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ALUGA
• R. Cônego Demétrio,
451 – Apto. amplo p/
escritório (comercial) –
R$ 1.400,00 mensais.
• R. Prudente de
Moraes, 1903 – casa
c/ garagem – R$
900,00.
• R. Joaquim Moreira,
65 – casa c/ garagem
(próx. ao Sesi) – R$
950,00.

VENDE
• Casa R. Lino Del Fiol,
595 – c/ 2 quartos (1
suíte), gar. + quarto nos
fundos (em frene a Pra-
ça da Av. Zilah de
Aquino) – R$ 250 mil.
• Casa Av. Firmo V.
Camargo, 939 – c/ 3
quartos amplos, gar. +
2 cômodos nos fundos
– R$ 350 mil.
• Casa R. Alberto Soa-

res, 220 – Jd. Thomaz
Guedes – terreno
10x30 – R$ 135 mil.
• Terreno Jd. Juliana
– 125 m², 100% pla-
no – R$ 60 mil .
• Terreno plano,
10x25 – Jd. Astória –
R$ 60 mil.

• Temos chácaras e
sítios para venda.
Consulte-nos!

Ofertas
Imperdíveis!!!

• Oportunidade!!! So-
brado e barracão a venda
– terr.  390m², área constr.
559,98 m²  - R$ 1.200 mil
– Ótimo acabamento!!!
Agende uma visita!
• Casa Dr. Laurindo  –
R. Sen. Laurindo Minhoto
–  R$ 250 mil.
• Apto. Jd. Tókio  (mobi-
liado) – 1 dorm., coz.,
banh. e garagem cober-
ta - R$ 145 mil.
• Casa Jd. Mantovanni
- 3 dorms. (1 suite), sala,
coz., banh., churr. c/
banh., lavanderia e gar.

- R$ 320 mil.
• Casa Dr. Laurindo  - 3
quartos + edícula no fun-
do – R$ 350 mil.
• Casa Jd. Mantovani
(nova) – 3 dorms., suíte,
sala, coz., wc, lav, quintal,
acabamento de 1ª e gara-
gem. Preço a consultar
• Apto. Jardim Tókio  – 2
dorms. (1 suite) + banh.,
sala, coz. e garagem co-
berta - R$ 210 mil.
Temos imóveis p/ finan-
ciamento no programa
“Minha Casa Minha
Vida”

ALUGA-SE
• Consultório na Rua 15

de Novembro  (Centro)
– 40 m², sala, banh.,
coz. - R$ 1.100,00.
• Galpão  Jd. Valinho  –
amplo, com 370 m² + 2
banheiros - R$ 3.200,00.
• Casa Jd. Valinho –
dorm., sala, coz, wc, e
garagem - R$ 550,00
• Casa Dr. Laurindo
(R. Chiquinha
Rodrigues) – quarto,
sala, wc, cz, + lavande-
ria - R$ 600,00.
• Casa Residencial
Santa Cruz  – 3 dorms.
(1 suite),  banh., sala,
coz., área serv. e gara-
gem - R$ 1.300,00.

R. 15 de Novembro, 483 - Centro - Tatuí-SP.
Tels.: (15) 3251-4871 - 3305-6586 -  3251-3856 - 9.9707-6748

CRECI: 20.270J e 41.925

Imobiliária Central

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS

CASAS
• Jd. Juliana  (nova) – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal e esp. p/ gar., (6x25)
– R$ 155 mil .
• V. Minghini  – 3 quar-
tos, sala, copa, coz., 2
banhs., área serv., gar.
p/ 3 carros, (7x33) – R$
250 mil . Exige reforma.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar. p/ 2 carros,
(6x25) – R$ 270 mil.
• Res. Alvorada  (sobra-
do) – p. sup.: 3 quartos
(1 suíte), c/ sacadas,
mezanino e banh. soc.;
p. inf.: sala 2 amb., copa,
coz., banh., área serv.,
quintal peq., desp., gar.
e quintal (184 m² de
constr.) – R$ 300 mil.
• Jd. Ordália  – casa c/
aquecedor solar, 3 quar-
tos (1 suíte c/ hidro),
sala c/ sancas, coz.
planej., banh., área
serv., churr. c/ pia,
banh. nos fundos, gar.,
portão autom., (7x25,1)
(111,80 constr.) – R$
350 mil.
• Cond. Monte Verde  –
3 quartos (1 suíte), sala
estar, sala jantar, coz.,
lavabo, banh. soc., jd.
inferno, área serv., quin-
tal, gar. p/ 2 carros,
(10x25) – R$ 375 mil .
Falta acabamento.
• Próx. ao Correio  – 3
quartos (2 suítes), sala,
copa/coz. planej., banh.,
+1 quarto c/ banh., área
serv. c/ arm., quintal,
gar., (10x30) – R$ 380
mil.
• Morro Grande  – casa
antiga, 717,908 m² de
terreno coml., na R. vice-
pref. Nelson Fiúza – R$

500 mil.
• V. Esperança  (r. princi-
pal) – 2 salões coml.,
ótima localização, c/
desp., banh., hall, escr.,
335 m² constr. e 350 m²
de terreno – R$ 450 mil.
• Centro – sala e coz.
gandes, banh. soc., 3
quartos (1 suíte), copa,
coz., banh., desp., +1
quarto, sala, banh., área
serv., quintal, gar. p/ 2
carros, (11x32) – R$ 900
mil.
• Centro  (próx. ao Banco
Itaú) – casa antiga, terre-
no 11x32m – R$ 1.500
mil.

LOTES
• 7x25 – Lançamento
Reserva dos Ypes 3  –
R$ consulte-nos.
• 7x25 – Reserva dos
Ypes 2  (parte alta) – R$
78 mil.
• 7x25 – Reserva dos
Ypes 2  (parte alta) – R$
85 mil.
• 7,56x13,5 – Morro
Grande  – R$ 55 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores  – R$ 150 mil.
• 10x25 – Cond. Monte
Verde  – R$ 210 mil.
• 10x25 – Cond. Monte
Verde  – R$ 215 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  (lindo lote) –
R$ 385 mil.
• 552 m² - plano, Cond.
Monte Verde , ótima lo-
calização – R$ 450 mil.
LOTES COMERCIAIS

• Jd. Ternura (casa an-
tiga) – 717,907 m² de
terreno coml., ótima lo-
calização – R$ 500 mil.
• Centro – R. Mal.
Floriano Peixoto, esq. c/
a marginal, 6.380 m² - R$
3.200 mil.

ALUGUEL
• Centro – 2 quartos,

sala, coz., banh., área
serv. – R$ 650,00.
• V. Dr. Laurindo  – 2
quartos, sala, coz., banh.,
área serv., churr. c/ pia e
banh. no fundo, gar.,
(5,5x30) – R$ 950 mil.
• Jd. Santa Emília
(nova) – 3 quartos (1
suíte c/ box), sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal, gar. p/ 2 carros – R$
1.200,00.
• Valinho  (ótima casa)
– próx. ao Carroção – 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. planej., banh., área
serv. cob., gar. p/ 2
carros, (6x25) – R$
1.200,00.
• Village Eng. Campos
(nova, ótima casa) – 3
quartos (1 suíte), sala,
copa, coz., banh., área
serv. cob., gar. p/ 2
carros c/ portão autom.,
(6x25) – R$ 1.300,00.
• Jd. Manoel de Abreu
– 4 quartos (2 suítes),
sala 2 amb., coz., banh.,
área serv. cob. c/ churr.,
sacada frontal, gar. p/ 2
carros – R$ 1.250,00.
• V. Dr. Laurindo  – 3
quartos (1 suíte), sala,
copa, coz., banh., área
serv. cob., +1 cômodo
no fundo, churr. c/ pia,
gar. p/ 3 carros, (10x25)
– R$ 1.600,00.
• Jd. Mantovani  – 2 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh. soc., área serv.
cob. e gar. p/ 2 carros,
(6x22) – R$ 880,00.
OFERTA DA SEMANA

• Antecipe ao lançamen-
to – Cadastrando-se
conosco já! – Ligue: (15)
3251-1000.
Imobiliária com 21
anos de tradição com
departamento jurídi-
co especializado.

Fones: (15)  3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice

Compras em São
Paulo (Feirinha da

Madrugada)
toda semana.

ALUGUEL RESIDENCIAL
CHAC. RIO TATUI $ 900,00 CENTRO 3D $ 800,00
CENTRO 3D $ 1.500,00 STA. RITA 2D $ 750,00   
FUND. 2 CASAS $ 1.000,00 M. ABREU 2D $ 700,00
S. RAFAEL 2 casas $ 1.000,00 V. MENEZES 2D $ 650,00
D. LAURINDO 2D $ 1.000,00 V. MENEZES 2D (1 suíte)  
JD. S. LUIZ 3D $ 900,00 $   650,00
V. BRASIL 3D $ 800,00 V. EZEQUIEL 2D $ 600,00

VALINHO  3D $ 550,00

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

Campos (Bº. Santa Cruz).
Pronto p/ construção. Tra-
tar: (11) 9.9680-9666.

15/22/29/6

CABELEIREIRA

A domicílio.
Escova, selagem,
progressiva. Fo-
nes: (15) 3251-
6905 ou 9-9792-
3631.

Brinquedos Recreati-
vos, Tobogã, Cento-
péia, Balão Castelo,
Futebol de Sabão e
muitos outros.

15/9.9187-2629
ou 9.9760-7152

LOCAÇÃO

NATAL PREMIADO!
•Transferência grát is •GPS

•Tanque cheio •MP3

*Consulte validade e condições na loja.

ORAÇÃO AO DIVINO
ESPÍRITO SANTO

"Espírito Santo, Vós que me esclarecei tudo,
que iluminais todos os caminhos para que eu atinja
o meu ideal; Vós que me dais o dom divino de
perdoar e esquecer o mal que me fazem e que, em
todos os instantes da minha vida, estais comigo,
eu quero, neste curto diálogo, agradecer por tudo
e confirmar, mais uma vez, que eu nunca quero me
separar de Vós. Por maior que seja a ilusão
material, não será o mínimo da vontade que sinto
de um dia estar Convosco e todos os meus irmãos
na Glória Perpétua. Obrigado, mais uma vez". Reze
esta oração por três dias seguidos sem fazer o
pedido. Dentro de três dias, será alcançada a
graça, por mais difícil que seja. Publique assim que
receber a graça. Por uma graça alcançada.

M.J.S.

VENDE:
• Chácara Americana  –
sala, coz. c/ fogão a
lenha, 3 quartos, 2
banhs., lavabo ext.,
churr. e água da Sabesp
– R$ 350 mil . Cód. 1.742.
• Casa São Judas Ta-
deu  – sala, coz. gde., 4
quartos, banh., área
serv., portão eletr. e
gar. p/ 2 carros – R$ 240
mil . Cód. 1.740.

• Casa Jd. Santa Cruz  –
sala, coz., 2 quartos,
banh. e garagem – R$
160 mil . Cód. 1.735.
• Terreno – entrada R$ 35
mil +40 parcelas R$
532,00. Quadra 14, lote 22
– R$ 35 mil . Cód. 1.725.
• Casa Jd. Santa Emília
– sala, coz. c/ armários,
3 quartos (2 suítes), banh.
social, gar., área lazer c/
churr., área serv., nos

fundos suíte c/ hidr. –
R$ 250 mil . Cód. 1.684.
• Casa Cond. São Mar-
cos  – sala ampla c/ pé
direito alto, coz. c/ área
lazer, 3 suítes (1 máster
c/ closet), lavabo, gar e
piscina – R$ 750 mil .
Cód. 1.659.
• Terreno Jd. Santa
Cruz  – lotes 12, 13, 14,
15 e 16 – R$ 70 mil
(cada). Cód. 1.727.

ALUGA-SE
Linda cobertura no

Edifício Monte Carlo. Tra-
tar tel.: (15) 3251-2513.

EXCURSÕES:
•Dia 05/12 – Termas dos Laranjais em Olímpia (3
dias)
•Dia 20/12 – Aparecida (bate e volta)
•Dia 29/12 – Reveillon em Santa Catarina
(Florianópolis e Nova Trento visita a Catedral de
Santa Madre Paulina).
•Dia 22/1 – Praia de Peruíbe (4 dias)
Informações com Iracema Miranda, fones: (15)
3259-4747 ou 9.9711-6913.

VENDE-SE
SUPERMERCADO

Rua 11 de Agosto,
2.246. Tratar fone: (15)
9.9707-3859, com José
Carlos.

SIENA EL 1.0 FLEX 2013  – Branco, Única Dona,
Com D.H. OFERTA! R$25.900,00
UNO WAY ECONOMY 1.0 2013 - Flex! Prata, SÓ
1.900,00 de ent. + 539,00 mensais
FIAT 500 CULT 1.4 FLEX 2012  – Vermelho,
Completo! Única Dona! 24.000Km, Só R$ 33.900,00.
OFERTA!
PUNTO 1.4 FLEX 2012 – Completo, Única Dona!
Sensor de Ré, Só R$ 30.900,00 OFERTA!
SAVEIRO CROSS 1.6 FLEX 2012  – Completa!
Entrada + 969,00 Mensais
ECOSPORT XLS 1.6 FLEX 2007  – Completa!
Entrada + 790,00 Mensais
CELTA LIFE 1.0 FLEX 2007 – SÓ 1.390,00 de ent.
+ 569 Mensais
CELTA SPIRIT 1.4 2007  – Prata, Com D.H.! SÓ 900
de ent. + 649 Mensais

LADRÕES FURTAM FUSCA
 NA RUA CARLOS ORSI

Dia 30 de novembro, durante a noite, ladrões furtaram um
Fusca 1300L, placas BIJ-6045, de propriedade de João Alessandro
Nogueira. Segundo consta, o veículo foi furtado da Rua Carlos Orsi,
em Tatuí.

LADRÕES LEVAM MOTOCICLETA
 NA VILA SANTA HELENA

Dia 1º de dezembro, 23h30, ladrões furtaram uma Honda BIZ,
placas CWT-3512, de propriedade de Sonia Cristina Garcia dos
Santos. O furto ocorreu no Jardim Santa Helena, em Tatuí.

HOMICÍDIO
Dia 30 de novembro, 19h30, Nilton de Assis Gonçalves, 28

anos, foi morto a tiros e encontrado em um canavial na estrada da
Guardinha, município de Tatuí. Equipes das Polícias Civil e Militar
compareceram ao local e encontraram a vítima baleada na cabeça
e membros superiores. O caso foi registrado no plantão da dele-
gada Sonia Camargo.

FURTO DE GOL NO
 JARDIM XI DE AGOSTO

Dia 29 de novembro, 21 horas, ladrões furtaram um Gol, placas
BHP-9630, de propriedade de Solange Trajano de Campos. A
vítima informa que o veículo foi furtado em frente sua residência no
Jardim XI de Agosto, em Tatuí. O caso foi registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

MAIS FURTO NO
 JARDIM XI DE AGOSTO

Dia 28 de novembro, 22h30, Willian Souza Lemos de Oliveira
compareceu ao plantão policial para registrar o furto de seu Gol,
placas CXN-8722. Segundo a vítima, o veículo foi furtado do Jardim
XI de Agosto, em Tatuí.

ASSALTO A SUPERMERCADO EM TATUÍ
Dia 25 de novembro, 20h45, dois indivíduos exibindo armas de

fogo assaltaram o Supermercado O Dia, na Rua São Bento, em
Tatuí. A dupla rendeu as pessoas que estavam no interior do
estabelecimento e roubou R$ 1500,00 em dinheiro de um cofre que
estava no escritório. O caso foi registrado no plantão do delegado
Emanuel dos Santos Françani.

FURTO DE CAMINHÃO
Dia 30 de novembro, 21 horas, ladrões furtaram um caminhão

Mercedes Benz, placas BXF-1127, de propriedade de Domingos
Pires Domingues. Conta a vítima que o veículo foi furtado do pátio

de um posto de gasolina na Rodovia SP-127. O caso foi registrado
no plantão da delegada Sonia Camargo.

ROUBO DE TUCSON NA SP-141
Dia 30 de novembro, 17h10, dois indivíduos ocupando uma

motocicleta roubaram uma Tucson, placas KRW-0663, no KM 43
da Rodovia SP-141, município de Tatuí. Segundo consta, o propri-
etário havia trocado um pneu furado quando foi surpreendido
pelos assaltantes ainda no acostamento. A vítima não soube
informar se a dupla estava armada e o caso foi registrado no
plantão da delegada Sônia Camargo.

FURTO DE VEÍCULO
Dia 30 de novembro, 16h20, ladrões furtaram um Fiat Uno,

placas CBN-9376, de propriedade de Andreia Ferreira Feliciano.
Segundo a vítima, o veículo foi levado do estacionamento da
rodoviária enquanto ela embarcava sua família no terminal rodo-
viário.

MAIS FURTO DE VEÍCULO
Dia 27 de novembro, 3 horas, ladrões furtaram um Monza,

placas ABI-8270, de propriedade de Éderson Benedito de Cam-
pos. A vítima informa que o veículo foi furtado da Rua Mário Baiardi,
no Jardim São Cristóvão, em Tatuí.

LADRÕES LEVAM FIAT UNO
Dia 27 de novembro, durante a madrugada, ladrões furtaram

um Fiat Uno, placas DHS-7190, de propriedade de Suelem
Aparecida Oliveira e Silva, Segundo a vítima, o veículo foi furtado
da Rua Maria Oliveira Marcondes, na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí.

POLICIA MILITAR
 DETEM FORAGIDO

Dia 1º de dezembro, em uma operação efetuada durante a
madrugada, a Polícia Militar de Tatuí, depois de averiguar um
veículo suspeito na Rua Deocacir Silvestre Domingues, conse-
guiu deter um foragido da justiça em uma chácara. Os agentes
encontraram um Ômega e um Fiat, com queixas de furto, farta
munição, rádio comunicadores, celulares e diversos documen-
tos. Com informações da Polícia Militar de Tatuí.

COMPRAMOS SUA MOTO E PAGAMOS À VISTA!!!

BURGMAN 125 I
• 0Km. • 2014/15 • Várias
cores • 1 +48x de R$
249,00 mensais • Faça o
teste drive.

INAZUMA – 250 cc
• Zero Km. • Várias cores
• Entr. + R$ 465,00 men-
sais.

FAZER
• 2013 • Preta • Licenc.
2014 • Bx. Km. • Entr. + R$
309,90 mensais.

FAN 150 ESI
• 2013 • Bx. Km. • Ver-
melha • Entr. + R$ 209,90
mensais.

CB 300-R
• 2014 • Branca • 4.000
km. • Entr. + R$ 369,90.

LANDER - 250cc
• 2014 • Azul • 6.000 Km.
rodados • R$
11.900,00.

VENDE: • Casa São Judas Tadeu  – 4 dorms., gar.
p/ 3 carros + depend. – R$ 230 mil . Aceita
financiamento. • Casa Jd. Santa Rita  – 3 cômodos
– R$ 50 mil . Aceita carro. • Casa Jd. Santa Rita
– 4 cômodos, gar. p/ 2 carros – R$ 78 mil . • Terreno
Jd. Santa Cruz  – R$ 95 mil  (quitado).
• Temos outras opções. Temos chácaras com ou
sem casa.

Notícias extraídas com grafia original do Jornal “O Commercio”,
de 4 de dezembro de 1927, através do arquivo de João Padilha,
doado ao Integração.

NASCIMENTOS
O sr. Victor Xavier Oliveira, chefe da Estação de Rechan, e sua

exma. esposa, d. Odila Xavier de Castro, têm seu lar augmentado
com o nascimento de uma menina, em 25 de novembro próximo
passado, que receberá o nome de Maria Rosa. Também nesta
cidade, nasceu dia 28 do mez passado, a primogênita de nosso
distincto amigo, professor Joaquim de Barros Sobrinho, e de sua
exma. esposa, d. Maria José Barros. A menina receberá o nome
de Maria Lígia. Agradecemos pelas gentis participações e pedi-
mos a Deus muitas felicidades para as recém-nascidas e seus
bondosos paes.

RELÓGIO DA MATRIZ
Graças aos esforços de nosso digno vigário, revmo. Padre

Canto, prosseguem com muita animação os trabalhos de refor-
ma de nosso principal templo religioso, cujo aspecto se torna
cada vez mais attrahente. Hoje, ao meio dia, se realizará a festiva
inauguração dos grandes relógios das torres, com a presença
de convidados e bandas musicaes. Agradecemos o convite que
nos foi dirigido, para assistirmos a essa bella solennidade.

DONATIVOS
A directoria do Asylo São Vicente de Paula desta cidade

recebeu os seguintes donativos em dinheiro: 30$000 do sr.
Juvenal Camargo, 10$000 do sr. Sílvio Ubaldo Ribeiro e 5$000
de um anonymo. Em nome dos pobres asylados, tão necessita-
dos do favor público, agradecemos as generosas offertas.

EXPOSIÇÃO DO GRUPO ESCOLAR
Foi visitada por numerosas famílias, durante os três dias em

que esteve aberta, a exposição de trabalhos de alumnos do
Grupo Escolar “João Florêncio” desta cidade. Os trabalhos ex-
postos despertaram elogios geraes, pela delicadeza e perfeição
com que foram feitos. Serviços de cerâmica imitando fructos
diversos, trabalhos de cartões e de madeira, delicados trabalhos
de costura, bordado e pintura e vistosos mappas viam-se
collocados com ordem e bom gosto, despertando interesse pela
sua belleza e variedade. Congratulamo-nos com o sr. Nicanor de
Paula Arruda, esforçado director do Grupo Escolar, e demais
professores, pelo êxito alcançado com esta interessante expo-
sição escolar.

MULA DESAPPARECIDA
O sr. Pedro Paschoal, abaixo-assignado, residente no bairro

Alleluia, próximo ao rio Palmeira, declara que na noite de 20 do
mez findo, foi roubada de seu sítio uma mula pello de rato escuro,
marcada, de sete ou oito palmos de altura, tosada direita, de
trabalhos de carroça. Quem a trouxer até a Rua Juvenal de
Campos, nº 1.116, será gratificado.

ASYLO SÃO LÁZARO
Domingo passado, um grupo de pessoas caridosas, resi-

dentes no bairro Santa Adelaide, sob a direcção do sr. Adão
Soares Filho, veio a esta cidade, com o fim de trazer gêneros
alimentícios e esmolas para os doentes do Asylo São Lázaro.
Nossos parabéns pelo bello gesto.

APARTAMENTOS e CASAS  » PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
RESIDENCIAL LUA DA MATA    APTO 54,3 m²   2 DORMs.. varanda gourmet
gar 1 v. • R$ 130 mil
RESIDENCIAL LUNA VILLE  • CASA 2 DORMs.,  sala/coz. wc gar 2 v. • R$
140 mil
RESIDENCIAL VALE DA LUA • CASA 2 DORMs.,  sala, coz. wc gar 2 v. • R$
165 mil

APARTAMENTO NO CENTRO  »  88 m² - 2º ANDAR • SUÍTE + 2
DORMs., terraço gourmet 2 vagas

RESIDENZIALE  GIUSEPPE  • R$ 85 mil  + 16 parc. R$ 4.655,00 durante a
obra e na entrega das chaves saldo contratual R$ 271.391,30

L O C A Ç Ã O » RESIDENCIAL
JARDIM AMÉRICA  • 2 DORMs., sala, coz., wc, lavand., gar. 1 v. • R$ 700
JD. SANTA EMÍLIA  • 2 DORMs., coz., sala, wc, lavanderia+wc gar. 1 v. portão
autom. • R$ 1.100

L O C A Ç Ã O »  COMERCIAL
CENTRO • Rua Prudente/sobre loja  4 SALAS  + coz. lavanderia • s/ garagem
• R$ 2.000

T E R R E N O S  »   A   VENDA
RESIDENCIAL ASTÓRIA • LOTES 12x30 = 360 m²  • R$ 80 mil

ANUNCIE:
3305-6674


