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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.

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:
Informações com
Iracema Miranda,
fones: (15) 3259-
4747 ou 9.9711-
6913.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

10/17/24/31

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

VENDO
Filhotes de Boxer.

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

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:

• Vendo terreno Condomí-
nio Ecopark, 990 m²
(22x45). Ótima localiza-
ção – R$ 90 mil.
• 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$
320 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 alq. – R$ 850
mil.  Ótima localização!

PABX: (15) 3251-4702

FURTO EM CONSTRUÇÃO DE HOTEL
Dia 16 de janeiro, ladrões entraram na construção do Hotel

Cedros Íbis, na Rodovia SP-127, aproveitando a ausência de
pessoas no local. Segundo consta, foram furtadas muitas
ferramentas que estavam armazenadas em um depósito. O
caso foi registrado no plantão do delegado Francisco Castilho.

FURTO DE FIOS NO PRÉDIO DA TELEFÔNICA
Dia 16 de janeiro, um funcionário da Telefônica, ao averiguar

as instalações do prédio, na Rua Maneco Pereira, 500, deparou
com a falta de fios. Os ladrões conseguiram levar 115 metros
de fio de cobre cru, instalados ao lado do sistema de para-raio.
O incidente foi registrado no plantão do delegado Francisco
Castilho.

ASSALTO A CAMINHÃO DE GADO
Dia 16 de janeiro, por volta de meia-noite, um motorista foi

rendido por dois assaltantes em um posto de gasolina na
Rodovia SP-127, em Tatuí. A dupla roubou um caminhão com
29 cabeças de gado para abate e o prejuízo foi avaliado em mais
de R$ 4 milhões. A vítima foi abandonada próximo à Rodovia
Castelo Branco e socorrida por outro motorista. O caso foi
registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

DETIDA POR FURTAR REVISTAS
Dia 16 de janeiro, uma moça de 23  anos foi detida por

seguranças da Coop ao tentar passar pelo caixa sem pagar
algumas revistas. Como ela não tinha dinheiro para saldar o
débito, o caso foi parar na Delegacia de Polícia de Tatuí como
caso de furto. O delegado José Luiz Silveira Teixeira arbitrou
uma fiança de R$ 790.00 e o valor foi pago para que a garota
responda o processo em liberdade, registra a polícia.

RAPAZ MORRE AFOGADO
Dia 16 de janeiro, Felipe de Souza Lima Ignácio, 16 anos,

pereceu afogado em um manancial no loteamento Vale dos
Lagos, em Tatuí. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e do
SAMU foi socorrer a vítima, mas constataram o óbito. O caso
foi registrado no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

RAPAZ VÍTIMA DE TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA FRAUDULENTA

Dia 17 de janeiro, um rapaz de 20 anos compareceu à
Delegacia de Polícia de Tatuí para registrar queixa de fraude em
sua conta bancária. Ele mantém uma conta no Bradesco e ao
consultar seu saldo, através da internet, verificou que houve
saques e transferências de dinheiro totalizando R$ 4.560,00.
Ele foi aconselhado a prestar queixa para que o setor de fraudes

da instituição financeira verifique as causas do desvio do
dinheiro.

ASSALTANTES LEVAM VEÍCULO
Dia 16 de janeiro, 19h45, dois ocupantes de uma motocicle-

ta, armados de revólver, assaltaram o condutor de um Voyage,
placas EUZ-1861, na estrada do Bairro dos Mirandas. A vítima
conta que se dirigia a um pesqueiro quando foi surpreendido
pelos assaltantes e teve que entregar o carro. O caso foi
registrado no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

CONSUMIDOR ENCONTRA
RATO EM PACOTE DE LEITE

Dia 19 de janeiro, uma consumidora do Bairro Pederneiras
comunicou à polícia que encontrou um rato dentro de uma
embalagem de leite pouco conhecida. Ela comunicou o fato ao
Procon e foi aconselhada a procurar o Setor de Vigilância
Sanitária para uma investigação mais apurada sobre o caso. O
registro policial foi no plantão do delegado José Luiz Silveira
Teixeira.

FURTO DE MOTOCICLETA NO CENTRO
Dia 19 de janeiro, 10 horas, ladrões furtaram uma motocicle-

ta Honda CG 125, placa DOW-0053, de propriedade de João
Mário de Camargo. A vítima informa que o veículo estava em um
estacionamento de motos na Rua Coronel Aureliano de Camargo,
região central de Tatuí.

GM E PM APREENDEM DROGAS
Dia 17 de janeiro, guardas municipais detiveram um indivíduo

no Jardim Fundação Manoel Guedes com papelotes de maco-
nha e 33 de crack. Conduzido à Delegacia de Polícia de Tatuí,
o suposto portador da droga foi preso em flagrante por tráfico
pela autoridade policial de plantão. E, dia 18 de janeiro,  uma
operação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar,
também no Jardim Fundação Manoel Guedes,  conseguiu deter
três indivíduos portando 287 gramas de maconha, 87 gramas de
cocaína e 66 gramas de crack. Dois envolvidos conseguiram
fugir e consta que um dos detidos é fugitivo do sistema
penitenciário de Iperó.

A concessionária CCR
SPVias, responsável pela ad-
ministração de estradas da
região, beneficiou 26 municípi-
os localizados às margens das
rodovias sob concessão, com
o repasse de R$ R$
28.086.777,21 no ano de 2014.
O montante é oriundo do ISS
(Imposto Sobre Serviços) refe-
rente às cobranças nas praças
de pedágio. Desta forma, o
recurso do pedágio pode ser
transformado pelas prefeituras
em investimento nas áreas de
educação, saúde e transporte,
dentre outras.

A CCR SPVias repassa
anualmente o ISS às cidades
que margeiam o trecho de con-
cessão. O valor é proporcional
à extensão da rodovia
“pedagiada” que atravessa o
município. Tatuí recebeu o
montante de R$ 1.659.454,69.
De acordo com o diretor presi-
dente da CCR SPVias, Márcio
Zuquim, “a verba do ISS segue
diretamente para a prefeitura,
que pode reverter cada centavo
em benefício da população,
aplicando este dinheiro em áre-
as frágeis do município e que
necessitam de investimento”.

Além dos recursos repas-
sados aos municípios, com o
pagamento de impostos, a CCR
SPVias contribui de outras ma-

SPVIAS REPASSA MAIS DE
R$ 28 MILHÕES A

MUNICÍPIOS DA REGIÃO
neiras para o desenvolvimento
das cidades. Um exemplo é o
programa “Estrada para a Cida-
dania”, que tem o objetivo de
disseminar informações sobre
segurança de trânsito, meio
ambiente e cidadania entre os
alunos do 4º e 5º anos das
redes públicas de ensino.

Municípios beneficiados
Águas de Santa Bárbara

(R$ 2.071.258,76), Alambari
(R$ 748.737,48), Araçoiaba da
Serra (R$ 606.856,50), Avaré
(R$ 3.455.966,87), Bofete (R$
1.458.052,16), Buri (R$
43.455,46), Capão Bonito (R$
1.381. 468,66), Capela do Alto
(R$ 241.079,08), Cerqueira
Cesar (R$ 746.574,21), Cesário
Lange (R$ 1.126.568,94), Iaras
(R$ 1.313.440,53), Itaberá (R$
330.922,77), Itapetininga (R$
2.905.664,14), Itapeva (R$
710.732,24), Itaí (R$
246.070,15), Itararé (R$
359.720,81), Itatinga (R$
3.432.917,15), Pardinho (R$
1.095.120,22), Porangaba (R$
1.375.238,34), Quadra (R$
988.392,78), São Miguel Ar-
canjo (R$ 141.361,49), Santa
Cruz do Rio Pardo (R$
1.002.258,86), Sarapuí (R$
76.46,65), Taquarivaí (R$
401.598,68), Tatuí (R$
1.659.454,69) e Torre de Pedra
(R$ 116.294,11).

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

13/02 - Aparecida (02 dias)
20/02 - Praia de Peruíbe (02 dias)
22/02 - Pesqueiro Maeda
12/03 - Foz do Iguaçu (03 dias)
22/03 - Pesqueiro Maeda
11/04 - Jacutinga / Monte Sião e Serra Negra

Compras em São Paulo
(Feirinha da Madrugada)

toda semana - Valor R$ 45,00

ASSINE:
3305-6674

VENDO
CITROEN XSARA 98/99, GLSX 16v, gas.,

5 portas, preto, placas CWP-3006, doc. 2015,
completo: ar, direção, vidro, trava. Ótimo esta-
do. Fones: (15) 3259-1415 ou 9-9112-3505,
Elisabete.

Compre hoje a sua moto e ganhe IPVA 2015.

BURGMAN 125 I
• 0Km. • 2014/15 • Vári-
as 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.

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

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

CB 300 R
• 2014 • Preta • 1.500
Km. • Entr. +R$ 364,90
mensais.

XRE-300
• 2012 • Azul • Bx. Km. •
Licenc. 2015 • Entr. +R$
419,90 mensais.

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
JARDIM PRIMAVERA  • CASA 2 DORMs.,  salas/estar e jantar, coz., wc, quintal
31m²,  gar 2 v. • R$ 170 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

L O C A Ç Ã O  »  RESIDENCIAL
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  SUÍTE + 1 DORM., coz., wc + EDÍCULA/wc,
gar. 1 vaga • R$ 1.500


