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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 Reserva dos
Ypes II  – terreno em
condomínio – R$ 85 mil .
Cód. 1.875.
• Apartamento Pq. San
Raphael – 2 quartos,
sala, coz. e banh. – R$
125 mil . Cód. 1.870.
• Casa Parque Lincoln
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem cober-

ta – R$ 200 mil . Cód.
1.869.
• Casa Parque San
Raphael  – 2 quartos,
salas de estar e jantar,
coz., banh., lavanderia e
garagem – R$ 210 mil .
Cód. 1.873.
• Casa Jardim Aeropor-
to  – 2 quartos, sala, coz.,
banh., lavanderia, quin-
tal no fundo e garagem

cob. – 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 banhs.,
garagem p/ 2 carros –
R$ 1.100,00. Cód. 1.701.

ALUGA:
• Casa c/ 3 quartos, sala,
coz., 4 banhs., cômodo
no fundo, churr. e área
lazer, armários emb.
Rua Bepe Vanni, 369 –
R$ 2.300,00.
• 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$ 850,00.
VENDE:

• Sítio de 8 alqs. – R$ 850
mil . Ótima localização.
• 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 .

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)

Vendas Aluguel residencial
J. XI de Agosto 3d $320 mil D. Laurindo 2d $1.000,00
Jardins de Tatuí  1d $215 mil S. Rafael 2 casas $1.000,00
J. Aeroporto 1d $160 mil Fundação 2 casas $1.000,00
Chác. Jurumirim  $400 mil J. São Luis 3d $900,00
Sítio 2 alq. $630 mil R. Garcia I 3d $700,00
Sítio 25 mil m² $800 mil M. de Abreu 1d $600,00

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

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

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.

HOMICÍDIO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO
Dia 12 de março, 20 horas, Jonas Antunes Pereira, 51 anos,

foi morto a tiros na Rua João Felício Magaldi, no Bairro São
Cristóvão, em Tatuí. Os policiais militares Barros e Diomedes
informaram que foram chamados para atender a ocorrência e
encontraram a vítima caída na calçada. A morte foi constatada
pelo médico do Samu. O caso foi registrado no plantão da
delegada Sônia Camargo e a equipe de homicídios deverá
investigar mais esta morte em Tatuí.

MAIS UM HOMICÍDIO EM TATUÍ
Dia 12 de março, 19 horas, a Polícia Civil registrou mais um

caso de homicídio em Tatuí. O corpo de um desconhecido foi
encontrado na Fazenda Astória. A equipe de homicídios com-
pareceu ao local e informou que a vítima estava sem documen-
tos e perfurações pelo corpo, provocadas por tiros. Um inves-
tigador informa que havia um comunicado de desaparecimento
e o rapaz residia em Itapetininga. A mãe reconheceu o corpo e
o homicídio foi registrado no plantão da delegada Sônia Camargo.

CONSULTOR ASSALTADO
NA SAÍDA DE BANCO

Dia 10 de março,  16h40, um consultor de 40 anos foi vítima
de assalto após sacar R$ 5 mil do caixa da agência do
Bradesco, na Rua 15 de Novembro, em Tatuí. Ele conta que
saiu da agência bancária e seguia pela Rua Capitão Lisboa, em
direção à Avenida das Mangueiras. Dois indivíduos, ocupando
uma motocicleta, o abordaram, apontaram uma arma e o
obrigaram a entregar o dinheiro. O assalto foi registrado no
plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

INDICIADA POR USO DE
ATESTADO MÉDICO FALSO

Dia 12 de março, a empregada de uma empresa de Tatuí foi
indiciada por uso de atestado médico falso, crime previsto no
artigo 304 do Código Penal. Segundo consta, ela apresentou
um atestado médico rasurado e adulterado. O setor de Recur-
sos Humanos, ao realizar a verificação do documento, desco-
briu tratar-se de atestado falso, sem qualquer vínculo com o
médico citado. O caso foi registrado no plantão do delegado
José Luiz Silveira Teixeira.

ASSALTO A PROPRIEDADE RURAL
Dia 11 de março, no período da manhã, quatro indivíduos

assaltaram uma propriedade rural no Bairro Rio Tatuí. Segundo
consta, os marginais renderam as vítimas presentes e rouba-
ram seus celulares. Em seguida, determinaram que o gado
fosse reunido na mangueira, para ser levado. O caso foi
registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

ASSALTO A LOJA NO CENTRO DE TATUÍ
Dia 10 de março, 15 horas, três indivíduos exibiram uma

arma de fogo e assaltaram uma loja de roupas na Rua Capitão
Lisboa, região central de Tatuí. O trio rendeu as pessoas
presentes, roubou roupas, três celulares e R$ 250,00 em
dinheiro. Segundo consta do boletim, um dos celulares foi
resgatado em Porto Feliz. O aparelho foi entregue como forma
de pagamento para abastecer um Fiat Uno ocupado pelos
assaltantes. O caso foi registrado no plantão do delegado José
Luiz Silveira Teixeira.

MAIS ASSALTO NA REGIÃO CENTRAL
Dia 10 de março, 15h30, um “office boy” de 19 anos foi vítima

de assalto na Rua Cônego Demétrio, na região central de Tatuí.
Ele conta que caminhava pela calçada, quando foi abordado por
um indivíduo. Sob ameaça, a vítima entregou sua carteira,
tênis, colar e relógio ao assaltante. O delito foi registrado no
plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

APOSENTADA CAI
EM GOLPE DO CELULAR

Dia 10 de março, uma aposentada de 59 anos compareceu
ao plantão policial e contou à polícia que caiu em um golpe,
aplicado através de mensagem no seu celular. Ela recebeu um
SMS informando que recebeu R$ 15 mil e um carro zero
quilômetro. A vítima acreditou na história, seguiu à risca as
instruções após fazer contato com o número de telefone
indicado na mensagem, e foi lesada em R$ 548,98. Este caso
de estelionato foi registrado no plantão do delegado Paulo
Cezar Tolentino.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, aca-
bamento e cozinhas modula-
das, a Pavanelli Materiais Para
Construção oferece todos os
produtos da GENCO, que você
precisa para manter sua pisci-
na. A loja fica na Avenida Salles
Gomes, 195, Tatuí. Fone: (15)
3251-1365.

RETÍFICA SANTA HELENA
A Retifica Santa Helena passa a fun-

cionar em novas instalações, na Rodovia
Mário Batista Mori, 271, Vila Angélica,
Tatuí. A oficina  retifica motores da linha
leve e pesada, com certificado de garan-
tia. Mais informações pelos fones: (15)
3251-1801 e 3305-4066.

TRATTORIA ABERTA
PARA JANTARES E PIZZAS

dicional sabor das verdadeiras
pizzas italianas. Rua 13 de Feve-
reiro, 565. Tatuí - Fone: (15) 3305-
3328.

A Trattoria Della Nonna, tra-
dicional casa de massas italia-
nas, volta às suas origens e
reabre para jantares. A Trattoria
está com os seguintes horári-
os: terça a sexta: almoço das 11
horas às 15h30. Sábado e do-
mingo: almoço das 11 horas às
15h30. E de quinta a domingo:
jantar das 19 horas às 23 horas.
Aos domingos à noite, a casa
serve pizzas prontas, com o tra-

Pizzas aos domingos a noite.

Compre hoje a sua moto e ganhe IPVA 2015.

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).

TITAN 150-EX
• Amarela • 2013 •
Entrada + R$ 229,90.

O GAATA recebe
casais e pessoas

interessadas em adoção, toda
penúltima sexta-feira do mês, a

partir das 19h00 no Buffet Papo de
Anjo. Telefones de contato:
3251-8520 e 99775-7475

L O C A Ç Ã O  »  RESIDENCIAL
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 • CASAS NOVAS  2 DORMS.,  salas/estar e jantar, 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
ÁREA PRÓXIMA NOVO HOTEL IBIS  • a 100 m Rodovia SP-127 •  3.200 m²
• CONSULTE-NOS

COMUNICADO
TKS Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.  torna público que

requereu ao Departamento de Meio Ambiente (DEMA), Licença Prévia, de
Instalação e Operação, para a atividade de “Fabricação de outros Produtos
Alimentícios não especificado anteriormente” , localizada na Rua Vere-
ador Lucas Pelagalli, 296 – Lincoln Parque , município de Tatuí, conforme
Processo Ambiental nº LO177/2015 . E declara aberto o prazo de 15 dias para
manifestação escrita, endereçada ao DEMA.


