
Polícia/Classificados

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., ár. serv., quint. e
gar., (5x25) - R$ 150 mil.
• Jd. Primavera  (nova)
- 2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., quit. e
esp. p/ gar. (5x25) - R$
170 mil.
• Fund.M.Guedes  – P.
inf.: gar.; sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
ár.serv.cob. c/chur. P.
sup.: 2 quartos, banh. e
sacada na frente (5x30)
- R$180 mil . ‘‘Aceita fi-
nanciamento”.
• Apto. 1º andar  - Cond.
Pq. Toledo (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar.,02
áreas de lazer c/ chur.,
playg., estac. p/ visitas
- R$ 185 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., garg. p/ 2 car.,
(6x25) - R$ 290 mil.
• Village Eng. Campos
(nova) - piso
porcelanato, 3 quartos
(1 suíte c/ box), sala,
copa, coz., banh. c/ box,
ár. serv. cob., gar. p/ 2
car. c/ portão autom.,
churr. c/ pia coberta
(6x25) - R$ 330 mil.
• Jd. Ordália  (aquece-
dor solar) - 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. planj.,
banh., ár. serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar. p/ 2 car. c/
portão autom. (7x25)
(111,80 constr.) - R$
350 mil.
• Próx. ao Correio  - 3
quartos (2 suítes), sala,
copa/coz. planj., banh.,
+1 quarto c/ banh., ár.
serv. c/ arm., quit., gar.
p/ 02 car., (10x30) - R$
420 mil.
• Jd. Ordália  (Av. Zilah
de Aquino n.133) - gar.

p/2car., sala c/sanca,
coz.americana, hall, lav.,
3 quartos (1 suíte e 2
quartos c/closet), ár.
serv., dispensa, chur.c/
balcão,pia e quintal
peq.(7x33) - R$ 420 mil.
• V. Esperança  – Rua
Principal próx. a feira-
livre, 2 salões comerci-
ais, ótima localização,
tendo cada: desp., banh.,
hall, escr., 335 m² de
constr., e 350 mts de terr.
- R$ 450 mil.

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 2  (Parte alta) - R$ 80
mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 3  - R$ 83 mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 3  - R$ 84 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• 10x25 - Cond. Monte
Verde  - R$ 215 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  (lindo lote) -
R$ 380 mil.
• 552 m² - (plano) - Cond.
Monte Verde  (ótima lo-
calização) - R$ 440 mil.

Imóveis Comerciais
•  Res. Astória , 360 m²
(ao lado do posto) – fren-
te à Rodov. - R$ 95 mil.
• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) – 615 m² de terreno
coml., ótima localização,
Av. Vice-pref. Nelson
Fiúza esquina com a R.
Bento Quintino de Olivei-
ra - R$ 450 mil.
• Centro  (R. Mal. Floriano
Peixoto) - esq. c/ a mar-
ginal (6.380 m²) - R$
3.200.000,00.

Aluguel
• Rosa GarciaI  - 2 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh.social, ár.serv. ,
disp.e gar.p/ 2carros
(6x30) - R$ 830,00.
• Pq. 3 Marias  - 2 quartos,
sala, coz., banh.social,

ár.serv. , +1 cômodo c/
banh. nos fundos e
gar.(5,5x25) - R$ 850,00.
• Cond. Pq. Toledo
(novo) - 2 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar., 2 áreas de lazer c/
chur., playg., estac. p/
visitas - R$ 850,00.
• V. Esperança  (rua prin-
cipal, próx. a feira-livre)
- barracão, ótima locali-
zação, com salão, desp.,
banh.,  hall, escr., 335
m² de constr., (necessi-
ta de reforma) - R$
1.000,00.
• Nova Tatuí (próx. Onda
Viva) – 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
lav.,ár.serv.cob. c/
disp., gar.p/ vários car-
ros (12x30) -
R$1.500,00.
• Centro  (Rua Humaitá)
- 3 quartos (1 suíte),
sala c/ sacada, coz.,
banh., ár. serv. cob.,
port. soc., gar. - R$
1.450,00.
• Centro (nova) - 2 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh.social, ár.de serv.,
quintal peq. e gar. - R$
1.550,00.
• Centro (próx. Sta
Casa) - 3 quartos, sala
gde., desp., copa, coz.,
lavab., 02 banh., gar.,
+1 quarto. c/ banh., ar.
serv., qut. - R$ 3.000,00.
(área coml.).
• Próx. a Sabesp (Rua
Rui Barbosa) - barracão
de 450 m² com salão e
2 banh. - R$ 4.000,00.

Oferta da Semana
• Venda - Jd. Thomas
Guedes - 2 quartos,
sala, coz., banh., ár.
serv., quint. e gar.,
(5x25) - R$ 150 mil.

Imobiliária com
22 anos de tradição
com Departamento

Jurídico
Especializado.

ALUGA
• Casa Jd. Manoel de
Abreu – R. Rubens Le-
mos da Conceição, 76 –
gar. +2 quartos – R$
850,00 mensais.
• Casa Dr. Laurindo – R.
Cel. Fernando Prestes,
341 – gar., 2 quartos, +1
quarto nos fundos – R$
1.000,00 mensais.
• Apto. Centro – R. Cô-
nego Demétrio, 451 – 2
quartos, 2 banhs., área
serv., s/ condomínio, p/
escr. Ou res. – R$

1.300,00 mensais .
• Casa Centro – R. Cône-
go Demétrio, 482 – 3 quar-
tos (1 suíte), +quarto nos
fundos, p/ escr. Ou res. –
R$ 1.500,00 mensais.
• Casa (próx. ao Cat Sesi)
– R. Joaquim Moreira, 65
– 2 quartos, gar. – R$
850,00 mensais .

VENDE
• Casa V. Bandeirantes –
R. Geraldo Enéas de Cam-
pos, 236 – R$ 160 mil.

• Casa Jd. Thomas
Guedes – R. Alberto
Soares, 220 (10x25) –
R$ 135 mil.
• Casa R. Lino Del Fiol,
595 (em frente à Praça
do Carroção, Av. Zilah
de Aquino) – 2 quartos (1
suíte), gar. – R$ 240
mil.
• Casa Av. Firmo V.
Camargo, 939 (8x30) – 3
quartos, gar., 2 cômodos,
2 banhs. – R$ 320 mil.

PABX: (15) 3251-4702

EXCURSÕES:
•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 Trindade/
Goiás (4 dias)
•Dia 9/8 – Expoflora em Holambra (abertura)
Informações com Iracema Miranda, fones: (15)
3259-4747 ou 9.9711-6913 e também 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

24/04 - Praia de Peruíbe (02 dias)
21/06 - Campos do Jordão
12/07 - Campinas (Passeio de Maria
Fumaça)
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*Consulte validade e condições na loja.

•PALIO FIRE ECON. CELEBRATION 1.0
Flex 2013 - Ar Cond. e Dir. Hid.
•UNO MILLE ECONOMY WAY 1.0 Flex
2013
•GOLF SPORTLINE 1.6 FLEX 2010
•NEW CIVIC LXS Flex 2010
•VOYAGE 1.0 Flex 2010 - Única Dona
•CELTA 1.0 4P Flex 2010 - Completo
•STRADA ADV. LOCKER 1.8 Flex 2010
•PUNTO 1.4 Flex 2010 - Completo
•DOBLO ADV. LOCKER 1.8 Flex 2009
•FIESTA SD 1.0 Flex 2008 - Completo
•CELTA 1.0 Flex 2007

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

VENDE
• Terreno V. Dr.
Laurindo  – 167 n², bem
localizado para comér-
cio – R$ 150 mil . Cód.
1.917.
• Casa Jd. Junqueira  –
4 quartos (1 suíte c/
closet e sacada), sala
ampla, coz., área de lazer
c/ piscina – R$ 1.750

mil . Cód. 1.921.
• Terreno Jd. Village  –
bom para comércio – R$
140 mil . Cód. 1.923.
• Ponto comercial Cen-
tro  – ponto bem localiza-
do em avenida – R$
2.500.000,00. Cód.
1.913.
• Casa Jd. Aeroporto  –
2 quartos, sala, coz.,

banh., lavanderia, quin-
tal no fundo e garagem
cob. – R$ 155 mil . Cód.
1.825.

ALUGA
• Sala comercial Cen-
tro  – R$ 1.500,00. Cód.
1.911.
• Casa Jd. Paulinea –
salas comerciais – R$
400,00. Cód. 1.924.

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.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

Campos (Bº. Santa Cruz).
Pronto p/ construção. Tra-
tar: (11) 9.9680-9666.

11/18/25/2

IDOSO ASSALTADO
NA RUA DO CRUZEIRO

Dia 10 de abril, 14h35, um homem de 72 anos foi vítima de
assalto em frente sua residência, na Rua do Cruzeiro, em Tatuí.
Ele estava sentado e apenas se locomove com um andador. Um
indivíduo pediu-lhe dinheiro e, ao tirar sua carteira, esta foi
arrebatada de sua mão. Populares socorreram a vítima e o
assaltante fugiu do local. O caso foi registrado no plantão do
delegado Paulo Cezar Tolentino.

PROFESSOR VÍTIMA DE
 DISPAROS EM RODOVIA

Dia 9 de abril, 21 horas, um professor residente em Boituva
foi vítima de disparos de arma de fogo quando trafegava com seu
veículo pela Rodovia SP-141 (Tatuí/Boituva). Segundo o bole-
tim, a vítima informa que outro veículo não o deixava passar e
neste momento houve os disparos contra ele. Ele conseguiu
chegar em sua residência e a queixa foi registrada no plantão
do delegado Paulo Cezar Tolentino.

FURTO DE VEÍCULO
 NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 10 de abril, 17h20, a proprietária de um Fiat Uno, placas
BTM-1488, compareceu ao plantão policial para registrar queixa
de furto de seu veículo. Ela conta que o Fiat estava estacionado
na Rua 13 de Maio. Enquanto se dirigiu a uma agência bancária,
nas imediações, ladrões furtaram o veículo. O caso foi registrado
no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

CONDUTOR DE MOTO
 MORRE EM ACIDENTE

Dia 10 de abril, 17h50, um acidente na Rodovia SP-141, na
entrada da Vila Angélica, provocou a morte de Elton Cristiano
Aguiar Ribeiro, 26 anos. Segundo consta, houve uma colisão
entre um Renault e sua motocicleta. A vítima chegou a ser
socorrida e morreu no pronto socorro. O boletim foi elaborado
no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

ASSALTO A TRANSEUNTE
 NO BAIRRO BOQUEIRÃO

Dia 11 de abril, 9 horas, um rapaz de 27 anos foi vítima de
assalto na Rua Teófilo Andrade Gama, no Bairro Boqueirão, em
Tatuí. A vítima foi abordada por seis rapazes. Eles o cercaram

e roubaram sua mochila, carteira e dinheiro.  O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

MORADORES
 ATACADOS POR ABELHAS

Dia 12 de abril, o Corpo de Bombeiros de Tatuí registrou um
caso de quatro pessoas atacadas por abelhas no Bairro Colina
Verde, em Tatuí. Consta que as abelhas tinham uma colméia
no telhado da casa e as vítimas foram encaminhadas ao pronto
socorro municipal.

GUAREÍ FICA COM APENAS
 UMA AGÊNCIA BANCÁRIA

Após ataques a caixas eletrônicos do Banco do Brasil, em
Guareí, a população conta apenas com uma agência bancária
no município. Os ataques a caixas eletrônicos estão se
tornando rotina nas pequenas cidades da região. O prefeito
Carlos Vieira, do município de Quadra, recusa a instalação de
caixas em sua cidade. Ele afirma que é para preservar a
segurança dos moradores.

VEÍCULO TOMBA
EM BURACO NA VIA PÚBLICA

Dia 13 de abril, Isamara Medeiros de Menezes compareceu
ao plantão policial para comunicar que seu Kia Cerato, placas
EYW-0330, tombou em um buraco na Rua Antonio Ferreira de
Albuquerque, em frente ao número 405, no Parque Gerbel, em
Tatuí. Ela informa que trafegava com seu veículo quando este
tombou em razão de um buraco na via pública. O fato ocorreu dia
1º de março e como houve danos, ela registrou a queixa através
do Boletim 1828/2015, no plantão do delegado José Luiz Silveira
Teixeira. A vítima é casada com o vice-prefeito Vicente Apareci-
do Menezes, que na sexta-feira (10), assumiu a Secretaria de
Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura. Portanto, o fato com
Isamara aconteceu antes da posse, quando o vice-prefeito
estava afastado da equipe do prefeito Manu.

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”, de
5 de janeiro de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.

EXPOSIÇÃO
Os leitores já foram ver a fazenda de animaes em miniatura

que o sr. Villa Nova está expondo na vitrine dos srs. Vanni & Cia.,
da antiga loja do Deraldo? É muito interessante e tem sido
visitadíssima. No próximo número, daremos uma relação de
todas as vitrinas.

DONATIVOS
Ao Asylo São Vicente de Paulo, foram feitos os seguintes

donativos: do sr. major Martiniano José Soares, 100$000; do sr.
Aristides Paes de Almeida, 40$000; do Bazar de Caridade, um
sacco de assucar crystal, um sacco de feijão, um sacco de arroz
limpo, quatro frangos e dois queijos.

SANTA CASA
Hoje, às 16 horas, deverá reunir-se o conjuncto social da

nossa Santa Casa de Misericórdia, para eleger a nova directoria.
Com referência ao edital por esta folha publicado em número
passado, procurou-nos o sr. José de Campos, vice-provedor,
para declarar que, se os demais membros da directoria resigna-
ram seus cargos, o mesmo, entretanto, não se dera com sua
pessoa.

BENÇAM DE IMAGENS
Com toda a solenidade, foram benzidas domingo passado,

na Igreja Matriz, as imagens de Santo Affonso e São Geraldo, e
bem assim o sacrário de bronze, havendo em seguida missa e
communhões geraes, sendo extraordinária a concorrência de
fiéis. Durante esse acto, fizeram-se ouvir o coro da igreja e a
banda musical Santa Cruz. Foram distribuídas expressivas lem-
branças não só desta solenidade, como também em
commemoração ao 4º anniversario do Parochiato do revmo.
Padre Canto.

PROMOTORIA PÚBLICA
Tendo o esforçado Promotor Público desta Comarca, dr. Raul

da Costa Barros, obtido vinte dias de licença, a contar de 16 de
dezembro próximo findo, foi nomeado para o substituir o advoga-
do sr. Paulo Sílvio Azevedo, nosso presado amigo e brilhante
collaborador.

MAIS MELHORAMENTOS
Estamos informados de que, no corrente anno, innumeros

melhoramentos vão ser feitos na cidade e no município pela
nossa Câmara e Prefeitura. Entre elles, está o apedregulhamento
da Avenida “Dr. Salles Gomes”, obra caríssima e que muito virá
contribuir para o embellezamento daquella artéria da cidade,
permittindo, assim, o tráfego normal e rápido de todos os
vehiculos.

Aluguel Residl. Vendas
Dr. Laurindo 2d $700,00 Casa c/ ponto com. $560 mil
R. Garcia I 2d $700,00 Jd. Mantovani 2d $330 mil
Apt. San Raphael 2d $700,00 Jd. Mantovani 3d $290 mil
M. de Abreu 1d $600,00 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

L O C A Ç Ã O  »  RESIDENCIAL
MONTE VERDE  SUÍTE + 2 DORMs. c/ armário,   coz. planej+fogão espaço
gourmet • R$ 2.000 + condomínio

CASAS  »  FINANCIÁVEIS
JARDIM PRIMAVERA   CASA NOVÍSSIMA 2 DORMs.,  salas/estar e jantar,
quintal com 31m², gar 2 v. • R$ 175 mil
RESID. DONATO FLORES     CASA 1 SUÍTE + 1 DORM.,  sala, coz. wc lavand
gar 2 v. • R$ 200 mil
DR LAURINDO   SOBRADO 220 m² •1 SUÍTE máster + 2 DORMs.,  2 cozinhas
gar 2 v. • VALOR ESPECIAL R$ 375 mil

APARTAMENTOS »  FINANCIÁVEIS
LANÇAMENTO VILLA VERDE RESIDENCIAL - DR. LAURINDO –
PRÓXIMO A PRAÇA AIRTON SENNA - PRÉDIO 12 aptos c/ ELEVADOR
SUÍTE +1 DORM., SALA COM VARANDA GOURMET  A PARTIR  R$ 275 mil

RESIDENZIALE GIUSEPPE  • 88 m² • 2º andar SUÍTE + 2 DORMs.. terraço
gourmet • gar. 2 vagas - R$ 200 mil À VISTA  e na entrega das chaves SALDO
R$ 271.391,30  - FINANCIÁVEL

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
RESERVA DOS YPÊS I  • liberado/construção LOTE esquina 294 m²  •
O F E R T A imperdível R$ 95 mil

COMPRAMOS SUA MOTO, PAGAMOS A VISTA.

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

CBR - 600F
• 2013 • Branca • Bx.
Km. • Com acessórios •
Único dono •R$
29.900,00.

CB 300 R
 LIMITADA

• 2014 • Branca • 1.000
IKm. • Entr. +R$ 364,90
mensais.

CRYPTON T115-ED
• Vermelha • 2013 • 5.590
Km. • Entr. +R$ 169,90
mensais.

FAN 150cc ESDI
• Preta • 2014 • Bx. Km.
• Entr. +R$ 233,90 men-
sais.

CG-150 ESD
• Vermelha • 2009 • 5.067
Km. • Raridade • Único
dono • Confira!!!


