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Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.

Aos Sábados até às 10h30.

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

OPORTUNIDADE ÚNICA NO
CONDOMÍNIO DO LAGO

Lindo TERRENO, próximo à portaria de entrada, leve declive

para frente, com área de 312,00m² (12,00 x 26,00 metros)

VALOR: R$ 150.000,00

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

@caisaimoveis /        @paulomonrealimoveis

VENDE-SE
GALPÃO EQUIPADO = 97,50M²

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

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

VENDE-SE

CASA - vendo,
Res. Alto das Bri-
sas, c/ 03 dormi-
tórios, sala, sala
de estar, sala de
jantar, cozinha
planejada, ba-
nheiro social,
banheiro exter-
no, despejo, va-
randa c/ chur-
rasqueira, la-
vanderia, gara-
gem p/ 02 car-
ros. R$ 380.000
,00. Tr. 99750-
8489. (18/10)

CASA - vendo,
Bairro Célia Re-
gina, c/ 02 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
edícula no fundo
(01 quarto e 01
banheiro). R$
122.000,00. Tr.
9 9 11 6 - 0 5 0 8 .
(18/10)

ALUGA-SE

EDÍCULA - alu-
go, nos fundos.
Tr. 99185-4253.
(18/10)

CASA - alugo, c/
01 quarto, sala,
cozinha sala de
jantar, lavande-
ria coberta. R$
700,00. Tr.
9 9 7 1 4 - 6 8 5 4 .

(18/10)

QUIOSQUE - alu-
go, Mais Parque,
pequenos even-
tos, c/ piscina. Fi-
nais de semana e
feriados R$ 380
,00. Durante a
semana R$ 280
,00. Tr. 99704-
2341. (17/10)

CASA - alugo, Jd.
do Lago 1, c/ 01
quarto, sala, cozi-
nha, banheiro,
portão eletrônico.
R$ 550,00. Tr.
99758-3958. (17/
10)

CHÁCARA - alu-
go, p/ eventos,
casamentos, fes-
tas de aniversá-
rio, confraterniza-
ções de empre-
sa, festas familia-
res. Tr. 98800-
5430. (17/10)

CHACARÁ - alu-
go, c/ 11 cômo-
dos, localizada a
10km da cidade.
Tr. c/ João 99136-
5912. (18/10)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J5, 16GB,
funcionando per-
feitamente. R$
300,00. Tr.
98807-6840. (18/
10)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J5, 16GB,
funcionando per-
feitamente. R$
250,00. Tr.
99199-6740. (18/
10)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung A30, 64GB,
bom estado. R$
900,00. Tr.
98145-6583. (17/
10)

MESA - vendo,
madeira, c/ 6 ca-
deiras, bom esta-
do. Tr. 98828-
1887. (18/10)

CARRINHO DE
BEBÊ - vendo,
bom estado. R$
80,00. Tr. telefo-
ne 99644-5061.
(18/10)

MICROONDAS -
vendo, marca
Electrolux, 28 li-
tros, bom estado.
R$ 120,00. Tr.
99129-4796. (18/
10)

MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA -
vendo, marca
Colormaq, 11KG,
revisada, bom
estado. R$ 500
,00. Tr. telefone
99625-0376. (17/
10)

PRISMA 1.4 LT
2014 - vendo,
prata, flex, c/
64.761km, com-
pleto. Tr. 99749-
4293. (18/10)

PUNTO ATRAC-
TIVE 1.4 2012 -
vendo, preto, c/
114.000km, com-
pleto, bom esta-
do. R$ 28.500
,00. Tr. 99706-
8803. (18/10)

CLASSIC 2014 -
vendo, cinza
chumbo, ún. do-
no, completo. R$
24.800,00. Tr.
99762-0313. (18/
10)

CLASSIC 1.0 2006
- vendo, prata,
álcool, básico,
bom estado. R$
13.500,00. Tr.
99794-9668. (18/
10)

C4 LOUNGE THP
1.6 2017 - vendo,
prata, automáti-
co, ún. dono,
completo. R$
52.900,00. Tr.
99767-7948. (18/
10)

PEUGEOT 207
2012 - vendo,
vermelho, pneus
novos, completo.
Tr. 98113-3270.
(18/10)

C3 1.6 2006 - ven-
do prata, flex, c/
208.000km, com-
pleto. R$ 14.900
,00. Tr. 99706-
8803. (17/10)

CORSA WIND 99
- vendo, gasolina,
doc. ok, bom es-
tado. Tr. 99673-
2591. (17/10)

ASTRA 2009  -
vendo, preto, flex,
bom estado. R$
24.900,00. Tr.
99698-4281. (17/
10)

GOL 1.6 2008/09
- vendo, verme-
lho, pneus novos,
direção hidráuli-
ca, completo. R$
18.000,00. Tr.
99798-9459. (17/
10)

PEUGEOT 206
2008 - vendo,
prata, completo,
bom estado. R$
12.000,00. Tr.
99664-5775. (17/
10)

GOL G5 1.0 2012
- vendo, preto,
doc. ok, bom es-
tado. R$ 21.000
,00. Tr. 99141-
4223. (17/10)

NEW FIESTA 1.5
2014 - vendo,
branco, flex, câm-
bio manual, ún.
dona, c/ 85.300
km, sem deta-
lhes. R$ 34.000
,00. Tr. telefone
99741-9823. (17/
10)

CORSA CLASSIC
1.0 2010 - vendo,
flex, prata, com-
pleto, bom esta-
do. R$ 16.900
,00. Tr. telefone
99706-8803. (17/
10)

BIZ EX 2013 -
vendo, branca,
bom estado. R$
8.500,00. Tr.
99765-1020. (18/
10)

TITAN 2007/08 -
vendo, prata,
bom estado. R$
6.000,00. Tr.
99613-0479. (18/
10)

CB300 2009/10 -
vendo, preta, bai-
xa quilometra-
gem, doc. ok,
bom estado. R$
7.500,00. Tr.
99813-2010. (17/
10)

BIZ 2011 - vendo,
c/ partida de pe-
dal, bom estado.
R$ 6.000,00. Tr.
99669-9824. (17/
10)

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. telefone (18)
9 9 7 5 3 - 7 1 7 6
(Whats). (18/10)

OFERECEM-SE

FAXINEIRA - te-
nho ref. Tr. c/ Ma-
ria, 98193-3359.
(20/10)

PODADOR DE
ÁRVORES - jar-
dinagem, tenho
experiência. Tr.
99109-5011. (20/
10)

Anuncie
Aqui!

Economia

Penápolis: Caixa Federal
abre hoje para pagamento
emergencial do FGTS

DA REDAÇÃO

A CAIXA abrirá 163
agências no estado de São
Paulo hoje, sábado (17), das
8h às 12h, para atendimen-
to aos beneficiários do Sa-
que Emergencial do Fundo
de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). Os traba-
lhadores nascidos em julho
e agosto poderão retirar em
espécie os valores referen-
tes ao Saque Emergencial
do FGTS.

A Caixa Econômica Fe-
deral de Penápolis também
abrirá hoje e o horário de
atendimento será o mesmo,
das 8h às 12h. O telefone
da agência é (18) 3654-
0300.

Das 163 agências que
abrirão no estado, 66 uni-
dades estão localizadas na
Grande São Paulo, sendo
32 na Capital.

Todas as pessoas que
procurarem atendimento
durante o funcionamento
das agências serão atendi-
das. Não é preciso chegar
antes do horário de aber-
tura.

Saque Emergencial
do FGTS
Em todo o Brasil, 60

milhões de trabalhadores já
têm acesso ao valor global
de até R$ 37,8 bilhões do
Saque Emergencial do
FGTS. E, a partir deste sá-
bado (17), os trabalhadores
nascidos em julho e agosto
que tiveram o crédito do
Saque Emergencial do
FGTS e que não movimen-
taram a conta Poupança
Social Digital ou que te-
nham saldo remanescente
já poderão sacar o benefí-
cio em dinheiro. Também
será possível transferir os
valores, via aplicativo CAI-
XA Tem, para outra conta,
da CAIXA ou de outras ins-
tituições financeiras.

Continua disponível ao tra-
balhador a opção de utiliza-
ção dos recursos creditados
na Poupança Social Digital
para a realização de com-
pras, por meio do cartão de
débito virtual e QR Code,
pagamento de boletos, con-
tas de água, luz, telefone, en-
tre outros serviços. Com o
aplicativo CAIXA Tem, tam-
bém está disponível a funci-
onalidade para pagamentos
sem cartão nas cerca de 13
mil unidades lotéricas do ban-
co.

(Com A/I CAIXA)


