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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:
• Casa V. Fortunato
Minghini – casa bem
localizada c/ sala e coz.
grandes, 3 quartos (1
suíte), lavand., gar. p/ 2
carros – R$ 320 mil .
Cód. 1.801.
• Casa Ecopark – chá-
cara próx. ao lago, casa
c/ 1 quarto, sala, coz.,
banh., área churr. e pis-
cina – R$ 250 mil . Cód.
1.787.
• Casa Jd. Santa Cruz

– de esquina c/ sala, coz.,
3 quartos (1 suíte), 3
banhs., quarto de despe-
jo, salão p/ festas e gar.
p/ 4 carros – R$ 350 mil .
Cód. 1.786.
• Casa Pq. Lincoln  –
sala, coz., 2 suítes, lava-
bo, lavand., área lazer c/
piscina e churr. e gara-
gem p/ 6 carros – R$ 350
mil . Cód. 1.782.
• Casa Jd. Wanderley
(sobrado) – sala, coz., 2
quartos (1 suíte), banh. e

garagem – R$ 290 mil .
Cód. 1.781.

ALUGA:
• Casa Jd. Alvorada
(nova) – sala, coz., 3
quartos (1 suíte), 2
banhs., gar. p/ 2 carros
e lavand. – R$ 1.200,00.
Cód. 1.701.
• Casa Andréa Ville II  –
sala, coz., 2 quartos,
banh., lavand. e gara-
gem – R$ 800,00. Cód.
1.752.

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. Esco-
va, selagem, pro-
gressiva. Fones:
(15) 3251-6905 ou
9-9792-3631.

ALUGA-SE
Linda cobertura no

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

*Consulte validade e condições na loja.

UNO WAY ECONOMY 1.0 2013 - Flex! Prata, SÓ
1.900,00 de ent. + 549,00 mensais
FIAT 500 CULT 1.4 Flex 2012  - Vermelho, Comple-
to! Única Dona! 24.000Km, Só R$ 33.900,00.
OFERTA!
STRADA LOCKER ADV. Flex 2010  – Completa +
COURO! Entrada + 890,00 mensais
FORD KA 1.0 Flex 2009  – SÓ 1.900,00 de ent. +
639,00 mensais
MONTANA CONQUEST 1.4 Flex 2009  – SÓ
R$19.900,00 OFERTA!!!
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

ANO NOVO - CARRO NOVO
• IPVA 2015 total grátis

•Transferência grátis •GPS
•Tanque cheio •MP3

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

FURTO DE MOTOCICLETA
Dia 10 de janeiro, durante a noite, ladrões furtaram uma

motocicleta Honda CG 125, placa DHJ-5314. Lucas Machado
Camargo ao registrar a queixa na Polícia Civil informou que o
veículo foi furtado da Rua Quintino Bocaiúva, região central de
Tatuí.

ASSALTO NA
VILA JUCA MENEZES

Dia 9 de janeiro, 17 horas, dois indivíduos armados de
revólver assaltaram um estabelecimento comercial na Rua
Arnulpho Rolf Stadler, na Vila Juca Menezes, em Tatuí. Segun-
do relato dos presentes, a dupla aparentava ter entre 15 e 17
anos e roubou R$ 80,00 do caixa. O caso foi registrado no
plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

POLICIAIS MILITARES
EVITAM FURTO

Dia 9 de fevereiro, 8h30, uma guarnição da Polícia Militar que
patrulhava as imediações da Avenida das Mangueiras conse-
guiu evitar o furto de uma motocicleta no estacionamento ao
lado da Prefeitura. Os policiais suspeitaram de um indivíduo nas
proximidades das motos e levaram-no à Delegacia de Polícia.
Ficou constatado que  rapaz pretendia furtar a moto e que  tinha
passagens por outros delitos. Ele foi autuado em flagrante pela
autoridade policial.

LADRÕES LEVAM
ATÉ TRANSFORMADOR

Dia 9 de janeiro, um policial militar, ao regressar de uma
viagem, e,  ao visitar seu sítio no Bairro Queimador deparou com
um furto ocorrido no local. Ladrões levaram um transformador
instalado em um poste de iluminação. O caso foi registrado no
plantão do delegado Emanuel dos Santos Françani.

DETIDOS COM DINHEIRO NA CUECA
Na terça-feira (13), dois indivíduos foram detidos na Rodovia

Castelo Branco, com mais de R$ 50 mil, mais da metade em
dólar, em uma revista realizada pela Polícia Rodoviária. Os
detidos, um de 28 anos e outro de 42 são de São Paulo e foram
encaminhados à Delegacia de Polícia de Tatuí. Segundo
consta, parte do dinheiro estava em uma mochila e outra nas
roupas íntimas da dupla. Eles informaram a polícia que o
dinheiro foi apurado em comercialização de contrabando.
Ambos pagaram fiança e vão responder pelo crime em liberda-

de.

ASSALTADO AO
SAIR DE BANCO

Dia 8 de janeiro, 7 horas, uma pessoa de 38 anos, depois
de sacar R$ 630,00 do caixa eletrônico do Banco Santander,
foi vítima de assalto quando caminhava pela Rua 11 de Agosto.
Ao chegar próximo à Rua do Cruzeiro, um indivíduo abordou a
vítima e a obrigou a entregar o dinheiro de seu pagamento. O
caso foi registrado no plantão do delegado Francisco Castilho.

LADRÕES LEVAM
CARTEIRA EM LOJA

Dia 7 de janeiro, 12h30, uma mulher de 75 anos fazia
compras na Casa Pernambucanas, região central de Tatuí, e
foi vítima de furto. Ela crê que foi distraída por uma mulher para
que outra pessoa furtasse uma carteira que estava dentro de
sua bolsa. O caso foi registrado no plantão do delegado
Emanuel dos Santos Françani.

MULHER ASSALTADA
EM “SAIDINHA DE BANCO”

Dia 7 de janeiro, 12h25, a Polícia Civil registrou mais um
delito conhecido como “saidinha de banco”. Desta vez, a vítima
foi uma mulher de 48 anos após sacar R$ 5.360,00 da agência
do Bradesco, na Rua 15 de Novembro. Ao se dirigir a um
estacionamento, a vítima foi abordada por dois indivíduos que
a intimaram: “passa todo o dinheiro sacado no banco”. Após
ameaças e agressão a dupla roubou o dinheiro, inclusive R$
1300,00 resultado do saque de um cheque, que também estava
em poder da vítima. O caso foi registrado no plantão do
delegado Emanuel dos Santos Françani.

POLÍCIA MILITAR DETÉM
AUTORES DE ASSALTO

Dia 7 de janeiro, 9h50, policiais militares conseguiram deter
dois indivíduos pela prática de roubo ao Supermercado Rosana,
na Rua José Lencione, em Tatuí. A dupla foi encaminhada ao
plantão policial e presa em flagrante pelo delegado Emanuel
dos Santos Françani. Um menor que participou do ato delituoso
ficou à disposição da Justiça.

Antes de comprar o imóvel,
verifique através dos documen-
tos – que indicamos abaixo –
avaliando o proprietário, anali-
sando se contra ele existe al-
gum processo em andamento,
se esse eventual processo pode
judicialmente anular a sua com-
pra e não permitirá, provavel-
mente que seu (suado) dinheiro
volte. O objetivo principal é o de
garantir uma compra segura.

Uma das formas de desco-
brir isso é tirar as certidões nega-
tivas do proprietário do imóvel
(casa ou apartamento). Essas
certidões são documentos que
mostram a real situação finan-
ceira do proprietário. Por exem-
plo, se ele tem o nome protesta-
do e processos trabalhistas/
cíveis. Caso exista, pode ser que
ele esteja tentando desfazer do
seu patrimônio para não pagar
seus débitos. Por isso, diminua
as chances de ter esses proble-
mas se cercando de provas da
sua boa-fé ao comprar o bem.
Assim, sempre que possível,
busque orientação de um advo-
gado, porque nem todos os tipos
de ação, podem gerar a anulação
ou nulidade da compra.

As certidões podem ser
conseguidas pela internet?

Existem diversas empresas
particulares – serviço pago – que
executam esse trabalho. A res-
posta é sim. Porém, caso queira
buscar certidões por sua conta e
risco, elaboramos uma prévia
dos documentos que julgamos
necessários para ser avaliada
se a compra será sadia e valerá
a pena ou correrá o risco de ser
enganado.

Certidões e dicas fundamen-
tais

1. Certidão da Dívida Ativa da
União/Negativa do Imposto de
Renda nos postos da Receita
Federal;

2. Certidão das Ações em
Família: apenas no Fórum cível
da sua cidade;

3. Certidão de Ações Traba-
lhistas: você pode consultar on-
line;

4. Certidões de Ações Cíveis
Federais: você terá que se dirigir
ao Fórum da Justiça Federal;

5. Certidão de Cartório de
Protestos: procure o Cartório de
Protestos da sua cidade;

6. Certidões das Ações da Fa-
zenda Estadual: procure a Secre-
taria da Fazenda do seu Estado;

7. Certidão da Justiça Fede-
ral: on-line no Fórum da Justiça
Federal;

8. Certidões das Ações da Fa-
zenda Municipal: veja na Secreta-
ria da Fazenda do seu município;

VAI ADQUIRIR UM IMÓVEL?
9. Verifique ainda, no caso de

condomínio, se há dívidas pen-
dentes, pois elas podem levar o
imóvel à leilão/hasta pública.
Pedir esse documento para o
próprio Síndico ou para a admi-
nistradora do local;

10. Consulte os vizinhos do
local do imóvel para saber das
condições do bem;

11. Solicite a cópia do projeto
arquitetônico da edificação devi-
damente aprovada na Prefeitura, e
em se tratando de imóvel em con-
domínio, a cópia da convenção;

12. Certidões de Ações
Cíveis Estaduais no Fórum es-
tadual da sua região;

13. Certidões de interdição,
Tutela e Curatela, nos cartórios
de Registro Civil das pessoas
naturais onde estiver o Registro
de nascimento do proprietário;

14. Visite o bem para ter cer-
teza de que não há outros pos-
suidores exercendo a posse.
Caso isso ocorra, pode ser que
o proprietário já tenha perdido o
direito à propriedade por aban-
dono. Cuidado;

15. Certidão negativa de IPTU
e da situação Enfitêutica. Em al-
gumas cidades a certidão já pode
ser emitida pela Internet;

16. O proprietário deverá
apresentar seus dados pesso-
ais, como RG, CPF, certidão atu-
alizada de estado civil, imposto
de renda. (se casado, os do côn-
juge também);

17. Matrícula atualizada no
Cartório de Registro de imóveis
com certidão de ônus reais
(vintenária). Aqui você poderá ver
todo o histórico de alienações
passadas, comprovando a de
propriedade e averbação de
construção, que atesta o tipo de
construção ali erguida e suas
possíveis alterações que devem
estar documentadas. Esta certi-
dão pode ser pedida pela Internet.
O serviço é pago, mas muito bom;

18. Imóveis deixados de he-
rança precisam de autorização
(do Ministério Público) em caso
de o herdeiro ser menor de idade;

Por fim, pode ser feito contra-
to inicial para depois ser passa-
da a escritura definitivamente.
Vale frisar que no contrato deve vir
expressamente indicada a data
em que a escritura será passada
ao comprador. Lembre-se que,
se houver cônjuge, as certidões
devem ser de ambos. As certi-
dões e os demais documentos
devem ser atualizados, com
emissão de até trinta dias antes
de lavrar a tão desejada escritu-
ra, visto que as mesmas possu-
em curta validade. (Thiago
Pradella – Jus Brasil)

Aluguel Residencial Vendas
CENTRO 2casas $1.000,00 J. XI Agosto 3D $ 360 MIL
CENTRO 3D $ 800,00 CENTRO 2D $ 300 MIL
J. WANDERLEY 2D $ 750,00 SOB. D. LAURINDO

$ 280 MIL
STA. RITA 2D $ 660,00 CENTRO 2D $ 195 MIL
V. MENEZES 2D $ 650,00 R. STA. CRUZ 2D $ 145

MIL
J. WANDERLEY 1D $ 650,00 J. LUCILA 2D $ 140 MIL

Compre hoje a sua moto e ganhe IPVA 2015.

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.

BIZ 125 ES
• 2012 • Bx. Km. • Preta•
Entr. + R$ 244,90 men-
sais.

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.

ASSINE:
3305-6674

VENDO
Filhotes de Boxer.

Fone: (15) 9.9777-3268.
17/24

L O C A Ç Ã O  »  RESIDENCIA L
JARDIM AMÉRICA  • CASA 2 DORMS.,  sala/coz., wc, lavanderia, garagem 1
v. • R$ 700

L O C A Ç Ã O  »  RESIDENCIAL OU COMERCIAL
CENTRO • Praça do Junqueira  4 SALAS coz., 2 wc + 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
RESIDENZIALE  GIUSEPPE  • 88 m² - 2º ANDAR • SUÍTE + 2 DORMs., terraço
gourmet 2 vagas • R$ 85 mil + 16 parcelas de R$ 4.655,00 durante a obra
e na entrega das chaves saldo contratual (financiável) R$ 271.391,30

T E R R E N O S  »  A VENDA
R E S E R V A  DOS  Y P Ê S   •LOTEAMENTO FECHADO  • diversas opções
• CONSULTE-NOS
RESIDENCIAL VILLAGE   (EM FRENTE A ESCOLA ADVENTISTA)  • LOTE
de esquina 206 m² • R$ 120 mil

ALUGA:
• Apto. amplo – R. Cône-
go Demétrio, 451 – R$
1.300,00 mensais.
• Casa ampla – R. Cône-
go Demétrio, 482 – óti-
ma p/ escr. – R$ 1.500,00
mensais.
• Casa próx. ao Sesi – R.
Joaquim Moreira, 65 –
R$ 950,00.
• Prédio coml. – R. 11 de
Agosto, 1119 – R$
2.500,00 mensais.

VENDE:
• Casa Centro – R. 7 de
Maio – R$ 320 mil .
• Casa R. Geraldo Enéas
de Campos, 236 (V. Ban-
deirantes) – R$ 160 mil .
• Casa R. Lino Del Fiol,
695 – c/ gar, 2 quartos (1
suíte) – R$ 250 mil.
• Casa Av. Firmo V.
Camargo, 934 – gar., 3
quartos +2 cômdos – R$

350 mil.
• Casa R. Alberto Soa-
res, 220 – Jd. Thomas
Guedes (lote 10x25) –
R$ 130 mil.
• Lote Jd. Juliana – plano
– R$ 60 mil.
• Lote Jd. Astória, plano
– R$ 60 mil .
• Sítio 7 alqueires – R$
850 mil.  Ótima localiza-
ção!

PABX: (15) 3251-4702


