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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.

VENDE:
• Chácara em Capela
do Alto  – casa pré-
moldada c/ parte em
alvenaria. Área constr.
110 m², salão de jogos
c/ 100 m², churr., sala,
coz., 3 dormitórios e1
suíte, banh., piscina,
campos de fut., e po-
mar. Há 800 metros do
asfalto – R$ 320 mil.
Cód. 1.793.
• Terreno Jd. Tókio  –

5x31,56m – R$ 50 mil.
Cód. 1.792.
• Terreno Cond.
Ecoparque  – terreno c/
edícula, quarto, banh.,
pisc. e churr. – R$ 250
mil. Cód. 1.787.
• Casa Santa Rita  – sala,
coz., 2 quartos, banh.,
lavand., churr. e gara-
gem p/ 2 carros – R$ 180
mil. Cód. 1.784.
• Casa Jd. Wanderley  –
sala, coz., 2 quartos (1

suíte), banh., e gar. Cô-
modos amplos – R$ 290
mil. Cód. 1.781.

ALUGA:
• Casa Andréa Ville II  –
sala, coz., 2 quartos,
banh., lavand. e gara-
gem – R$ 800,00. Cód.
1.752.
• Casa Pq. Três Marias
– sala, coz., 2 quartos,
banh., lavand. e gar. p/
2 carros – R$ 800,00.
Cód. 1.695.

EXCURSÕES:
•Dia 22/1 – Praia de
Peruíbe (4 dias)
Informações com Ira-
cema Miranda, fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913.

CABELEIREIRA

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

ALUGA-SE
Linda cobertura no

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

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 co-
res • Entr. + R$ 465,00
mensais.

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
• 2012 • Amarela • Bx.
km. • Entr. + R$ 349,90
mensais.

CBR - 600F
• 2013 • Branca • Bx.
Km. • Com acessórios •
Único dono •R$
31.900,00.

Notícias extraídas com grafia original do Jornal “O
Commercio”, do dia 25 de dezembro de 1927, através do
arquivo de João Padilha, doado ao Integração.

FESTA DO DIVINO
Iniciar-se-ão nos dias 29 e 30 do corrente mez os actos

preliminares da Festa do Divino Espírito Santo, a realizar-se
no dia de Anno Bom, a cargo do nosso amigo, sr. Ignácio Villa
Nova. Pelo programma profusamente distribuído, verifica-se
que o festeiro trabalha com grande dedicação pelo esplendor
desse evento. Em benefício da festa, deve realizar-se hoje, no
jardim-bosque da Praça Fernando Prestes, uma bem organi-
zada kermesse.

SOCIETÁ ITALIANA
Realizou-se no dia 18 deste mez a eleição para a nova

directoria, sendo eleitas as seguintes pessoas: Presidente –
Miguel Orsi; Vice-Presidente – Felix Magrinelli; 1º Secretário
– Guilherme Porta; 2º Secretário – Francisco Pássaro;
Thesoureiro – José Vanni; Commissão Superior – Carlos Orsi,
Flávio Vanni, Victorio Minguini, João Del Fiol e José Pinotti;
Commissão de Contas – Florindo Vanni, Santo Bertin e Mário
Orsi. A solenidade de posse dos novos directores se effectuará
no dia 7 de janeiro próximo, à noite, havendo em seguida um
grande baile.

FUTEBOL
Por iniciativa dos srs. Licínio de Camargo e Alfredo Ribeiro

Massarico, fundou-se um novo clube de futebol, denominado:
“Centro América”. Esta nova associação é composta por
elementos de valor, pelo que esperamos que estes consigam
elevar e animar o futebol em Tatuhy. No próximo domingo,
haverá eleição para sua primeira directoria.

PARA A SANTA CASA
Um grupo de distinctos cavalheiros de nossa sociedade

adquiriu do illustre pintor patrício, sr. Araújo Lima, o lindíssimo
quadro “Ecce Homo”, com louvável intuito de offerecê-lo à
Santa Casa desta cidade. O referido quadro, que esteve
exposto na vitrine da Casa Rodrigo, será entregue hoje à tarde
àquella instituição de caridade, por intermédio do seu presi-
dente, sr. Carlos Orsi.

DONATIVOS
O sr. Antonio Tricta Júnior, administrador da Fazenda

Pederneiras, acaba de distribuir à Santa Casa, Asylo São
Vicente e Sociedade Protectora dos Morpheticos o donativo
de 259$300 a cada um, e mais 50$100 para a Capella de
Nh’Anninha Cega. A importância total destes donativos resul-
tou de multa applicada a um colono, pela violação da lei do
Patronato Agrícola.

VISITANTES
Visitaram esta redacção nossos estimados amigos Lincoln

Ribeiro, residente em Aterradinho, José Lupércio Prestes e
João Moraes, de Pereiras, Lourenço Prestes de Arruda, de
Torre de Pedra, e o revmo. padre Joaquim A. do Canto, vigário
desta Parochia, que veio attenciosamente agradecer-nos
pelas referências ao seu esforço em prol das obras da Igreja
Matriz local. Também honrou-nos com sua visita o sr. dr.
Joaquim A. Rolim Rosa, que assumiu o cargo de Delegado de
Polícia, desde o dia 16 do corrente, em substituição ao sr. dr.
Mucio Monforte. Agradecidos a todos.

ANO NOVO COMEÇA COM
FURTOS DE MOTOCICLETAS

O Ano Novo começa com registros de furtos de motocicletas na
Delegacia de Polícia de Tatuí. Dia 4 de janeiro, 23h45, Luís Augusto
Teles registrou o furto de sua motocicleta Honda Titan, placa CZS-
2072. A vítima informa que o veículo foi furtado da Rua Santo
Antonio, região central de Tatuí. Dia 5 de janeiro, 13 horas, ladrões
furtaram uma Honda CG-125, placa DOW-1734. A queixa foi regis-
trada por Josué Simão de Deus. E, no mesmo dia, às 22h30, foi
furtada uma motocicleta Sundow 125, placa DOW-9846. O propri-
etário Samuel Lisboa Carlos informou à polícia que sua moto foi
furtada da Rua 15 de Novembro, região central de Tatuí.

PRESO POR FURTAR CARNE
 EM SUPERMERCADO

Dia 3 de janeiro, 17 horas, um indivíduo de 31 anos foi flagrado
quando furtava uma peça de carne de 1,7 quilos de um supermer-
cado de Tatuí. O caso foi parar na Delegacia de Polícia e o delegado
Hélio Momberg de Camargo indiciou o suspeito por prática de furto.
A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 800,00 para que o
indiciado responda em liberdade o delito que lhe foi imputado por
responsáveis pelo estabelecimento comercial.

MULHER ATIRA ARTEFATO
 EXPLOSIVO NA CASA DE VIZINHO
Dia 31 de dezembro, a Polícia Civil de Tatuí informa que uma

pessoa residente no Jardim Wanderlei registrou queixa contra
uma vizinha por esta atirar um artefato explosivo em sua residência.
O delegado Hélio Momberg de Camargo determinou que se apure
as causas deste delito, registrado como “associação secreta”,
capitulado no artigo 39 da Lei das Contravenções Penais. Segundo
consta, no artefato havia pregos, certamente com a finalidade de
causar maior destruição.

POLÍCIA RODOVIÁRIA
 RECUPERA SAVEIRO

Dia 31 de dezembro, policiais rodoviários que patrulhavam as

imediações da Rodovia Mário Batista Mori (Tatuí/Cesário Lange)
conseguiram recuperar uma Saveiro, placas BIJ-6293, furtada há
poucos instantes em um bairro nas proximidades. Os agentes
conseguiram interceptar um prensista de 21 anos, que figura no
registro policial como suspeito pelo furto do veículo. O caso foi
encaminhado ao delegado Hélio Momberg de Camargo no plan-
tão. A autoridade policial determinou a prisão do prensista em
flagrante e arbitrou fiança de R$ 1.000,00 para que responda o
processo em liberdade.

ADOLESCENTES ASSALTAM
RAPAZ NO JARDIM TÓKIO

Dia 30 de dezembro, 23 horas, policiais militares detiveram
dois adolescentes suspeitos da prática de assaltar um jovem na
Rua Benedito Pereira, no Jardim Tókio, em Tatuí. Segundo consta,
a dupla, simulando estar armada, roubou um relógio da vítima. O
caso foi registrado no plantão do delegado Emanuel do Santos
Françani.

ASSALTO NO
JARDIM SÃO LUIZ

Dia 30 de dezembro, 20h40, dois indivíduos armados de
revólver roubaram uma motocicleta Yamaha Fazer250, placa FMJ-
1731. Segundo consta, o assalto ocorreu na Rua Rui Barbosa, no
Jardim São Luiz, em Tatuí. A vítima contou à polícia que estava em
companhia de sua namorada quando foi abordado pelos assal-
tantes. Ele diz que não esboçou nenhuma reação e deixou que
levassem a moto. Acionada, a Polícia Militar, em um comando na
região do assalto, encontrou a moto abandonada em outro bairro.
O caso foi registrado no plantão do delegado Emanuel dos Santos
Françani.

ALUGUEL RESIDENCIAL
CENTRO 2 CASAS $ 1.000,00 V. MENEZES 2D (1SUITE)

$ 650,00
D. LAURINDO 2D $ 1.000,00 J. WANDERLEY 1D $ 650,00
S. RAFAEL 2 Casas $ 1.000,00 V. MENEZES 2D $ 650,00
J. SÃO LUIZ 3D $ 900,00 VALINHO 3D $ 550,00
J. WANDERLEY 2D $ 750,00 V. MENEZES 1D $ 500,00
STA. RITA 2D $ 660,00 INOCOOP 1D $ 400,00

ALUGA
• R. Cônego Demétrio,
451 – Apto. amplo p/ es-
critório (comercial) – R$
1.300,00 mensais.
• R. Joaquim Moreira, 65
– casa c/ gar. (próx. ao
Sesi) – R$ 950,00.
• Ponto coml. R. 11 de
Agosto, 1.119 - R$
3.000,00

VENDE
• Casa R. 7 de Maio, 739

- Centro - R$ 320 mil .
• Sítio de 7 alq. c/ tanque
e ribeirão, Km. 149 da
Castelo Branco (Bairro
Aleluia) - R$ 850 mil .
• Casa R. Lino Del Fiol,
595 – c/ 2 quartos (1 su-
íte), gar. + quarto nos
fundos (em frente a Pra-
ça da Av. Zilah de Aquino)
– R$ 250 mil.
• Casa Av. Firmo V.
Camargo, 939 – c/ 3 quar-

tos, 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% plano – R$
60 mil .
• Terreno plano, 10x25 –
Jd. Astória – R$ 60 mil.

PABX: (15) 3251-4702

*Consulte validade e condições na loja.

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, Comple-
to! Única Dona! 24.000 Km, Só R$ 33.900,00.
OFERTA!
STRADA LOCKER ADV. Flex 2010  – Completa +
COURO! Entrada + 890 mensais
FORD KA 1.0 Flex 2009  – SÓ 1.900,00 de ent. +
639,00 mensais
PALIO ELX 1.4 Flex 2008  – PRATA! Entrada +
690,00 mensais
CELTA LIFE 1.0 Flex 2007  – SÓ 1.900,00 de ent.
+ 589,00 mensais
CLASSIC LIFE 1.0 Flex 2007 – SÓ 1.900,00 de ent.
+ 619,00 mensais
PARATI GIV 1.6 Flex – Completa + Rodas de Liga!
Entrada + 690 Mensais
GOL POWER 1.6 2003 - Completo! Entrada +
590,00 Mensais

ANO NOVO - CARRO NOVO
• IPVA 2015 total grátis

•Transferência grátis •GPS
•Tanque cheio •MP3

VENDE-SE
Carrinho de gêmeos

importado, semi novo. R$
200,00. Tratar Rua José
Oliviéri, 120, ou pelo fone:
(15) 3251-5258.

O secretário da Junta do Serviço Militar (JSM) de Tatuí,
Márcio Aparecido Vieira, informa que os jovens do sexo mascu-
lino nascidos no ano de 1997 ou anos anteriores, que estão em
débito com o serviço militar, deverão alistar-se obrigatoriamente
até o próximo dia 30 de junho.

Para isso é necessário comparecer na JSM, na Rua 11 de
Agosto, nº 28, com os seguintes documentos: duas fotos
próprias para documento militar, RG, CPF e certidão de nasci-
mento ou casamento originais, xerox do comprovante escolar e

JOVENS DEVEM REALIZAR
ALISTAMENTO MILITAR

comprovante de residência (conta de luz ou telefone) recente,
em nome da mãe ou pai.

O não alistamento e cumprimento das obrigações militares
podem gerar vários contratempos ao cidadão, que fica, por
exemplo, impedido de ingressar no serviço público ou retirar
passaporte. Além disso, a norma prevê pagamento de multa,
com valor que varia de acordo com a quantidade de dias em que
o jovem deixou de se alistar. Maiores informações são obtidas
pelo fone: (15) 3251-4855.

L O C A Ç Ã O » RESIDENCIAL
CENTRO • ao lado da Praça do Junqueira - CASA DE FUNDOS 2 DORMS.
SEM garagem • R$ 700
JARDIM AMÉRICA  •  CASA 2 DORMs.,  sala/coz., wc, lavand., garagem 1 v.
• R$ 700

L O C A Ç Ã O »  RESIDENCIAL OU COMERCIAL
CENTRO • Praça do Junqueira  4 SALAS,  coz., 2wc, + EDÍCULA c/ wc,
garagem 1 vaga • R$ 1.500

APARTAMENTOS/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 1 v. • R$
140 mil
RESIDENCIAL PEDRO ISSA • 1 SUÍTE + 1 DORM., sala, wc, coz., lav., gar
1 v. • R$ 190 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

T E R R E N O   »  A VENDA
 RESIDENCIAL VILLAGE   • LOTE ESQUINA 206 m² • R$ 120 mil

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

10/17/24/31

ALUGA-SE CHÁCARA
Carnaval. Falar c/

Eliana. Fone: (15) 9-9659-
4146.

10/17/24/31


