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Ofertas
Imperdíveis!!!

• Oportunidade!!!  So-
brado e barracão a ven-
da – terr. 390 m²,  área
constr. 559,98 m² - R$
1.200.000,00 – Ótimo
acabamento! Agende
uma visita!
• Casa Dr. Laurindo  –
R. Sen. Laurindo Minhoto
– R$ 250 mil .
• Apto. Jd. Tókio  –- 2
dorms. (1 suite), coz.,
banh., lav. e garagem
cpberta - R$ 190 mil.
• Residencial Santa
Cruz  – 3 dorms. (1 suite),
banh., sala ampla, coz.,
churr., lav. e garagem -

R$ 250 mil.
• Casa Jd. Planalto  - 3
dorms. (1 suite), sala,
coz., banh., churr., lav. e
garagem - R$ 320 mil.
• Casa  Jd. Mantovani
(nova) – 3 dorms., suíte,
sala, cz, wc, lav, quintal,
acabamento de 1ª e gara-
gem. Preço a consultar
Temos imóveis p/ finan-
ciamento no programa
“Minha Casa Minha Vida”.

ALUGA-SE
• Casa Inocoop – dorm.,
sala, coz, wc, e garagem
- R$ 500,00
• Casa Dr. Laurindo  – R.
Chiquinha Rodrigues –
quarto, sala, wc, cz, +

lavanderia - R$ 600,00
• Apto. Pq. San Raphael
– 2 dorms., banh., coz.,
sala, lav. e gar. - R$
750,00
• Casa Jd. Santa Emilia
– 2 dorms., sala, coz.,
banh., dispensa e gara-
gem - R$ 800,00
• Consultório Rua 15
de Novembro  (Centro)
– 40 m², sala, banh.,
coz. - R$ 1.100,00
• Galpão Av. Pompeo
Realli  – 380 m², banh.,
escr. c/ coz. e banh. - R$
2.700,00
• Galpão Jd. Valinhos
– amplo, 370 m² + 2
banheiros - R$ 3.500,00.

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. Primavera  (nova)
– 2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal e esp. p/ gar. (5x25)
– R$ 165 mil.
• Pq. Três Marias  – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal, gar. p/ 2 carros,
(5,5x30) – R$ 185 mil.
• Res. Atlanta  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., quintal, gar.
(6x25) – R$ 190 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar. p/ 2 carros,
(6x25) – R$ 280 mil.
• Res. Alvorada  (semi-
nova) – piso porcela-
nato, 3 quartos (1 suíte
c/ box), sala, copa, coz.,
banh. c/ box, área serv.
cob., gar. p/ 2 carros,
churr. c/ pia cob., (6x25)
– R$ 310 mil.
• Centro  (Em frente a
Igreja Sta. Cruz) - (casa
simples) - 2 quartos,
sala, coz., banh., área
serv. cob., +1 quarto,
coz., banh. nos fundos,
desp., pomar e gar.
(9,5x48) – R$ 350 mil.
• Jd. Ordália  – c/ aque-
cedor solar, 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. planej.,
banh., área serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar. p/ 2 carros,
(7x25,1) (111,80
constr.) – R$ 350 mil.
• Cond. Monte Verde  –
3 quartos (1 suíte), sa-
las de estar e jantar,
coz., lavabo, banh. soc.,
jd. inverno, área serv.,
quintal, gar. p/ 2 carros,
(10x25) – R$ 380 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. p/ 2 carros, (10x30)
– R$ 420 mil.
• Morro Grande  (casa
antiga) – 717,907 m² de
terreno coml., ótima lo-
calização. Av. Vice-pref.
Nelson Fiúza – R$ 500
mil.
• V. Esperança  (R. prin-
cipal, próx. a feira-livre)
– 2 salões coml., ótima
localização, c/ desp.,
banh., hall, escr., 335 m²
de constr. e 350 m. de
terr. – R$ 450 mil.
• Centro  (ótima localiza-
ção) – sala e coz. gran-
des, banh. soc., 3 quar-
tos (1 suíte), copa, coz.,
banh., desp., +1 quarto,
sala, banh., área serv.
cob., quintal, gar. p/ 2
carros, (11x32) – R$ 900
mil.
• Centro (próx. ao Banco
Itaú) – casa antiga, terr.
11x32m – R$ 1.500 mil.

LOTES
• 923 m² - Ecopark  (mu-
rado) – R$ 70 mil.
• 7x25 – Reserva dos
Ypês 2  (p. alta) – R$ 85 mil.
• 7,56x13,5 – Morro
Grande  – R$ 55 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores  – R$ 160 mil.
• 10x25 – Cond. Monte
Verde  – R$ 210 mil.
• 258 m² - Cond. Monte
Verde  – R$ 225 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  (lindo lote) –
R$ 385 mil.
• 552 m² (plano) – Cond.
Monte Verde  – R$ 440
mil.
IMÓVEIS COMERCIAIS
• Res. Astória  – 360 m² –
ao lado do Posto, frente
p/ Rod.  – R$ 100 mil.
• Jd. Ternura  (casa antiga)
– 717,907 m² - Av. Vice-
pref. Nelson Fiúza, terreno
coml. – R$ 500 mil.
• Barracão Centro  (próx.
a Fiat) – 595 m² terr., c/

500 m² constr., 100 m²
de est., c/ 1 sala escr. c/
ar cond., salate c/ cen-
tral de alarme, 3 banhs.,
coz., mezanino e salão –
Aluguel: R$ 5.500,00
ou Venda: R$
1.500.000,00.
• Centro  (R. Mal.
Floriano Peixoto, esq.
c/ a marginal) – 6.380 m²
- R$ 3.200 mil.

ALUGUEL
• Pq. San Raphael  –
quarto, sala, coz., banh.,
área serv., quintal, gar.,
(5x25) – R$ 650,00.
• Pq. Três Marias  – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal, gar. p/ 2 carros,
(5,5x30) – R$ 900,00.
• Lot. Módena  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., churr. e pia
nos fundos, quintal,
gar., (6x25) – R$ 950,00.
• Centro  (R. Humaitá) –
3 quartos (1 suíte), sala
c/ sacada, coz., banh.,
área serv. cob., gar. –
R$ 1.700,00.
• Jd. Fortunato Minghini
– 3 quartos (1 suíte c/
box), sala, coz., banh.
social c/ box. P. Sup.:
quarto, banh., área serv.
P. inf.: 2 cômodos c/
banh., gar. – R$ 1.600,00.
• Barracão Centro
(próx. a Fiat) – 595 m²
terr., c/ 500 m² constr.,
100 m² de est., c/ 1 sala
escr. c/ ar cond., salate
c/ central de alarme, 3
banhs., coz., mezanino
e salão – Aluguel: R$
5.500,00 ou Venda: R$
1.500.000,00.
OFERTA DA SEMANA

• Pq. San Raphael  –
quarto, sala, coz., banb.,
área serv., quintal, gar.,
(5x25) – R$ 650,00.
Reserva dos Ypês III –
Compre aqui antes de
março/2015!!!

VENDE:
• Terreno Santa Rita
– bem localizado –
R$ 70 mil . Cód.
1.850.
• Casa Santa Rita  – 2
quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, e ga-
ragem – R$ 160 mil .
Cód. 1.849.
• Casa Santa Rita  – 2
quartos, sala, coz.,

banh. e garagem – R$
200 mil . Cód. 1.848.
• Casa Jd. Rosa
Garcia I  – quarto,
banh. e porão – R$ 80
mil . Cód. 1.830.

ALUGA:
• Casa Dr. Laurindo  –
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, edícula
no fundo c/ quarto, la-
vanderia e garagem –

R$ 1.000,00 . Cód.
1.844.
• Casa V. São Manu-
el – 2 quartos, sala,
coz., banh. e gara-
gem –  R$ 950,00.
Cód. 1.846.
• Casa Jd. Primave-
ra – 2 quartos, sala,
coz., banh. e gara-
gem – R$ 700,00.
Cód. 1.841.

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$ 900,00.
• 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 Fones: (15)  3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice

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

EXCURSÕES:
•Dia 27/3 – Praia de
Peruíbe (3 dias)
•Dia 2/4 – Aparecida
(3 dias)
•Dia 17/4 - Praia Gran-
de (4 dias)
•Dia 30/4 – Poços de
Caldas (3 dias e meio)
•Dia 2/6 – Termas dos
Laranjais (4 dias em
Olímpia)
•Dia 18/7 – Aparecida
(bate e volta)
•Dia 29/8 – Santuário
Pai Eterno em Trinda-
de/Goiás (4 dias)
•Dia 9/8 – Expoflora
em Holambra (aber-
tura)
Informações com Ira-
cema Miranda, fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913 e tam-
bém nas feiras livres
de Tatuí.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

7/14/21/28

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.

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

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

CB 300 R LIMITADA
• 2014 • Branca • 1.000
IKm. • Entr. +R$ 364,90
mensais.

GSR – 150 I
• 2015/2016 • Várias
cores • Zero Km. • 0 de
entr. +R$ 243,90 men-
sais (a mais compl. da
categoria). VENDE-SE CHÁCARA

1.600 m². Bairro
Americana (parte alta).
Com 2 casas avaranda-
das, com toda infraes-
trutura. A 700 ms. do as-
falto. R$ 250 mil. Tratar
fones: (15) 9.9724-3915,
3251-3937 ou 9.9645-
9041.

14/21

VENDE-SE CASA
Com 2 dorms., gara-

gem, lavanderia. Bairro
Santa Cruz, próx. ao Cen-
tro. R$ 250 mil. Tratar
fones: (15) 9.9724-3915,
3251-3937 ou 9.9645-
9041.

14/21

MOTORISTA
P/ VIAGENS

Pessoa e pe-
quenas encomen-
das. Special Fox
completo. Décio de
Campos, motorista
profissional de segu-
rança. Fones: (15)
9.9758-1507 ou
Tim: 9.8140-7666.

L O C A Ç Ã O  »  COMERCIAL
CENTRO • Rua Prudente/sobre loja 4 SALAS  + coz. lavanderia ? s/ garagem
• R$ 2.000
DISTRITO INDUSTRIAL  • BARRACÕES INDUSTRIAIS 700m² e 2.000m²  a
partir de • R$ 6.000

CASAS  A VENDA »  FINANCIÁVEIS
RESIDENCIAL LUNA VILLE  (Vale da Lua) • 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
RESIDENCIAL DONATO FLORES • SUÍTE + 1 DORM.,  sala,  wc, coz., área
de serviço,  gar 2 v. • R$ 200 mil
DR LAURINDO  • CASA 2 DORMs. , salas, coz., wc, área de serviço,  gar 1
v. • R$ 230 mil

APARTAMENTO NA PRAÇA DO JUNQUEIRA – CENTRO TATUÍ
RESIDENZIALE  GIUSEPPE  88 m² - 2º andar • SUÍTE + 2 DORMs., terraço
gourmet 2 vagas • R$ 100 mil + 14 parcelas de R$ 4.685,00 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 a partir de R$ 60 mil
R E S E R V A  DOS  Y P Ê S  •LOTEAMENTO FECHADO  • diversas opções
• CONSULTE-NOS

VENDAS Res. Ype 1 $45 mil+transf.
M. de Abreu 2d $160 mil Aluguel residencial
D. Laurindo 3d $420 mil São Luiz 3d $900,00
S. Rafael  2d $220 mil Sta. Rita 2d $660,00
Sta. Cruz 2d $160 mil J. Wanderley 1d $650,00

TERRENOS Inocoop 2d $500,00
Valinho 10x35 $140 mil Sta. Cruz 1d $400,00

POLÍCIA MILITAR PRENDE
QUADRILHA DE ASSALTANTES
Na terça-feira (17), por volta de 15 horas, a Polícia Militar

agiu com rapidez e prendeu uma quadrilha de menores após a
prática de um assalto na frente de uma agência bancária no
centro de Tatuí. Segundo consta, uma moça havia sacado
dinheiro no caixa eletrônico e subiu em sua motocicleta. Os
menores a abordaram e a agrediram, levando o dinheiro sacado
no caixa. Quatro envolvidos foram detidos por policiais militares
após a ação de duas guarnições da Polícia Militar. O policial
Revoredo, que participou da operação,  informa que sua viatura
estava parada em um ponto de visibilidade no Jardim da Santa.
Um cidadão passou e avisou que havia ocorrido o assalto em
frente à agência. Ele diz que houve a colaboração de outros
transeuntes que passaram as características dos autores.
Dois deles foram detidos próximo à Avenida das Mangueiras
pela guarnição do PM Revoredo e outros dois na Rua Teófilo
Andrade Gama por outra equipe da Polícia Militar. Todos foram
conduzidos à Delegacia de Polícia de Tatuí. Os rapazes se
identificavam como menores de idade e um deles tem apenas
11 anos. Os policiais militares classificaram este roubo como
“saidinha de banco”. É a ação em que o marginal fica à espreita
e logo após a vítima sair da agência bancária ela é assaltada.
Em Tatuí ocorreram casos em que as vítimas foram mortas
pelos assaltantes.

ASSALTO A LOJA
NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 11 de fevereiro, 15h40, a polícia registrou mais um caso
de assalto no centro de Tatuí. Um indivíduo com o rosto coberto
por um capacete e de arma na mão assaltou uma loja de
informática. O marginal ameaçou as pessoas presentes e
roubou R$ 1.400,00 em dinheiro do caixa. O caso foi registrado
no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

INVASORES VOLTAM À
 PROPRIEDADE NA QUADRA

Dia 14 de fevereiro, 10h05, dois policiais militares foram
chamados e constataram que invasores voltaram em uma
propriedade na Fazenda Paiol, Bairro Tijuco Preto, município de
Quadra. Um representante da propriedade rural informou aos
policiais que o Poder Judiciário de Tatuí havia expedido um
Mandado de Reintegração de Posse após a invasão do movi-
mento “sem terra”. O mandado foi cumprido no dia 28 de
dezembro e, no dia 14 de fevereiro, os invasores voltaram a
ocupar o imóvel. Os policiais militares informam no boletim de

ocorrência que ao conversar com o coordenador da Força
Nacional de Luta (FLN), que encontra-se no local, ele disse que
“o procedimento adotado nestes casos é o de aceitar a
reintegração, aguardar alguns dias e voltar a invadir até que haja
alguma decisão do INCRA acerca de uma eventual reforma”.

POLÍCIA REGISTRA CASO
 DE MORTE EM ACIDENTE

Dia 10 de fevereiro, a Polícia Civil de Tatuí registrou a morte
de Ronaldo Pacheco de Lima, 17 anos, vítima de um acidente
ocorrido no Bairro Barreiro Rico, no KM 93 da Rodovia SP-127
(Tatuí/Cerquilho). Segundo consta, a vítima foi socorrida na
Santa Casa de Tatuí e estava internada na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), em razão da gravidade dos ferimentos.

ACIDENTE COM
VIATURA DO SAMU

Dia 10 de fevereiro, 9h50, uma viatura do SAMU, placas
DMN-6540, da Prefeitura de Quadra envolveu-se em um aciden-
te na Rua 11 de Agosto, em Tatuí. Segundo consta, a viatura
chocou-se com uma Parati que estava parada na via pública. O
caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira
Teixeira.

FURTO DE VEÍCULO
Dia 14 de fevereiro, Regina Cubas compareceu ao plantão

policial para comunicar o furto de seu Gol, placas BSD-6543.
Segundo a vítima, o veículo foi furtado da Rua Quarto Casteli, no
Jardim Manoel de Abreu, em Tatuí.

GMC NO COMBATE
AO TRÁFICO

No fim de semana, uma guarnição da Guarda Municipal de
Tatuí conseguiu flagrar um menor comercializando entorpecen-
tes na Avenida Heleonildes Maciel de Menezes, na Vila Espe-
rança, em Tatuí. Um rapaz de 15 anos foi detido e conduzido à

Delegacia de Polícia com 134 porções de substância análoga
a “crack” e uma pequena porção de maconha. O delegado de
plantão lavrou um auto de apreensão e deixou o menor à
disposição da Vara da Infância e da Juventude.

ASSALTO NA
RUA 11 DE AGOSTO

Dia 17 de fevereiro, 5h30, três indivíduos, supostamente
armados,  assaltaram um casal na Rua 11 de Agosto, próximo
ao número 2900. Segundo consta, o trio ameaçou as vítimas e
roubou uma motocicleta Honda CG 150 e dois celulares. O
caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira
Teixeira.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Dia 15 de março, um homem de 43 anos foi internado em

estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. A vítima
foi baleada na cabeça e o projétil alojou-se em seu tórax,
informou o médico plantonista a um familiar. O caso vai ser
investigado pela Polícia Civil e o registro foi feito no plantão do
delegado Hélio Momberg de Camargo.

Na sexta-feira (13), no início da tarde, um temporal com ventania
derrubou uma árvore e um poste de energia elétrica na Praça
Cesário Mota, a conhecida “Praça do Junqueira”, na região central
de Tatuí. A força dos ventos arrancou do solo parte das raízes da
árvore, e esta, ao desabar, atingiu fios elétricos e de telefone. Com
isso, o poste também veio ao chão.

O trânsito ficou interrompido na região por algumas horas e foi
liberado somente no fim da tarde, após a retirada da árvore, do
poste e limpeza do local. Os moradores e comerciantes ficaram
sem energia elétrica em suas casas e estabelecimentos até que
os reparos fossem realizados. O cabo de sustentação da luminária
caiu perto de um carro que passava pelo local e a fiação ficou
pendurada.

VENTANIA DERRUBA ÁRVORE
E POSTE NA PRAÇA CESÁRIO MOTA


