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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.
• Fund. Manoel
Guedes  – p. inf.: gar.,
sala, coz., banh., quin-
tal, área serv. cob. c/
churr. P. sup.: 2 quar-
tos, banh. e sacada na
frente, (5x30) – R$ 180
mil.  Aceita financiamen-
to.
• Apto. 1º andar – Cond.
Pq. Toledo  (nov) – 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, portão soc. e
gar., (6x30) – R$ 265
mil.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar., (6x25) – R$
285 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar., (6x25) – R$
290 mil.
• Village Eng. Campos
(nova) – piso
porcelanato, 3 quartos
(1 suíte c/ box), sala,
copa, coz., banh. c/ box,
área serv., gar. p/ 2
carros, churr. c/ pia cob.,
(6x25) – R$ 330 mil.
• Centro  (em frente à
Igreja Santa Cruz) – casa
simples, 2 quartos, sala,
coz., banh., área serv.,
+1 quarto, coz., banh.
nos fundos, desp., po-
mar, gar., (9,5x37) – 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. p/2 carros, (7x25,1)
(111,80 m² constr.) – R$
350 mil.
• 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.
• Jd. Ordália  (Av. Ziláh
de Aquino, 133) – gar. p/
2 carros, sala c/ sancas,
coz. amer., hall, lav., 3
quartos (1 suíte e 2 c/
closet), área serv., dis-
pensa, churr c/ balcão,
pia e quintal peq., (7x33)
– R$ 420 mil.
• V. Esperança  (rua prin-
cipal, próx. a feira-livre) –
2 salões comerciais. Óti-
ma localização. Cada um
c/ desp., banh., hall,
escr., 335 m² de constr.
e 350 m de terr. – R$ 450
mil.
• Morro Grande  – Rua
Vice-Pref. Nelson Fiúza
– R$ 500 mil.

LOTES:
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) – R$ 70 mil.
• 7x25 – Reserva dos
Ypês 2  (parte alta) – R$
85 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores  – 160 mil.
• 10x35 – Cond. Monte
Verde  – R$ 210 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  – R$ 380 mil.
• 552 m² - Cond. Monte
Verde  (plano, ótima loc.)
– R$ 440 mil.

IMÓVEIS
COMERCIAIS:

• Res. Astória  – 360 m²
(ao lado do posto, frente
à rod.) – R$ 100 mil.
• Jd. Ternura  – (casa
antiga) 717,907 m² de
terreno coml., ótima lo-

calização – R$ 500 mil.
• Barracão Centro
(próx. a Fiat) – 595 m²
terr., 500 m² constr.,
100 m² est., c/ sala escr.
c/ ar cond., saleta c/
central de alarme, 3
banh., coz., mezanino,
salão, instalação de
câmera – 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$ 3.200.000,00.

ALUGUEL:
• Pq. San Raphael  –
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal, 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., port. Soc.,
gar. – R$ 1.600,00.
• Jd. Fortunato
Minghini  – 3 quartos (1
suíte c/ box), sala, coz.,
banh. soc. c/ box. P.
sup.: quarto, banh., área
serv. P. inf.: 2 cômodos
c/ banh. – R$ 1.600,00.
• Centro  (R. 15 de No-
vembro) – p. sup.: 2
quartos, banh. e 2 sac.;
p. inf.: gar. p/ vários
carros, sala, coz., 3
quartos (1 suíte), banh.
int. e banh. ext. c/ área
serv., piscina, (6,5x3,5)
– R$ 1.800,00.
• Centro  (próx. Santa
Casa) – 3 quartos, sala
gde., desp., copa, coz.,
lavab., 2 banh., gar., +1
quarto c/ banh., área
serv., quintal – R$
3.000,00 (área coml.)

Imobiliária c/ 22 anos
de tradição com de-
partamento jurídico
especializado.

VENDE:
• Terreno na Reserva
dos Ypes II (condomí-
nio) – R$ 85 mil . Cód.
1.875.
• Apartamento Parque
São Rafael – 2 quartos,
sala, cozinha e banheiro
– R$ 125 mil . Cód.
1.870.
• Casa Parque Lincoln
– 2 quartos, sala, coz.,

banh. e garagem coberta
– R$ 200 mil . Cód. 1.869.
• Casa Parque São
Rafael – 2 quartos, salas
de estar e jantar, cozinha,
banh., lavanderia e gara-
gem – R$ 210 mil . Cód.
1.873.
• Casa Jardim Aeropor-
to  – 2 quartos, sala, coz.,
banh., lavanderia, quin-
tal no fundo e garagem

coberta – R$ 155 mil .
Cód. 1.825.

ALUGA:
• Apartamento Andréa
Ville II – 2 quartos, sala,
coz., banh. e garagem –
R$ 800,00. Cód. 1.753.
• Casa Jardim Alvora-
da – sala, coz., 3 quar-
tos (1 suíte), 2 banhei-
ros, gar. p/ 2 carros – R$
1.100,00. 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.

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 • R$ 6.900,00
a vista • Faça o teste
drive.

INAZUMA – 250 cc
• Zero Km. • Várias co-
res • 13.900,00 a vista.

CBR - 600F
• 2013 • Branca • Bx.  Km.
• Com acessórios • Único
dono •R$ 30.900,00.

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.

*Consulte validade e condições na loja.

ECOSPORT FREESTYLE 1.6 Flex 2014  –
Branca, 22.000KM, Única Dona, Ent. + 1.190
Mensais
FIESTA CLASS 1.0 Flex 2011  – Completo!
Única Dona! 41.000KM. Peq Ent. + 690
Mensais
UNO MILLE 1.0 FLEX 4P 2011  - Vermelho,
Ent. + 590 Mensais
CG 125 FAN KS 2010 - Único Dono! OFerta!
Só R$ 3.790,00.
CELTA 1.0 4P Flex 2010  - Peq Ent. + 690
Mensais
UNO MILLE 1.0 FLEX 2P 2010  - Branco, Peq.
Ent. + 590 Mensais
DOBLO ADV. LOCKER Flex 2009  – Prata,
Completa, Ent. + 990 Mensais
GOL G5 TREND 1.0 Flex 2009  - Dir. Hidráu-
lica! Pq Ent. + 690 Mensais
GOL G3 1.0 8V 2004 – Ent. + 490 Mensais

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

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

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de Campos (Bº. Santa Cruz).

Pronto p/ construção. Tratar: (11) 9.9680-9666.
7/14/21/28

GCM DETÉM
AUTOR DE ASSALTO

Dia 8 de março, 2h45, guardas civis municipais detiveram um
indivíduo de 61 anos que, momentos antes,  praticou um assalto
a um casal na Rua 15 de Novembro, esquina com a Rua do
Cruzeiro, em Tatuí. O indiciado estava armado com uma faca no
momento de sua detenção. Ele foi conduzido à Delegacia de
Polícia. Durante a elaboração do flagrante conseguiu fugir.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
 NA VILA JUCA MENEZES

Dia 8 de março, 1h30, um indivíduo foi agredido a barra de ferro
em um alojamento na Vila Juca Menezes, em Tatuí. Segundo
consta, por motivos de embriaguez, um colega de trabalho desfe-
riu-lhes golpes na região da cabeça, depois de um desentendi-
mento. A vítima foi socorrida no pronto socorro municipal e o caso
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

IDOSA FURTADA
 DENTRO DE LOJA

Dia 5 de março, 15 horas, uma idosa de 83 anos foi vítima de
furto dentro de uma loja na região central de Tatuí. Ela contou à
polícia que alguém mexeu em sua bolsa e furtou cartões e R$
500,00 em dinheiro. A vítima só percebeu o furto ao chegar no caixa
para pagar suas compras. O caso foi registrado no plantão do
delegado Paulo Cezar Tolentino.

DETIDOS POR RECEPTAÇÃO
 DE CARRO ROUBADO

Dia 6 de março, a delegada Rafaela Valério de Melo arbitrou
fiança para dois indivíduos indiciados por receptação, após serem
flagrados pela Polícia Rodoviária. Ao serem fiscalizados na Rodo-
via SP-141, os policiais constataram tratar-se de um veículo com
chassi adulterado e com roubo registrado no dia 15 de fevereiro na
cidade de Boituva. A polícia deve investigar outros atos delituosos
citados no boletim de ocorrências, em relação a este caso.

ASSALTO NA
 VILA JUCA MENEZES

Dia 3 de março, 21h30, um ajudante geral de 29 anos foi vítima
de assalto na Vila Juca Menezes, em Tatuí. A vítima conta que foi
abordada e agredida por três indivíduos ocupando motocicletas.
Os assaltantes levaram cartões e dinheiro. O caso foi registrado
no plantão do delegado Francisco Castilho.

IDOSO VÍTIMA DE GOLPE DE
 TROCA DE RELÓGIO DE ENERGIA

Dia 4 de março, um aposentado de 85 anos caiu no golpe da

troca de relógio de medir energia elétrica. Um indivíduo apresen-
tou-se como empregado da Elektro e alegou que o relógio estava
com problema técnico. O idoso permitiu que ele entrasse em sua
casa e após verificar o chuveiro e outras instalações, o falso
funcionário lesou a vítima em R$ 570,00. O caso foi registrado no
plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

FRAUDES EM
CONTAS BANCÁRIAS

Durante a semana, a Polícia Civil de Tatuí registrou inúmeros
boletins de ocorrências versando sobre fraudes ocorridas em
contas bancárias. Transferências indevidas, empréstimos frau-
dulentos e fraudes através de cartões são os atos ilícitos que os
correntistas devem ficar atento em suas contas bancárias. Existe
caso que a vítima foi inserida em uma instituição de restrição ao
crédito, causando-lhe sérios dissabores.

INCÊNDIO COLOCA EM RISCO
MOTORISTAS NA SP-127

Dia 3 de março, por volta de 16h30, o Corpo de Bombeiros de
Tatuí foi acionado para debelar um incêndio em um matagal no KM
108 da rodovia SP 127 (Tatuí/Cerquilho). Segundo informações
dos bombeiros, o fogo causou muita fumaça em direção a rodovia
e prejudicou a visibilidade dos motoristas que trafegavam nos dois
sentidos. Viaturas do Corpo de Bombeiros de Tatuí e da conces-
sionária CCR SPVias  combateram o incêndio em aproximada-
mente dua horas. Ele contaram com o apoio de um caminhão pipa
da Prefeitura de Tatuí e da Polícia Militar Rodoviária, que auxiliou
na sinalização do local. A causa do incêndio é desconhecida.

O Corpo de Bombeiros alerta que a maioria das ocorrências é
provocada por ação humana e não por combustão natural. A
queima de lixo em terrenos é a principal causadora da propagação
do fogo. No período de seca o problema tende a se agravar. Os
bombeiros lembram que os danos ambientais podem ser
irreparáveis e o risco à saúde das pessoas em razão da inalação
de fumaça é grande, além de dificultar a visibilidade dos motoris-
tas nas estradas e causar acidentes graves. O Corpo de Bombei-
ros alerta que colocar fogo em vegetação é considerado incêndio
criminoso, e pode acarretar na prisão do autor do crime.

O Tribunal Regional Eleitoral
de São Paulo (TRE-SP) preten-
de contratar, neste ano, 607 es-
tagiários de Ensino Médio, sen-
do 596 para as zonas eleitorais
de todo o Estado e onze para a
Secretaria do Tribunal. A
contratação será feita mediante
processo seletivo.

Para se inscrever no proces-
so, que será aberto ao público
em breve, o estagiário deve es-
tar matriculado entre o 1º e 2º ano
do Ensino Médio regular, vincu-
lado ao ensino público ou parti-
cular, ter idade mínima de 16
anos, não estar filiado a partido
político e nem exercer atividade
político-partidária em período
concomitante com a realização
do estágio. O programa de está-

TRE CONTRATA ESTAGIÁRIOS
PARA CARTÓRIOS ELEITORAIS

gio não gera vínculo
empregatício de qualquer natu-
reza, cessando seus efeitos ao
término do contrato.

O estudante selecionado re-
ceberá bolsa de estágio mensal
no valor de R$ 450,00, auxílio-
transporte de sete reais por dia,
seguro contra acidentes pesso-
ais, férias e a opção de inscrição
e contribuição ao Regime Geral
de Previdência Social como se-
gurado facultativo. A jornada será
de quatro horas diárias, sem
prejuízo das atividades discen-
tes. A duração do estágio será
de um ano, prorrogável por igual
período, com início a partir de
maio de 2015. A contratação está
embasada na Resolução nº 338/
2015, do TRE.

Desde a sexta-feira (6), as
Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) do Estado de São Paulo
recebem inscrições de interes-
sados em obter isenção total ou
redução de 50% na taxa de ins-
crição do vestibular do 2º se-
mestre de 2015.  Serão ofereci-
das seis mil isenções. Os candi-
datos podem pleitear os dois
benefícios, desde que atendam
aos requisitos determinados
para cada finalidade.

Para obter isenção total da
taxa o candidato precisa ter con-
cluído integralmente o Ensino
Médio ou a Educação de Jovens e
Adultos - EJA (supletivo) em esco-
las da rede pública (municipal,

FATEC RECEBE INSCRIÇÕES
PARA ISENÇÃO OU REDUÇÃO

DE TAXA NO VESTIBULAR
estadual ou federal) ou instituição
particular com concessão de bol-
sa de estudo integral.  É preciso
ainda ter renda familiar bruta men-
sal máxima de R$ 1.086.

Para redução da taxa, é ne-
cessário ser estudante regular-
mente matriculado em curso pré-
vestibular ou curso superior de
graduação ou pós-graduação.
O interessado deve, também, ter
uma remuneração mensal infe-
rior a dois salários mínimos ou
estar desempregado. Em Tatuí,
os interessados deverão preen-
cher o formulário disponível no
site: www.fatectatui.edu.br. Mai-
ores informações pelo fone: (15)
3205-7780.

NOVA EXPOSIÇÃO NO SESI - Uma nova exposição está em
cartaz no Sesi de Tatuí. Até o dia 29 de março, Sílvia Nogueira
Cury traz a mostra “México, muito além do que você imagina”,
com 16 fotografias em cores e em preto e branco. A entrada é
franca. O Sesi de Tatuí fica na Avenida São Carlos, nº 900, na Vila
Dr. Laurindo.

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

ou fone: (15) 3205-1537.

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.
COLINA DAS ESTRELAS SUÍTE + 2 DORM c/ armário   3 salas coz.plan
piscina edícula • R$ 3.000 + condom.

CASAS  »  FINANCIÁVEIS
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

VENDO MOTO CG 125
Fan, ano e modelo 2006. Valor R$ 3.000,00. Tratar

fone: (15) 9.9633-5614. Horário: 8:00 às 10:00 horas,
parte manhã e a noite as 20:30 horas.


