
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 Colina Ver-
de – 360 m² - R$ 150
mil . Cód. 1.953.
• Sítio Santa Adelaide
– 1,5 alqueire – R$ 260
mil . Cód. 1.952.
• Sítio Vale dos Lagos
– 3.300 m² - R$ 230 mil .
Cód. 1.951.

• 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 lavanderia e gara-
gem – R$ 180 mil . Cód.
1.942.

ALUGA:
• Casa Pq. San Raphael
– 2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro, lavande-
ria e garagem p/ 2 car-
ros – 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.

9/16/23/30

*Consulte validade e condições na loja.

UNO MILLE ECONOMY WAY 1.0 Flex
2013
GOL GV TREND 1.0 Flex 2011 – Com-
pleto
VECTRA GT 2.0 Flex 2010
GOLF SPORTLINE 1.6 Flex 2010
NEW CIVIC LXS Flex 2010
VOYAGE 1.0 Flex 2010 - Única Dona
CELTA 1.0 4P Flex 2010 - Completo
STRADA ADV. LOCKER 1.8 Flex 2010
CELTA SPIRIT 1.0 Flex 2007
CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 2004

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

LADRÕES LEVAM RETROESCAVADEIRA
 DE PROPRIEDADE RURAL

Dia 1º de maio, 23h25, ladrões levaram uma retroescavadeira
JCB de uma propriedade rural no Bairro dos Fragas, município de
Tatuí. A vítima informa que a máquina possui cabine completa,
inclusive com ar condicionado. O caso foi registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

FURTO NA SEDE
 DO CONSELHO TUTELAR

Dia 4 de maio, um representante do Conselho Tutelar de Tatui
registrou queixa de furto na sede da entidade, na Rua Joaquim de
Souza Miranda, no Vale da Lua, em Tatuí. A vítima informa que há
dias estão sendo subtraídos utensílios domésticos, gêneros
alimentícios e até um aparelho microondas. O caso foi registrado
no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

POLÍCIA MILITAR PRENDE
 SUSPEITO DE ASSALTO

Dia 4 de maio, 21h15, policiais militares conseguiram deter um
rapaz de 24 anos suspeito de participar de um assalto a uma
padaria na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí. Segundo consta, o indiciado
e outros comparsas entraram no estabelecimento, anunciaram o
assalto e roubaram R$ 180,00 em dinheiro. Eles fugiram em um
Passat e o carro também foi localizado pela polícia. A delegada
Rafaela Valério de Melo, que presidiu o flagrante, determinou a
prisão do suspeito  pela suposta prática de roubo.

MULHER ASSALTADA
NA VIA PÚBLICA

Dia 5 de maio, 1 hora, uma mulher de 38 anos foi vítima de
assalto quando trafegava pela Rua Angelim Liberatoscioli, em
Tatuí. Segundo consta, um indivíduo a abordou e roubou seu
celular. A vítima acionou a Polícia Militar e seus agentes consegui-
ram deter o autor. Ele disse que havia trocado o aparelho por
drogas e uma outra pessoa também foi indiciada por receptação
no mesmo caso. O registro policial ocorreu no plantão da delegada
Rafaela Valério de Melo.

FURTO DE VEÍCULO
 NA VILA DR. LAURINDO

Dia 3 de maio, por volta de meia-noite, ladrões furtaram uma
Saveiro, placas BIZ-2743. A vítima informou que o veículo foi furtado
da Avenida Senador Laurindo Minhoto, na Vila Dr. Laurindo, em
Tatuí. O caso foi registrado no plantão do delegado Emanuel dos
Santos Françani.

LADRÕES LEVAM CAMINHÃO
Dia 2 de maio, 21 horas, ladrões furtaram um caminhão

Volkswagen, placas GZG-6518. Conta a vítima que o veículo foi
levado defronte sua residência na Rua Saladino Simões de Almeida,
em Tatuí. O furto foi registrado no plantão do delegado Emanuel
dos Santos Françani.

RAPAZ DETIDO
 APÓS FURTAR CARNE

Dia 2 de maio, 19h40, um rapaz de 24 anos foi detido no interior
de um supermercado sob a suspeita de furtar duas peças de
carne. Segundo consta, um segurança o surpreendeu com o
produto sob a camisa e ele ofereceu resistência. Foi solicitada a
presença de policiais militares e estes o conduziram à Delegacia
de Polícia. O delegado Hélio Momberg de Camargo arbitrou fiança
de R$ 850,00 pelo furto das duas peças de carne para que o
indiciado responda pela prática do crime em liberdade.

FURTO DE VEÍCULO
 NA PRAÇA DO MUSEU

Dia 2 de maio, 18h30, ladrões furtaram um Fiat Strada, placas
EVE-4718. Segundo a vítima, o veículo estava estacionado na Praça
Manoel Guedes (Museu), de onde foi levado pelos ladrões. O fato
foi registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTANTES TENTAM
 LEVAR TRATOR

Dia 30 de abril, 20h30, três homens armados tentar roubar um
trator em um sítio no Bairro Enxovia, município de Tatuí. Um dos
moradores do local conta que o trio só não conseguiu levar a
máquina porque ninguém possuía a senha da partida. O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTO A ESTABELECIMENTO
 NA VILA DR. LAURINDO

Dia 1º de maio, 21h20, dois indivíduos assaltaram um estabe-
lecimento comercial na Rua 7 de Setembro, na Vila Dr. Laurindo,
em Tatuí. A dupla fugiu em uma motocicleta depois de roubar R$
152,00 do caixa. O caso foi registrado no plantão da delegada
Rafaela Valério de Melo.

CONSERVATÓRIO REGISTRA
  FURTO DE INSTRUMENTO

Dia 5 de maio, uma funcionária do Conservatório de Tatuí
compareceu ao plantão policial e registrou o Boletim de Ocorrên-
cias número 2178/2015 e comunica o furto de instrumento musical
da escola de música. Segundo consta da informação, um carrilhão
duplo com 72 barras, adquirido em 17 de novembro de 2010, teria
sido furtado da Rua São Bento, 415, em Tatuí. A representante da
escola informa ao delegado José Luiz Silveira Teixeira que “não há
controle de retirada dos instrumentos, motivo que não tem como
identificar o aluno que retirou o instrumento subtraído”.

Notas extraídas com grafia original do “Jornal de Tatuhy”, de
26 de janeiro de 1930, através do arquivo de João Padilha, doado
ao Integração.

ESCOLA DE COMMERCIO
Ficou organizado do seguinte modo o corpo docente da

Escola de Commercio “Juvenal de Campos” e curso annexo:
professor Eulálio Arruda Mello (Portuguez e Instrucção Moral e
Cívica), professor José de Castro Freire (Geographia), professor
Frederico Holtz Sobrinho (Arithmetica e Álgebra), professor Lauro
de Campos Portella (Francez e Inglez), senhor Amaro Padilha
(Calligraphia e Desenho Geométrico), senhor contador A.S. Mota
(Escripturação Mercantil e Contabilidade) e professora d.
Claricinda Trindade (Geometria e História do Brasil). A direcção
do estabelecimento, para o corrente anno, está confiada ao sr.
Pedro Voss Filho, sendo director technico o sr. Oscar Mota e
secretário o sr. João Padilha. Para porteiro, foi contractado o sr.
Narciso Telles, que vinha anteriormente desempenhando esse
cargo.

RESTAURANTE E BAR
O sr. Antonio Avallone, estimado industrial nesta cidade,

acaba de abrir à Rua Prudente de Moraes, esquina da 13 de Maio,
um bem montado restaurante e bar, onde se encontrarão
petisqueiras, doces, bebidas, cigarros e outros artigos deste
ramo de negócio. Agradecemos ao amigo a offerta que nos fez
dos excellentes pastéis de seu novo restaurante e lhe deseja-
mos todas as prosperidades.

ALTAR DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA
A Archinconfraria do Sagrado Coração de Maria recebeu do

sr. dr. Dalmácio de Azevedo e exma. sra. a banqueta para o altar,
doação valiosa e subscripta por elles, assim como a exma. sra.
d. Adelaide Barnsley Guedes já entregou o tapete promettido,
bellissino presente com que concorreu para aquella obra pia. A
Companhia “Luz e Força de Tatuhy” offereceu ao altar toda a
installação de luz, com o material necessário e o fornecimento
da mesma luz, como uma preciosa contribuição, digna de ser
registrada, pois esse trabalho foi executado com perícia e dará
extremo brilho ao altar. A archinconfraria trabalha, activamente,
para que a inauguração e a bençam daquella obra tenham o
brilhantismo desejado.

CASAMENTO
Realisou-se no dia 20 do corrente o enlace matrimonial do

sr. Arthur Bueno com a exma. senhorita Maria Rita Campos,
enteada do sr. Rodolpho Tambelli. Foram seus paranymphos os
srs. José Lemes Cardoso Kulau, por parte da noiva, e Bento
Nunes de Miranda, por parte do noivo.

FESTIVAL ESPORTIVO
O sr. Archimedes Rogério, campeão brasileiro de lucta roma-

na, e o sr. sargento Henrique Camillo Marinho pretendem
organisar em breve uma festa esportiva muito interessante,
sendo uma parte da renda em benefício do Asylo São Vicente de
Paula. Nesta festa, tomarão parte os athletas de Tatuhy que
estão treinando para esse fim, srs. Domingos Bosso, Benedicto
Alves, Pedro Rocha e José Braz de Almeida, além do sargento
Henrique e de Archimedes, contra os athletas de Boituva e São
Paulo, dentre os quaes o sr. Ítalo Hugo, campeão de box, e o
invencível japonez, sr. Geo Omory, para desempatar com o sr.
Rogério. Essa festa constará de corridas, lucta romana e lucta
livre. Um hurrah aos athletas tatuhyenses!

Aluguel Vendas
Residencial Imóveis
Centro 2c $900,00 Sta.Cruz 2d $320 mil
J. Sao Luiz 3d $900,00 Sta.Cruz 2d $180 mil
D. Laurindo 2d $800,00 Terreno J. Mantovani $80 mil
D. Laurindo 2d $700,00 Jds. de Tatuí 2d $210 mil
R. Garcia I 2d $600,00 Sta.Cruz 2d $210 mil
CDHU 1d $500,00 Dr.Laurindo 3d $140 mil

Selecionamos Rep./Vendedores
para atuação por regiões raio até
150 Km de Tatuí-SP.

Necessário possuir veículo, car-
teira de clientes e NF de Serviço.
Pagam-se comissões acima do mer-
cado. Interessados enviar Currículum
para: paulo@tksimports.com.br.
Guarda-se sigilo.

FARINHA DE TRIGO

e-mail: redacao@jornalintegracao.com.br

COMPRAMOS SUA MOTO, PAGAMOS 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.

BURGMAN 125-I
• Zero Km. • Linha 2016
• Várias cores • Entr. +
R$ 249,00 mensais.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO
FONE: 3305-6674

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL e R E S I D E N C I A I S
CENTRO sobre loja • Rua 11 de Agosto • 1 SALA 40 m² com banheiro • s/
garagem • R$ 700
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288  -   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.300
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 217 m²  esquina  • próximo área de lazer • R$ 95
mil
RESERVA DOS YPÊS 1 • LOTE 294 m²  esquina  • liberado p/ construção •
R$ 95 mil + 9 parc. R$ 2.038,00
COLINA VERDE  • LOTE 432 m²  esquina  TOTALMENTE MURADO
OPORTUNIDADE • R$ 190 mil


