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

Cinema

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

VENDE-SE

CASA - vendo,
Cond. Altimari, c/
02 quartos, ba-
nheiro, sala, co-
zinha planejada,
varanda c/ la-
vanderia, gara-
gem p/ 02 car-
ros. R$ 320.000
,00. Tr. 99750-
8489. (10/05)

CASA - vendo,
próxima ao cen-
tro, c/ 04 quar-
tos, 04 banhei-
ros, c/ 02 salas,
c/ 02 andares,
pequena varan-
da no segundo
andar com pe-
quena vista, es-
paço p/ quintal
atrás com gara-
gem. Tr. (47)
9 9 2 7 9 - 1 7 0 3 .
(08/05)

CASA - vendo,
bairro Silvia Co-
vas, c/ 03 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
garagem cober-
ta. R$ 115.000
,00. Tr. 99132-
4415. (08/05)

ALUGA-SE

CASA - alugo,
bairro Palmares,
c/ 02 quartos,
sala, cozinha, c/
armários plane-
jados, garagem
coberta. Edícula:

de piso cerâmico
e laje, c/ 2 quar-
tos, banheiro. Tr.
99723-9445. (10/
05)

CASA - alugo, lo-
calizada no cen-
tro, Av. Eduardo
de Castilho, nº
1121, c/ 03 quar-
tos, sala, cozinha,
banheiro, lavan-
deria, garagem
coberta. R$ 600
,00. Tr. 99811-
2294. (10/05*)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J6, 32GB, c/
capinha, ótimo
estado. Tr.
98805-8874. (10/
05)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung J7, 32GB,
bom estado. Tr.
(14) 99803-2252.

(10/05)

CELULAR - ven-
do, marca Xiaomi
Redmi Note 11,
128GB, ótimo es-
tado. R$ 1.500
,00. Tr. 98117-
2112. (10/05)

BARCO 2002 -
vendo, Pronau-
tica, ún. dono, 6
metros, ótimo es-
tado. R$ 7.800
,00. Tr. 99703-
5936. (08/05)

HRV LX 2019 -
vendo, automáti-
ca, cinza, c/ 50.
000km, completa.
R$ 118.000,00.
Tr. (18) 99749-
4293 ou (18)
3644-4445. (14/

05)

SPIN 1.8 LTZ 2018/
19 - vendo, bran-
ca, flex, c/ 16.000
km, IPVA quitado,
07 lugares, com-
pleta. R$ 95.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(14/05)

CIVIC LXS 1.8
2014/15 - vendo,
prata, flex, auto-
mática, ún. dono,
c/ 68.000km, com-
pleto. R$ 76.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(14/05)

ECOSPORT 1.6
FREESTYLE 2014
- vendo, preta,
flex, completo. R$
60.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (14/05)

CIVIC 1.8 LXL
2010/11 - vendo,
automático, cin-
za, flex, completo.
R$ 57.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (14/05)

S-10 CD ADVAN-
TAGE 2008/09 -
vendo, cinza, flex,
completo. R$
55.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (14/05)

HB20 1.0 2016 -
vendo, bege me-
tálico, flex, com-
pleto. R$ 54.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(14/05)

408 2.0 2011/12 -
vendo, preto,
doc. ok, c/ 107.
000km, flex, auto-
mático, completo.
R$ 28.000,00. Tr.
99660-8506. (08/
05)

TORO S DESIGN
2021 - vendo,
vermelho, doc.
ok, flex, ún. dono,
automático, com-
pleto. R$ 129.
000,00. Tr.
99734-2505. (08/
05)

COROLLA 2010/
11 - vendo, cinza,
doc. ok, automá-
tico, completo. R$
55.000,00. Tr.
99680-0620. (08/
05)

COROLLA 2020
- vendo, branco,
doc. ok, IPVA
pago, automáti-
co, c/ 44.525km,
completo. R$
162.000,00. Tr.
99717-7713. (08/
05)

CELTA 2004 -
vendo, branco,
doc. ok, básico,
gasolina, ótimo
estado. R$
15.500,00. Tr.
99783-2928. (08/
05)

FIT 2009 - vendo,
prata, doc. ok,
completo. R$
39.000,00. Tr.
99621-4149. (07/
05)

TRATOR - vendo,
Valmet, 65id, co-
mando duplo,
ano 1963, com
hidráulico. R$
26.500,00. Tr.
99609-4004. (08/
05)

FOX TREND 1.0
2011/11 - vendo,
prata, flex, com-
pleto + central
m u l t i m í d i a ,
doc.ok, licencia-
do 2022. Bem
novo! Tr. (18)
9 9 6 6 4 - 5 6 3 4
(Whats). (10/05)

VECTRA 2.0 2000
- vendo, prata,
doc. ok, c/ 221.
000km, completo.
R$ 15.500,00. Tr.
98800-2883. (08/
05)

CIVIC LX 1.7 2004
- vendo, preto,
doc. ok, c/
197.000km, ga-
solina, automáti-
co, bom estado.
R$ 28.200,00. Tr.
99732-1750. (08/
05)

CELTA LT 2014 -
vendo, branco,
doc. ok, pneus
novos, completo.
R$ 33.000,00. Tr.
99641-5933. (08/
05)

FAZER 250 2012
- vendo, verme-
lha, doc. ok, c/
125.000km, óti-
mo estado. R$
11.500,00. Tr.
99100-5144. (08/

05)

PODADOR DE
ÁRVORES – jar-
dinagem. Tr.
99109-5011. (11/
05)

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA/FA-
XINA/DIÁRISTA -
tenho referência
e experiência. Tr.
c/ Rosa (18)
99124-3162. (14/

05)

PASSADEIRA -
procuro trabalho,
tenho referência.
Tr. c/ Cristina
99114-4968. (13/
05)

ACOMPANHAN-
TE DE IDOSO -
período noturno.
Tr. c/ Hilda
99157-1131. (12/
05)

DIARISTA - tenho
referência. Tr. c/
Maria 99157-
4101. (11/05)

FAXINEIRA - te-
nho experiência.
Tr. c/ Elem 99118-
2692. (08/05)

Anuncie nos
Classificados
diariamente

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

SIMPATIA
PARA

EMAGRECER
DE CHICO

XAVIER
Manhã de Sábado,
coloque meio copo
de água e dentro
dele o número de
grãos de arroz cor-
respondente aos
quilos que você de-
seja perder, não co-
loque grãos a mais
do que deseja, pois
os quilos perdidos
não serão recupe-
rados. À noite beba
a água deixando os
grãos de arroz e
completando nova-
mente com meio
copo de água. Do-
mingo: pela manhã
em jejum, beba a
água deixando os
grãos de arroz e
completando com
meio copo de
água. Segunda-
feira: pela manhã,
em jejum, beba a
água (e desta vez
com os grãos de
arroz junto). OBS1.:
Conserve o mesmo
copo durante o pro-
cesso. OBS2.: Não
faça regime pois
a simpatia é infa-
lível. OBS3.: Pu-
blique na mesma
semana e  boa
sorte. (R.O.M.)


