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VENDE
• Casa Jd. Santa Rita  –
sala, coz., 2 quartos,
banh. e garagem  cober-
ta – R$ 150 mil . Cód.
1.472.
• Casa Vale da Lua  –
sala, coz., banh., 2 quar-
tos e jardim de inverno
– R$ 170 mil . Cód.
1.559.
• Terreno Donato Flo-
res  – lote 162 m², todo

murado – R$ 60 mil . Cód.
1.689.
• Terreno  – Entrada R$
35 mil + 40 parcelas R$
532,00. Quadra 14, lote
22 – R$ 35 mil . Cód.
1.725.
• Apto. Santa Rosália
(Sorocaba) – sala 2 amb.,
coz. americana, 3 quar-
tos (1 suíte), banh.,
lavand., aquecedor a gás,
gar. p/ 2 carros – R$ 300

ALUGA
• R. Cônego Demétrio,
451 – Apto. amplo p/
escritório (comercial) –
R$ 1.400,00 mensais.
• R. Prudente de
Moraes, 1903 – casa
c/ garagem – R$
900,00.
• R. Joaquim Moreira,
65 – casa c/ garagem
(próx. ao Sesi) – R$
950,00.

VENDE
• Casa R. Lino Del Fiol,
595 – c/ 2 quartos (1
suíte), gar. + quarto nos
fundos (em frene a Pra-
ça da Av. Zilah de
Aquino) – R$ 250 mil.
• Casa Av. Firmo V.
Camargo, 939 – c/ 3
quartos amplos, gar. +
2 cômodos nos fundos
– R$ 350 mil.
• Casa R. Alberto Soa-

res, 220 – Jd. Thomaz
Guedes – terreno
10x30 – R$ 135 mil.
• Terreno Jd. Juliana
– 125 m², 100% pla-
no – R$ 60 mil .
• Terreno plano,
10x25 – Jd. Astória –
R$ 60 mil.

• Temos chácaras e
sítios para venda.
Consulte-nos!

Ofertas
Imperdíveis!!!

• Oportunidade!!!  So-
brado e barracão a ven-
da – terreno: 390m², cons-
trução: 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 (mobi-
liado) – 1 dorm., coz.,
banh. e garagem cober-
ta - R$ 145 mil.
• Casa Jd. Mantovanni
- 3 dorms. (1 suite), sala,
coz., banh., churr. c/
banh., lavanderia e ga-

ragem - R$ 320 mil.
• Casa Alto da Santa Cruz
– 2 dorms., sala, coz., wc,
garagem - R$ 180 mil.
• Casa Dr. Laurindo  - 3
quartos. + edícula no fun-
do – R$ 350 mil.
• Casa Jd. Mantovani
(nova) – 3 dorms., suíte,
sala, cz, wc, lav, quintal,
acabamento de 1ª e gara-
gem. Preço a consultar.
• Casa próx. Av. Firmo
Vieira  - 2 dorms., c/ laje,
piso e gar. - R$ 300 mil.
Temos imóveis p/ finan-
ciamento no programa
“Minha Casa Minha
Vida”.

ALUGA-SE

• Consultório Rua 15
de Novembro  (Centro)
– 40 m², sala, banh.,
coz. - R$ 1.100,00.
• Galpão Jd. Valinhos
– amplo, 370 m² + 2
banheiros - R$ 3.200,00.
• Casa Jd. Lucila  - 2
dorms., sala, coz, wc,
lavanderia, cômodo no
fundo e gar.  - R$ 800,00.
• Casa Centro  (ideal p/
consultório médico) – 4
quartos, st, wc, 2 salas,
copa, cz, quintal + 3
comodos c/ wc + gara-
gem - R$ 4.000,00.
• Apto. Jd. Tókio  – 2
dorms. suite, + 1 wc, cz,
e garagem - R$ 1.100,00.

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
• V. Minghini - 3 quar-
tos., sala, copa, coz., 2
banh., ár. serv., garg. p/
3 car., (7x33) - R$ 250
mil . Exige reforma.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., garg. p/ 2 car.,
(6x25) - R$ 260 mil.
• Res. Alvorada  (sobra-
do) – P. sup.: 3 quartos
(1 suíte), c/ sacadas,
mezanino e banh. soc.;
P. inf.: sala 2 amb.,
copa, coz., banh. soc.,
ár. de serv., quit. peq.,
desp., gar. e quit. (184
m² de constr.) - R$ 300
mil.
• Jd. Ordália  – casa c/
aquecedor solar, 3 quar-
tos (1 suíte c/ hidro),
sala c/ sancas, coz.
planj., banh., ár. serv.,
churr. c/ pia, banh. nos
fundos, gar. p/ 2 car. c/
portão autom. (7x25,1)
(111,80 constr.) - R$
350 mil.
• Cond. Monte Verde  -
3 quartos (1 suíte), sala
estar, sala de jantar,
coz., lavabo, banh. soc.,
jd. Inverno., ár. serv.,
quit., gar. p/ 2 car.,
(10x25) - R$ 370 mil .
“Falta acabamento”.
• Próx. ao Correio  - 3
quartos (2 suítes), sala,
copa/coz. planj., banh.,
+ 1 quarto c/ banh., ár.
serv. c/ arm., quit., gar.
p/ 2 car., (10x30) - R$
380 mil.
• Morro Grande  - casa
antiga, 717,907 m² de
ter. comercial, ótima lo-
calização, na Rua Av.
Vice-Prefeito Nelson
Fiúza - R$ 400 mil.
•V. Esperança  (Rua
principal próx. a feira-
livre) - 2 salões comer-
ciais, ótima localização,
tendo cada: desp.,

banh.,  hall, escr., 335m2
de constr., e 350 mts de
terr. - R$ 450 mil.
• Centro  - ótima localiza-
ção, sala gde., coz. gde.,
banh. soc. gde., 3 quar-
tos (1 suíte), copa, coz.,
banh., desp., + 1 quarto,
sala, banh., área de serv.
coberta, quit., gar. p/ 2
car. c/ portão autom.,
(11x32) – R$ 850 mil.
• Centro  (próx. ao Banco
Itaú) - casa antiga, terre-
no 11x32mts. - R$
1.500.000,00.

Lotes
• 7x25 - Lançamento
Reserva dos Ypes 3  - R$
Consulte-nos.
• 7x25 - Reserva dos
Ypes 2  – Parte Alta - R$
75 mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypes 2  – Parte Alta - R$
83 mil.
• 7,56x13,5 - Morro Gran-
de - R$ 55 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 120 mil.
• 10x25 - Cond. Monte
Verde  - R$ 210 mil.
• 10,5x25 - Cond. Monte
Verde  - R$ 215 mil.
• 686,73m² - Bosque
Junqueira  – lindo lote -
R$ 350 mil.
• 552m² - Plano – Cond.
Monte Verde  – ótima
localização - R$ 450 mil.

Lotes Comerciais
• Jd. Ternura  (casa an-
tiga) - medindo 717,907
m² de terreno coml., óti-
ma localização, de esqui-
na - R$ 400 mil.
• Centro  - R. Mal. Floriano
Peixoto, esq. c/ a margi-
nal (6.380,m² ) - R$ 3
milhões.

Aluguel
• Centro  - 2 quartos,
sala, coz., banh., área de
serviço - R$ 650,00.
• V. Minghini - 3 quartos,
sala copa coz., 2 banh.,
ár. serv., garg. p/ 3 car.,

(7x33) - R$ 950,00.
• Apto. Ed. Res. Onze
de Agosto  - 3 quartos (1
suíte), sala, copa, coz.,
banh., desp., escrt., ár.
serv., vaga p/ 1 car.,
(200m² de constr.) - R$
1.100,00 + condomí-
nio e luz.
• Jd. Santa Emília
(nova) - 3 quartos (1
suíte c/ box), sala, coz.,
banh., ár. serv., quit.,
gar. p/ 2 car. - R$
1.200,00.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, copa, coz., banh.,
ár. serv. cob., gar. p/ 2
car. c/ portão autom.,
(6x25)  - R$ 1.250,00.
• Valinho  - 3 quartos (1
suíte), sala,  coz. plan.,
banh., ár. serv. cob.,
gar. p/ 2 car. c/ portão
autom., (6x25) - R$
1.280,00.
• Manoel de Abreu  - 4
quartos (2 suíte), sala 2
amb., coz., banh., ár.
serv. cob. c/ churr.,
sacada frontal, gar. p/ 2
car. - R$ 1.300,00.
• Dr. Laurindo  - 3 quar-
tos (1 suíte), sala, copa,
coz., banh., ár. serv.
cob., + 1 comodo no
fundo, churr. c/ pia, gar.
p/ 3 car. c/ portão
autom., (10x25) - R$
1.600,00.
OFERTA DA SEMANA:
• V. Sta. Adelaide  (próx.
ao Jd. Tóquio) - 1 quarto,
sala, coz., banh., ár.
serv., gar., quit. gde. -
R$ 650,00.
• RESERVA DOS YPÊS
III – Breve Lançamen-
to!!! Antecipe-se ao Lan-
çamento – Cadastran-
do-se Conosco JÁ!!! –
Ligue (15) 3251.1000.
Imobiliária com 21
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

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

Compras em São
Paulo (Feirinha da

Madrugada)
toda semana.

ALUGUEL RESIDENCIAL
CHAC. RIO TATUI $ 900,00 STA. RITA 2D $ 750,00
CENTRO 3D $ 1.500,00 V. MENEZES 2D  $ 700,00
S. RAFAEL 2 casas  $ 1.000,00 M. ABREU 2D $ 700,00 
D. LAURINDO 2D $ 1.000,00 V. MENEZES 2D $ 650,00
FUND. 2 CASAS $ 1.000,00 STA. CRUZ 1D $ 580,00
CENTRO 3D $ 950,00 M. GRANDE 2D $ 500,00
V. BRASIL 3D $ 800,00 V. MENEZES 1D $ 370,00

EXCURSÕES:
•Dia 30/11 - Barra Bo-
nita.
•Dia 5/12 – Termas dos
Laranjais em Olímpia
(3 dias).
•Dia 20/12 – Aparecida
(bate e volta).
•Dia 27/12 - Reveillon
nas praias do Balneá-
rio de Camboriú, Nova
Trento e Beto Carrero
(7 dias).
Informações com Ira-
cema Miranda, fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913 e também
nas feiras livres de
Tatuí.

COMPRAMOS SUA MOTO E PAGAMOS À VISTA!!!

BURGMAN 125 I
• 0Km. • 2014/15 • Vári-
as cores • 10% de entr.
+mensais R$ 289,00 •
Faça o teste drive.

INAZUMA – 250 cc
• Zero Km. • Várias co-
res • Entr. + R$ 465,00
mensais.

FAZER
• 2013 • Preta • Licenc.
2014 • Bx. Km. • Entr. + R$
309,90 mensais.

FAN 150 ESI
• 2013 • Bx. Km. • Vermelha
• Entr. + R$ 209,90 men-
sais.

CB 300-R
• 2014 • Branca •
4.000 km. • Entr. +
R$ 369,90.

LANDER - 250cc
• 2014 • Azul • 6.000
Km. rodados • R$
11.900,00.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

15/22/29/6

SIENA EL 1.0 FLEX 2013  – Branco, Única Dona,
Com D.H. OFERTA! R$25.900,00
UNO WAY ECONOMY 1.0 2013 - Flex! Prata, SÓ
900 de ent. + 629 mensais
SAVEIRO CE 1.6 FLEX 2013  – SÓ 19.000KM
Rodados! Garantia de Fabrica! Entr. + 859 Mensais
FIAT 500 CULT 1.4 FLEX 2012  – Vermelho,
Completo! Única Dona! 24.000Km, Só R$ 35.900,00.
OFERTA!
PUNTO 1.4 FLEX 2012 – Completo, Única Dona!
Sensor de Ré, Só R$ 30.900,00 OFERTA!
FORD KA 1.0 FLEX 2009  – SÓ 1.900,00 de ent. +
639 Mensais
CELTA LIFE 1.0 FLEX 2007  – SÓ 1.900,00 de ent.
+ 549 Mensais
CELTA SPIRIT 1.4 2007  – Prata, Com D.H.! SÓ 900
de ent. + 649 Mensais
IDEIA ELX 1.4  Flex – Completa! Entrada + 690
Mensais

ALUGA-SE CHÁCARA
Carnaval. Falar c/

Eliana. Fone: (15) 9-9659-
4146.

8/15/22/29

mil . Cód. 1.722.
• Casa Cond. São Mar-
cos  – sala ampla c/ pé
direito alto, coz. c/ área
de SDE lazer conj., 3
suítes (1 master c/
closet), lavabo, gar. e
piscina – R$ 750 mil .
Cód. 1.659.
• Terreno Jd. Santa
Cruz  – lotes 12, 13, 14,
15 e 16 – R$ 70 mil  cada.
Cód. 1.727.

CABELEIREIRA

A domicílio.
Escova, selagem,
progressiva. Fo-
nes: (15) 3251-
6905 ou 9-9792-
3631.

Brinquedos Recreati-
vos, Tobogã, Cento-
péia, Balão Castelo,
Futebol de Sabão e
muitos outros.

15/9.9187-2629
ou 9.9760-7152

LOCAÇÃO

SUPOSTA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
CAUSA ACIDENTE COM MOTO

Dia 8 de novembro,  um motorista em suposto estado de
embriaguez ao volante causou um acidente envolvendo uma
motocicleta, mobilizando o carro resgate do Corpo de Bombeiros.
O caso ocorreu em uma via pública de Tatuí e os policiais militares
que atenderam a ocorrência perceberam sinais de que o motorista
estaria supostamente alcoolizado. Ele foi conduzido ao plantão
policial, afirmou ser advogado e de que não havia cometido
nenhum crime. Pelo teor lavrado no boletim de ocorrências foi um
caso difícil para a polícia e houve clima de tensão entre o indiciado
e policiais no plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

PECUARISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO
 EM VENDA DE GARROTES

Dia 8 de novembro, uma pessoa residente na zona rural de
Tatuí procurou a polícia para registrar um caso de estelionato. Ele
conta que no mês de junho vendeu dez bezerros e foi pago com um
cheque que constava como sendo produto de furto. Ao consultar o
comprador dos garrotes, este disse que iria contatar a pessoa que
lhe passou o cheque e ofereceu um carro como garantia de
pagamento. Como o caso até agora não teve solução, o pecuarista
procurou a polícia e o delegado Paulo Cezar Tolentino determinou
o registro da existência de um suposto caso de estelionato.

FURTO DE VEÍCULO
 NO JARDIM ROSA GARCIA

Dia 8 de novembro, 21 horas, Evandro Rodrigo Leite Pinheiro
compareceu ao plantão policial e registrou o furto de seu Vectra,
placas AJI-0263. Segundo consta, o carro foi furtado na Rua José
Aguiar Fogaça, no Jardim Rosa Garcia, em Tatuí.

LADRÕES LEVAM FIOS
 DE TRANSFORMADOR

Dia 7 de novembro, durante a madrugada, ladrões furtaram
cabos que seriam utilizados para ligar um transformador em uma
indústria na Rodovia SP-141 (Tatuí/Capela do Alto). Segundo
consta, a fiação estava preparada para ser ligada pela empresa
Elektro. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

MOTORISTA
ASSALTADO NA SP-141

Dia 7 de novembro, 10 horas, o proprietário de um Pegeout,
placas EQD-5577, foi assaltado quando trafegava pela Rodovia
SP-141 (Tatuí/Capela do Alto). Ele conta que foi interceptado por
dois ocupantes de uma motocicleta e teve que parar no acosta-
mento. Um dos assaltantes apontou uma arma em sua direção e
a dupla roubou seu carro. O caso foi registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

ASSALTO A
ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Dia 7 de novembro, 8h10, um indivíduo, com arma em punho,
assaltou uma loja de informática na região central de Tatuí. Segun-
do consta, o marginal rendeu uma pessoa que havia aberto o
estabelecimento e roubou aparelhos eletrônicos e R$ 90,00 em
dinheiro. O caso foi registrado no plantão do delegado Paulo Cezar
Tolentino.

ASSALTO E AGRESSÃO
 NA VIA PÚBLICA

Dia 7 de novembro, 7 horas, um estudante de 25 anos foi vítima
de assalto na Rua Nadir Foltran, no CDHU, em Tatuí. Segundo
consta, um indivíduo armado com um pedaço de pau o ameaçou
e pediu sua carteira. Ao se negar a entregá-la, a vítima foi golpeada
na região da nuca. O caso foi registrado no plantão do delegado
Paulo Cezar Tolentino.

ASSALTO A TRANSEUNTE
 NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 6 de novembro, 14 horas, uma mulher de 48 anos foi vítima
de assalto quando transitava pela Rua 13 de Maio, região central
de Tatuí. Consta que um rapaz ameaçou a vítima e roubou seu
celular e R$ 10,00 em dinheiro. Guardas municipais e policiais
militares conseguiram deter uma pessoa suspeita da prática do
crime e conduzi-la ao delegado Paulo Cezar Tolentino.

ASSALTO NO LOTEAMENTO MÓDENA
Dia 10 de novembro, 15h40, dois indivíduos portando uma arma

de fogo assaltaram um estabelecimento comercial na Rua Luciano
Loureiro de Melo, no Jardim Módena, em Tatuí. A dupla conseguiu
roubar R$ 45,00 e o caso foi registrado no plantão do delegado José
Luiz Silveira Teixeira.

COMERCIANTE ASSALTADO NA
 ESTRADA DO JARDIM GRAMADO

Dia 10 de novembro, 18h20, um comerciante foi vítima de
assalto quando vinha de sua chácara no Jardim Gramado para o
centro de Tatuí. Dois assaltantes renderam a vítima na Rua Teófilo
de Andrade Gama e roubaram seu Corsa, placas CRK-5613. O
caso foi registrado pelo delegado Hélio Momberg de Camargo.

GOVERNADOR GARANTE
R$ 149 MILHÕES PARA OBRAS

RODOVIÁRIAS NA REGIÃO
Foto: Assessoria Imprensa/Governo do Estado

Na terça-feira (11), em Nova
Iorque, nos Estados Unidos, o
governador de São Paulo, Geral-
do Alckmin, assinou contrato de
financiamento no valor de US$
300 milhões – cerca de R$ 710
milhões – com o Banco Mundial
(BIRD e MIGA - Banco Internaci-
onal para Reconstrução e De-
senvolvimento e Agência Multi-
lateral de Garantia de Investi-
mento) para a realização de doze
obras de modernização e
melhorias em rodovias não con-
cedidas.

Para a região de Sorocaba,
serão destinados R$ 149,3 mi-
lhões para obras de duplicação
da pista e melhorias na
Rodovia Gladys Bernardes
Minhoto (SP-129), do km 0 ao km
29,8, entre os municípios de
Tatuí, Boituva e Porto Feliz. O
serviço deverá ter início em 2015,

Governador Geraldo Alckmin assina nos EUA financiamento para
obras na SP-129, que devem começar em 2015.

através do Departamento de
Estradas de Rodagem (D.E.R),
órgão vinculado à Secretaria
Estadual de Logística e Trans-
portes. O prazo de execução é de
18 meses.

A assinatura do contrato com
o Banco Mundial prevê a libera-
ção de recursos provenientes
do Banco Santander, com ga-
rantia MIGA. Trata-se da primei-
ra operação de financiamento
privado internacional a um esta-
do brasileiro envolvendo segu-
radora do Banco Mundial, a MIGA.
Dentre as doze obras previstas,
duas estão com projetos con-
cluídos, sete com projetos a ser
atualizados e três com projetos
em elaboração. Após o término
das obras, mais de 351 quilô-
metros de rodovias serão mo-
dernizados, beneficiando 26
municípios.

ASSINE:
3305-6674

e-mail: redacao@jornalintegracao.com.br

L O C A Ç Ã O » RESIDENCIAL
JARDIM AMÉRICA  [2 opções] 2 DORMs., sala, coz., wc, lavand., gar. 1 v.
• a partir de R$ 660
JD. SANTA EMÍLIA  • 2 DORMs., coz., sala, wc, lavanderia+wc gar. 1 v. portão
autom. • R$ 1.100
DR. LAURINDO  • 2 DORMs., coz., sala, wc, espaço gourmet wc gar. 2 v.
portão autom. • R$ 1.200
RESID. MÓDENA • CASA 1 SUÍTE +2 DORMs.  c/ armários, coz. planej., espaço
gourmet compl. • R$ 1.500

L O C A Ç Ã O »  COMERCIAL
PRÓXIMO A PREFEITURA  • SALÃO comercial 8x32 = 256 m² - c/ 2 banheiros
• R$ 2.500

T E R R E N O S  »   A   VENDA
RESIDENCIAL ASTÓRIA • 12x30 = 360 m² • R$ 80 mil
R E S E R V A  DOS  Y P Ê S III • 7x25 = 175 m² • a partir de R$ 65.350,00
– consulte opções/parcelamento

APARTAMENTOS NO JARDIM V ALE DA LUA  »  FINANCIÁVEIS
RESID. LUA DA MATA  • 54,3 m² 2 DORMs., sala/coz. integrada, varanda
gourmet gar 1 v. • R$ 130 mil

COMUNICADO
A Comercial Edições e Publicações Recado Ltda ME , CNPJ

04.425.992/0001-50, vem através deste, informar o extravio de um talão
de notas fiscais números 351 a 400, conforme consta no boletim de
ocorrência número 1334975/2014.
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