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VENDO / ALUGO
GALPÃO EQUIPADO = 97,50M²

Rua Nain Eid, 151, Pq. Industrial - Penápolis
Tratar (18) 3652-4593, 99125-1378.

Ligue, negociamos!

Piso, banheiro, tanque, forro, ventiladores de teto.
Terreno 310m²

Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.
Aos Sábados até às 10h30.

/diariodepenapolis @diariodepenapolisREDE SOCIAL:

VENDE-SE

TERRENO -
vendo, 10x25m,
R. André Lasilha,
Res. Ana Paula,
já murado nas
laterais. Tr. (18)
98112-1918, c/
Sandra. (03/02)

TERRENO -
vendo, 6x25m,
todo murado e c/
calçada, Jardim
Del Rey. R$
45.000,00. Tr.
9 9 7 5 0 - 8 4 8 9 .
(01/02)

TERRENO -
vendo, próximo
a Maria Chica,
medindo 11,80m
x 33m. Tr. 3653-
2317 ou 99618-
7300. (31/01)

CASA - vendo,
Res. São
Fernando (perto
do Village). R$
150 mil + parce-
las do financia-
mento. Com 02
dorms. (01 suí-
te), sala, cozi-
nha, banheiro
social, garagem,
quarto de des-
pejo, despensa,
banheiro e la-
vanderia cober-
ta nos fundos.
Com 142m² de
área construída.
Tr. 99709-9666.
(31/01)

CASA - vendo,
Jd. Pevi, c/ 03
dorms., sala, co-
zinha, área no
fundo c/ churras-
queira, pia e bal-
cão. Casa de
esquina, ótima
localização, pró-
ximo à escola.
R$ 100.000,00.
Aceito proposta,
não dá financia-
mento. Tr.
9 9 7 3 1 - 3 6 1 2 .
(31/01)

ALUGA-SE

2 CÔMODOS P/
SOLTEIRO - alu-
go, c/ garagem
p/ moto. R$
300,00. Tr.
9 9 1 0 5 - 6 5 0 2 .
(31/01)

CELULAR - ven-
do, Samsung
Galaxy J5, ótimo

estado, garantia
de 3 meses. R$
450,00. Tr.
99155-5142. (01/
02)

MÁQUINA DE
LAVAR - vendo,
marca Electrolux,
6kg, ótimo esta-
do. R$ 370,00. Tr.
98159-8678. (31/
01)

BINGO SHOW
DE PRÊMIOS -
na paróquia San-
ta Terezinha, dia
09/02 a partir das
13h30, valor da
cartela R$ 5,00.
(09/02)

MESA DE ES-
CRITÓRIO - ven-
do, grande, c/ 03
gavetas. Medin-
do: 1,69m x
0,69mx 0,75m.
Cel/Whats: (18)
99125-2282. (31/
01)

JORNAL POR
KG – vendemos.
R$ 10,00/quilo.
Tr. no DIÁRIO DE
PENÁPOLIS. (31/
01)

MESA DE BI-
LHAR E
PEBOLIM - ven-
do, direto da fá-
brica. A partir de
R$ 950,00. Tr.
9 9 7 0 6 - 2 3 6 0
(Whats). (31/01)

C3 1.4 2010/11 -
vendo, couro,
preto. R$
21.900,00. Tr.
99706-2013. (01/
02)

CROSSFOX G2
1.6 2013/14 - ven-
do, branco, flex,
completo. R$
35.800,00. Tr.
(18) 98112-1918,
c/ Sandra. (03/
02)

GOL 97 - vendo,
2 portas, c/ar e
direção. Impecá-
vel. Tr. telefone
99642-5133. (01/
02)

FOX 1.6 2013/14
- vendo, 4 portas,
prata, completo +
som, flex. Tr.
99688-4009. (01/
02)

FOCUS 2.0 2011/
12 - vendo, auto-
mático, azul me-
tálico. Tr. 99783-
7484. (01/02)

UNO MILLE
2009/10 - vendo,
4 portas, prata,
flex, vidro elétri-
co. Tr. 99714-
4370. (01/02)

CELTA 2010 -
vendo, 2 portas,
preto, ar/direção,
doc.ok. Tr.
99819-2418. (31/
01)

ONIX LT 1.4
2014/15 - vendo,
branco. Tr. 99783 -
7484. (31/01)

V E C T R A
ELEGANCE 2006
- vendo, prata,
completo, doc.ok.
R$ 22.000,00. Tr.
99800-1974. (31/
01)

HILUX SRV 2012
- vendo, diesel
4x4 cab. dupla,
prata, único
dono. Tr. 99145-
5797. (31/01)

GOL 1.8 96 - ven-
do, vinho, injeta-
do. Tudo ok. R$
5.500,00. Tr. (18)
99738-1214 ou
9 9 1 4 1 - 1 4 4 4
(Whats). (02/02)

COBALT 1.4 LTZ
2011/12 - vendo,
flex, prata, com-
pleto + computa-
dor de bordo +
sensor de estaci-
onamento, pneus
novos. Carro mui-
to bem conserva-
do! Tr. (18)
99716-1468 c/
Rafael. (31/01)

UNO VIVACE
2011 - vendo, cin-
za, menos ar, fi-
n a n c i a m o s
100%. Tr. 99729-
0150. (31/01)

A S T R A
EXPRESSION
2.0 2002 - vendo,
azul metálico, ál-
cool original. Tr.
(18) 99738-1214
ou 99141-1444
(Whats). (02/02)

FUSCA 67 - ven-
do, todo original,
ótimo de lataria e
a s s o a l h o ,
doc.ok., motor
1300. R$
7.000,00. Tr.
99763-7275. (31/
01)

TWISTER 2004 -
vendo, vermelha,
c o n s e r v a d a ,
doc.ok. R$
4.500,00. Tr.
99644-0985. (31/
01)

C O M P R O
MOTO - que já
esteja financiada.
Tr. 99824-9797.
(31/01)

YAMAHA R1
1100 2009/09 -
vendo ou troco,
preta, impecável,
c/ 38.000km. Tr.
(18) 99123-2227
(Whats). (02/02)

ASSESSORIA
COMPLETA P/
COMPRA DE VE-
ÍCULOS - c/ isen-
ção de IPI, ICMS
e IPVA. Venda de
carro 0km de to-
das as marcas.
Tr. (18) 99753-
7176 / 99743-
7176 (Whats).
(31/01)

GPS - atualiza-
mos e vendemos.
Melhores preços
de Penápolis. Tr.
(18) 98814-3241
(Whats). (02/02)

ENVELOPAMENTO
AUTOMOTIVO -
a partir de R$
600, 00. A primei-
ra loja de
Envelopamento
de Rio Preto e
região, c/ 8 anos
de bons serviços.
C o n s u l t e - n o s
(17) 99146-1342.
(31/01)

OFERECEM-SE

OPERADOR DE
CAIXA - tenho
ref. Tr. c/
Jerônimo, 99187-
0492. (05/02)

FAXINEIRA - te-
nho ref. Tr. c/
Roseane, 99635-
3694 ou 98193-
3359. (31/01)

SERVIÇOS DE
PEDREIRO - do
alicerce ao aca-
bamento. Tr.
99160-4051. (02/
02)

FAÇO LIMPEZA
EM TERRENOS
- Tr. 99817-4548.
(31/01)

FAXINEIRA/PAS-
SO ROUPAS -
procuro serviço,
tenho 2 dias dis-
poníveis da se-
mana, tenho re-
ferências. Tr. c/
Keily, 99720-
2024. (02/02)

PROCURO TRA-
BALHO - faço fa-
xina, trabalho
como ajudante de
cozinha. Tr.
99702-4329. (31/
01)

ACOMPANHAN-
TE - tenho refe-
rência. Tr. c/

Carmem, telefo-
ne 99110-6019.
(31/01)

PROCURO SER-
VIÇO - motorista
particular ou
entregador, te-
nho experiência.
Tr. 99176-7696.
(31/01)

CUIDO DE IDO-
SOS - tenho ex-
periência e refe-
rência, tenho
curso, estou dis-
ponível p/ qual-
quer horário.
WhatsApp ou li-
gação (18)
99721-8661, c/
Kelli. (02/02)

ORAÇÃO À SANTA FILOMENA
Ó gloriosa Virgem e Mártir Santa Filomena, que do Céu onde
reinais vos comprazeis em fazer cair sobre a Terra benefícios
sem conta, eis-me aqui prostrado a vossos pés para implo-
rar-vos socorro para minhas necessidades que tanto me afli-
gem, vós que sois tão poderosa junto a Jesus, como provam
os inumeráveis prodígios que se operam por toda parte onde
sois invocada e honrada. Alegro-me ao ver-vos tão grande, tão
pura, tão santa, tão gloriosamente recompensada no céu e na
terra. Atraído por vossos exemplos à prática de sólidas virtu-
des e cheio de esperança à vista das recompensas concedi-
das aos vossos merecimentos, eu me proponho de vos imitar
pela fuga do pecado e pelo perfeito cumprimento dos manda-
mentos do Senhor. Ajudai-me, pois, ó grande e poderosa
Santinha, nesta hora tão angustiante em que me encontro,
alcançando-me a graça... e sobretudo uma pureza inviolável,
uma fortaleza capaz de resistir a todas as tentações, uma ge-
nerosidade de que não recuse a Deus nenhum sacrifício e um
amor forte como a morte pela fé em Jesus Cristo, uma grande
devoção e amor a Maria Santíssima e ao Santo Padre, e ainda
a graça de viver santamente a fé para um dia estar contigo no
céu por toda a eternidade. (R.B.A.)


