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IMÓVEIS

ALUGUEL

APARTAMENTOS

GRAND VILLE -  2/4, localizado 
na Alameda dos Mandarins 500 
Edifício Place Alto Umuarama 
I, o apartamento acabou de 
ser entregue pela Construtora 
HLTS, Portaria 24h, gás enca-
nado, área de lazer, quadra, 
piscina infantil, playground, 
quiosque com churrasqueira, 
espaço para eventos, 1 vaga no 
estacionamento, 1ª locação.34 
3228-3999/34 99889-3999

BARRACÃO

ARAGUARI/MG - Barracão todo 
coberto com escritório, cozinha 
e banheiro social. R$2.500,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CASAS

LIDICE - 4/4 sendo 01 suíte, 
sala, b.s., cozinha, lavanderia, 
garagem 4 carros. R$1.000,00 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
BRASIL -  Localização privile-
giada, entre Av. Levino de Sou-
za e Av. Terezina; Área privati-
va 55m²; Casa com laje e piso 
cerâmica; 1 sala, 1 cozinha, 2 
quartos, 1 banheiro, área ser-
viço coberta, estendal, 3 vagas 
de garagem. Tratar 34 99669-
6669/ 34 3235-7454.
MARTINS - 3/4 sendo suíte, 
sala, cozinha, banheiro social, 
a.s., garagem. R$800,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)
PAMPULHA- Casa de Colônia 
com 2/4, sala, cozinha, b.s., la-
vanderia, garagem. R$600,00 

(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA - 2/4, sala, co-
zinha, área de serviço, quin-
tal pequeno sem garagem. 
R$500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
SANTA MÔNICA – Localização 
privilegiada (na antiga rua 
19) Área privativa 57m²; ex-
celente padrão de qualidade 
e acabamento, 2/4, sala, co-
zinha, banheiro, área serviço, 
hall entrada, 1 garagem; Piso 
100%cerâmica, armários co-
zinha, internet, interfone, por-
tões eletrônicos, total segu-
rança privacidade. Tratar 34 
996696669/34 3235-7454.
SHOPPING PARK - 2/4, sala, 
cozinha, banheiro social, a.s., 
quintal e garagem. R$800,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)
TAIAMAN - Casa fundo, 2/4 c/ 
b.s., sala, cozinha conjugada 
com a.s., varanda. R$400,00. 
(Imobiliária 2000 3231-0303 
CRECI/PJ 3065)

CHÁCARAS

MORADA NOVA 4 - 2/4 sala, 
cozinha, banheiro social, toda 
murada área de 1000m². 
R$500,00. (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

COMERCIAL

ALTO UMUARAMA - Cômodo 
comercial aproximadamen-
te 40m² com 2 banheiros. 
R$1.200,00.(Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
APARECIDA - Cômodo co-
mercial 30m² com banheiro. 
R$700,00.(Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)
CENTRO -  Sala com aproxi-
madamente 9m² com banheiro 
coletivo. R$ 350,00 (Imobiliá-
ria 2000 3231-0303 CRECI/PJ 
3065)

CENTRO - Sala comercial com 
49m²  e banheiro. R$ 600,00 + 
R$ 307,04 Condomínio. (Imobi-
liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)
MARTINS - Sala com Banhei-
ro aproximadamente 20m² 
R$350,00 (Imobiliária 2000 
3231-0303 CRECI/PJ 3065)

TERRENOS

CENTRO - Alugo um Terreno 
para estacionamento ou lava 
jato aproximadamente 400m² 
todo cercado R$1.500,00. (Imo-
biliária 2000 3231-0303 CRE-
CI/PJ 3065)
UMUARAMA - Terreno todo mu-
rado com 2.100m² e ótima lo-
calização. R$8.000,00. (Imobi-
liária 2000 3231-0303 CRECI/
PJ 3065)

DIVERSOS

PASSO PONTO COMERCIAL - 
Nosso Lanche Bar conceito de 
marca, comunicação visual. 
Cardápio único, produtos bem 
aceitos pelo público, ponto com 
grande fluxo de pessoas, facul-
dades, empresas e condomínios 
próximo ao estabelecimento. 
Localizado na Rua Carmo Gifoni 
,626 Martins.Tratar 34 99265-
0248/34 99992-6623
PASSO PONTO PET SHOP - Pas-
samos o ponto de um lindo Pet 
Shop muito bem localizado, 
bem estruturado, com loja, con-
sultório, sala de banho e tosa 
completa, valor R$50.000,00. 
Contatos: (34) 98845-4341, (34) 
98817-6249.
VOA VIAGENS UBERLÂNDIA - A 
viagem dos seus sonhos está 
em suas mãos! Pacotes e Via-
gens Nacionais e Internacionais. 
Entre em contato por telefone 
034 3014-5555 ou whatsapp 
34 993384455, Instagram (@
voaviagens) ou nosso site www.
voaviagens.com, e torne sua 
viagem realidade agora.

POUSADA RIO QUENTE - Com-
pro títulos da Pousada do Rio 
Quente, pagamento à vista. Tra-
tar. 64 99236-4389

OPORTUNIDADE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
- Estamos contratando profis-
sional de auxiliar de serviços 
gerais (limpeza) na cidade de 
Uberlandia -MG. Trabalhar 3 ve-
zes por semana 4 horas diária, 
com registro na carteira, vale 
transportes, seguro de vida. En-
vio de currículo por e-mail  ma-
ximusgerenciamento@gmail.
com  Contato 031 3643-1725
CARPINTEIRO/PEDREIRO/AU-
XILIAR DE OBRAS (AJUDANTE) 
-   200 vagas para Fortes En-
genharia/LDCelulose -Indianó-
polis/Araguari/Uberlandia MG. 
Interessados comparecer com 
ctps e currículo no endereço: Av. 
Padre Norberto, 84 - Jardim Re-
gina, Araguari - MG, 38440-148 
Das 07:00 as 17:00. Procurar 
por Roberta.
CORRETORES IMOBILIÁRIOS- A 
Imobiliária 2000. Contrata cor-
retores com CRECI e veículo 
próprio. Currículos Rua Duque 
de Caxias, N° 1077, tratar com 
Raulino.
MOTORISTA ENTREGADOR - 
Contratação IMEDIATA!Requisi-
tos: CNH -  Categoria C com + 
03 anos comprovado em cartei-
ra,Ensino Médio Completo,Boa 
Comunicação, Agilidade, Racio-
cínio Lógico, Liderança, Noções 
de Informática.Enviar Currícu-
lo para: carreiraetalento031@
gmail.com
REVENDEDOR DE CARVÃO - Em-
pacotadora de carvão busca 
revendedor para a cidade de 
Uberlândia. Necessário ter car-
ro próprio para atendimento à 
pronta entrega. Envio de cur-
rículo por e-mail gutemberg.
santi@hotmail.com ou tratar 34 
99168-1868
ANALISTA DE COMPRAS - Salá-
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rio: a combinar + Vale Transpor-
te + Cesta Básica. Supervisionar, 
planejar e controlar as ativida-
des de compras dos produtos 
comercializados pela empresa; 
Participar do planejamento, pro-
gramação e controle da produ-
ção; Pesquisar no mercado o 
fornecedor de produtos e servi-
ços, através de coleta de preços, 
visando identificar as melho-
res oportunidades de compras. 
Preparar e analisar mapas de 
concorrências com propostas 
de cotações. Pesquisar pro-
dutos alternativos, conforme 
as possibilidades do processo 
produtivo, visando melhorar a 
qualidade do produto e reduzir 
custos de produção. Emitir os 
pedidos de compras. Controlar 
o fluxo de compras. Supervisio-
nar o cadastramento de novos 
produtos; Fazer visitas técnicas 
a fornecedores atuais e desen-
volver fontes alternativas de su-
primentos visando a assegurar 
a continuidade de fornecimento 
dos produtos comercializados. 
Encontrar novos fornecedores, 
negociar e contratar. Requisitos: 
Formação Superior Completo 
Administração. Experiência na 
área. Contato: renatam@funda-
caocdl.org.br
ANALISTA DE LOGÍSTICA - Sa-
lário: R$ 1800,00 Inicial + Vale 
Transporte + Cesta Básica. Re-
quisitos: Formação Superior 
Completo Administração / Logís-
tica ou áreas afins. Cotar Frete e 
acompanhar o percentual dos 
fretes pagos. Rastrear entregas, 
quando solicitado. Elaborar re-

latório de custos. Acompanhar 
as datas de entregas agendadas 
e informar a transportadora. 
Conferir faturas de transporte e 
repassar ao setor responsável. 
Coordenar os motoristas de via-
gem e de entrega. Coletar dados 
com os setores de produção e 
almoxarifado, para elaborar o 
itinerário de viagem e demais 
atividades da área. Contato: re-
natam@fundacaocdl.org.br

SERVIÇOS

EMERSON SERVIÇOS EM ALTU-
RA - Somos especialistas em 
Serviços Verticais utilizando téc-
nicas em acesso por cordas (Al-
pinismo Industrial) realizamos 
serviços de: Pintura predial, Ca-
lafetação, Limpeza de fachada, 
Teste de percussão, Manuten-
ção em pastilhas, Instalação de 
banners, Limpeza de tanques 
e Espaço confinado. Contato 34 
99231-0132
MASSAGEM - Olá, sou massote-

rapeuta e estou fazendo atendi-
mentos em Uberlândia-mg para 
quem busca relaxamento, au-
toconhecimento e expansão de 
sensibilidade. Trabalho voltado 
para o lado Terapêutico. Entre 
em contato 31 99578-9136 
ZÉ SERVIÇOS EM LETRAS-Revi-
são de texto, transcrição de áu-
dio e legendagem você precisa 
revisar sua monografia, seu ar-
tigo científico, os rótulos do seu 
produto ou seu projeto? Preci-
sa de ajuda com o processo da 
escrita? Faço revisão de texto 
técnico, acadêmico, literário e 
institucional. Ofereço também 
assistência em produção escri-
ta. Trabalho com diferentes pro-
postas de revisão e assistência, 
conforme as necessidades da 
encomenda. O preço da lauda 
varia de acordo com o tipo de 

revisão (mais simples ou mais 
completa) e com a quantidade 
total de material escrito, mas 
tenho um valor base de R$8,00 
por 1.500 caracteres com es-
paço. Para transcrição de áudio 
e/ou legendagem o valor será 
combinado de acordo com o tipo 
de encomenda. Estou aberto a 
negociar os valores da manei-
ra mais justa para ambas as 
partes. Sou muito rigoroso em 
relação à qualidade do meu tra-
balho. Formado em Letras pela 
UFRJ. Contato: zecarol@yahoo.
com
PSICOTERAPIA - Psicoterapia 
para adolescentes e adultos 
presencial ou online em tempos 
de pandemia, preservando o si-
gilo e a ética necessária para o 
tratamento. Nathalia Oliveira 34 
99218-0807 (WhatsApp)

(34) 99136-8733

Raphaela Cardoso Psicóloga 

Atendimento infantil adolescente e adulto.
Trabalhamos com preço social e particular.

Agende seu horário (34) 9 9136-87339

Psicóloga

CRP 04/54919

@psicologaraphaelacardoso

psicologaraphaelacardoso@hotmail.com

R. Agenor Paes, 32 - Centro
Uberlândia/MG

EMPRESA RAMO TÊXTIL
COM CARTEIRA DE CLIENTES FORMADA

CONTRATA VENDEDOR EXTERNO
Ajuda de custo, salário e comissão.

Necessário ter veículo próprio.
CURRICULUM PARA:

recrutamentomalharia2020@gmail.com

PRECISA-SE de entregador e
motorista, ganha-se por entrega.

Comissão, horário comercial
ou 1/2 período.Interessados

levar currículo à
Rua Cambuquira, 148, b. Martins,
ou 99307-0088     ou pelo email:
contato@motoboyexpress.com.br

MOTO BOY

ou 99307-0088     ou pelo email:

CONSULTE-NOS SOBRE A

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

leiloesjudiciaismgnorte.com.br | 0800-707-9272

IMÓVEIS EM UBERLÂNDIA/MGLEILÃO - 18/08

INICIAL R$ 25.354.000,00

76.225m² a.t., c/ galpão, portaria, subestação, administração, vestiário, refeitório,

oficina, posto de combustível, entre outras benfs. 18.393m² a.c., Faz. Sobradinho, Lagoa,

Rod. Neuza Maria Rezende, Km 03, Gleba 02, Distr. Industrial. (MASSA FALIDA) 

INSTALAÇÕES PARA UNIDADE DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

Sítio 19ha, Faz. Sobradinho, Lagoa, Rod.

Comunitária Neuza Rezende, Km 03, Gleba 01.
(Massa Falida). Inicial R$ 12.793.970,00 

Terreno coml., 8.079m², Av. Itália, B. Tibery,

Zona de Proteção ao Aeroporto. (MASSA FALIDA)
Inicial R$ 4.046.000,00

E MAIS: LOTES COM MÁQUINAS, 

EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS.


