
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:
• Casa Jd. São Conrado
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e gar. – R$ 190
mil . Cód. 1.997.
• Casa Jd. São
Conrado  – 2 quartos,
sala, coz., banh.,
lavand. e garagem – R$
180 mil . Cód. 1.996.

• Sítio Guaxingu –
20.000 m² com granja
para 20.000 frangos – R$
460 mil . Cód. 1.995.
• Terreno Reserva dos
Ypês  – 175 m² - R$ 100
mil . Cód. 1.988.

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

e garagem – R$ 950,00.
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. Thomaz 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

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.

MENOR VÍTIMA DE FURTO NO
 CENTRO DE TATUÍ

Dia 13 de junho, 12h30, um estudante de 13 anos foi vítima
de furto na Rua Prudente de Moraes, próximo à Rua Tamandaré,
em Tatuí. A vítima informou à polícia que foi fazer compras em
um supermercado quando um desconhecido furtou seu celular.
O caso foi registrado no plantão do delegado Paulo Cezar
Tolentino.

IDOSA VÍTIMA
 DE ESTELIONATO

Dia 15 de junho, uma mulher, representando uma idosa de
83 anos, compareceu ao plantão policial para registrar queixa
de estelionato. Ela movimenta a aposentadoria da idosa e
recebeu uma mensagem que a conta bancária havia sido
bloqueada por medida de segurança. Ao comparecer na agên-
cia foi constatado que um estelionatário havia feito quatro
saques no valor de R$ 300,00 em curto período. O caso foi
registrado como estelionato pelo delegado Paulo Cezar
Tolentino.

ASSALTO A  MOTORISTA
 NA VILA DR. LAURINDO

Dia 15 de junho, 20 horas, um motorista foi vítima de assalto
quando transitava com um caminhão Mercedes Benz pela Rua
Chiquinha Rodrigues, na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí. Assaltan-
tes o interceptaram na via pública e sob a mira de um revólver
a vítima entregou sua carteira e celular aos marginais. O caso
foi registrado no plantão do delegado Emanuel dos Santos
Françani.

INFORMAÇÃO POR E-MAIL
 EVITA FRAUDE EM CARTÃO

Dia 14 de junho, um rapaz de 26 anos conseguiu que não se
consumasse uma fraude após receber uma informação por e-
mail de uma compra efetuada com um cartão de crédito
fraudado. Segundo consta, um estelionatário adquiriu um
aparelho celular no valor de R$ 1.356,39 no supermercado
Extra. O endereço para entrega do aparelho era Goiânia. A
vítima, ao perceber que se tratava de uma  fraude, entrou em
contato com a loja e conseguiu cancelar a entrega do aparelho.
A compra foi efetuada com um cartão de crédito fraudado e o
caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira
Teixeira.

PROFESSORA QUEIXA-SE DE
 OFENSA PELO FACEBOOK

Dia 13 de junho, uma professora da rede municipal de ensino
de Tatuí compareceu ao plantão policial e comunicou ter
recebido ofensas com palavras de baixo calão através do
facebook. O suposto autor das injúrias é um aluno. Ao tomar
conhecimento de que o caso seria comunicado à polícia, passou
a fazer mais provocações e indagou: “cadê a polícia?”. O caso
foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.
No boletim consta como solução para o caso o encaminhamento
do autor à Febem/Vara da Infância e da Juventude.

MORTE NA ZONA
 RURAL DE TATUÍ

Dia 15 de junho, a Polícia Civil de Tatuí registrou a morte de
Éderson Vieira de Silva, 30 anos, em uma propriedade rural na
Rodovia SP-127. Segundo consta, a vítima foi encontrada
morta em cima de uma máquina carregadeira de cana. Solda-
dos do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e o
delegado José Luiz Silveira Teixeira determinou uma investiga-
ção para apurar a causa da morte do jovem.

POLÍCIA MILITAR DETÉM
 SUSPEITO DE FALSIFICAR CARTÕES

Dia 12 de junho, 14 horas, em uma operação comandada
pelo capitão Cleber Vieira Pinto, a Polícia Militar deteve um
indivíduo de 48 anos, suspeito de falsificar cartões de crédito
e de posse de uma arma de fogo. Segundo consta, a operação
policial ocorreu no Jardim São Paulo, bairro nobre de Tatuí. Os
agentes encontraram na residência uma máquina para captar
dados de cartões de crédito (chupa-cabra), máquina de
clonagem de cartões, cartões já preenchidos e centenas de
cartões de crédito em branco. O caso foi registrado no plantão
do delegado José Luiz Silveira Teixeira. A autoridade policial
determinou a prisão do indiciado em flagrante por falsificação
e posse ilegal de arma.

POLICIAIS MILITARES
 DETÉM AUTOR DE ROUBO

Dia 10 de junho, 10h25, policiais militares conseguiram
deter dois indivíduos, suspeitos da prática de um roubo na Rua
7 de Abril, região central de Tatuí. Uma estudante de 13 anos
foi abordada na via pública e obrigada a entregar seu celular aos
assaltantes. Os adolescentes foram encaminhados à Vara da
Infância e Juventude pelo delegado José Luiz Silveira Teixeira.

DETRAN/SP ALERTA PARA
GOLPE DE MULTAS DE TRÂNSITO

O Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo
(Detran.SP) alerta a popula-
ção para um golpe relacionado
a multas de trânsito que está
sendo aplicado por meio de
falsos boletos bancários.

O crime consiste em foto-
grafar veículos que estão trafe-
gando em uma determinada
via. De posse do número da
placa, os criminosos produ-
zem um falso boleto de paga-
mento de multa e o enviam ao
proprietário do automóvel. Nes-
se suposto boleto está incluso
o número de uma conta bancá-
ria na qual será efetuado o
depósito do pagamento.

O Detran.SP recomenda aos
motoristas que consultem o por-
tal detran.sp.gov.br para verifi-
car, por meio do número da
placa e Renavam (Registro Na-
cional de Veículo Automotor),
se há de fato algum registro de
infração de trânsito. Caso o boleto
indique outro órgão autuador -
como as prefeituras, o Departa-
mento de Estradas e Rodagem
(DER) e a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) - é importante
fazer pesquisas também nos
sites desses departamentos. Os
débitos de veículos também po-
dem ser pesquisados no site da
Secretaria Estadual da Fazen-
da (www.fazenda.sp.gov.br).

O condutor deve ficar aten-
to, pois sempre que uma infra-
ção é registrada ao veículo,
primeiro é enviada ao proprie-
tário uma notificação de autua-
ção, com campo para indica-
ção de condutor. Somente após
o prazo para a indicação será
encaminhada a notificação de
penalidade, que é o boleto para
pagamento da infração de trân-
sito cometida.

Entre os boletos falsos que
estão circulando é menciona-
do no cabeçalho da multa o
Sistema de Controle de Multas

Antes de efetuar o pagamento da
notificação de penalidade, o
proprietário deve consultar no
portal do Detran.SP as infrações
de trânsito registradas para o
veículo .

(SISCOM). Esse sistema não
existe. Na notificação de pena-
lidade do Detran.SP consta o
brasão do Estado de São Pau-
lo, menção à Secretaria da
Fazenda e a sigla MILT (Multa
por Infração à Legislação de
Trânsito).

Cabe lembrar que o Departa-
mento Estadual de Trânsito de
São Paulo não multa por meio
de radares, pois não opera esse
tipo de equipamento, de respon-
sabilidade exclusiva das prefei-
turas, no perímetro urbano, e
dos órgãos rodoviários. Desta
forma, nenhuma notificação do
Detran.SP é apresentada com
imagens do veículo.

Outro detalhe importante a
ser observado: as multas cujo
órgão autuador é o Detran.SP
 podem ser pagas sem neces-
sidade de boleto, bastando in-
formar o Renavam do veículo
em qualquer instituição bancá-
ria credenciada, por meio da
internet, caixas eletrônicos e
agências.  

Ouvidoria  – Os cidadãos
que receberem boletos falsos
em nome do Departamento Es-
tadual de Trânsito de São Pau-
lo (Detran.SP) devem acionar
a Ouvidoria - Acesso pelo
portal detran.sp.gov.br, na área
de “Atendimento” – enviando
todas as informações com de-
talhes para investigação.

Aluguel J. Alvorada $1.800,00
Residencial Vendas
V. Esperança 1d $650,00 Imóveis
R. Garcia I 3d $650,00 Centro 2d  $300 mil
M. de Abreu 1d $600,00 Zilah de Aquino 2d $300 mil
J. Wanderley 1d $500,00 V. Minghini 2d $250 mil
Aluguel Comercial J. Aeroporto 2d $155 mil
J. Wanderley $1.500,00 J. Helena 2d $130 mil

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.

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

*Mediante avaliação

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

KAWASAKI NINJA 300
• 2013 • Verde • 6.000
Km. • R$ 16.490,00.

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 11 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 MANTOVANI • 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

VENDE:
• Boqueirão  – 3 cômo-
dos – R$ 82 mil.
• Pq. San Raphael  –
casa nova c/ 2 dorms. –
R$ 180 mil.
• Andréa Ville II – 2
dorms. – R$ 190 mil.

• V. Dr. Laurindo  – 2
dormitórios – R$ 200 mil.
• Cecap  – 2 dorms. – R$
250 mil.
• Jd. Primavera  – 3 cô-
modos – R$ 65 mil.

ALUGUEL:
• San Raphael  – 2 dorms.

– R$ 700,00
• V. Dr. Laurindo  – 2
dormitór ios  – R$
800,00
• Centro – 2 dormitórios
+ 1 suíte – R$ 2.500,00
• Centro  – sala comer-
cial – R$ 1.300,00

VENDO:
• Lotes 27 e 31, Q. E, Reserva dos Ypês I (R.
Principal) – 175 m² cada – R$ 95 mil cada.
• Lote com 500 m², no Jd. Santa Rita – c/ projeto
aprovado para construção de 3 casas – R$ 145 mil.
• Dois ½ lotes planos, murados, no Jd. Thomaz
Guedes, somente vende os dois (157,76, esquina
e 137,34 ld. da esquina) – R$ 84 mil.
• Chácara B. Americana – 911 m², plana e sem
benfeitorias, ótima localização – R$ 50 mil.
• Casas financiadas pela Caixa – Jd. Santa Rita e
Thomaz Guedes (Minha Casa Minha Vida).
• Dois ½ lotes Jd. Santa Rita, R. Benedito Nunes,
p/ construção de ponto comercial (esq. 157,75 m²)
– R$ 65 mil. (do ld. esq. 149,85 m²) – R$ 60 mil.

Fones: (15) 9.9616-7147 – 3251-8233 –
3251-3293 - Av. Cel. Firmo Vieira de

Camargo, 572 – Tatuí


