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Anuncie nos Classificados diariamente até às 16h00.

Aos Sábados até às 10h30.

VENDE-SE

CASA - vendo,
Centro, c/ 3 dor-
mitórios, banhei-
ro c/ banheira,
jardim de inver-
no, sala, copa c/
ambientes, cozi-
nha e area
gourmet com ar-
mários planeja-
dos, churras-
queira e forno de
pizza, garagem
para dois carros,
sistema de
câmeras e alar-
me completo.
R$ 480.000,00.
Tr. 999728-
0228. (15/02)

CASA - vendo, c/
3 quartos, cozi-
nha, garagem.
Tr. telefone
3653-3065. (14/
02)

ALUGA-SE

CASA - alugo,
Portal dos
Faveiros, c/ 2
quartos, sala,
cozinha, banhei-
ro. R$ 650,00.
Tr. telefone (13)
9 8 1 4 7 - 5 1 3 5 .
(14/02)

CELULAR - ven-
do, marca iPho-
ne 5S, 32GB,
f u n c i o n a n d o
perfeitamente.
Tr. telefone
9 9 1 6 4 - 3 4 3 7 .
(15/02)

CELULAR - ven-
do, marca Leno-
vo Vibe K6,
32GB, tela de
5.5 polegadas.
R$ 250,00. Tr.
telefone 99199-
8499. (15/02)

CELULAR - ven-
do, marca iPhone
7, 128GB, novo.
R$ 1.700,00. Tr.
99673-9002. (14/
02)

VIDEO GAME -
vendo, Playsta-
tion 2, c/ 2 con-
troles, 1 memory
card de 8GB. R$
150,00. Tr.
98822-3790. (15/
02)

TELEVISÃO -
vendo, marca LG,
50 polegadas,
3D, bom estado.
R$ 1.200,00. Tr.
99127-7983. (15/
02)

MÁQUINA DE
SOLDA - vendo,
marca Balmer,
260a, 110/220v,
bom estado. R$
300,00. Tr.
99660-8506. (15/
02)

GELADEIRA -
vendo, marca
Continental, bom
estado. R$ 500
,00. Tr. 99112-
5179. (15/02)

RACK - vendo,
mogno, conser-
vada. Tr. (14)
99735-7679. (15/
02)

FRIGOBAR -
vendo, marca
Consul, bom es-
tado. R$ 250,00.
Tr. telefone
99122-9296. (14/
02)

AR CONDICIO-
NADO - vendo,
marca LG, 9.000
Btus, R$ 700,00.
Tr. telefone
98123-9297. (14/
02)

AR CONDICIO-
NADO - vendo,
marca York,
9.000 Btus. Tr.
telefone 99137-
5281. (14/02)

MICROONDAS -
vendo, marca
Electrolux, bom
estado. R$ 300
,00. Tr. telefone
99635-6814. (14/
02)

MINI SYSTEM -
vendo, marca
Philco, c/ entrada
para pendrive,
auxiliar e blue-
tooth, bivolt. R$
250,00. Tr. tele-
fone 99662-
2052. (14/02)

JORNAL POR
KG – vendemos.
R$ 10,00/quilo.
Tr. no DIÁRIO DE
PENÁPOLIS - R.
Altino Vaz de
Mello, 526, cen-
tro.

GOL 1.6 G3
POWER 2005 -
vendo, prata, flex,
direção hidráuli-
ca. R$ 15.500,00.
Tr. (18) 99749-
4293. (16/02)

KA 1.0 2009 -
vendo, prata, flex,
trio elétrico. R$
15.500,00. Tr.
(18) 99749-4293.
(16/02)

PALIO FIRE 4p
2006/07 - vendo,
prata, flex, bási-
co, c/ 99.000km.
R$ 14.500,00. Tr.
(18) 99749-4293.
(16/02)

CELTA 1.0 2p
2006 - vendo,
prata, flex, ar
condicionado +
alarme. R$
14.000,00. Tr.
(18) 99749-4293.
(16/02)

CORSA SEDAM
1.0 2002/03  -
vendo, prata, ga-
solina, c/ 58.000
km, completo. R$
13.000,00. Tr.
(18) 99749-4293.
(16/02)

CORSA WIND 2p
99 - vendo, prata
flex, ún. dona, c/
92.000km, com-
pleto. R$ 12.500
,00. Tr. (18)
99749-4293. (16/
02)

CELTA 1.0 4p
2004 - vendo,
preto, gasolina,
trava + alarme.
R$ 12.500,00. Tr.
(18) 99749-4293.
(16/02)

GOL 1.0 G4 2007/
08 - vendo, prata,
flex, básico. R$
12.000,00. Tr.
(18) 99749-4293.
(16/02)

GOL SPECIAL
2002 - vendo, cin-
za, gasolina, bá-
sico. R$ 11.000
,00. Tr. (18)
99749-4293. (16/
02)

PALIO 1.0 4p 97 -
vendo, cinza,
gasolina, trio elé-
trico. R$ 7.500
,00. Tr. (18)
99749-4293. (16/
02)

HONDA FIT 2011
- vendo, c/ 53.700
km, completo. R$
31.500,00. Tr. c/
João Marcus (18)
99749-9703.

SAVEIRO - 96/97
- vendo, doc. ok,
bom estado. Tr.
99644-4211. (14/
02)

KA 1.5 2019  -
vendo, freestyle,
manual, c/
34.000km, ún.
dono. Tr. 99614-
7389. (14/02)

KOMBI 1.4 2011/
12 - vendo, flex,
ótimo estado. R$
25.200,00. Tr.
99109-2519. (14/
02)

HB20 1.0 2013 -
vendo, manual, c/
77.000km, doc.
ok, completo. R$
33.000,00. Tr.
99794-9668. (14/
02)

GOL G5 TREND
1.0 2009/10 - ven-
do, prata, flex, c/
11.000km, com-
pleto. R$ 21.990
,00. Tr. 99649-
1113. (14/02)

RENEGADE 2017
- vendo, branco,
flex, automático,
baixa quilometra-
gem, completo.
R$ 63.500,00. Tr.
3301-1970. (14/
02)

COROLLA GLI
2017/18 - vendo,
prata, completo,
c/ 18.600km. Tr.
99714-2266. (14/
02)

S A N T A N A
QUANTUM 93 -
vendo, revisado,
c/ suspenção da
frente feita, doc.
ok. R$ 5.990,00.
Tr. telefone
99760-4398. (14/
02)

HB20 1.0 2017 -
vendo, branco,
comfort, ún.
dona. R$ 36.000
,00. Tr. telefone
99710-2309. (14/
02)

Dicas para avaliar o
usado antes da compra

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

Se você não tem à disposição um mecâni-
co 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 parafusos
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 (dife-
renças 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 distância
varia de 5 a 10 cm. Se faltarem pontos, a lataria
foi reparada. Você também pode passar 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 tam-
bém 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 próximo às
juntas do cabeçote, pois a presença de óleo
pode indicar um simples reaperto ou até o em-
penamento 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 es-
capamento. 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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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.

S10 97/98 - ven-
do, prata, cabine
simples, gasolina,
completa. R$
12.000,00. Tr.
98108-1648. (14/
02)

FOX 1.6 - vendo,
prata, 4 portas,
completo. R$
15.500,00. Tr.
(14) 99148-5011.
(14/02)

BIZ 125 ES 2010
- vendo, c/ parti-
da elétrica, con-
servada, baixa
quilometragem.
R$ 5.300,00. Tr.
99773-8262. (14/
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.
(18/02)

LAVA RÁPIDO -
limpeza interna e
externa, polimen-
to, cristalização,
vitrificação. Bus-
camos e levamos
seu carro! Tr. (18)
9 9 7 3 8 - 1 2 1 4
(Whats). (18/02)

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA -
procuro traba-
lho, tenho ref. Tr.
c/ Hilda (14) te-
lefone 98827-
0355. (20/02)

CUIDADORA DE
IDOSOS - pro-
curo trabalho. Tr.
c/ Vanda telefo-
ne 3653-6226.
(14/02)

AUXILIAR GE-
RAL - procuro
trabalho, tenho
ref. Tr. telefone
9 9 1 8 7 - 0 4 9 2 .
(20/02)

CUIDO DE IDO-
SOS - tenho re-
ferências. Tr. te-
lefone 99141-
8976, c/ Ilda. (20/
02)

PEDREIRO -
procuro serviço,
faço constru-
ções e reformas,
tenho referênci-
as. Tr. telefone
9 9 1 4 1 - 2 2 9 7 .
(20/02)

PINTOR - tenho
ref. Tr. telefone
9 8 8 1 2 - 9 1 2 1 .
(20/02)

P R O C U R O
SERVIÇO - auxi-
liar, vendedora.
Tr. telefone
9 9 6 7 7 - 4 6 3 4 .
(20/02)


