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

Cinema

Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

ADVOGADOS/MÉDICOS
ÓTIMA OPORTUNIDADE

Maravilhoso imóvel próximo ao FORUM e SANTA CASA, na
Rua Anchieta, terreno com 484 m2 (11 x 44 metros), casa com 120 m2
contendo 03 dormitórios, ampla copa/cozinha, edícula com uma suíte e
ampla varanda e um barracão nos fundos com 35 m2 (5 x 7 metros)

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

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

COMUNICADO DE FURTO DE
MOCHILA COM CELULAR E DOCUMENTOS

TEREZINHA ELIAS RICHART, moradora de Penápolis/SP, teve mochila
furtada no dia 20/04/2022 às 6h55, segundo boletim de ocorrência nº BD9715-
1/2022 - DEL.POL.PENÁPOLIS. Abaixo relação do que foi furtado:
1 TELEFONE CELULAR SAMSUNG GALAXY A 12 COR VERMELHA
1 NOTA DE CEM REAIS EM ESPÉCIE
1 RG DE Terezinha Elias Richart
1 CPF DE Terezinha Elias Richart
1 CNH DE Terezinha Elias Richart
1 CARTÃO IAMSPE DE Terezinha Elias Richart
1 CARTÃO MAGNÉTICO DO BANCO DO BRASIL, AG. PENÁPOLIS DE
Terezinha Elias Richart
1 CARTÃO MAGNÉTICO DA CAIXA FEDERAL DE Terezinha Elias Richart
1 CARTÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 DE Terezinha Elias Richart
1 CARTÃO TICKET ALIMENTAÇÃO DE Terezinha Elias Richart
1 CARTÃO TICKET ALIMENTAÇÃO DE José Ademir Richart

VENDE-SE

T E R R E N O S :
RESIDENCIAL
MARIA ELIAS
FERREIRA: Lote
com 250 m², me-
dindo 10 x 25,
com facilidade
de parcelamen-
to. Valor R$ 55.
000,00. Contato
ligação e Whats
App (18) 3652-
1177. CRECI J
12237. Contato
ligação e
WhatsApp (18)
3652-1177/ (18)
9 9 7 1 8 - 1 2 3 8 .
CRECI J 12237.
(*)

TERRENO - ven-
do, Mais Solar II,
terreno de es-
quina com muro
em uma das la-
terais, quitado,
com 307m². Tr.
9 9 6 3 1 - 2 3 2 2 .
(17/05)

CASA - vendo,
bairro Silvia Co-
vas, c/ 03 quar-
tos, sala, cozi-
nha, banheiro,
área na frente e
no fundo. R$
115.000,00. Tr.
9 9 1 3 2 - 4 4 1 5 .
(17/05)

TERRENO -
vendo, medindo
484 metros, sen-
do 11x44, ótima
localizacao p/
casa ou comer-

cio. Tr. 99668-
9496. (15/05)

CASA - vendo,
Jd. Canadá, c/ 02
quartos, sala, co-
zinha, banheiro,
outra casa no fun-
do, c/ 02 cômo-
dos e banheiro,
quintal todo ci-
mentado, gara-
gem. Tr. 99646-
0037. (15/05)

RANCHO - ven-
do, meio lote, 9
metros de frente
por 40 de fundo,
quitado, c/ 2 quar-
tos, cozinha ame-
ricana, banheiro,
varanda com am-
pla, área com
churrasqueira,
quartinho de des-
pejo nós fundos
Tr. 99744-1153.

(15/05)

CASA - vendo,
bairro Rosa
Alberton, c/ 01
quarto, sala, cozi-
nha, banheiro, la-
vanderia, gara-
gem coberta. R$
65.000,00. Tr.
99709-9666. (15/
05)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung A10, 32GB,
funcionando per-
feitamente, ótimo
estado. Tr.
99160-1865. (15/

05)

FREEZER - ven-
do, funcionando
n o r m a l m e n t e ,
bom estado. Tr.
99181-8111. (17/
05)

VIDEO GAME -
vendo, Xbox One
S, 1TB, c/ dois
controles origi-
nais, ótimo esta-
do. R$ 2.700,00.
Tr. 99150-9955.

(17/05)

CERVEJEIRA -
vendo, funcio-
nando normal-
mente, bom esta-
do, não entrego.
R$ 1.700,00. Tr.
98193-1645. (14/
05)

STRADA WOR-
KING 1.4 2015/16
- vendo, prata,
doc. ok, flex, c/
117.000km, com-
pleto. R$ 69.990
,00. Tr. 99744-
3727. (17/05)

PALIO 2008 -
vendo, prata, flex,
doc. ok, s/ ar, bom
estado. R$
18.900,00. Tr.
99654-3217. (17/
05)

HB20.10 2018 -
vendo, branco,
flex, completo. R$
58.000.00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (21/05)

FIT LX 1.4 2008 -
vendo, prata, me-
cânico, flex, com-
pleto. R$ 35.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(21/05)

COROLLA XEI
2003 - vendo,
preto, gasolina,
mecânico, com-
pleto. R$ 34.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(21/05)

SPACEFOX 1.6
CONFORTLINE
2006/07 - vendo,
prata, flex, com-
pleto. R$ 28.000
,00. Tr. c/ (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(21/05)

UNO WAY 1.0
2013 - vendo,
branco, flex, ún.
dono, básico. R$
27.000.00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (21/05)

FIESTA 1.0
HATCH 2012/13 -
vendo, prata, flex,
trio elétrico. R$
26.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (21/05)

CHERY QQ 1.0
2014/15 - vendo,
preto, gasolina,
completo. R$
24.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (21/05)

CORSA SEDAM
1.0 2010 - vendo,
prata, flex, ótimo
estado. R$
24.000,00. Tr. c/
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (21/05)

CITY 2019 - ven-
do, prata, doc. ok,
c/ 30.000km, au-
tomático, baixa
quilometragem,
ótimo estado. R$
95.000,00. Tr.
99684-2100. (15/
05)

POLO 2006 - ven-
do, preto, doc. ok,
flex, c/ 150.000
km, completo. R$
19.500,00. Tr.
99819-5025. (15/
05)

COBALT LT 1.4
2012 - vendo,
branco, doc. ok,
c/ 117.000km,
completo. R$
36.500,00. Tr.
99819-7180. (15/
05)

ONIX PREMIER
2 TURBO 2021/
22 - vendo, bran-
co, doc. ok, flex,
c/ 8.000km, com-
pleto. R$ 105.
000,00. Tr.
99668-6988. (15/
05)

GOL CL 1.6 89/89
- vendo, prata,
álcool, conserva-
do, motor em óti-
mo estado. Tr.
(61) 98425-0173
ou (18) 3652-
4798. (15/05*)

COROLLA GLI
2009 - vendo,
branco, flex, ún.
dono, automáti-
co, completo. R$
93.000,00. Tr.
99734-2505. (15/
05)

CG 125 2008 -
vendo, prata,
doc. ok, c/ 55.000
km, bom estado.
R$ 7.000,00. Tr.
99696-7451. (17/
05)

KAWASAKI ER6N
2010 - vendo,
preta, doc. ok,
sem detalhes. R$
20.500,00. Tr.
99734-2505. (17/
05)

FAN 160 2020 -
vendo, preta,
doc. ok, ótimo es-
tado. Tr. (14)
99694-6851. (17/
05)

TITAN 150 KS
2007 - vendo,
preto, doc. ok,
sem partida elé-
trica, bom esta-

do. R$ 7.300,00.
Tr. 99773-8262.
(15/05)

BROS 160 2017
- vendo, preta,
doc. ok, ótimo es-
tado. R$ 16.000
,00. Tr. 99723-
6574. (15/05)

PODADOR DE
ÁRVORES – jar-
dinagem. Tr.
99109-5011. (15/
05)

PROCURADOS

FARMACEUTICO
- precisa-se c/ ou
sem experiência
p/ 03 meses.
Contato (18)
99612-3520. (18/
05)

COSTUREIRA -
procuro costurei-
ra p/ máquina
reta, passo servi-
ço para casa
também. Salário
a combinar. Tr.
(18) 99173-4351.
(17/05)

OFERECEM-SE

PASSADEIRA/DI-
ARISTA - Tr. c/
Lurdes 99175-
7736. (22/05)

DOMÉSTICA/FA-
XINA/DIÁRISTA -
tenho referência
e experiência. Tr.
c/ Rosa (18)
99124-3162. (15/
05)

PASSADEIRA -
procuro trabalho,
tenho referência.
Tr. c/ Cristina
99114-4968. (15/
05)

ACOMPANHAN-
TE DE IDOSO -
período noturno.
Tr. c/ Hilda
99157-1131. (15/
05)

Dicas para avaliar o
usado antes da compra

Com tanta oferta de modelos e condições
de pagamento, comprar um usado ficou mui-
to fácil. Difícil mesmo é avaliar se o veículo
que você escolheu está em bom estado ou
esconde surpresas desagradáveis embaixo do
capô ou sob a pintura.

Se você não tem à disposição um mecâ-
nico ou funileiro, que podem dar detalhes mais
específicos sobre motor ou lataria, o jeito é
apelar para algumas dicas que ajudam a não
entrar em uma roubada.

FUNILARIA E PINTURA
l Em dia de chuva os defeitos não aparecem,
já que gotas de água escondem as imperfei-
ções da lataria e pintura. Procure analisar o
futuro carro no Sol, com uma luz homogênea
l Para achar imperfeições, ondulações na cha-
pa e desalinhamento das portas, olhe o auto-
móvel de frente, encoste o rosto no pára-lama
e analise a lateral. Depois passe o dedo no
vão das portas e a distância tem de ser a mes-
ma em toda a extensão. Se um lado tiver
espaçamento menor que o outro, o carro pode
ter sido batido e mal desamassado
l Para verificar batida na dianteira, abra o
capô e analise o cofre do motor (as paredes
devem estar sem ondulações e a pintura não
pode estar nova em folha). Além disso, os pa-
rafusos internos de fixação do painel da grade
devem ser da mesma cor do veículo. Meça
com o dedo o vão entre o capô e o pára-lamas
(diferenças gritantes indicam que o capô foi
retirado ou que o pára-lamas foi trocado)
l Marcas diferentes nos faróis e lanternas indi-
cam que a peça original foi quebrada e que o
carro foi batido. Observe, também, marcas de
tinta em nessas peças e grades (algumas ofici-
nas não desmontam a lataria e empapelam as
peças para ganhar tempo)
l Se der, destaque a borracha dos batentes
das portas. Por baixo, devem estar apenas os
pontos de solda originais de fábrica. A distân-
cia varia de 5 a 10 cm. Se faltarem pontos, a
lataria foi reparada. Você também pode pas-
sar a mão por baixo e uma pequena linha com
relevo é sinal de tinta nova

PARTE MECÂNICA E INTERIOR
l Esqueça o hodômetro, já que os velocímetors
digitais são mais fáceis de serem adulterados
l Por dentro, é importante checar o pedal do
freio. Se estiver nitidamente desgastado, deve
ter mais de 60 ou 70 mil km. Se o volante ou
cambio estiverem lisos, sem a rugosidade do
plástico, estão gastos. O tecido dos bancos
também deve ter o gasto normal do tempo
l Por fora, balance o carro apoiando as mãos
sobre cada pára-lama. Se, ao retirar a pres-
são, o balanço continuar, é que os amortece-
dores já estão desgastados
l Verificar os pneus. Marcas diferentes e des-
gaste irregular são sinais de desalinhamento
ou problemas na suspensão

MOTOR
l Desconfiar da aparência impecável, pois
pode esconder algum vazamento. Olhe próxi-
mo às juntas do cabeçote, pois a presença de
óleo pode indicar um simples reaperto ou até o
empenamento da peça
l Verificar o nível e o aspecto do óleo (muito
escuro e abaixo do nível, o motorista é pouco
cuidadoso)
l O filtro de ar deve estar limpo e com pouco uso
l Ao ligar o carro, se o motor demorar para
funcionar, é mau sinal (bicos injetores estão
entupidos)
l Peça para alguém acelerar e vá olhar o
escapamento. Precisa estar preto de fuligem.
Se estiver melado de óleo, precisa de reparo.
Se a fumaça for densa, branca ou azul-clara,
o veículo está queimando óleo)

Os sinais que informam sobre
o passado daquele que pode

ser o seu futuro carro
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