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JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 7 DE FEVEREIRO DE 2015

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

CASAS
• Jd. Primavera  (nova)
– 2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal e esp. p/ gar. (5x25)
– R$ 165 mil.
• Res. Atlanta  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., quintal, gar.
(6x25) – R$ 190 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar. p/ 2 carros,
(6x25) – R$ 280 mil.
• Res. Alvorada  (semi-
nova) – piso
porcelanato, 3 quartos
(1 suíte c/ box), sala,
copa, coz., banh. c/ box,
área serv. cob., gar. p/
2 carros, churr. c/ pia
cob., (6x25) – R$ 310
mil.
• Centro  (Largo Sta.
Cruz, em frente a Igreja
Sta. Cruz) – 2 quartos,
sala, coz., banh., área
serv. cob., +1 quarto,
coz., banh. nos fundos,
desp., pomar e gar.
(9,5x48) – R$ 350 mil.
• Jd. Ordália  – c/ aque-
cedor solar, 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. planej.,
banh., área serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar. p/ 2 carros,
(7x25,1) (111,80
constr.) – R$ 350 mil.
• Cond. Monte Verde –
3 quartos (1 suíte), sa-
las de estar e jantar,
coz., lavabo, banh. soc.,
jd. inverno, área serv.,
quintal, gar. p/ 2 carros,
(10x25) – R$ 380 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. p/ 2 carros, (10x30)
– R$ 420 mil.
• Morro Grande  (casa
antiga) – 717,907 m² de
terreno coml., ótima lo-
calização. Av. Vice-pref.
Nelson Fiúza – R$ 500
mil.
• V. Esperança  (R. prin-
cipal, próx. a feira-livre)
– 2 salões coml., ótima
localização, c/ desp.,
banh., hall, escr., 335 m²
de constr. e 350 m. de
terr. – R$ 450 mil.
• Centro  (ótima localiza-
ção) – sala e coz. gran-
des, banh. soc., 3 quar-
tos (1 suíte), copa, coz.,
banh., desp., +1 quarto,
sala, banh., área serv.
cob., quintal, gar. p/ 2
carros, (11x32) – R$ 900
mil.
• Centro  (próx. ao Banco
Itaú) – casa antiga, terr.
11x32m – R$
1.500.000,00.

LOTES
• 8x25 – Reserva dos
Ypês 3  – R$ consulte-
nos.
• 7x25 – Reserva dos
Ypês 2  (parte alta) – R$
75 mil.
• 7x25 – Reserva dos
Ypês 2  (parte alta) – R$
83 mil.
• 7,5x13,5 – Morro Gran-
de – R$ 55 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores  – R$ 150 mil.
• 10x25 – Cond. Monte
Verde  – R$ 210 mil.
• 264 m² - Cond. Monte
Verde  – R$ 225 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira (lindo lote) –
R$ 385 mil.
• 552 m² (plano) – Cond.
Monte Verde – R$ 440
mil.

LOTES COMERCIAIS
• Res. Astória – 360 m²
(12x30) – R$ 100 mil .
Frente p/ Rod. ao lado
do Posto.
• Jd. Ternura  (casa
antiga) – 717,907 m² -
Av. Vice-pref. Nelson
Fiúza, terreno coml. –
R$ 500 mil.
• Centro  (R. Mal.
Floriano Peixoto, esq.
c/ a marginal) – 6.380 m²
- R$ 3.200 mil.

CHÁCARA
• Ecopark  – 923,06 m²
- R$ 65 mil .

ALUGUEL
• Lot. Módena  – 2 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh., área serv., gar.,
(6x25) – R$ 950,00.
• Dr. Laurindo  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., churr. c/ pia
e banh. no fundo, gar.,
(5,5x30) – R$ 950,00.
• Jd. Fortunato
Minghini  – 3 quartos (1
suíte c/ box), sala, coz.,
banh. social c/ box. P.
Sup.: 1 quarto, banh.,
área serv. P. inf.: 2
cômodos c/ banh., gar.
– R$ 1.600,00.
• Centro  (R. Humaitá,
sobrado) – 3 quartos (1
suíte), sala c/ sacada,
coz., banh., área serv.
cob., gar. – R$ 1.800,00.
OFERTA DA SEMANA

• Ecopark – lindo ter-
reno de 923,06 m² - R$
65 mil.

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

Minghini  – sala e coz.
gdes., 3 quartos (1 suí-
te), 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 gara-
gem – R$ 1.000,00. Cód.
1.817.

ALUGA:
• Apto. amplo – R. Cône-
go Demétrio, 451 – R$
1.300,00 mensais.
• Casa ampla – R. Cône-
go Demétrio, 482 – óti-
ma 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 Condomí-
nio Ecopark, 990 m²
(22x45). Ótima localiza-
ção – R$ 90 mil.
• Casa Centro – R. 7 de
Maio – R$ 320 mil .
• Casa R. Geraldo Enéas
de Campos, 236 (V. Ban-
deirantes) – 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 Soa-
res, 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!

PABX: (15) 3251-4702 Fones: (15)  3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice

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

*VENDAS         ALUGUEL RESIDENCIAL*
*Sobr. Mantovani 3D $ 320 mil Jd. Wanderley 2D $ 750,00*
*Jd. Aeroporto 2D $ 190 mil Sta. Rita 2D $ 600,00*
*Res. Sta. Cruz 2D $ 150 mil Jd. Wanderley 1D $ 650,00*
*Jd. Lucila 2D $ 135 mil V. Menezes 2D $ 600,00*

*TERRENOS Sta.Cruz 1D $ 400,00*
*Valinho 350m² $ 140 mil*
*R. Garcia I 125M² $ 70 mil*

EXCURSÕES:
•Dia 27/3 – Praia de Peruíbe (3 dias)
•Dia 2/4 – Aparecida (3 dias)
•Dia 17/4 - Praia Grande (4 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.

Notícias extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”,
de 17 de novembro de 1929, através do arquivo de João
Padilha, doado ao Integração.

ANNIVERSARIO
Fez annos no dia 14 o estimado joven Euchario Holtz, do

alto commercio local. À noite, no Bar 15, reuniram-se os seus
amigos íntimos e lhe offereceram uma ceia gostosa e bem
regada. Após o brinde de estylo, houve continuidade de
“falação” e algo parecido com dizer versos. A ceia prolongou-
se até altas horas da madrugada, sempre alegre, porém na
máxima ordem. Sendo assim, convém que o anniversariante
faça annos outra vez no mez que vem.

GESTO PATRIÓTICO
O sr. Affonso de Arruda Campos, proprietário do “Grande

Hotel Affonso” desta cidade, teve a gentilesa de offerecer uma
Bandeira Nacional de lã, tamanho grande, à nossa Escola de
Commercio “Juvenal de Campos”. O seu gesto patriótico
mereceu as justas sympathias da Directoria e dos Corpos
Docente e Discente do estabelecimento de ensino.

ESTRADA DE FERRO SOROCABANA
Acompanhado pelo dr. Paulo Sousa Lima, inspector do

tráfego da Estrada de Ferro Sorocabana neste districto, aqui
esteve, em dias da semana próxima passada, o sr. dr. Luiz
Orsini, chefe do tráfego dessa importante via férrea. Pelo que
descobriu a nossa reportagem, foi constada absoluta regula-
ridade em todos os trabalhos da nossa Estação, pelo que o
sr. Felisberto Carneiro, seu agente, recebeu felicitações.

SORTEIO DE UM QUADRO
Por occasião da inauguração do “Bazar da Caridade” em

nosso Jardim Público, será realisado o sorteio do bello quadro
de Paulo Silva, denominado “Cahir da Tarde”, cujos cartões
foram vendidos em benefício da reforma do harmonium da
Matriz. Os possuidores de bilhetes deverão estar presentes
no acto, para conferi-los. O quadro estará exposto no alludido
bazar.

ESTANDARTE DE SÃO ROQUE
Recebeu no dia 10, domingo, após a celebração da Santa

Missa, o Estandarte de São Roque, o sr. José Picchi, festeiro
sorteado para 1930. Na Igreja Matriz, antes da entrega, o
revmo. Padre Canto fez uma linda allocução às virtudes do
milagroso santo. Na casa do novo festeiro, foi offerecido, em
profusão, refrescos e cervejas a todos os presentes, inclusive
aos músicos da Banda Santa Cruz, que executaram optimas
peças musicaes. Do sr. José Picchi, esperamos uma bonita
festa em louvor a São Roque.

UM POUCO DE MÚSICA
Hoje, das 19 horas às 20 horas e 30, a corporação musical

“São Benedicto”, sob a regência do maestro sr. Alcides
Pereira, executará um concerto musical com optimo e esco-
lhido programma, no coreto do jardim da Praça Coronel
Fernando Prestes.

FURTO EM RESIDÊNCIA
Dia 1º de fevereiro, ladrões aproveitaram a ausência de

moradores e entraram pelo vitrô do banheiro em uma residência
no Bairro Nova Tatuí. Além de revirar os cômodos, os marginais
furtaram um notebook e semi-joias avaliadas em R$ 15 mil,
destinadas à venda. O caso foi registrado no plantão do
delegado Hélio Momberg de Camargo.

VÍTIMA REAGE A ASSALTO
Dia 1º de fevereiro, 12h50, uma pessoa de 60 anos reagiu a

um assalto e foi ferido no rosto e na cabeça por três assaltantes.
O assalto ocorreu no Largo do Mercado e a Guarda Municipal
conseguiu encontrar os marginais. Conduzidos à Delegacia de
Polícia, o delegado Hélio Momberg de Camargo determinou a
prisão em flagrante do trio, composto por dois homens e uma
mulher.

LADRÕES FURTAM CORSA
Dia 1º de fevereiro, Anderson Augusto Floriano da Silva

compareceu ao plantão policial para comunicar o furto de seu
Corsa, placas DGK-1124. A vítima informou à polícia que o
veículo foi levado da Rodovia SP-127, próximo a Cerquilho.

ROUBO DE VEÍCULO
 NO JARDIM 11 DE AGOSTO

Dia 30 de janeiro, 18h15, dois indivíduos, armados de
revólver, roubaram um Gol, placas MBC-0125. Segundo cons-
ta, o proprietário do veículo estava parado em uma rua do Jardim
11 de Agosto quando foi abordado pelos assaltantes. A dupla,
mediante ameaças, obrigou a vítima a entregar o veículo e fugiu
do local. O caso foi registrado no plantão do delegado Hélio
Momberg de Camargo.

ESTELIONATÁRIOS APLICAM
 GOLPE EM DESEMPREGADA

Dia 20 de janeiro, uma mulher desempregada de 36 anos,
ao consultar o sistema do Poupatempo deparou com uma
fraude em sua conta. Ela foi lesada em R$ 5.106,87 resultado
da indenização por perder o emprego. Estelionatários alteraram

seu cadastro e sacaram o dinheiro em outras agências bancá-
ria. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

MAIS ROUBO DE VEÍCULO
Dia 29 de janeiro, 19h50, uma mulher de 33 anos foi vítima

de assalto na Rua Rotary Club, na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí.
Segundo consta, dois assaltantes ameaçaram a vítima com
um revólver e roubaram seu Pálio, placas DXX-5160. Além do
veículo, os marginais levaram uma bolsa com R$ 400,00 em
dinheiro e documentos da vítima. O caso foi registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

FURTO DE MOTOCICLETA
Dia 25 de janeiro, 10h30, ladrões furtaram uma motocicleta

Sundown 125, placa DRZ-6417. Segundo o proprietário, o
veículo foi furtado da Rua Tomaz Machado Júnior, no Jardim
Wanderley, em Tatuí.

ESTELIONATÁRIOS APLICAM
 GOLPE EM APOSENTADO

Dia 28 de janeiro, 11 horas, um idoso de 88 anos caiu em
um golpe aplicado por falsos funcionários da Elektro. A dupla
convenceu a vítima que havia necessidade de verificar o relógio
e entraram na residência. Eles disseram que o relógio estava
alterado, o idoso acreditou na farsa e passou seu número de
cartão bancário. Meia hora mais tarde, uma pessoa da Santander
comunicou que havia sido sacado R$ 4.500, 00 de uma conta
do idoso e R$ 2 mil de uma conta-poupança. Depois foi
constatado que os estelionatários ainda levaram objetos de
valor da residência.

*Consulte validade e condições na loja.

UNO VIVACE 1.0 Flex 2014  – PRATA! COMPLETO
+ Air Bag + ABS e Sensor de Ré. ENTRADA + 890,00
Mensais
UNO WAY ECONOMY 1.0 Flex 2013  – Prata,
SUPER OFERTA!!!
FIAT 500 CULT 1.4 Flex 2012  - Compl.! Única Dona!
24.000Km, Só R$ 33.900,00 SUPER OFERTA!!!
CG 150 Fan ESi Flex 2011  - Único Dono! Só R$
4.900,00 SUPER OFERTA!!!
Strada Trekking CE 1.4 Flex 2011  - ENTRADA +
790,00 Mensais
VOYAGE 1.0 Flex 2010  - D.Hidraulica, Vidros e
Travas Elétricas. ENTRADA + 690,00 Mensais
FIESTA HATCH 1.0 Flex 2010  – PEQUENA EN-
TRADA + 690,00 Mensais
STRADA LOCKER ADVENTURE 1.8 Flex 2010  –
Completa + Banco de Couro! ENTRADA + 890,00
Mensais
PALIO ELX 1.4 Flex 2008  – ENTRADA + 690,00
Mensais

ANO NOVO - CARRO NOVO
• IPVA 2015 total grátis

•Transferência grátis •GPS
•Tanque cheio •MP3

“SERESTA DE CARNAVAL”
Na próxima sexta-feira (13), das 19 horas às 22 horas, o Museu

Histórico “Paulo Setúbal” de Tatuí realiza a “Seresta de Carnaval”,
com a coordenação musical do grupo “Seresteiros Com Ternura”.
Durante o evento, deverá ocorrer um concurso de fantasias para a
“terceira idade”. O Museu de Tatuí localiza-se na Praça Manoel
Guedes, nº 98, na região central da cidade. Maiores informações
pelo fone: (15) 3251-6586.

VAGAS DE EMPREGO
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Tatuí oferece

diversas vagas de emprego. Entre elas, quatro para costureira, uma
para nutricionista e uma para professor de inglês. Os interessados
devem comparecer ao PAT, na Rua Adauto Pereira, nº 352. Os
documentos necessários são a carteirinha do PAT, carteira de
identidade (RG), CPF e carteira de trabalho. Mais informações
podem ser obtidas pelo fone: (15) 3251-4766.

Compre hoje a sua moto e ganhe IPVA 2015.

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

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

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

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

CB 300 R LIMITADA
• 2014 • Branca • 1.000
IKm. • Entr. +R$ 364,90
mensais.

FAN 125 ES
• 2014 • Preta • Bx. Km.
• Entr. +R$ 209,90 men-
sais.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de Campos (Bº. Santa Cruz).

Pronto p/ construção. Tratar: (11) 9.9680-9666.
7/14/21/28

Faça um ótimo negó-
cio, concretizando
seu sonho conosco!
- Ligue (15) 3251-1000.
Imobiliária com 21
anos de tradição com
departamento jurídi-
co especializado.

L O C A Ç Ã O  »  COMERCIAL
CENTRO • Rua Prudente/sobre loja 4 SALAS  + coz. lavanderia ? s/ garagem
• R$ 2.000
DISTRITO INDUSTRIAL  • BARRACÕES INDUSTRIAIS 700m² e 2.000m²  a
partir de • R$ 6.000

APARTAMENTO NA PRAÇA DO JUNQUEIRA – CENTRO TATUÍ
RESIDENZIALE  GIUSEPPE  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

CASAS  A VENDA »  PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA
RESIDENCIAL LUNA VILLE  (Vale da Lua) • 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
DR LAURINDO  • CASA 2 DORMs. , salas, coz., wc, área de serviço,  gar 1
v. • R$ 230 mil

T E R R E N O S  »  A VENDA a partir de R$ 60 mil
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


