PÁGINA 9
JORNAL INTEGRAÇÃO

Polícia/Classificados

TATUÍ, 31 DE JANEIRO DE 2015

CRIMINALIDADE EM ALTA

NÚMERO DE HOMICÍDIOS
E TENTATIVAS
AUMENTAM EM TATUÍ
um poste na Rua Marisa Carriel Fonseca, no Parque Industrial
I de Tatuí.

BOMBEIROS REGISTRAM
MAIS UM AFOGAMENTO
Dia 26 de janeiro, o Corpo de Bombeiros registrou a morte
por afogamento e figura como vítima um homem de 45 anos,
no município de Quadra. Consta que ele nadava em uma lagoa,
localizada dentro de uma propriedade privada, próxima à
Estrada Municipal Lázaro Vieira de Miranda, no Bairro Matão.
Outras pessoas também nadavam no local e perceberam o
afogamento. O corpo foi retirado da água já sem vida. Dia 16
de janeiro, os bombeiros já haviam retirado o corpo de um
adolescente de 16 anos de um açude. Dia 18 de janeiro, um
jovem de 19 anos, de Tatuí, morreu afogado na Pedreira do
Toque, em Laranjal Paulista. Com o calor excessivo dos
últimos dias as pessoas procuram tanques para nadar e se
refrescar. Estes locais são perigosos e o número de vítima por
afogamento aumenta nesta época do ano.

ASSALTO AO LADO
DA ETEC SALLES GOMES
Dia 24 de janeiro, 16h20, dois indivíduos ocupando uma
Zafira assaltaram uma jovem de 19 anos em um ponto de
ônibus, ao lado da ETEC “Salles Gomes”. Segundo a vítima,
a dupla parou o carro e exibiu um revólver para amedrontá-la.
Os marginais roubaram o celular e outros pertences que
estavam de posse da jovem. O caso foi relatado ao delegado
Hélio Momberg de Camargo, na Delegacia de Polícia de Tatuí.

FURTO DE FIOS DEIXA
POLÍCIA RODOVIÁRIA SEM TELEFONIA
Dia 21 de janeiro, um representante da Tel Telecomunicações compareceu ao plantão policial e registrou queixa de furto
de 363 metros de cabos telefônicos, instalados na Estrada
Municipal do Bairro Guardinha. Como o sistema de telefonia
desta região ficou comprometido, o dano causado aos usuários
de telefones atingiu até o posto da Polícia Rodoviária. O caso
foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

FURTO DE MOTICLETA NO CENTRO
Dia 20 de janeiro, no período da tarde, ladrões furtaram uma
motocicleta Honda CG 125, placa DTO-2986. O proprietário
Everton Rodrigo de Oliveira informou à polícia que o veículo foi
furtado da Rua Santa Cruz, região central de Tatuí.

LADRÕES LEVAM
FORD FIESTA
Dia 20 de janeiro, 16 horas, ladrões furtaram um Ford Fiesta,
placas EZW-2210, de propriedade de Nelson Castanho de
Moraes. A vítima informou à polícia que o veículo foi levado da
Rua 11 de Agosto, próximo à Praça da Matriz.

ASSALTO A ENTREGADOR DE PIZZAS
Dia 22 de janeiro, 23 horas, um entregador de pizzas foi
vítima de assalto na Rua José Del Fiol, no Jardim Andréa Ville,
em Tatuí. Uma pessoa ligou para a pizzaria pedindo uma pizza.
Ao chegar ao local da entrega, o entregador deparou com dois
assaltantes, ocupando uma motocicleta. A dupla roubou a
mochila de pizzas e dinheiro da vítima. O caso foi registrado no
plantão da delegada Rafaela Valério de Mello.

Desde 2001, quando a estatística começou a ser feita
pela Secretaria da Segurança
Pública do Estado de São Paulo, 22 cidades paulistas não
registraram um único crime de
morte. As cidades são pequenas, com menos de cinco mil
habitantes e, na maioria, distantes da capital. A mais próxima de São Paulo é Águas de
São Pedro, de 2.707 habitantes, na região de Piracicaba.
As outras cidades sem homicídio são Anhumas, Bento de
Abreu, Borebi, Caiabu,
Cruzália, Dolcinópolis, Santa
Salete, Fernão, Lourdes,
Marapoama, Nipoã, Nova
Guataporanga, Pracinha, Presidente Alves, Ribeirão dos Índios, Sebastianópolis do Sul,
São João do Pau D’Alho,
Trabiju, Turiúba, União Paulista
e Zacarias.

BANDIDOS FURTAM FACAS
E ARMAS DE PRESSÃO

FURTO DE VEÍCULO NO CENTRO
Dia 25 de janeiro, 18 horas, ladrões furtaram uma Parati,
placas DEP-4677, de propriedade de Michel Cardoso de
Miranda. Segundo a vítima, o veículo foi levado da Rua do
Cruzeiro, região central de Tatuí. O caso foi registrado no
plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

Dados da Secretaria de
Estado da Segurança Pública
indicam que os principais índices de violência cresceram em
2014 no município de Tatuí em
comparação a 2013. Os casos
de homicídio é um exemplo.
Em 2014 foram 11 e em 2013
apenas 4 casos. As tentativas
de homicídio foram 23 em 2014
e 9 em 2013.
A estatística registra ainda: Furtos de veículos: 155 em
2013 e 205 em 2014. Roubos
de carga: três ocorrências em
2014 e duas em 2013. Ocorrências envolvendo tráfico de
entorpecentes: em 2013 foram
225, em 2014 foram 249. Estupro: 47 em 2014 e 42 em 2013
Lesões corporais culposas por
acidentes de trânsito: 259 em
2013 e 316 em 2014.
22 cidades de SP não têm
homicídio desde 2001

Na segunda-feira (26), o proprietário de uma loja agropecuária
em Tatuí, localizada na Rua São Bento, procurou o Plantão
Policial para registrar um Boletim de Ocorrências, onde narra
o furto de facas, canivetes e armas de pressão de seu
estabelecimento comercial. O proprietário conta que, na madrugada de domingo (25), foi comunicado por vizinhos sobre o
fato. Ao chegar ao estabelecimento, ele percebeu a porta
aberta e viu que as janelas do fundo estavam quebradas. Os
bandidos também levaram um laptop. O comerciante ainda
relata que haviam manchas de sangue, tanto na janela quebrada quanto na embalagem de uma das armas de pressão
subtraídas da loja.

LADRÕES LEVAM
PEÇAS DE TRANSFORMADOR
Dia 21 de janeiro, um funcionário da Sabesp comunicou a
polícia que ladrões furtaram todas as placas de cobre de um
transformador trifásico, de propriedade da empresa de saneamento. Segundo consta, o transformador estava instalado em

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS
Imobiliária Central
CRECI: 20.270J e 41.925

R. 15 de Novembro, 483 - Centro - Tatuí-SP.
Tels.: (15) 3251-4871 - 3305-6586 - 3251-3856 - 9.9707-6748
Ofertas
Imperdíveis!!!
• Oportunidade!!! Sobrado e barracão a venda – 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 -

CASAS
• Jd. Juliana (nova) – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quintal e esp. p/ gar., (6x25)
– R$ 155 mil.
• V. Minghini – 3 quartos, sala, copa, coz., 2
banhs., área serv., gar.
p/ 3 carros, (7x33) – R$
250 mil. Exige reforma.
• Res. Alvorada (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar. p/ 2 carros,
(6x25) – R$ 270 mil.
• Res. Alvorada (sobrado) – p. sup.: 3 quartos
(1 suíte), c/ sacadas,
mezanino e banh. soc.;
p. inf.: sala 2 amb., copa,
coz., banh., área serv.,
quintal peq., desp., gar.
e quintal (184 m² de
constr.) – R$ 300 mil.
• Jd. Ordália – casa c/
aquecedor solar, 3 quartos (1 suíte c/ hidro),
sala c/ sancas, coz.
planej., banh., área
serv., churr. c/ pia,
banh. nos fundos, gar.,
portão autom., (7x25,1)
(111,80 constr.) – R$
350 mil.
• Cond. Monte Verde –
3 quartos (1 suíte), sala
estar, sala jantar, coz.,
lavabo, banh. soc., jd.
inferno, área serv., quintal, gar. p/ 2 carros,
(10x25) – R$ 375 mil.
Falta acabamento.
• Próx. ao Correio – 3
quartos (2 suítes), sala,
copa/coz. planej., banh.,
+1 quarto c/ banh., área
serv. c/ arm., quintal,
gar., (10x30) – R$ 380
mil.
• Morro Grande – casa
antiga, 717,908 m² de
terreno coml., na R. vicepref. Nelson Fiúza – R$

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 garagem. Preço a consultar
Temos imóveis p/ financiamento 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, +

500 mil.
• V. Esperança (r. principal) – 2 salões coml.,
ótima localização, c/
desp., banh., hall, escr.,
335 m² constr. e 350 m²
de terreno – R$ 450 mil.
• Centro – sala e coz.
gandes, banh. soc., 3
quartos (1 suíte), copa,
coz., banh., desp., +1
quarto, sala, banh., área
serv., quintal, gar. p/ 2
carros, (11x32) – R$ 900
mil.
• Centro (próx. ao Banco
Itaú) – casa antiga, terreno 11x32m – R$ 1.500
mil.
LOTES
• 7x25 – Lançamento
Reserva dos Ypes 3 –
R$ consulte-nos.
• 7x25 – Reserva dos
Ypes 2 (parte alta) – R$
78 mil.
• 7x25 – Reserva dos
Ypes 2 (parte alta) – R$
85 mil.
• 7,56x13,5 – Morro
Grande – R$ 55 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores – R$ 150 mil.
• 10x25 – Cond. Monte
Verde – R$ 210 mil.
• 10x25 – Cond. Monte
Verde – R$ 215 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira (lindo lote) –
R$ 385 mil.
• 552 m² - plano, Cond.
Monte Verde, ótima localização – R$ 450 mil.
LOTES COMERCIAIS
• Jd. Ternura (casa antiga) – 717,907 m² de
terreno coml., ótima localização – R$ 500 mil.
• Centro – R. Mal.
Floriano Peixoto, esq. c/
a marginal, 6.380 m² - R$
3.200 mil.
ALUGUEL
• Centro – 2 quartos,

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 garagem - 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.

sala, coz., banh., área
serv. – R$ 650,00.
• V. Dr. Laurindo – 2
quartos, sala, coz., banh.,
área serv., churr. c/ pia e
banh. no fundo, gar.,
(5,5x30) – R$ 950 mil.
• Jd. Santa Emília
(nova) – 3 quartos (1
suíte c/ box), sala, coz.,
banh., área serv., quintal, gar. p/ 2 carros – R$
1.200,00.
• Valinho (ótima casa)
– próx. ao Carroção – 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. planej., banh., área
serv. cob., gar. p/ 2
carros, (6x25) – R$
1.200,00.
• Village Eng. Campos
(nova, ótima casa) – 3
quartos (1 suíte), sala,
copa, coz., banh., área
serv. cob., gar. p/ 2
carros c/ portão autom.,
(6x25) – R$ 1.300,00.
• Jd. Manoel de Abreu
– 4 quartos (2 suítes),
sala 2 amb., coz., banh.,
área serv. cob. c/ churr.,
sacada frontal, gar. p/ 2
carros – R$ 1.250,00.
• V. Dr. Laurindo – 3
quartos (1 suíte), sala,
copa, coz., banh., área
serv. cob., +1 cômodo
no fundo, churr. c/ pia,
gar. p/ 3 carros, (10x25)
– R$ 1.600,00.
• Jd. Mantovani – 2 quartos (1 suíte), sala, coz.,
banh. soc., área serv.
cob. e gar. p/ 2 carros,
(6x22) – R$ 880,00.
OFERTA DA SEMANA
• Antecipe ao lançamento – Cadastrando-se
conosco já! – Ligue: (15)
3251-1000.
Imobiliária com 21
anos de tradição com
departamento jurídico especializado.

*VENDAS
ALUGA:
• Apto. amplo – R. Cônego Demétrio, 451 – R$
1.300,00 mensais.
• Casa ampla – R. Cônego Demétrio, 482 – ótima p/ escr. – R$ 1.500,00
mensais.
• Casa próx. ao Sesi – R.
Joaquim Moreira, 65 –
R$ 900,00.
• Prédio coml. – R. 11 de
Agosto, 1119 – R$
2.500,00 mensais.
VENDE:

• Vendo terreno Condomínio Ecopark, 990 m²
(22x45). Ótima localização – R$ 90 mil.
• Casa Centro – R. 7 de
Maio – R$ 320 mil.
• Casa R. Geraldo Enéas
de Campos, 236 (V. Bandeirantes) – R$ 160 mil.
• Casa R. Lino Del Fiol,
695 – c/ gar, 2 quartos (1
suíte) – R$ 250 mil.
• Casa Av. Firmo V.

Camargo, 934 – gar., 3
quartos +2 cômdos – R$
320 mil.
• Casa R. Alberto Soares, 220 – Jd. Thomas
Guedes (lote 10x25) –
R$ 130 mil.
• Lote Jd. Juliana – plano
– R$ 60 mil.
• Lote Jd. Astória, plano
– R$ 60 mil.
• Sítio 7 alq. – R$ 850
mil. Ótima localização!

*TERRENOS

Jd. Wanderley 2D $ 750,00*
Sta. Rita 2D $ 600,00*
Jd. Wanderley 1D $ 650,00*
V. Menezes 2D $ 600,00*
Sta.Cruz 1D $ 400,00*

*Valinho 350m² $ 140 mil*
*R. Garcia I 125M² $ 70 mil*

PABX: (15) 3251-4702

L O C A Ç Ã O » RESIDENCIAL
JARDIM AMÉRICA • CASA 2 DORMS., sala/coz., wc, lavanderia, garagem 1
v. • R$ 700
L O C A Ç Ã O » RESIDENCIAL OU COMERCIAL
CENTRO • Praça do Junqueira SUÍTE + 1 DORM., coz., wc + EDÍCULA/wc,
gar. 1 vaga • R$ 1.500
APARTAMENTOS /CASAS » PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
RESIDENZIALE GIUSEPPE apto. 88 m² - 2º andar • SUÍTE + 2 DORMs.,
terraço gourmet 2 vagas • R$ 85 mil + 16 parcelas de R$ 4.655,00 durante
a obra e na entrega das chaves saldo contratual (financiável) R$ 271.391,30
RESIDENCIAL LUA DA MATA APTO 54,3 m² 2 DORMs., varanda gourmet,
gar 1 v. • R$ 130 mil
RESIDENCIAL LUNA VILLE • CASA 2 DORMs., sala/coz., wc, gar 1 v. • R$
140 mil
JARDIM PRIMAVERA • CASA 2 DORMs., salas/estar e jantar, coz., wc, quintal
31m², gar 2 v. • R$ 170 mil
T E R R E N O S » A VENDA
R E S E R V A DOS Y P Ê S •LOTEAMENTO FECHADO • diversas opções
• CONSULTE-NOS
RESIDENCIAL VILLAGE (EM FRENTE A ESCOLA ADVENTISTA) •
LOTE de esquina 206 m² • R$ 120 mil

VENDE
• Casa Jd. Mantovani –
3 quartos (1 suíte), sala,
coz., banh., lavanderia
e garagem – R$ 320
mil. Cód. 1.815.
• Casa Colina das Estrelas – 2 coz., 2 sala,s
escr., salão de festa,
piscina e 4 suítes – R$
2.500.000,00. Cód.
1.819.
• Casa Jd. Fortunato

ALUGUEL RESIDENCIAL*

*Sobr. Mantovani 3D $ 320 mil
*Jd. Aeroporto 2D $ 190 mil
*Res. Sta. Cruz 2D $ 150 mil
*Jd. Lucila 2D $ 135 mil

Minghini – sala e coz.
gdes., 3 quartos (1 suíte), lavand., gar. p/ 2
carros – R$ 320 mil. Cód.
1.801.
• Terreno Reserva dos
Ypês II – terreno 216,25
m² - R$ 70 mil. Cód.
1.665.
• Casa Santa Cruz –
sala, coz., 3 quartos (1
suíte), banh., lavand.,
área lazer c/ churr. e ga-

ragem p/ 2 carros – R$
250 mil. Cód. 1.601.
ALUGA
• Casa Jd. Alvorada –
sala, coz., 3 quartos (1
suíte), banh., lavand. e
garagem p/ 2 carros –
R$ 1.100,00. Cód. 1.701.
• Casa Jd. Planalto –
sala, coz., 2 quartos,
banh., lavand. e garagem – R$ 1.000,00. Cód.
1.817.

13/02 - Aparecida (02 dias)
20/02 - Praia de Peruíbe (02 dias)
22/02 - Pesqueiro Maeda
12/03 - Foz do Iguaçu (03 dias)
22/03 - Pesqueiro Maeda
11/04 - Jacutinga / Monte Sião e Serra Negra

Compras em São Paulo
(Feirinha da Madrugada)
toda semana - Valor R$ 45,00

Fones: (15) 3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice
VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de
Campos (Bº. Santa Cruz).
Pronto p/ construção. Tratar: (11) 9.9680-9666.
10/17/24/31

EXCURSÕES:

CB 300 R
• 2014 • Preta • 1.500
Km. • Entr. +R$ 364,90
mensais.

BIZ 125 ES
• 2012 • Bx. Km. • Preta•
Entr. + R$ 244,90 mensais.

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

XRE-300
• 2012 • Azul • Bx. Km. •
Licenc. 2015 • Entr. +R$
419,90 mensais.

CBR - 600F
• 2013 • Branca • Bx. Km.
• Com acessórios • Único
dono •R$ 31.900,00.

BURGMAN 125 I
• 0Km. • 2014/15 • Várias cores • 1 +48x de R$
249,00 mensais • Faça
o teste drive.

Compre hoje a sua moto e ganhe IPVA 2015.

•Dia 27/3 – Praia de
Peruíbe (3 dias)
•Dia 2/4 – Aparecida (3
dias)
•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.

