
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

21/06 - Campos do Jordão
12/07 - Campinas (Passeio de
Maria Fumaça)
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VENDE:
• Terreno V. Dr.
Laurindo  – 167 m², bem
localizado para comér-
cio – R$ 150 mil . Cód.
1.917.
• Fazenda Itapetinin-
ga – fazenda c/ laranjas
– R$ 12.750.000,00.
Cód. 1.925.
• Terreno Jd. Village  –

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

coberta – R$ 155 mil .
Cód. 1.825.

ALUGA:
• Sala comercial Cen-
tro  – 2 quartos, sala,
coz., banh. e garagem p/
2 carros – R$ 800,00.
Cód. 1.912.
• 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

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

ASSALTO A MOTORISTA
 NA VILA ANGÉLICA

Dia 14 de abril, 23h30, um motorista de caminhão foi vítima
de assalto no KM 32 da Rodovia SP-141 (Tatuí/Cesário Lange),
na entrada da Vila Angélica. Segundo consta, ele dirigia um
caminhão Volkswagen, placas BTS-1257. Ao passar em uma
“lombada”, um indivíduo, com uma arma na mão, subiu no
estribo e o obrigou a parar o veículo. O motorista e um ajudante
foram colocados em um Gol. O caso foi desvendado pela
Polícia Rodoviária e uma pessoa foi presa em flagrante pela
delegada Rafaela Valério de Melo.

FURTO DE MOTOCICLETA
 NO BAIRRO SANTA CRUZ

Dia 16 de abril, 12 horas, ladrões furtaram uma motocicleta
Honda CG 125, placa BXX-1314. A proprietária do veiculo estava
em uma manicure na Rua Capitão João Cidade, no Bairro Santa
Cruz. Ao sair deparou com o furto de sua moto e comunicou o
fato no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

ASSALTO NO
JARDIM SÃO PAULO

Dia 13 de abril, 15h30, um encarregado administrativo foi
vítima de assalto quando transportava um malote de dinheiro e
cheques de sua empresa. Segundo consta, ele foi interceptado
por dois motociclistas na Rua Simeão Sobral, no Jardim São
Paulo. A dupla ameaçou a vítima e roubou o malote. O caso foi
registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

MORTE EM ACIDENTE NA
 ESTRADA TATUÍ/CAPELA DO ALTO

Dia 18 de abril, 3h20, a enfermeira Sueli de Fátima Alves, 44
anos, se envolveu em um acidente com seu Pólo e morreu
quatro horas depois no pronto socorro de Tatuí. O acidente
ocorreu na Rodovia SP-141 (Tatuí/Capela do Alto), em frente ao
Distrito Industrial. O caso foi registrado no plantão do delegado
José Luiz Silveira Teixeira.

MOTORISTA ASSALTADO EM
 SEMÁFORO NA RUA 11 DE AGOSTO

Dia 14 de abril, 22 horas, um motorista de 24 anos foi
assaltado quando parou em um semáforo próximo ao número
1.110 da Rua 11 de Agosto. Segundo consta, dois indivíduos,
ocupando uma motocicleta, o ameaçaram e o obrigaram a

entregar seu celular. O caso foi registrado no plantão do delegado
Hélio Momberg de Camargo.

MAIS ASSALTO EM
 VIA PÚBLICA DE TATUÍ

Dia 14 de abril, 20h50, um pedreiro de 53 anos registrou
queixa de assalto na Delegacia de Polícia de Tatuí. Ele conta que
estava com sua motocicleta Honda Falcon, placa DVV-3150,
parado na Rua São Francisco. Neste instante, foi abordado por
dois indivíduos ocupando uma motocicleta e com o rosto coberto
com capacetes. A dupla o obrigou a entregar sua moto e o caso
foi registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTO NO CENTRO DE TATUÍ
Dia 13 de abril, 15h30, um auxiliar de produção de 23 anos foi

assaltado por ocupantes de uma motocicleta. O fato ocorreu na
Rua 15 de Novembro, esquina com a Capitão Lisboa, próximo a
duas agências bancárias. A dupla ameaçou a vítima e a obrigou
a entregar um envelope que estava em sua mão. Segundo
consta, o envelope continha apenas alguns documentos e um
livro de mão com orações. O caso foi registrado no plantão do
delegado Paulo Cezar Tolentino.

QUADRILHA RENDE VIGILANTES
 E ESTOURA CAIXA AUTOMÁTICO

No sábado (18), cinco homens estouraram um caixa eletrô-
nico no Campo de Provas da Ford,  na Rodovia Antônio Romano
Schincariol (SP-127), em Tatuí. De acordo com informações da
Polícia Civil, os suspeitos estavam armados, renderam os cinco
vigilantes e atingiram um deles com golpes de revólver na cabeça.
A quadrilha usou explosivos para explodir o caixa, que ficou
danificado. Porém, o grupo não conseguiu levar o dinheiro do
equipamento, segundo a polícia. Todos estavam encapuzados e
fugiram logo após o ataque. Em seguida, as vítimas, que não
ficaram feridas, conseguiram acionar a PM. A Perícia Técnica
esteve no local. Os policiais fizeram buscas pela região, mas
ninguém foi preso.

HOMEM FICA FERIDO APÓS
 BATER CARRO EM POSTE NA SP-141

Na segunda-feira (20), durante a madrugada, um rapaz ficou
ferido depois de colidir o carro em um poste na Rodovia Maria
Batista Mori (SP-141), em Tatuí. Segundo informações do Corpo
de Bombeiros, apesar do acidente, a vítima caminhou alguns
metros e pediu ajuda. Outra pessoa que passava pelo trecho

acionou os bombeiros e o homem foi socorrido com ferimentos
leves e encaminhado ao pronto socorro e  passa bem.

APARTAMENTO PEGA FOGO
 NO PARQUE SAN RAPHAEL

Dia 17 de abril, no período da tarde, um apartamento ficou
totalmente destruído após incêndio em um conjunto habitacional
no Parque São Raphael. O Corpo de Bombeiros informa que
não havia nenhum morador no apartamento no momento do
incêndio. A perícia irá investigar as causas do acidente.

CADELA MORRE
 PICADA POR ABELHAS

No domingo (12), uma cachorra morreu depois de ser atacada
por abelhas. O animal foi picado principalmente na região dos
olhos dentro da casa onde vivia, em Tatuí. Uma mulher e o
marido, ambos de 56 anos, foram hospitalizados ao tentar
socorrer a cachorra e outro cão de estimação. A cadela foi
atacada no canil que fica nos fundos da casa, no Bairro Colina
Verde. No local são criados outros quatro cães, mas apenas a
cadela e um pitbull foram picados pelas abelhas - o outro cão está
bem. Uma colmeia estava no telhado nos fundos da casa.

HOMEM É PRESO AO TENTAR MATAR
 EX COM FACA EM CESÁRIO LANGE

Na quinta-feira (16), um homem de 36 anos foi preso por
tentativa de homicídio em Cesário Lange, informa a Polícia
Militar. A corporação divulgou a ocorrência apenas nesta sexta-
feira (17). O crime ocorreu na Vila Brasil. A vítima, uma jovem
de 19 anos, contou que o ex-marido correu atrás dela armado
com uma faca para matá-la. O suspeito foi encontrado caído na
entrada de uma oficina mecânica, embriagado. O homem havia
sido desarmado por vizinhos. Durante a ação, o suspeito
machucou a cabeça, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), levado ao hospital e, em seguida,
encaminhado à delegacia. Ele deve responder pelo crime de
tentativa de homicídio.

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 150-ESDJ
• Vermelha • 2015 • 4.000
Km. • entr. + R$ 237,90
mensais.

FAN 125-ESD
• Preta • 2014 • Bx. Km.
• Licenc. 2015 • R$
6.200,00.

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S
ROSA GARCIA 1  R. Mário Vieira, 112  -   2 DORMs. interno e externo  sala
coz wc gar 3 v • R$ 700
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288  -   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.300
DR. LAURINDO  sobrado SUÍTE máster + 2 DORMs. c/ armários escrit. 2 coz.
planej. gar 2 vagas • R$ 1.600
MANOEL DE ABREU  sobrado SUÍTE+ 2 DORMs. c/ ar condic sala/lavabo
coz./desp. espaço gourmet • R$ 2.000
MONTE VERDE  SUÍTE + 2 DORMs. c/ armário,  coz planej+fogão espaço
gourmet • R$ 2.300 + condomínio

C A S A S  »   FINANCIÁVEIS
JARDIM PRIMAVERA  CASA NOVÍSSIMA 2 DORMs.,  salas/estar e jantar
quintal com 31m²  gar 2 v. • R$ 175 mil
DR LAURINDO  • CASA 3 DORMITÓRIOS,  sala, coz./copa, área de serviço
c/ wc OPORTUNIDADE R$ 220 mil

T E R R E N O S  »  OPÇÕES a partir de R$ 60 mil
RESERVA DOS YPÊS 1 • LOTE esquina 294 m² • R$ 95 mil + 9 parc. R$
2.038,00


