
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

CASAS
• Jd. Thomas Guedes  -
2 quartos., sala, coz.,
banh., ár. serv., quint. e
gar., (5x25) - R$ 150 mil.
• Jd. Primavera  (nova)
- 2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., quit. e
esp. p/ gar. (5x25) - R$
170 mil.
• Fund.M.Guedes  – P.
inf.: gar.; sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
ár.serv.cob. c/chur. P.
sup.: 2 quartos, banh. e
sacada na frente (5x30)
- R$180 mil . ‘‘Aceita fi-
nanciamento”.
• Apto. 1º andar  - Cond.
Pq. Toledo (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar.,02
áreas de lazer c/ chur.,
playg., estac. p/ visitas
- R$ 185 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
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,
ár. serv. cob., gar. p/ 2
car. c/ portão autom.,
churr. c/ pia coberta
(6x25) - R$ 330 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.
• Próx. ao Correio  - 3
quartos (2 suítes), sala,
copa/coz. planj., banh.,
+1 quarto c/ banh., ár.
serv. c/ arm., quit., gar.
p/ 02 car., (10x30) - R$
420 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), ár.
serv., dispensa, chur.c/
balcão,pia e quintal
peq.(7x33) - R$ 420 mil.
• V. Esperança  – Rua
Principal próx. a feira-
livre, 2 salões comerci-
ais, ótima localização,
tendo cada: desp., banh.,
hall, escr., 335 m² de
constr., e 350 mts de terr.
- R$ 450 mil.

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 2  (Parte alta) - R$ 80
mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 3  - R$ 83 mil.
• 7x25 - Reserva dos
Ypês 3  - R$ 84 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• 10x25 - Cond. Monte
Verde  - R$ 215 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  (lindo lote) -
R$ 380 mil.
• 552 m² - (plano) - Cond.
Monte Verde  (ótima lo-
calização) - R$ 440 mil.

Imóveis Comerciais
•  Res. Astória , 360 m²
(ao lado do posto) – fren-
te à Rodov. - R$ 95 mil.
• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) – 615 m² de terreno
coml., ótima localização,
Av. Vice-pref. Nelson
Fiúza esquina com a 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.

Aluguel
• Rosa GarciaI  - 2 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh.social, ár.serv. ,
disp.e gar.p/ 2carros
(6x30) - R$ 830,00.
• Pq. 3 Marias  - 2 quartos,
sala, coz., banh.social,

ár.serv. , +1 cômodo c/
banh. nos fundos e
gar.(5,5x25) - R$ 850,00.
• Cond. Pq. Toledo
(novo) - 2 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar., 2 áreas de lazer c/
chur., playg., estac. p/
visitas - R$ 850,00.
• V. Esperança  (rua prin-
cipal, próx. a feira-livre)
- barracão, ótima locali-
zação, com salão, desp.,
banh.,  hall, escr., 335
m² de constr., (necessi-
ta de reforma) - R$
1.000,00.
• Nova Tatuí (próx. Onda
Viva) – 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
lav.,ár.serv.cob. c/
disp., gar.p/ vários car-
ros (12x30) -
R$1.500,00.
• Centro  (Rua Humaitá)
- 3 quartos (1 suíte),
sala c/ sacada, coz.,
banh., ár. serv. cob.,
port. soc., gar. - R$
1.450,00.
• Centro (nova) - 2 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh.social, ár.de serv.,
quintal peq. e gar. - R$
1.550,00.
• Centro (próx. Sta
Casa) - 3 quartos, sala
gde., desp., copa, coz.,
lavab., 02 banh., gar.,
+1 quarto. c/ banh., ar.
serv., qut. - R$ 3.000,00.
(área coml.).
• Próx. a Sabesp (Rua
Rui Barbosa) - barracão
de 450 m² com salão e
2 banh. - R$ 4.000,00.

Oferta da Semana
• Venda - Jd. Thomas
Guedes - 2 quartos,
sala, coz., banh., ár.
serv., quint. e gar.,
(5x25) - R$ 150 mil.

Imobiliária com
22 anos de tradição
com Departamento

Jurídico
Especializado.

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.
• Apto. Centro – R. Cô-
nego Demétrio, 451 – 2
quartos, 2 banhs., área
serv., s/ condomínio, p/
escr. Ou res. – R$

1.300,00 mensais .
• Casa Centro – R. Cône-
go Demétrio, 482 – 3 quar-
tos (1 suíte), +quarto 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
• 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

EXCURSÕES:
•Dia 2/6 – Termas dos
Laranjais (4 dias em
Olímpia)
•Dia 18/7 – Aparecida
(bate e volta)
•Dia 29/8 – Santuário
Pai Eterno em Trinda-
de/Goiás (4 dias)
•Dia 9/8 – Expoflora
em Holambra (aber-
tura)
Informações com Ira-
cema Miranda, fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913 e tam-
bém nas feiras livres
de Tatuí.

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
• Terreno no Cond.
Ecopark  – 1.000 m² -
R$ 50 mil . Cód. 1.946.
• Terreno Reserva dos
Ypes II  – 175 m² - R$ 85
mil . Cód. 1.945.
• Terreno Ecopark  –
900 m² - R$ 70 mil . Cód.
1.944.

• Casa Vale da Lua  – 2
quartos, sala, cozinha,
banheiro e garagem – R$
142 mil . Cód. 1.943.
• Casa Jd. Rosa Garcia
– 2 quartos, sala c/ va-
randa, cozinha, banheiro,
área de lavanderia e ga-
ragem – R$ 180 mil . Cód.
1.942.

ALUGA
• Casa Parque San
Raphael  – 2 quartos,
sala, coz., banheiro, la-
vanderia e garagem p/ 2
carros – R$ 750,00. Cód.
1.490.
• Casa Jd. Paulinea  –
salas comerciais – R$
400,00. Cód. 1.924.

VENDO MOTO CG 125
Fan, ano e modelo

2006. Valor R$ 3.000,00.
Tratar fone: (15) 9.9633-
5614. Horário: 8:00 às
10:00 horas, parte manhã
e a noite as 20:30 horas.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

11/18/25/2

COMPRAMOS SUA MOTO, PAGAMOS A VISTA.

INAZUMA – 250 cc
• Zero Km. • Várias co-
res • 13.900,00 a vista.

CBR - 600F
• 2013 • Branca • Bx.
Km. • Com acessórios •
Único dono •R$
29.900,00.

CB 300 R
 LIMITADA

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

CRYPTON T115-ED
• Vermelha • 2013 • 5.590
Km. • Entr. +R$ 169,90
mensais.

FAN 150-ESDI
• Vermelha • 2015 • 4.000
Km. • entr. + R$ 237,90
mensais.

FAN 125-ESD
• Preta • 2014 • Bx. Km.
• Licenc. 2015 • R$
6.200,00.

POLÍCIA APREENDE
428 QUILOS DE PASTA DE COCAÍNA

Caminhão estava carregado com 428kg de pasta base de cocaína
(Foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Tatuí)

e-mail: redacao@jornalintegracao.com.br

Dia 25 de abril, um rapaz de 24 anos foi detido pela Polícia
Rodoviária dirigindo um caminhão com 428,8 quilos de pasta
base de cocaína. O flagrante foi realizado durante fiscalização
na Rodovia Castello Branco (SP-280), no município de Quadra.
Policiais informam que o caminhão, com placas de Maringá
(PR), foi abordado em uma blitze no quilômetro 158.  Durante
vistoria no veículo foram encontrados 11 fardos de pasta base
de cocaína escondidos sob tábuas de madeira na carroceria. O
material e o suspeito foram levados à Polícia Federal, em
Sorocaba. No local, o motorista afirmou que não sabia que
transportava droga e que apenas tinha recebido R$ 1 mil para
levar o caminhão de Assis (SP) para São Paulo.

PM ENCONTRA SETE
 CRIANÇAS ABANDONADAS

Dia 27 de abril, policiais militares encontraram sete crianças
abandonadas em uma residência no Bairro Enxovia, município
de Tatuí. Segundo consta, os agentes esperaram por três horas
a presença dos responsáveis. Como estes não apareceram foi
acionado o Conselho Tutelar. Os menores têm entre oito meses
e a mais velha dez anos. Duas mulheres foram detidas em
flagrante por abandono de incapaz. Elas alegaram que deixa-
ram as crianças para pagar contas na cidade. Foi arbitrada

fiança e elas responderão em liberdade por supostos crimes de
maus tratos e abandono de incapaz.

FURTOS DE
MOTOCICLETAS

Dia 27 de abril, 17 horas, um porteiro compareceu ao plantão
policial para registrar o furto de sua motocicleta Honda CG 125,
placa DHM-9388. Informa a vítima que o veículo foi furtado da
frente de sua residência na Rua Santo Antonio, em Tatuí. No
mesmo dia, às 20h30, ocorreu outro furto de motocicleta. A vítima
foi um mototaxista proprietário de uma CG 125, placa DHJ-9370.
O veículo foi levado da frente da residência da vítima na Rua
Domingos Santos Filho, em Tatuí.

MORTE EM
ESTRADA RURAL

Dia 26 de abril, 6h30, Esmeraldo Bruno Miranda, 49 anos,
morreu ao sofrer um acidente na Estrada José Benedito de Jesus
Mendes, no município de Quadra. Policiais militares que atende-
ram a ocorrência informam que a vítima chegou a ser atendida
pelo Samu e encaminhada ao pronto socorro de Tatuí. Esmeraldo
dirigia um Gol e o veículo chocou-se com uma árvore. O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

GUARDA MUNICIPAL
 DENUNCIA VINÍCOLA

Dia 24 de abril, o guarda municipal Doraci Dias Miranda
compareceu ao plantão policial e denunciou uma vinícola pela
comercialização de um suco de uva com um objeto estranho. Ele
informa que adquiriu o produto em um supermercado. Após
consumir mais da metade do líquido deparou com um corpo
estranho em seu interior. O recipiente foi levado ao plantão
policial e foi requisitada a presença da Vigilância Sanitária para
examinar o produto e realização de possíveis exames. O delega-
do José Luiz Silveira Teixeira registrou o caso como suposto
“crime contra as relações de consumo”.

CÃO MORRE COM
 SALSICHA ENVENENADA

Dia 24 de abril, uma jovem de 24 anos, compareceu ao plantão
policial e comunicou o envenenamento de um cachorro na
residência de sua sogra, no Jardim Rosa Garcia II, Ela informa

que o animal foi envenenado com uma salsicha e seu maior
temor era que seu filho de 2 anos tivesse também ingerido o
alimento. O caso foi registrado no plantão do delegado José
Luiz Silveira Teixeira e deverá ser investigado pela polícia.

DETIDOS POR ARRECADAR
 DINHEIRO PARA ENTIDADE

Dia 24 de abril, 7h20, um casal que se passava como
representantes de uma entidade assistencial foi detido pela
Guarda Municipal na estação rodoviária de Tatuí. Os agentes
receberam uma denúncia e esperaram a chegada da dupla. Os
dois estavam munidos de carteiras falsas, recibos em branco
da entidade para deficientes visuais, caderno de anotações e
R$ 124,00 em dinheiro. O delegado José Luiz Silveira Teixeira
determinou a prisão em flagrante e enquadrou o casal em uso
de documentos falsos e falsidade ideológica.

LADRÕES LEVAM
PARATI EM BAIRRO

Dia 24 de abril, 22h50, ladrões furtaram uma Parati, placas
CGX-1964, de propriedade de um consultor. A vítima informou
ao delegado Emanuel dos Santos Françani, responsável pelo
plantão, que o veículo foi furtado defronte sua residência na Rua
Dr. Dalmácio Azevedo, em Tatuí.

LADRÕES LEVAM CAMINHONETE
DE PROPRIEDADE RURAL

Dia 22 de abril, ladrões furtaram uma caminhonete Amarok,
placas EYN-0494. Segundo consta, o veículo foi levado de uma
propriedade no Bairro Paraíso, na estrada de Jurumirim, muni-
cípio de Tatuí. O caso foi registrado no plantão do delegado José
Luiz Silveira Teixeira.

Na próxima semana, no Salão
Villa-Lobos do Conservatório de Tatuí,
na Rua São Bento, nº 415, aconte-
cem dois recitais gratuitos de flauta
transversal e clarinete, dentro da área
de sopros e madeiras da escola de
música. A coordenação é de Otávio
Blóes.

Na terça-feira (5), às 19 horas,
haverá recital de flauta, com a partici-
pação de alunos dos professores
Anselmo Pereira, Juliano Arruda, Már-
cia Licatti e Otávio Blóes. O acompa-

RECITAIS GRATUITOS
NO SALÃO VILLA-LOBOS

nhamento ao piano será de Fanny
de Souza Lima, Juliano Kerber,
Milena Lopes e Mikéias dos Santos.

Na quarta-feira (6), às 19 horas,
ocorre recital de clarinete, com a
participação especial dos professo-
res Roberto Cesar Pires, Rafael
Pelaes, Max Ferreira, Jairo Ladeia
da Silva e Ely Jacob Hessel. A apre-
sentação contará ainda com os pia-
nistas Maria Regina Orsi Paias,
Juliano Kerber, Milena Lopes e Hele-
na Scheffel.

Aluguel Vendas
 Residencial Imóveis
Centro 2c $1.000,00 J. XI de Agosto 3d $360 mil       
Centro 2c $900,00 J. XI de Agosto 3d $320 mil   
J. São Luiz 3d $900,00 Res. Sta. Cruz 3d $210 mil  
V. Ezequiel 3d $800,00 Res. Sta. Cruz 2d $210 mil
V. Menezes 2d $700,00 Jds. de Tatuí 2d $210 mil
R. Garcia I 3d $700,00 Res. Sta. Cruz 2d $180 mil

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288  -   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.300
DR. LAURINDO  sobrado SUÍTE máster + 2 DORMs. c/ armários,  escrit.,
2 coz. planej. gar 2 vagas • R$ 1.600
MANOEL DE ABREU  sobrado SUÍTE+ 2 DORMs. c/ ar condic sala/lavabo coz./
desp. espaço gourmet • R$ 2.000
MONTE VERDE  SUÍTE + 2 DORMs. c/ armário,   coz. planej+fogão espaço
gourmet • R$ 2.300 + condomínio

C A S A S  »   FINANCIÁVEIS
DR LAURINDO  • CASA 3 DORMITÓRIOS  sala coz./copa área de serviço c/
wc OPORTUNIDADE R$ 220 mil

T E R R E N O S  »  OPÇÕES a partir de R$ 60 mil
JD MANTOVANNI  • LOTE esquina 217 m² • próximo área de lazer • R$ 95 mil
RESERVA DOS YPÊS 1 • LOTE esquina 294 m²  • liberado p/ construção • R$
95 mil + 9 parc. R$ 2.038,00
COLINA VERDE  • LOTE 432 m² - ESQUINA • TOTALMENTE MURADO
OPORTUNIDADE • R$ 190 mil


