
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

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.
• Casa Centro – R. Cô-
nego Demétrio, 482 – 3
quartos (1 suíte), +quar-
to 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
• Lote no Condomínio
Ecopark   com 990 m².
Preço R$ 90.000,00 .Óti-
ma localização, próximo
ao lago.
• 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

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 Jd. Santa
Cruz  – 210 m² - R$ 120
mil . Cód. 1.982.
• Casa Jd. Village – 2
quartos, sala, coz.,
banh., lavand. e gar. –
R$ 400 mil . Cód. 1.976.
• Casa Jd. Santa Cruz
– 2 quartos (1 suíte),

sala, coz., área serv.,
gar. p/ 3 carros e 2 ba-
nheiros – R$ 270 mil .
Cód. 1.966.
• Terreno Vale da Lua –
906,58 m² - R$ 200 mil .
Cód. 1.964.

ALUGA:
• Casa Jd. Ternura – 3
quartos, sala, coz., banh.

e gar. – R$ 1.000,00.
Cód. 1.970.
• Casa V. Dr. Laurindo
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
850,00. Cód. 1.968.
• Barracão Nova Tatuí
– com escritório, cozi-
nha e banheiro – R$
2.500,00. Cód. 1.955.

CASAS
• Jd. Thomas Guedes  -
2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv.., quint.
e gar., (5x25) - R$ 150
mil.
• Apto. 1º andar  - Cond.
Pq. Toledo (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., gar.,
2 áreas de lazer c/ chur.,
playg., estac. p/ visitas
- R$ 175 mil.
• Jd. Palmira  - 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., gar., quit.,
(05x25) - R$ 180 mil.
• Fund.M.Guedes  - p.
inf.: gar.; sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
área serv. cob. c/chur.
Parte sup.: 2 quartos,
banh. e sacada na fren-
te (5x30) R$180 mil .
Aceita financiamento.
• V. Menezes (Centro -
R. Mal. Deodoro da Fon-
seca) - 2 quartos, sala,
coz., banh., área serv.
c/ banh.,  quit.,  desp.,
+1 coz., garg. p/ 4 car.,
(10x25) - R$ 280 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
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,
área serv. cob., garg. p/
2 car. c/ portão autom.,
churr. c/ pia coberta
(6x25) - R$ 330 mil ou
Aluga: R$ 1.300,00.
• Jd. Ordália  (aquece-
dor solar) - 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. planj.,
banh., área serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar. p/ 2 car. c/
portão autom. (7x25)
(111,80 constr.) - R$
350 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), área
serv., dispensa, chur.c/
balcão,pia e quintal
peq.(7x33) - R$ 420 mil.
• V. Esperança (Rua prin-
cipal próx. a feira-livre) -
2 salões comerciais (exi-
ge alguma reforma) sa-
lão com escr., hall. banh.
dispensa; 153.85m² de
constr. - R$ 230.000,00 e
outro de 182.00m² de
constr. - R$250.000,00.
• Junqueira  - 4 quartos
(1 suíte c/ banheira e
outro c/ armário emb.),
sala gde., coz., banh.
soc., desp., +2 cômodos
no fundo, gar. p/4 car.,
(10x30) - R$ 500 mil.
• Santa Marta  (R. São
Carlos) - 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
área serv., esp. p/ gar.,
+1 quarto, sala, coz.,
banh. em fase de constr.
nos fds., (12,5x26,5) -
R$ 580 mil.
• Bosque Junqueira -
part. sup.: 3 quartos (1
suíte c/ sacada e 2 quar-
tos c/ arm. emb.), com
sala de TV., P. inf.: sala
gde., coz. gde. c/ gabine-
te, desp., área serv. cob.,
banh. soc., quit. c/ pisc.
4x7, churr. c/ pia, balcão
e banh., gar., (450 m²) -
R$ 600 mil

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 ml.
• 175,00 m² - Reserva
dos Ypes 2  - R$ 80 mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 2  (parte alta) - R$ 83
mil.
• 360 m² (12x30) - Res.
Astória  - R$ 90 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• Lot. Fechado Monte
Verde  - R$ 210 mil.
• 450 m² - Bosque do
Junqueira - R$ 230 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  (lindo lote) -
R$ 380 mil.
• 788 m² - Nova Tatuí
(esq. em frente com Onda

Viva) - R$ 550 mil.
Imóveis Comerciais

• Jd. Ternura  (casa
antiga) - 615 m², terreno
coml., ótima localização,
de esquina, R. Bento
Quintino de Oliveira - R$
450 mil.
• Centro (R. Mal.
Floriano Peixoto) - esq.
c/ a marginal (6.380,m²)
- R$ 3.200.000,00.
Alugueis - Barracões
• V. Esperança  (barra-
cão, rua principal próx. a
feira-livre) - salão,
desp., banh.,  hall, escr.,
335m² de constr., (ne-
cessita de reforma) - R$
1.000,00.

Alugueis - Casas
• Jd. Rosa Garcia I - 1
quarto, sala, coz.,banh.
social, ár.serv. cob,
qut., esp. p/ gar. (5x25)
- R$ 550,00.
• Centro  - p. inf.: sala,
coz., banh., quarto. P.
sup: quarto e terraço -
R$ 680,00.
• Jd. Lírio  - quarto, sala,
coz., banh., área serv.,
gar. P. sup.: quarto,
saleta, banh., (5x25) -
R$ 790,00.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, área
serv cob., quit, gar 2
carros (7x28) - R$
900,00.
• Pq. Sta. Maria - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. amer., banh., área
serv. c/ banh., quit. c/
chur. c/ pia., gar. 2 car.
c/ port. autom. (6,5x25)
- R$1.380,00.
• Centro (R. Humaitá) -
3 quartos (1 suíte), sala
c/ sacada, coz., banh.,
área serv. cob., port.
Soc., gar. - R$ 1.450,00.
• Centro (R. Santa
Cruz) - 2 quartos, sala,
coz., banh., área serv.,
gar. - R$ 1.500,00.

Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

SALAS COMERCIAIS
Tratar fones:

(15) 3251-2993,
(11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.

ALUGAM-SE

*Consulte validade e condições na loja.

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

UNO MILLE ECONOMY WAY 1.0 Flex
2013
CELTA LS 1.0 Flex 2012
FOX G2 TREND 1.0 Flex 2011
CLASSIC LS 1.0 Flex 2012 – Único
Dono
GOLF SPORTLINE 1.6 Flex 2010
NEW CIVIC LXS Flex 2010
CELTA 1.0 4P Flex 2010 - Completo
STRADA ADV. LOCKER 1.8 Flex 2010
FIESTA HATCH 1.6 Flex 2010 - Com-
pleta
CELTA SPIRIT 1.0 Flex 2007
GOL G3 CITY 1.0 2005
PALIO FIRE 1.0 2004

Aluguel J. Alvorada $1.800,00
Residencial Vendas
V. Esperança 1d $650,00 de Imóveis
R. Garcia I 3d $650,00 Centro 2d  $300 mil 
R. Garcia I 2d $550,00 Zilah de Aquino 2d -
J. Wanderley 1d $500,00 $300 mil
Aluguel V. Minghini 2d $250 mil  
Comercial J. Aeroporto 2d $155 mil
J. Wanderley $1.500,00 J. Helena 2d $130 mil

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

6/13/20/4

EXCURSÕES:
•Dia 18/7 – Aparecida
(bate e volta)
•Dia 14/8 – Poços de
Caldas (3 dias)
•Dia 28/8 – Santuário
Divino Pai Eterno
(Goiás – 4 dias)
•Dia 27/9 – Encerra-
mento da Expoflora em
Holambra
•Dia 7/10 – Oktoberfest
em Santa Catarina (6
dias – Blumenau,
Brusque, Nova Trento
e Beto Carrero)
•Dia 13/11 – Aparecida
(2 dias)
•Dia 27/11 – Serra Negra
(3 dias – Jacutinga)
•Dia 4/12 – Termas dos
Laranjais (4 dias)
•Dia 29/12 – Reveillon
em Santa Catarina (7
dias – Balneário
Camboriú, hotel 5 es-
trelas.
Informações com Ira-
cema Miranda – fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913.

ASSALTO NO
 CENTRO DE TATUÍ

Dia 6 de junho, 19h30, um pintor de 56 anos foi assaltado na
Rua Coronel Lúcio Seabra, região central de Tatuí. Segundo
consta, a vítima estava na porta de um hotel quando foi
surpreendido por dois assaltantes. Sob ameaça de uma arma
de fogo o pintor entregou sua carteira aos marginais. O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

LADRÕES LEVAM R$ 20 MIL
 EM JÓIAS DE RESIDÊNCIA

Dia 6 de junho, o proprietário de uma residência na Rua
Santo Antonio, após ausentar-se de sua casa por um período
de quatro dias, teve uma desagradável surpresa ao retornar. A
vítima encontrou a casa com a grade e vitrô da janela arromba-
dos e os ladrões levaram jóias avaliadas em R$ 20 mil e R$
700,00 em dinheiro. O registro foi no plantão do delegado Hélio
Momberg de Camargo.

GOLPE DE ESTELIONATO
 COM CARTÃO DE CRÉDITO

Dia 7 de junho, uma empresária de 34 anos compareceu à
Delegacia de Polícia de Tatuí para registrar queixa de estelionato.
A vítima informa que seu cartão de crédito foi utilizado
indevidamente e o estelionatário sacou diversas importâncias
de sua conta bancária totalizando R$ 1700,00. A vítima apre-
sentou o extrato ao delegado Hélio Momberg de Camargo e
disse à autoridade policial que seu cartão estava extraviado e
somente ela o utiliza em suas compras.

MORTE EM
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Dia 7 de junho, 20h50, o caseiro Argemiro Pedroso, 70 anos,
morreu em um acidente ocorrido no KM 33 da Rodovia Tatuí/
Cesário Lange. Segundo consta do boletim, a vítima estava no
meio da pista e foi atropelada por um veículo. Argemiro chegou
a ser socorrido pelo carro resgate do Corpo de Bombeiros e
morreu no pronto socorro municipal de Tatuí. O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTO TERMINA
EM PRISÃO

Dia 6 de junho, 15h15, policiais militares detiveram um rapaz
de 18 anos e o encaminharam à Delegacia de Polícia de Tatuí.
Segundo consta, o autor é suspeito da prática de um assalto
a um estabelecimento comercial na Avenida das Mangueiras,
em Tatuí. Para a prática do crime o indiciado utilizou um revólver

e a polícia conseguiu recuperar um celular, produto do roubo.
O caso foi registrado no plantão da delegada Rafaela Valério de
Melo.

CONTINUAM FURTOS
 DE CARTEIRAS EM LOJAS

Dia 3 de junho, a Polícia Civil registrou mais um furto de
carteira ocorrido em loja de Tatuí. Desta vez a vítima foi uma
mulher de 63 anos. Ela informou à delegada Rafaela Valério de
Melo que esteve em dois estabelecimentos comerciais. No
segundo, um supermercado, ela foi pagar a conta e deu pela
falta de sua carteira com dinheiro e documentos. Estes casos
ocorrem com frequência na região central de Tatuí. Os ladrões
aproveitam um momento de distração das vítimas e furtam
carteiras de dentro de suas bolsas.

ASSALTO NA
 VILA DR. LAURINDO

Dia 8 de junho, dois assaltantes, armados com uma faca,
invadiram um estabelecimento comercial na Vila Dr. Laurindo
e roubaram R$ 120,00 que estava no caixa. A Polícia Militar foi
acionada e seus agentes conseguiram deter um dos envolvidos
no assalto. O autor confessou o crime ao delegado José Luiz
Silveira Teixeira e apontou o nome de seu comparsa na prática
do crime.

APOSENTADO VÍTIMA
 DE ESTELIONATO

Dia 8 de junho, um aposentado de 64 anos foi vítima de
estelionato e informou o fato na Delegacia de Polícia de
Tatuí. Ele conta que ao sacar sua aposentadoria deparou
com falta de dinheiro. Ao conferir na instituição bancária
constatou que estelionatários fizeram empréstimo consig-
nado em seu nome no valor de R$ 4.350,00 a ser pago em
72 parcelas de R$ 116,77. A vítima disse ao delegado José
Luiz Silveira que tal empréstimo não foi feito com sua
autorização.

ASSALTO EM RUA
 CENTRAL DE TATUÍ

Dia 8 de junho, 15h50. um rapaz de 17 anos foi vítima de
assalto quando transitava pela Rua Coronel Lúcio Seabra,
região central de Tatuí. A vítima transportava uma sacola com
R$ 7.926,00 de sua empresa para depositar em um banco. Um
assaltante armado o abordou e o obrigou a entregar o dinheiro.
O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira
Teixeira.

TUDO PARA PISCINA NA PAVANELLI
Além da tradicional linha de

materiais de construção, acaba-
mento e cozinhas moduladas, a
Pavanelli Materiais Para Cons-
trução oferece todos os produ-
tos da GENCO, que você precisa
para manter sua piscina. A loja
fica na Avenida Salles Gomes,
195, Tatuí. Fone: (15) 3251-1365.

O BEKO

CB 300-R
• 2015 • Preta • 720 Km.
• R$ 13.900,00.

CBR-600F
• 2013 • Branca • R$
28.900,00.

BRÓS 150-ESD
• 2014 • Preta • Bx. Km. •
R$ 9.200,00.

XRE-300
• 2014 • Preta • Bx. Km. •
R$ 13.900,00.

XJ 6
• 2012 • Preta • 8.000
Km. • R$ 23.900,00.

BIZ-125
• 2006 • Prata • Bx. Km.
• R$ 3.900,00.

*Mediante avaliação

QUER VENDER SUA MOTO? NOS
COMPRAMOS E PAGAMOS A VISTA.

Ferrari Racing Red foi criado
para homens que gostam de
inovação, velocidade e
adrenalina. Contém notas de li-
mão, madeira teak, frésia, maçã
verde e flor de laranjeira. Com o
Ferrari Racing Red você conhe-
ce a poderosa sensação em di-
rigir a última tecnologia em evo-
lução e design! Aproveite e pre-
senteie seu amor com o lança-
mento da Ferrari. Este e outros
perfumes importados você en-
contra em O Beko, Perfumes e

Cosméticos Importados. Rua
Coronel Aureliano de Camargo,
455. Fone: 3251-9696.

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL  e  R E S I D E N C I A I S
JD PRIMAVERA  R. Darmácio Amaral, 156   2 DORMs.,   sala, coz.,  wc.,
gar 1 v • R$ 520 (incluso IPTU)
ROSA GARCIA 1  R. Mário Vieira, 112    2 DORMs. interno e externo,   sala,
coz., wc, gar 3 v • R$ 550
CENTRO sobre loja • Rua XI de agosto   1 SALA  40 m²  com banheiro • s/
garagem • R$ 700
DR LAURINDO  R. Licínio A. da Cruz, 288  -   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.200
MANOEL DE ABREU  sobrado SUÍTE+ 2 DORMs.  c/ ar condic  sala/lavabo
coz./desp. espaço gourmet • R$ 1.800

T E R R E N O S  »  OPÇÕES a partir de R$ 60 mil
JARDIM MANTOVANNI  • LOTE  217 m²   esquina  • próximo área de lazer •
R$ 95 mil
RESIDENCIAL VILLAGE   • LOTE  206 m²    esquina  • próximo Escola
Adventista • R$ 100 mil

C A S A S  »   FINANCIÁVEIS – CONSULTE OUTRAS OPÇÕES
DR LAURINDO  R. Nhô Quim Marques, 280   3 DORMs., sala coz./copa
lavand. + wc OPORTUNIDADE R$ 230 mil

No dia 01 de junho, os alu-
nos do Curso de Administração
da Faculdade Santa Bárbara, de
Tatuí, estiveram na unidade pro-
dutiva da Natura em Cajamar-
SP, juntamente com os profes-
sores do curso Regiane Cardo-
so de Oliveira e Maria Luisa
Moreira Monteiro Mariano. A visi-
ta técnica foi monitorada por pro-
fissionais da Natura, que apre-
sentaram a história da empresa
e seus produtos. Os alunos tam-
bém conheceram as três fábri-
cas contidas no complexo in-
dustrial, e tiveram contato com o
armazém vertical (estoque) de
matérias-primas, e com o incrí-
vel sistema de picking (separa-
ção de pedidos) e alameda de
serviços. O curso de administra-

FAESB VISITA A NATURA

ção da FAESB tem duração de
quatro anos, o vestibular para
ingresso acontece no final de
cada ano e o Curso é reconheci-
do pelo MEC e pela comunidade
Tatuiana. Mais informações po-
dem ser obtidas no site
www.faesb.edu.br ou pelo fone:
3259-3838


