
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: CASAS
• Casa  B. S. Judas Ta-
deu- 2 q/banh.sala/coz.+
gar.-Rua Francelino So-
ares, 228 -R$ 700,00
• Jd. Manoel de Abreu –
R. Rubens Lemos da
Conceição,76 – c/
gar.+02 q. (1 suite) - R$
850,00.
• Dr.Laurindo –R.Cel
Fernando Prestes,341 –
c/gar.+02q.+1q.nos fun-
dos - R$ 1.000,00.
• Centro R.Cônego

Demétrio,482 –c/03q.
+2banhs+área de serv.- p/
escr. ou res.-R$ 1.500,00.
• Próx.CAT SESI-
R.Joaquim Moreira,65 –
c/2q.+gar. - R$ 850,00.
• Jd.Thomás Guedes –
R.Alberto Soares,220 –c/
2q +gar.- R$ 480,00.

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

• Casa R.Lino Del
Fiol,595( em frente à
Praça do Carroção-
Av.Zilah de Aquino).- c/
2 q.sendo 1 suite+gar. -
R$ 240 mil.
• Casa – Av.Firmo Vieira
de Camargo,939 – Cen-
tro –(8x30)c/3q. +gar.+2
cômodos+2 banh. - R$
320 mil.
• Lote 6x25 – Jardins
Tatuí – plano  - R$ 65 mil.

PABX: (15) 3251-4702
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CASAS
• Sta.Rita  (nova) –
Financ. Caixa - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár.
serviço, esp. p/ gar,
53m² de constru.(5x25)-
R$ 150 mil.
• Fund. M. Guedes  -
parte inf.: gar., sala,
coz., banh.,02 quartos,
quit., ár. serv. cob. c/
chur. P. sup.: 2 quartos,
banh. e sacada na fren-
te (5x30) - R$180 mil.
Aceita financiamento.
• V. Menezes (R. Mal.) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., +1 coz.,
gar. p/ 4 car., (10x25) -
R$ 280 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., gar., (6x25) - R$
290 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.
• Jd. Ordália. - sala c/
sanca, coz. americana,
hall, lav., 3 quartos (1
suíte e 2 quartos c/
closet), ár. serv., dis-
pensa, chur.c/balcão,
pia e quintal peq., gar. p/
2car., (7x33) - R$ 450
mil.
• Santa Marta  (R. São
Carlos) - 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár. serv., esp. p/ gar.,
+1 quarto, sala, coz.,
banh. em fase de constr.
nos fds., (12,5x26,5) -
R$ 580 mil.

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 175,00 m² - Reserva

dos Ypes 2  - R$ 80 mil.
• 360 m² (12x30) - Res.
Astória  - R$ 90 mil
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• Lot. fechado - Monte
Verde  - R$ 215 mil.
• 450 m² - Bosque do
Junqueira  - R$ 230 mil.
• 488 m² - Nova Tatuí
(esq. de frente c/ Onda
Viva) - R$ 340 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  - R$ 380 mil.

Imóveis Comerciais
• V. Esperança  (R. Prin-
cipal próx. a feira-livre) -
salão comercial, nº 370
(exige alguma reforma)
c/ escr., hall., banh. disp.,
153.85 m² de constr.
(7x25) - R$ 230 mil.
• V. Esperança  (R. Prin-
cipal próx. a feira-livre) -
salão comercial nº 364
(exige alguma reforma)
c/ escritório, hall., banh.
disp., 182.00 m² de
constr. (7x25) - R$ 250
mil.
• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) - 615 m² de terreno
coml., de esquina na 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.
Alugueis - Barracões

• V. Esperança  barracão
- rua principal próx. a fei-
ra-livre, c/ salão, desp.,
banh., hall, escr., 153.85
m² de constr., (necessita
de reforma) - R$ 900,00.
• V. Esperança  barracão
- rua principal próx. a fei-
ra-livre, c/ escritório, hall.
banh. disp., 182.00 m² de
constr. (exige alguma
reforma) - R$ 1000,00
• R. Santa Cruz  - salão,
2 banh., área ser, 130 m²
de construção, (5x30) -
R$ 1.800,00.

Alugueis - Casas

• Jd. Rosa Garcia I  - 2
quartos, sala, coz.,
banh. social, ár. serv.,
qut., esp. p/ gar. (5x25)
- R$ 700,00.
• Apto. 1º andar  - Cond.
Pq. Toledo (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar. , 2
áreas de lazer c/ chur.,
playg., estac. p/ visitas
- R$ 750,00.
• Jd. Lírio  - quarto, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar. P. sup.: quarto,
saleta, banh., (5x25) -
R$ 700,00.
• Alto Sta Cruz  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár
serv , quit, gar , (7x28)
- R$ 750,00.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár
serv , quit, gar., ( 7x28)
- R$ 850,00.
• Jd Mantovani - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár
serviços, chur. c/pia,
gar. c/ port. autom.
(6x25) - R$ 900,00.
• Santa Marta  (Rua S.
Carlos, próx. Av.  S.
Gomes) - 3 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
esp. p/ gar. - R$1.000,00.
• Apto 1º andar Edif. XI
de Agosto  - 3 quartos
(1suíte), hall, sala gde.,
lavab, copa/coz.plan.,
banh social, escr.,
dispen, ár.serv., gar. -
R$1.150,00 +condomí-
nio/gás/luz.
• Jd. Alvorada  - 2 quar-
tos (1 suíte com hidro),
sala, coz, banh, ár serv.,
chur. c/pia  quit, gar. c/
port. autom. (6x25) - R$
1150,00.
• Centro  (Rua Santa
Cruz) - 2 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar. - R$ 1.400,00.
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

1/8/15/22

EXCURSÕES:
•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.

VENDE:
• Apto. Centro  – 2 quar-
tos, sala, cozinha, banh.
e garagem – R$ 100 mil
+dívida de R$ 122 mil .
Cód. 2.048.
• Casa Inocoop – suí-
te, quarto, 2 salas, coz.,
banh. e garagem – R$
180 mil.  Cód. 2.035.
• Casa Santa Cruz – 2

quartos, sala, coz., banh.,
lavanderia e garagem –
R$ 300 mil . Cód. 2.047.
• Terreno Reserva dos
Ypês II – 223 m² - R$ 60
mil +125x R$ 569,00 .
Cód. 2.039.

ALUGA:
• Casa Colina das Es-
trelas  – quarto, suíte,
sala, coz., banh., lavan-

deria, quintal e garagem
– R$ 1.300,00. Cód.
2.007.
• Casa Jd. América –
quartos, sala, coz., ba-
nheiro – R$ 600,00. Cód.
2.033.
• Barracão Nova Tatuí
– com escritório, cozi-
nha e banheiro – R$
1.500,00. Cód. 1.955.

• Jd. Lírio  – 1 quarto
- R$ 190 mil.
• Jd. Wanderley  – 2
dorms. – R$ 160 mil.
• San Raphael  – 2
dorms. – R$ 150 mil.

ALUGUEL:
• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 900,00.
• Pq. San Raphael  – 2
dorms. – R$ 750,00.
• Dr. Laurindo – 2
dorms. – R$ 800,00.
• Centro  – sala comer-
cial – R$ 1.300,00.

• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 200 mil.
• Jd. Bela Vista  – 1000
m² - R$ 200 mil.
• Donato Flores  – 2
dorms. – R$ 190 mil.

VENDE:

Fones: (15)  3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice

13/09 - Pesqueiro Maeda
13/09 - Expoflora em Holambra
18/10 - Parque da Mônica
25/10 - Campinas - Passeio de
Maria Fumaça
13/11 - Praia de Peruíbe (02
dias)

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

ACIDENTE PROVOCA DUAS
 MORTES NA CASTELO BRANCO

Dia 1º de agosto, por volta de 22 horas, um acidente envolvendo
dois caminhões Mercedes Benz provocou a morte de duas pesso-
as. A colisão aconteceu no KM 152 da Rodovia Castelo Branco, no
município de Quadra. Wilson Peitl, 58 anos, morreu no local do
acidente e Edson Honório, 44 anos, foi socorrido no pronto socorro
municipal de Tatuí e não resistiu aos ferimentos.  O acidente foi
registrado no plantão da delegada Sílvia Fernanda Albiero.

GUARDA MUNICIPAL
 RECUPERA MOTO DESMANCHADA

Dia 2 de agosto, 11h30, guardas municipais foram acionados
para atender uma ocorrência no Jardim Santa Rita de Cássia, em
Tatuí. Segundo a denúncia, alguns meninos estavam carregando
peças de motocicleta de um terreno baldio para uma residência.
Os guardas flagraram as crianças e levaram a moto desmontada
no plantão da delegada Sílvia Fernando Albiero.

POLÍCIA MILITAR RECOLHE
 MILHARES DE CDS EM FEIRA

Dia 2 de agosto, 9h45, a Polícia Militar de Tatuí encaminhou
quatro pessoas à Delegacia de Polícia. Segundo consta, os
agentes apreenderam milhares de CDs em quatro barracas na
feira livre do Largo do Mercado. As mídias aparentavam ser
falsificadas e a delegada Sílvia Fernando Albiero registrou o caso
em seu plantão.

MULHER MORRE
 EM ATROPELAMENTO

Dia 2 de agosto, a Polícia Civil registrou a morte de Jandira de
Jesus Ribeiro, 78 anos, atropelada por uma motocicleta no dia
anterior. Segundo consta, o acidente ocorreu na Rua Teófilo
Andrade Gama, próximo ao Jardim Rosa Garcia II. Jandira foi
socorrida no pronto socorro municipal e não resistiu aos ferimentos.
O caso foi registrado no plantão da delegada Rafaela Valéria de
Melo.

MORTE EM FAVELA
 NO JARDIM EUROPA

Dia 1º de agosto, 22h10, Vanessa Dias dos Santos, 35 anos,
foi morta a golpes de faca em seu barraco na favela do Jardim
Europa, em Tatuí. Segundo consta, o corpo da vítima foi encontrado
por seu filho e o caso foi registrado no plantão da delegada Rafaela
Valério de Melo. Na ocorrência consta o nome de um suspeito da
prática do crime.

LADRÕES FURTAM
 BOI NO PASTO

Dia 1º de agosto, durante a madrugada, indivíduos desconhe-

cidos abateram e furtaram a carne de um boi de aproximadamente
250 quilos. O furto ocorreu em uma fazenda no Bairro Benfica, ao
lado do Bairro Guardinha, em Tatuí. O caso foi registrado no
plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

FURTO DE MOTOCICLETA
NO CENTRO

 1º de agosto, 12h15, Claudineia Aparecida Lopes de Matos
compareceu ao plantão policial para comunicar o furto de sua
motocicleta Honda CG 125, placa DND-0810. A vítima informou à
delegada Rafaela Valério de Melo que o veículo foi furtado da Rua
José Bonifácio, região central de Tatuí.

POLÍCIA APREENDE
 NOTA FALSIFICADA

Dia 1º de agosto, a Polícia Civil de Tatuí registrou queixa
apresentada por uma correntista de um banco. Segundo consta,
a vítima retirou R$ 500,00 em um caixa eletrônico e dentre as notas
estava uma, no valor de R$ 100,00, com aparência de ser falsificada.
A cédula foi recolhida para perícia e o caso foi registrado no plantão
da delegada Rafaela Valério de Melo.

ASSALTANTE LEVA R$ 14 MIL
 DE CORRENTISTA DE BANCO

Dia 31 de julho, 15h20, um indivíduo ocupando uma moto-
cicleta e armado de revólver assaltou três pessoas na Rua
Quim Marques, em Tatuí. O marginal chegou exigindo dinheiro
e levou a bolsa de uma das vítimas com R$ 14 mil. No boletim
de ocorrências, lavrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira, as vítimas acreditam que tenham sido segui-
das pelo assaltante, após sacar a importância na agência do
Bradesco, em Tatuí. Este delito é conhecido no jargão policial
como “saidinha de banco”. Para evitar que os clientes fiquem
expostos à observação dos assaltantes muitas agências ban-
cárias da cidade já providenciaram biombos. O Bradesco de
Tatuí, na Rua 15 de Novembro, ainda não tomou esta providên-
cia.

PRESOS POR DEMARCAR
 ÁREA DA UNIÃO

Dia 30 de julho, 11h10, quatro indivíduos foram detidos
pela Guarda Municipal e encaminhados à Delegacia de Polícia
de Tatuí. Eles foram indiciados e presos em flagrante por
demarcar ilegalmente uma área pertencente à União, ao lado
da estação de trem da ALL. Um dos envolvidos pertence à
comissão executiva do Partido dos Trabalhadores (PT), do
município de Quadra. Segundo o boletim, ele já se envolveu
em invasão de terras no Bairro do Paiol, naquele município. O
delegado José Luiz Silveira Teixeira determinou a expedição
de  mandados de prisão em flagrante por crime contra a
administração pública e associação criminosa (formação de
quadrilha).

*Consulte validade e condições na loja.

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 Flex
2013
GOL G6 TREND 1.0 Flex 2015 - Com-
pleto
FIESTA HATCH 1.0 Flex 2013 – Com-
pleto
FORD KA 1.0 Flex 2012
CLASSIC LS 1.0 Flex 2011
FOX G2 TREND 1.0 Flex 2011
GOLF SPORTLINE 1.6 Flex 2010
NEW CIVIC LXS 1.8 Flex 2010
GOL G4 TREND 1.0 Flex 2009
CELTA 1.0 Flex 2007

Aluguel Residencial Vendas
Dr. Laurindo 2d $650,00 Jd. Mantovani 3d $360mil

Jd. Paulista 2d $650,00 Jd . Mantovani 3d $320mil
Sta. Cruz 2d $650,00 Centro 2d $280mil

V. Esperança 1d $650,00 Jd. Wanderley 2d $250 mil
M. de Abreu 1d $600,00 Jds. Tatuí 2d $215mil

San Rafael 1d $400,00 Jd. Aeroporto 2d $190mil

ASSINE
FONE: 3305-6674

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

*Mediante avaliação

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

BIZ – 125 EX
• 2013 • Branca • Bx. Km.
• Entr. + R$ 299,90 men-
sais.

CRIPTON
• 2014 • Branca • 6.000
Km. • Zero de entr. + R$
229,90 mensais.

XRE-300  ABS
• 2010 • Vermelha • Bx.
Km. • Lic. 2015 • R$
10.500,00.

BIZ 125
• 2009 • Preta • Único dono
• Apenas R$ 4.500,00.

FAN-150  ESI
• 2012 • Preta • Entr. +36
parcelas R$ 259,00.

Os Lions Clubes de todo o
mundo promovem anualmente
o concurso do “cartaz sobre a
paz”. Em Tatuí, o concurso é
aberto a estudantes de todas
as escolas da cidade, na faixa
de 11 a 13 anos de idade com-
pletados até dia 15 de novem-
bro, que são convidados a ex-
pressar sua visão sobre a paz,
através da confecção de um
cartaz. Neste ano, o tema dos
trabalhos é “Compartilhe a
Paz”.

Os cartazes passarão por
quatro níveis de julgamento:
local, distrital, distrital múltiplo
e internacional. Cada trabalho
será avaliado de acordo com a
originalidade, mérito artístico e
expressão do tema. O Lions
Clube de Tatuí irá premiar três
trabalhos selecionados entre
todas as escolas participan-
tes. O estudante que conse-
guir o 1º lugar receberá R$ 250,
o 2º colocado ganhará R$ 150
e o 3º colocado será contem-
plado com R$ 100.

Os trabalhos dos três clas-
sificados serão avaliados no
Distrito LC-2. O vencedor
distrital classifica-se para a
etapa do Distrito Múltiplo, e em

LIONS PROMOVE CONCURSO
DO CARTAZ SOBRE A PAZ

seguida, para a última fase, ao
nível de Lions Internacional. No
âmbito internacional, os jura-
dos selecionam o vencedor do
grande prêmio e 23 ganhado-
res do prêmio de honra ao
mérito. O ganhador do “grande
prêmio” receberá prêmio de
cinco mil dólares e uma via-
gem para a cerimônia especial
de premiação.

Os representantes da Co-
missão de Educação do Lions
Clube de Tatuí visitam as esco-
las da cidade, para prestar to-
das as informações aos inte-
ressados em participar do con-
curso. Ao longo de mais de 25
anos, milhões de adolescen-
tes de quase cem países já
participaram desta atividade.

Bazar da Economia
O Lions Clube informa que

nesta sexta-feira (7) e sábado
(8), realiza em sua sede, na
Rua 7 de Setembro, nº 735, na
Vila Dr. Laurindo, nova edição
do “Bazar da Economia e
Brechó”, onde os visitantes po-
derão adquirir produtos por pre-
ços muito convidativos. O ba-
zar estará em funcionamento
das 9 às 16 horas nos dois
dias.

Durante o mês de agosto,
a imagem da Sagrada Família
percorre as comunidades vin-
culadas à paróquia de mesmo
nome, antecedendo a festa do
padroeiro. De 3 a 9 de agosto,
a imagem está na Comunida-
de de São Roque, do Bairro
Campinho. De 10 a 16 de agos-
to, será a vez da Comunidade
do Espírito Santo, no Bairro

IMAGEM DA SAGRADA
FAMÍLIA PERCORRE

COMUNIDADES PAROQUIAIS
Queimador. E no período de
17 a 21, a imagem estará na
Igreja Matriz da Sagrada Fa-
mília, na Avenida das Man-
gueiras, 115, próximo do Paço
Municipal. Em julho, a ima-
gem visitou as comunidades
de Santo Expedito, São Cae-
tano, Santa Luzia e Nossa
Senhora Aparecida, no Bairro
Água Branca.

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL  e  R E S I D E N C I A I S
FUNDAÇÃO M. GUEDES • APTOS NOVOS  2 DORM   sala/coz wc lavand.
gar 1 v • R$ 690
CENTRO [sobre loja] • Rua 11 de agosto   1 SALA  40 m²  com banheiro • s/
garagem • R$ 700
RUA QUINTINO BOCAIÚVA   SOBRADOS NOVOS   2 DORM + 2 wc  sala
coz./lavand. gar 1 v • R$ 890
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.200

C A S A S  & APARTAMENTOS  »  CONSULTE OUTRAS OPÇÕE S
RESIDENCIAL BOM CLIMA  • FUNDAÇÃO M. GUEDES   2 DORM sala coz
wc lavand. gar 1 v • R$ 105 mil (preço final)
RESIDENCIAL ANDRÉ DE CAMPOS CAMARGO  • ao lado do futuro CENTRO
DE HEMODIÁLISE  no Residencial Guedes - 18 aptos SUÍTE + 1 DORM sala
com varanda • entrega em agosto/2015 a partir de R$ 240 mil

T E R R E N O S  »  OPÇÕES  a partir de R$ 60 mil
RESIDENCIAL BELLA VITTÀ  • LOTES 159 m² a 184 m²   liberados p/construir
• a partir de • R$ 77 mil
JARDIM MANTOVANI  • LOTE  217 m²   esquina  • próximo área de lazer • R$
90 mil
RESIDENCIAL VILLAGE   • LOTE  206 m²    esquina   • próximo Escola
Adventista • R$ 95 mil
OPORTUNIDADE ÚNICA COND. SÃO MARCOS • LOTE 585 m²   na AVENIDA
próx. à portaria • R$ 170 mil


