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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.
• Apto. 1º andar – Cond.
Pq. Toledo  – 2 quartos,
sala, coz., banh., área
serv., gar., 2 áreas lazer
c/ churr., playg., estac.
p/ visitas – R$ 185 mil.
• Res. Atlanta  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., quintal, gar.
(6x25) – R$ 190 mil.
• Centro (R. Nhonhô da
Botica, 671) – 2 quartos,
sala, copa, coz., banh.,
área serv., +1 quarto
suíte, coz. americana
nos fundos c/ área serv.
e varanda, gar., (6x30)
– R$ 265 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar. p/ 2 carros,
(6x25) – R$ 285 mil.
• Res. Alvorada (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar. p/ 2 carros,
(6x25) – R$ 290 mil.
• Village eng. Campos
(nova) – p. porcelanato,
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$ 320 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 fundos,
gar., (7x25,1) (111,80
constr.) – R$ 350 mil.
• Cond. Monte Verde  –
3 quartos (1 suíte), salas
de estar e jantar, coz.,
lavabo, banh. soc., jd.
inverno, área serv., quin-
tal, gar., (10x25) – R$ 390
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 lo-
calização, c/ desp., banh.,
hall, escr., 335 m² de
constr. e 350 m. de terr.
– R$ 450 mil.
• Centro  (próx. ao Banco
Itaú) – casa antiga, terr.
11x32m – R$ 1.500 mil.

LOTES
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) – R$ 70 mil.
• 7x25 – Reserva dos
Ypês 2 (p. alta) – R$ 85 mil.
• 7,56x13,5 – Morro Gran-
de – 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
Junqueir a (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 anti-
ga) – 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/ central 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.
• 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 Min-
ghini  – 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.
• Centro (próx. Santa
Casa) – 3 quartos, sala
gde., desp., copa, coz.,
lavabo, 2 banhs., gar.,
+1 quarto c/ banh., área
serv., quintal – R$
3.000,00.

Antecipe-se ao Lança-
mento – Cadastrando-
se Conosco JÁ!!! –
Ligue (15) 3251.1000

VENDE:
• Ponto coml. Centro
– terreno bem localiza-
do - R$ 3.000,00 o m² .
Cód. 1.866.
• Casa Cond. Monte
Verde  – 3 quartos (1
suíte), sala gde., cozi-
nha, banheiros, área
serv. conjugada, gara-
gem, piscina e churr. –
R$ 450.000,00. Cód.
1.865.

• Casa Jd. Módena  – 3
quartos (1 suite), sala de
estar, sala de jantar, coz.,
banh. e gar. p/ 2 carros –
R$ 350.000,00. Cód.
1.864.
• Casa Dr. Laurindo  – 3
quartos (1 suite), sala,
cozinha, banheiro e área
de churrasqueira – R$
480.000,00. Cód. 1.861.

ALUGA:
• Apto. Parque San

Raphael – 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro
e garagem – R$ 750,00.
Cód. 1.862.
• Ponto coml. Centro  –
Barracão de 200m² com
banheiro - R$ 1.500,00.
Cód. 1.860.
• Casa Jd. Alvorada  –
sala, cozinha, 3 quartos
(1 suíte), 2 banheiros,
garagem p/ 2 carros –
R$ 1.200,00. Cód. 1.701.

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

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

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

POLÍCIA ENCONTRA
 VEÍCULO ROUBADO

Dia 23 de fevereiro, por volta de meia noite, a  Policia
Rodoviária localizou um Astra, placas HJE-0558, de proprieda-
de de Matilde Santos Oliveira, residente no Bairro Americana,
em Tatuí. O veículo estava abandonado no KM 129 da Rodovia
SP-127 e consta como roubado nos registros policiais. O caso
foi atendido pelo delegado Emanuel dos Santos Françani.

VÍTIMA AFIRMA
QUE FOI TORTURADA

Dia 19 de fevereiro, 21h30, um indivíduo de 33 anos, que
ajuda motoristas a estacionar veículos próximo a um supermer-
cado, afirma ter sido vítima de tortura, praticado por alguns
rapazes. Segundo consta, os rapazes enfiaram a vítima em um
veículo e o levaram até o loteamento Europark. Neste local
houve agressões físicas e o acusavam de furto a uma residên-
cia. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil e foi registrado
no plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

LADRÕES LEVAM ALIMENTOS
 DE MERENDA ESCOLAR

Dia 22 de fevereiro, Raquel Prestes Ferreira de Morais,
coordenadora da CEPEM “Lala Del Fiol”, na Rua Santa Cruz,
em Tatuí, compareceu ao plantão policial para registrar furto no
estabelecimento municipal. Segundo consta, ladrões arromba-
ram a escola e furtaram alimentos destinados à merenda
escolar. A representante da escola acionou as empresas
responsáveis pelo fornecimento da merenda e estas a orienta-
ram a prestar queixa na polícia. O caso foi registrado no plantão
do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

VÍTIMA DE ESTELIONATO
 EM AGÊNCIA BANCÁRIA

Dia 23 de fevereiro, um correntista do HSBC da Praça da
Matriz, em Tatuí, registrou queixa no plantão policial e afirma ter
sido vítima da prática de um estelionato. Dia 16 de fevereiro ele
compareceu ao caixa eletrônico para fazer um depósito. No
momento da operação a máquina fez um barulho e aparente-
mente travou. Como o depósito não apareceu na sua conta ele
fez contato com a agência. Foi constatado através de filmagem
que ele realizou a operação bancária. Uma funcionária da
agência acredita que a máquina poderia estar com um dispo-
sitivo denominado “chupa cabra”. Este aparelho é utilizado por
estelionatários para a prática de fraudes bancárias.

ADOLESCENTE DETIDO
 POR ASSALTAR MULHER

Dia 23 de fevereiro, 13h35, um policial militar deteve um
adolescente após a prática de um assalto na Rua Jerônimo
Antonio Fiúza, em Tatuí. No episódio figura como vítima uma
mulher de 48 anos, que teve sua bolsa arrebatada pelo menor
e este se evadiu embrenhando-se em um matagal. O rapaz foi
detido, reconhecido pela vítima e encaminhado à Fundação
Casa. O registro policial foi no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

PACIENTE MORRE E FAMÍLIA
 REGISTRA OCORRÊNCIA

Dia 24 de fevereiro, um paciente de 40 anos morreu no pronto
socorro municipal de Tatuí e um familiar registrou o fato no
plantão da Delegacia de Polícia. Segundo o boletim, o paciente
foi encaminhado ao atendimento médico após sofrer um mal
súbito em sua residência e morreu. O médico plantonista
recusou-se a atestar o óbito e alegou que não conhecia o
histórico do paciente. E o boletim informa que nenhum repre-
sentante do PS compareceu ao plantão para noticiar o ocorrido.
O delegado Hélio Momberg de Camargo, após a elaboração da
ocorrência, determinou que o corpo fosse encaminhado ao
Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba para exame
necroscópico.

APOSENTADA REGISTRA
 ABUSO CONTRA ANIMAL

Dia 23 de fevereiro, uma aposentada de 63 anos compareceu ao
plantão policial e registrou queixa de suposto abuso praticado
contra seu gato. Segundo seu relato, um adolescente teria
chutado violentamente o animal e este caiu em uma cerca viva
de espinhos. Um outro adolescente gravou em vídeo e postou
a cena na internet. Indignada com o ocorrido e reconhecendo
tratar-se de seu gato, a aposentada registrou o fato no plantão
do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

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

Compras em São Paulo
(Feirinha da Madrugada)

toda semana - Valor R$ 45,00

22/03 - Pesqueiro Maeda
11/04 - Jacutinga / Monte Sião e Serra
Negra
24/04 - Praia de Peruíbe (02 dias)
21/06 - Campos do Jordão
12/07 - Campinas (Passeio de Maria Fuma-
ça)

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$ 369,90
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$ 239,90 men-
sais (a mais compl. da
categoria).

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.

CARNAVAL COM DUAS
VÍTIMAS FATAIS NAS

ESTRADAS DA REGIÃO
Foto: AI/Rodovias das Colinas

O feriado de Carnaval termi-
nou com duas vítimas fatais nas
rodovias da região. As mortes
foram registradas em acidentes
que aconteceram em trechos
de estradas administradas pela
concessionária “Rodovias das
Colinas”. A assessoria de im-
prensa da concessionária co-
munica que, no período de 13 a
18 de fevereiro, aproximadamen-
te 734 mil veículos trafegaram
em sua malha viária. Houve um
total de 42 acidentes, que resul-
taram em trinta feridos.

A Rodovia Castello Branco
(SP-280), com a concessão
do km 79 (Itu) ao km 129 (Tatuí),
apresentou o maior tráfego do
feriado prolongado, com 253
mil veículos. Nela foram
registrados onze acidentes,
com quatro feridos e uma víti-
ma fatal. Na Rodovia Antonio
Romano Schincariol (SP-127),
no trecho entre os municípios
de Tietê e Rio Claro, houve
registro da segunda vítima fa-
tal. Por ali circularam 70 mil
veículos, com dez acidentes e
outros sete feridos.

A assessoria da “Rodovias
das Colinas”, que administra
ainda as Rodovias SP-075, SP-
300 e SP-102, informa que, em
comparação com o carnaval

Rodovia Castello Branco, a mais movimentada da região durante o
carnaval.

de 2014, ocorreu redução tan-
to no volume de tráfego, quanto
no número de acidentes e víti-
mas fatais. No ano passado,
circularam pelas rodovias apro-
ximadamente 767 mil veículos
e foram registrados 56 aciden-
tes, com três vítimas fatais.

CCR SPVias
A concessionária CCR

SPVias também divulgou seu
balanço de carnaval. Entre os
dias 13 e 18 de fevereiro,
638.825 veículos trafegaram
em sua malha viária. Foram
registrados 31 acidentes, sem
vítimas fatais. A empresa rea-
lizou 431 atendimentos de so-
corro mecânico, 400 de guin-
cho, 67 de resgate e 752 de
inspeção de tráfego.

O maior movimento foi re-
gistrado na Rodovia Castello
Branco (SP-280), entre Tatuí e
Águas de Santa Bárbara, com
387.245 veículos. Na Rodovia
Antonio Romano Schincariol
(SP-127), entre os municípios
de Tatuí e Capão Bonito, circu-
laram 81.075 veículos. E na
Rodovia Raposo Tavares (SP-
270), entre Itapetininga e
Araçoiaba da Serra, trecho
bastante utilizado pelos moto-
ristas tatuianos, registrou-se
movimento de 72.483 veículos.

Vendas Res. Ype 1 $50 mil+transf.
V. Vitória 2d $250 mil Aluguel residencial
S. Rafael 2d $200 mil Fundação 2 casas

   $1.000,00
S. Rafael  2d $180 mil São Luiz 3d $900,00
Inocoop 2d $150 mil Sta. Rita 2d $660,00
Terrenos Inocoop 2d $500,00
Valinho 350m² $140 mil Sta. Cruz 1d $400,00

ASSINE
O JORNAL

INTEGRAÇÃO
- FONE:

3305-6674


