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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
• Casa CDHU – 2 quar-
tos, sala, cozinha, ba-
nheiro, garagem cob. p/
2 carros e quintal gran-
de – R$ 105 mil . Cód.
1.872.
• Apartamento Pq. São
Rafael  – 2 quartos, sala,
coz. e banh. – R$ 125
mil . Cód. 1.870.
• Casa  Parque  Lincoln

– 2 quartos, sala, coz.,
banh., e gar. – R$ 200
mil . Cód. 1.869.
• Casa Jd. Juliana  –
quarto, suíte, sala, coz.,
banh., lavanderia e gar.
p/ 2 carros – R$ 190 mil .
Cód. 1.868.
• Casa Jd. Aeroporto –
2 quartos, sala, coz.,
banh., lavanderia, quin-
tal no fundo e garagem

coberta – R$ 155 mil .
Cód. 1.825.

ALUGA
• Apto. Pq. São Rafael
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e gar. – R$ 700,00.
Cód. 1871.
• Casa Jd. Alvorada –
sala, coz., 3 quartos (1
suíte), 2 banhs., gar. 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

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.

IDOSA ENCONTRADA
 MORTA EM RESIDÊNCIA

Dia 1º de março, 11h30, acionados por vizinhos, policiais
militares encontraram o corpo de Geny de Oliveira, 72 anos, em
sua residência no Jardim Santa Helena. Segundo a polícia, a
morte ocorreu há mais de 72 horas e os relatos foram passados
de maneira informal, não sendo apresentado documentação
sobre os fatos. O delegado Hélio Momberg de Camargo
registrou que a vítima estava de costa no chão do quarto de sua
residência.

FURTO EM RESIDÊNCIA
 NO BAIRRO NOVA TATUÍ

Dia 28 de fevereiro, a proprietária de uma residência na
Alameda Francisco Alves, no Bairro Nova Tatuí, contabilizou
sérios prejuízos com um furto ocorrido em sua casa. Ela
retornou da escola por volta de 17h45 e encontrou a casa toda
revirada. Através de escalada do muro, ladrões furtaram um
notebook, câmera digital, jóias, cartões de crédito e R$ 50,00
em dinheiro. O caso foi registrado no plantão da delegada
Rafaela Valério de Melo.

JOVEM ASSALTADO
 NA RUA 11 DE AGOSTO

Dia 28 de fevereiro, 4 horas, um rapaz de 18 anos foi vítima
de assalto na Rua 11 de Agosto quando saia do Clube de
Campo. Segundo consta, dois indivíduos o ameaçaram e
roubaram seu celular. O caso foi registrado no plantão da
delegada Rafaela Valério de Melo.

POLÍCIA MILITAR DETÉM
 SUSPEITOS DE ROUBO

Dia 28 de fevereiro, 1h20, policiais militares, acionados por
populares, conseguiram deter dois indivíduos no Jardim São
Paulo, em Tatuí. Segundo consta, a dupla tentou roubar um
casal que estava em um veículo em frente a estação rodoviária.
Os indiciados foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Tatuí
e autuados em flagrante pela delegada Sonia Camargo. Um dos
envolvidos portava um revólver de brinquedo.

INDICIADAS POR USO
DE ATESTADOS FALSOS

Dia 27 de fevereiro, a Polícia Civil de Tatuí indiciou duas
mulheres por uso de documentos falsos. O boletim registra que
elas apresentaram três atestados médicos falsificados para

que fossem dispensadas da jornada de trabalho. Figura como
vítima um medico da rede pública. Ele informa que no ano
passado foi furtado seu carimbo do Conselho Regional de
Medicina (CRM) e o fato foi registrado em uma ocorrência
policial. O caso vai ser investigado pelo setor de investigação
e registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

RAPAZ CAI EM GOLPE DE
 FALSA PÁGINA NA INTERNET

Dia 27 de fevereiro, um auxiliar de escritório de 24 anos
contou à Polícia Civil ter sido vítima de um golpe através da
internet. Seu relato informa que é correntista de um banco em
Tatuí. Após “logar” seus dados na internet notou que havia
algum equívoco na página acessada. A vítima conta que foi à
agência e verificou que, após o acesso, foi debitado em sua
conta um valor de R$ 2.420,01 referente ao pagamento de um
tributo que ele desconhece. O caso foi registrado no plantão do
delegado Paulo Cezar Tolentino.

LADRÕES LEVAM COMPUTADOR
 DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Dia 26 de fevereiro, uma funcionária da Prefeitura de Tatuí
compareceu ao plantão policial para registrar queixa de furto de
um computador Lenovo e uma tela de LCD da Unidade Básica
de Saúde da Rua Coronel Lúcio Seabra, 21, em Tatuí. Ela
informa que o furto ocorreu durante a madrugada e foi praticado
através da escalada de um muro da unidade de saúde. O caso
foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

*Consulte validade e condições na loja.

STRADA TREKKING CE 1.4 Flex 2011  - ENTRADA
+ 790,00 Mensais
VOYAGE 1.0 Flex 2010  - D.Hidraulica, Vidros e
Travas Elétricas. ENTRADA + 690,00 Mensais
CELTA LIFE 1.0 Flex 2010  - Pequena Entrada +
690,00 Mensais
DOBLO ADVENTURE LOCKER 1.8 Flex 2009  –
Entrada + 990,00 Mensais
GOL G5 TREND 1.0 Flex 2009  - D.Hidráulica,
Vidros e Travas Elétricas. Pequena Entrada +
690,00 Mensais
GOL GIV TREND 1.0 Flex 2008  – Entrada + 569,00
Mensais
GOL GIV TREND 1.0 Flex 2009  – Entrada + 629,00
Mensais
UNO MILLE FIRE 1.0 Flex 2007  – Entrada + 529,00
Mensais
CELTA SPIRIT 1.0 Flex 2006  – Pequena Entrada
+ 690,00 Mensais
GOL G3 1.0 Gasolina 2004  – Entrada + 490,00
Mensais

COMPRO SEU
SEMI NOVO - À VISTA

VENDE-SE PASTELARIA
Beijo Frio. R. 11 de Agosto, 483. Tratar no local

ou fone: (15) 3205-1537.

VENDE-SE
Aparador de gramas Trap. 800 wats. Semi-nova,

c/ manual. Tratar c/ Foguinho, fones: (15) 3251-1379
ou 9.9616-8939. Preço à combinar.

CONSERVATÓRIO
INICIA TEMPORADA

Nesta sexta-feira (6), às
20h30, o Conservatório de Tatuí
inicia sua temporada artística de
2015, com um concerto da Or-
questra Jazz Sinfônica do Esta-
do de São Paulo, regida pelo
maestro Maurício Galindo. O gru-
po se apresenta gratuitamente
no Teatro “Procópio Ferreira”, na
Rua São Bento, nº 415, e presta
homenagem aos 85 anos do
compositor paulistano Edmundo
Villani-Côrtes, interpretando di-
versas obras de sua autoria.

Criada no ano de 1990 pela
Secretaria Estadual da Cultura, a
Orquestra Jazz Sinfônica do Es-
tado de São Paulo tem como pro-
posta dar um tratamento sinfôni-
co à música popular brasileira e
universal. O maestro Cyro Perei-
ra, fundador da orquestra, criou o
repertório básico, com a transpo-
sição de melodias de composi-
tores populares como, por exem-
plo, Luiz Gonzaga, Tom Jobim e
Pixinguinha, para a
grandiosidade do som sinfônico.

Programação de março
A programação de concertos

e apresentações gratuitas de
março prossegue no dia 13, às
20h30, no Teatro “Procópio”
Ferreira, quando subirá ao palco
a Orquestra Sinfônica do Con-
servatório de Tatuí, regida pelo
maestro João Maurício Galindo.
Dia 19, no mesmo horário e lo-
cal, se apresenta a Banda Sinfô-
nica do Conservatório, sob a re-
gência de Dario Sotelo. Dia 20,
também no teatro, às 20h30, será
a vez do Grupo de Percussão do

Maestro Maurício Galindo.

Conservatório, coordenado por
Luís Marcos Caldana.

Dia 24 de março, às 18 ho-
ras, no auditório da Unidade 2,
na Rua São Bento, nº 808, irão se
apresentar a Camerata de Vio-
lões e o Grupo de Performance
Histórica do Conservatório de
Tatuí, coordenados por Edson
Lopes e Selma Marino, Nesta
mesma data, às 19 horas, no
Salão Villa-Lobos, na Rua São
Bento, nº 415, será a vez da Jazz
Combo do Conservatório, coor-
denada por Paulo Flores.

Dia 25 de março, às 19 ho-
ras, também no Salão Villa-Lo-
bos, apresenta-se a Big Band do
Conservatório, sob coordenação
de Celso Veagnoli. Dia 27, neste
mesmo local e horário, apresen-
ta-se o Coro Sinfônico do Con-
servatório, regido pelo maestro
Cadmo Fausto. A última atração
de março será o Grupo de Choro
do Conservatório, coordenado
por Alexandre Bauab. Ele se
apresentará dia 28, às 19 horas,
no Teatro “Procópio Ferreira”, na
solenidade de formatura de alu-
nos da escola de música.

L O C A Ç Ã O  »  RESIDENCIAL
DR. LAURINDO  SOBRADO 3 DORMS.,  coz. planej. c/fogão + área gourmet.,
gar 2 v. • R$ 1.800
COND. MONTE VERDE  SUÍTE + 2 DORMS. c/ armário,   coz. planej+fogão
• R$ 2.350 + condom.

CASAS  »  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
DR LAURINDO • CASAS BEM LOCALIZADAS •  A PARTIR DE • R$ 230 mil

APARTAMENTOS »  FINANCIÁVEIS
RESIDENZIALE  GIUSEPPE  88 m² - 2º andar • SUÍTE + 2 DORM. terraço
gourmet  2 vagas • R$ 100 mil + 14 parc. R$ 4.685,00 durante a obra e na
entrega das chaves saldo contratual (financiável) R$ 271.391,30
VILLA VERDE RESIDENCIAL  •12 aptos c/ elevador, SUÍTE +1 DORM.,
varanda gourmet,  gar.1 v. • R$ 275 mil

T E R R E N O S  »  OPÇÕES a partir de R$ 60 mil
COLINA VERDE • LOTE 432 m²,  topografia favorável/murado/calçada
OPORTUNIDADE R$ 190 mil

VENDAS: Aluguel Res.:
Apto. S. Raphael 3D. $ 120 mil Dr. Laurindo 2D. $ 1.000,00

Jd. mantovani 3D. $ 320 mil S. Rafael 2 casas $ 1.000,00

Village Vitória 2D. $ 250 mil Fundação 2 casas $ 1.000,00

S. Rafael 2D $ 200 mil Jd. São Luís 3D. $ 900,00
Jd. Wanderley 3D. $ 250 mil Jd. R. Garcia I 1D. $ 600,00

Terreno Ypê 2 $ 25 mil +div. Inocoop 2D. $ 500,00

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TATUÍ – SP
CARTA DE CIENTIFICAÇÃO

PROCESSO FÍSICO Nº 0011664-19.2011.8.26.0624. Assunto: USUCAPIÃO
ORDINÁRIA. Herdeiro: Olga Chagas Nogueira e outros.

Pela presente, fica Vossa Senhoria CIENTIFICADO(A) para os atos e termos da
ação supra mencionada, conforme cópia da petição inicial que segue anexa e que desta
fica fazendo parte integrante, tudo nos termos do r. despacho de seguinte teor: “Vistos.
Fls. 175: Oficie-se ao Cartório de Registro – 2º Subdistrito de Sorocaba/SP (fls. 180),
solicitando a devida correção na certidão de óbito de Olga Chagas Nogueira – Matrícula
nº 115287.01.55.2014.4.00169.186.0070975-97, para consignar que a falecida não
deixou bens. Citem-se os confrontantes e a pessoa em cujo nome estiver transcrito
o imóvel, para, querendo, contestarem em 15 dias. Expeça-se edital, com o prazo de
30 dias, para citação dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos. Cientifiquem-
se as Fazendas Públicas, por carta. Apresentem as certidões acerca da existência
de ações possessórias em nome dos autores nos últimos quinze anos. Int. Jorge
Antonio da Rocha Filgueiras, Escrevente Técnico Judiciário. Tatuí, 02 de março
de 2015.
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