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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. Thomas Guedes –
2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal e gar., (5x25) – R$
150 mil.
• Jd. Primavera  (nova)
– 2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal e esp. p/ gar., (5x25)
– R$ 170 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 financia-
mento.
• Apto. 1º andar – Cond.
Pq. Toledo  (novo) – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., gar.,
2 áreas lazer c/ churr.,
playg., estac. p/ visitas
– R$ 185 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 porcela-
nato, 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.
• 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$
80 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores  – 160 mil.
• 10x25 – 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$ 95 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 alar-
me, 3 banh., coz.,
mezanino, salão, instala-
ção de câmera – Aluguel
R$ 5.000,00 ou Venda
R$ 1.500.000,00.
• Centro  – R. Mal. Floriano
Peixoto, esq. c/ a margi-
nal (6.380 m²) – R$
3.200.000,00.

ALUGUEL:
• Pq. San Raphael –
quartos, sala, coz., banh.,
área serv., quintal, gar.,

(5x25) – R$ 620,00.
• Lot. Módena  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., churr. e pia
nos fundos, quintal,
gar., (6x25) – R$ 950,00.
• Jd. Santa Emília  – 3
quartos (1 suíte c/ guar-
da roupas emb.), sala,
coz., banh. social, área
serv., 1 quarto e gar. c/
portão aut. – R$
1.180,00.
• Nova Tatuí  (próx. Onda
Viva) – 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
lav., área serv. cob. c/
disp., gar. p/ vários car-
ros, (12x30) – R$
1.500,00.
• Dr. Laurindo  – 3 quar-
tos (1 suíte), sala c/
sanca, coz., banh. soci-
al (box), área serv.,
churr., disp. Peq., gar.
c/ portão aut. – R$
1.350,00.
• 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 comer-
cial)

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

VENDE:
• Casa Jd. Santa Cruz
– 3 quartos (1 suíte),
banh., sala, coz.,
lavand., área churr. e
garagem p/ 2 carros –
R$ 490 mil . Cód. 1.894.
• Terreno Reserva dos
Ypês II – terreno em
condomínio – R$ 63 mil .
Cód. 1.895.
• Casa Pq. Lincoln  – 3

quartos (1 suíte), banh.,
sala, coz., lavand., área
churr. e garagem p/ 2
carros – R$ 340 mil . Cód.
1.892.
• Casa V. Dr. Laurindo
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
230 mil . Cód. 1.891.
• Casa Jd. Aeroporto  –
2 quartos, sala, coz.,
banh., lavand., quintal no

fundo e garagem cob. –
R$ 155 mil . Cód. 1.825.

ALUGA:
• Apartamento Pq. San
Raphael  – 2 quartos,
sala, coz., banh. e gar. –
R$ 650,00. Cód. 1.871.
• Casa Jd. Alvorada  –
sala, coz., 3 quartos (1
suíte), 2 banhs., gara-
gem p/ 2 carros – R$
1.100,00. Cód. 1.701.

ALUGA:
• Casa na R. Rubens
Lemos da Conceição,
76 - R$ 850,00.
• Casa R. Fernando
Prestes - R$ 850,00.
• 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 – R. Cônego De-

métrio, 482 – ótima p/ escr.
– R$ 1.500,00 mensais.
• Casa próx. ao Sesi – R.
Joaquim Moreira, 65 – R$
850,00.

VENDE:
• Terreno de 6x25m. - Jar-
dins Tatuí - R$ 65 mil.
• Sítio de 8 alqs. – R$ 850
mil . Ótima localização.
• 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 cômodos –
R$ 320 mil.
• Casa R. Alberto Soa-
res, 220 – Jd. Thomas
Guedes (lote 10x25) –
R$ 130 mil.
• Lote Jd. Astória, plano
– R$ 70 mil .

PABX: (15) 3251-4702

EXCURSÕES:
•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

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
Fumaça)

Aluguel Residencial Vendas
Centro 2 casas $1.200,00 Casa c/ ponto coml. $560 mil
Fundação 2 casas $1.000,00 Jd. Mantovani 2d $330 mil
Jd. São Luiz 3d $900,00 Jd. Mantovani 3d $290 mil
Apt. San Raphael 2d $700,00 Jds. de Tatuí 2d $210 mil
Rosa Garcia I 1d $600,00 Jds. de Tatuí 2d $175 mil
San Raphael 1d $400,00 Jd. Aeroporto 1d $160 mil

FURTO DE CABOS TELEFÔNICOS
 NO BAIRRO GUARDINHA

Dia 18 de março, um representante da empresa Vivo
compareceu ao plantão policial para mais uma vez registrar
queixa de furto de cabos telefônicos na estrada municipal do
Bairro Guardinha, próximo do distrito industrial na Rodovia SP-
127. Desta vez os ladrões levaram 355 metros de cabos e
comprometeram o sistema de telefonia desta região do muni-
cípio de Tatuí.

ASSALTADA NA PORTA
 DE SUA RESIDÊNCIA

Dia 18 de março, 13h30, uma jovem de 21 anos foi vítima de
roubo na porta de sua residência, na Rua Prudente de Moraes,
em Tatuí. Ela conta que um indivíduo entregou-lhe uma Bíblia
para sua mãe e logo em seguida sacou uma arma e roubou seu
celular. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

APOSENTADA VÍTIMA
 DE ESTELIONATO

Dia 17 de março, uma aposentada de 51 anos informou à
polícia ter sido vítima de estelionato. Ela conta que uma
financeira ligou em sua residência e ofereceu-lhe um emprés-
timo de R$ 17.056,16, para ser pago em 72 parcelas de R$
489,00, sendo a última em março de 2021. Ela fechou o
negócio e esperou o valor ser creditado em sua conta no mês
de fevereiro. Ela afirma que a operação bancária não foi
realizada. Em março, a financeira começou a descontar as
parcelas do empréstimo e por esta razão ela informa ao
delegado Paulo Cezar Tolentino que o ato caracteriza-se
como estelionato.

ASSALTO A RESIDÊNCIA
 NO JARDIM PALMIRA

Dia 14 de março, a Polícia Civil de Tatuí registrou mais um
caso de assalto na cidade. Segundo consta, dois rapazes,
armados de revólver, invadiram uma residência na Rua Bene-
dito Eugênio Santos, no Jardim Palmira. A dupla ameaçou a
família e roubou R$ 960,00 em dinheiro, um DVD e um celular.
O roubo foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

ASSALTO A PIZZARIA
 NA VILA DR. LAURINDO

Dia 15 de março, 21h20, dois indivíduos assaltaram uma
pizzaria na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí. A dupla rendeu uma
empregada e a obrigou a entregar R$ 350,00 que estava no caixa.
Um indivíduo ocupando uma motocicleta dava cobertura para
seus comparsas. O roubo foi registrado no plantão da delegada
Rafaela Valério de Melo.

FURTO DE MOTOCICLETA
 NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 17 de março, 17h20, ladrões furtaram uma motocicleta
Honda CG 125 Titan, placa ALG-3667. O proprietário contou à
polícia que o veículo estava em um estacionamento de motos na
Rua Coronel Aureliano de Camargo, região central de Tatuí.

ASSALTO A TRANSEUNTE
 NA RUA 15 DE NOVEMBRO

Dia 15 de março, 21 horas, dois indivíduos, armados com uma
faca, assaltaram um homem de 32 anos na Rua 15 de Novembro,
nas proximidades do Jardim da Santa. A dupla levou a carteira da
vítima e fugiu em direção ao mercado municipal.

PEDREIRO CAI EM
GOLPE DE TERRENO

Dia 14 de março, um pedreiro de 27 anos compareceu ao
plantão policial e comunicou ter sido vítima de um suposto caso
de estelionato. Ele conta que comprou um terreno por R$ 32 mil
em um bairro de Tatuí e deu uma entrada de R$ 9 mil  na
assinatura do contrato de compra e venda. No entanto, a vítima
descobriu que o terreno era de propriedade de uma pessoa de
São Paulo e esta alega não ter autorizado a venda. O caso vai ser
apurado pela Polícia Civil e foi registrado no plantão da delegada
Rafaela Valério de Melo.

MENOR COMUNICA
 MAUS TRATOS POR CELULAR

Dia 14 de março, a Polícia Civil de Tatuí registrou um caso de
maus tratos contra um adolescente. Segundo o boletim, o rapaz,
através de mensagem enviada pelo celular, avisou uma pessoa
que estava sendo hostilizado pelo padrasto e pela mãe. O caso

foi registrado no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo
e deve ser apurado pela polícia.

POLÍCIA REGISTRA ATO
 DE VANDALISMO NA SP-127

Dia 16 de março, por volta de meia noite, vândalos entraram
no pátio de uma empresa no KM 111 da Rodovia SP-127,
próximo ao trevo do viaduto do São Cristóvão, em Tatuí. Consta
que o desconhecido ateou fogo em um caminhão e a cabine foi
consumida pelas chamas. Foi acionado o Corpo de Bombeiros
para debelar o incêndio e o caso registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

MOTOCICLETA COLIDE
 COM VIATURA DA GM

Dia 13 de março, 11h50, uma motocicleta pilotada por um
rapaz de 16 anos colidiu com uma viatura Chev Spin, placas
OZH-5089, da Guarda Civil Municipal de Tatuí. O caso foi
registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira e
houve apenas danos materiais nos dois veículos.

PENA MAIS SEVERA PARA
 VENDA DE BEBIDAS A MENORES
Dia 17 de março, a presidente Dilma Rousseff promulgou a Lei

13.106 que pune severamente “vender, fornecer, servir, ministrar
ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a
criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa,
outros produtos cujos componentes possam causar dependên-
cia física ou psíquica”. A pena é detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. A nova
mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 10.000,00 (dez mil
reais) e como medida administrativa a interdição do estabeleci-
mento comercial até o recolhimento da multa aplicada.”

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.

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).

BIZ 125-ES
• 2012 • Cinza • Excelen-
te estado de conserva-
ção • R$ 6.200,00.

FAN 150-ESI
• Vermelha • Entrada
R$ 1.000,00 +36 parce-
la de R$ 239,00 •
Imperdível!!!

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 • DIVERSAS OPÇÕES  A PARTIR DE • R$ 230 mil

APARTAMENTOS »  FINANCIÁVEIS
RESIDENZIALE  GIUSEPPE  88 m² - 2º andar • SUÍTE + 2 DORMs., 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

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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


