 99648-3289.
(25/06)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung A02S,
32GB, ótimo es-
tado. R$ 500,00.
Tr. 99605-5838.
(25/06)

CELULAR - ven-
do, marca Xiaomi
Redmi Note 10,
128GB, ótimo es-
tado. Tr. 99118-
6873. (24/06)

CELULAR - ven-
do, marca Moto-
rola G6 Play,
32GB, bom esta-
do. R$ 700,00. Tr.
99140-9246. (24/
06)

TELEVISÃO - ven-
do, tubo, marca
LG, 29 polega-
das, bom estado.
Tr. 99106-7645.
(24/06)

VOYAGE TREND-
LINE 1.6 MSI 2017
- vendo, prata,
doc. ok, flex, com-
pleto. R$ 49.000
,00. Tr. 99734-
2505. (25/06)

PALIO FIRE CE-
LEBRATION 2007/
08 - vendo, prata,
doc. ok, comple-
to. R$ 23.800,00.
Tr. 99107-5230.
(25/06)

TORO VOLCANO
2.0 4X4 2022 -
vendo, cinza, doc.
ok, automático,
diesel, completo.
R$ 205.000,00.
Tr. 99668-6988.
(25/06)

ETIOS X 1.3 2017
- vendo, prata,
doc. ok, flex, ma-
nual, completo.
R$ 49.500,00. Tr.
99732-1750. (25/
06)

D10 81 - vendo,
azul, c/ gaiola
boiadeira, dire-
ção hidráulica,
bom estado. R$
42.000,00. Tr.
99668-0450. (25/
06)

ONIX ACTIVE
2017 - vendo,
prata, doc. ok,
automático, c/
151.000km, com-
pleto. R$ 74.900
,00. Tr.  ,00. Tr.
99105-1076. (24/
06)

COROLLA 2020
- vendo, branco,
doc. ok, c/ 45.000
km, automático,
completo. R$
156.000,00. Tr.
99717-7713. (24/
06)

ONIX 1.4 LTZ 2019
- vendo, prata,
automático, com-
pleto. R$ 75.000
,00. Tr.  ,00. Tr.
99613-8423. (24/
06)

VECTRA 2.2 EX-
PRESSION 2002 -
vendo, prata,
doc. ok, ótimo es-
tado. R$ 19.900
,00. Tr. telefone
99710-8190. (24/
06)

MERCEDES 3344
2017 - vendo, ún.
dono, doc. ok, re-
visado, ótimo es-
tado. R$ 355.000
,00. Tr. telefone
98148-8191. (24/
06)

S10 EXECUTIVE
2010 - vendo,
preto, doc. ok,
brancos em cou-
ro, ótimo estado.
R$ 90.000,00. Tr.
98169-1429. (24/
06)

FIESTA 2003 -
vendo, verde es-
curo, doc. ok, bá-
sico, bom estado.
R$ 15.500,00. Tr.
99774-3305. (24/
06)

GOL 2001 - ven-
do, preto, doc. ok,
c/ 12.346km,
bom estado. R$
9.500,00. Tr. tele-
fone 99809-
1860. (24/06)

HILUX SRV 4x4
2012/13 - vendo,
prata, automáti-
ca, diesel, com-
pleta. R$ 155.
000,00. Tr. tele-
fones (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(25/06)

CRV EXL 4x4
2015/16 - vendo,
branca, automáti-
ca, flex, completa.
R$ 135.000,00.
Tr. (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (25/
06)

RENEGADE 1.8
SPORT 2018 -
vendo, branco,
flex, automático,
c/ 60.000km,
pneus zero, com-
pleto. R$ 92.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(25/06)

CRV EXL 2013 -
vendo, branca,
automática, flex,
completa. R$
89.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (25/06)

HB20 HATCH 1.0
VISION 2021/22
- vendo, prata,
flex, doc. ok, com-
pleta. R$ 79.500
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(25/06)

HB20 1.6 HB CON-
FORTPLUS 2019 -
vendo, preto, flex,
c/ 27.000km,
IPVA quitado, c/
27.000km, com-
pleto. R$ 74.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(25/06)

FIESTA 1.6 HB
2007/08 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 25.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(25/06)

DRAG STAR 2009
- vendo, verme-
lha, doc. ok, ótimo
estado. R$
25.000,00. Tr.
98815-5802. (25/
06)

NXR BROS 160
2017 - vendo,
branca, doc. ok,
ótimo estado. R$
17.000,00. Tr.
99602-1311. (24/
06)

Z-800 2017 - ven-
do, branca, doc.
ok, manual, esca-
pamento original
e esportivo, ótimo
estado. Tr. telefo-
ne (14) 99694-
6851. (24/06)

A SUA CASA TRIN-
COU? Orçamen-
tos grátis com En-
genheiros. Fo-
nes: 0800-
0118023 e (14)
99165-1106. (26/
06) (*)

OFERECEM-SE

AUXILIAR SER-
VIÇOS GERAIS –
tenho referência.
Tr. c/ Jeronimo
99177-8680. (28/
06)

Anuncie nos
Classificados
diariamente

até às 16h00.
Aos Sábados
até às 10h30.

Economia

BC projeta crescimento
de 1,7% do PIB para 2022

O Banco Central (BC)
projetou, para 2022, alta de
1,7% do Produto Interno bru-
to (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país. A previsão anterior,
divulgada em março, era de
um crescimento de 1%. A
revisão foi apresentada on-
tem, quinta-feira (23), pelo
diretor de Política Econômi-
ca do BC, Diogo Abry
Guillen, em coletiva de im-
prensa que contou com a par-
ticipação do presidente do
BC, Roberto Campos Neto.

O anúncio foi uma prévia
do relatório trimestral de in-
flação, adiado para o dia 30,
devido à greve de servidores
do órgão.

De acordo com nota do
BC, há expectativa de
“arrefecimento da atividade
no segundo semestre” em
decorrência dos “os efeitos
cumulativos do aperto mone-
tário; da persistência de cho-
ques de oferta; e das anteci-
pações governamentais às
famílias para o primeiro se-
mestre”.

Guillen cita como princi-
pais componentes da deman-
da doméstica a alta no con-
sumo das famílias e dos in-
vestimentos que aumentam a
capacidade produtiva do país
(Formação Bruta de Capital
Fixo - FBCF).

Inflação
O BC aumentou as pro-

jeções para a inflação nos
próximos três anos. Para
2022, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) projetado passou
dos 6,3%, previstos em mar-
ço, para 8,8%, nesta projeção
de junho. O centro da meta
fixada pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) para
este ano está em 3,5%, com
margem de tolerância de 1,5

ponto percentual para cima ou
para baixo.

Para 2023, ano em que a
meta está em 3,25%, o BC
projeta inflação de 4%, ante
aos 3,1% divulgados em mar-
ço. Já para 2024, ano em que
a meta definida pelo CMN
está em 3%, as projeções pas-
saram de 2,3% para 2,7%.

Credibilidade
Perguntado se a credi-

bilidade do sistema de metas
de inflação poderia ser afeta-
da, em meio ao cenário de in-
certezas, o presidente do BC,
Roberto Campos Neto, disse
trabalhar também com uma
“meta secundária de sua-
vização, olhando um pouco o
balanço de tudo que fizemos
e o balanço de riscos que exis-
te hoje, e como isso influen-
cia as decisões futuras”.

“Temos comunicado que
estamos perseguindo um nú-
mero ao redor. E temos dito
que não é 4%. É menos de
4% [em 2023]. Obviamente,
todas relações de trocas en-
tre alta de juros e suavização
do ciclo – entendendo onde a
taxa de juros tem de chegar e
entendendo também as rela-
ções de troca entre o ritmo de
subida e a taxa terminal, e quan-
to a taxa tem de ficar no nível
terminal – tudo é levado em
consideração”, argumentou.

“O horizonte relevante é
2023, e o ao redor da meta é
abaixo de 4%. Claro que caso
chegue a 4% teremos de atu-
ar, mas uma variação de + 0,1
ou +0,2, para um lado ou ou-
tro nesse ambiente de incer-
teza, não tem um valor espe-
rado tão positivo. É mais cla-
ro delinear uma estratégia,
olhar um prazo de horizonte
relevante e delinear uma es-
tratégia”, completou.

(Com Agência Brasil)

Previsão anterior, divulgada em março, era de 1%
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