
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

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)

PÁGINA 9
JORNAL INTEGRAÇÃO

TATUÍ, 16 DE MAIO DE 2015

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, coz., banh.
e gar. – R$ 142 mil . Cód.
1.943.

ALUGA:
• Barracão Jd. Santa
Rita  – barracão c/ escr.,
cozinha e banheiro – R$

4.000,00. Cód. 1898.
• Casa São Rafael  – 2
quartos, sala, coz., banh.,
lav. e gar. p/ 2 carros – R$
750,00. Cód. 1.490.
• Barracão Nova Tatuí
– barracão c/ escr., co-
zinha e banheiro – R$
2.500,00. Cód. 1955.

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

Aluguel Vendas
Residencial Imóveis
Centro 2c $1.000,00 J. XI de Agosto 3d $360 mil
J. São Luiz 3d $900,00 Sob. J. Mantovani 3d $360 mil
D. Laurindo 2d $800,00 Jds. de Tatuí 2d $215 mil
D. Laurindo 2d $700,00 J. Aeroporto 2d $190 mil
M. de Abreu 1d $600,00 J. Mantovani 3d $290 mil
CDHU 1d $500,00 Jds. de Tatuí 2d $175 mil

VÍTIMA DE ESTELIONATO
 EM AGÊNCIA BANCÁRIA

Dia 9 de maio, 16h45, um aposentado de 66 anos foi lesado em
R$ 6.900,00 em um caixa eletrônico da agência do Banco do Brasil,
na Rua Santa Cruz, em Tatuí. Segundo o boletim, a vítima relata que
o caixa apresentou um defeito e um indivíduo, que estava ao lado,
deu-lhe algumas instruções. Ao chegar na sua residência perce-
beu que estava de posse de um cartão de outra pessoa. Ao conferir
o extrato deparou com saques em sua conta e se deu conta que
havia caído em um golpe. O caso foi registrado como estelionato
no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

LADRÕES LEVAM
CAMINHÃO NO MORRO GRANDE

Dia 10 de maio, 20h30, ladrões furtaram um caminhão Mercedes
Benz L 1513, placas CBM-7561. O proprietário contou à delegada
Rafaela Valério de Melo que o veículo foi furtado da Rua Vice-
prefeito Nelson Fiuza, no Bairro Morro Grande, em Tatuí.

ASSALTO A
ESTABELECIMENTO

Dia 7 de maio, 19h20, um indivíduo invadiu um estabelecimen-
to comercial no Residencial Donato Flores, ameaçou as pessoas
presentes e roubou R$ 340,00 que estava no caixa. A vítima
informou ao delegado José Luiz Silveira Teixeira que havia outro
assaltante do lado de fora dando cobertura ao seu comparsa.

MAIS UM CASO DE
 “SAIDINHA DE BANCO”

Dia 8 de maio, 14h50, um indivíduo de 46 anos foi vítima de
roubo de R$ 15 mil, após sacar o  dinheiro da agência do Bradesco,
na Rua 15 de Novembro, em Tatuí. Segundo consta, a vítima, ao
chegar no portão de sua casa foi surpreendido por indivíduo
ocupando uma motocicleta. Ele disse estar armado e exigiu a
entrega do dinheiro sacado  e um celular. O caso foi registrado no
plantão do delegado Emanuel dos Santos Françani.

ASSALTO NA VIA PÚBLICA
Dia 8 de maio, um aposentado de 78 anos foi vítima de assalto

na Rua Chiquinha Rodrigues, na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí.
Segundo a vítima, dois indivíduos o abordaram na rua e o agredi-
ram atirando-o em uma parede. O caso foi registrado no plantão
do delegado Emanuel do Santos Françani e consta que a dupla
roubou o celular do idoso.

BADEDORES DE CARTEIRAS
 AGEM NA VÉSPERA DO DIA DAS MÃES

Dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães, a Polícia Civil de Tatuí

registrou quatro boletins de ocorrências de furtos de carteiras
dentro de lojas na região central da cidade. Todas as vítimas foram
mulheres e os furtos ocorreram no momento das compras. A
polícia informa que para cometer estes delitos, quase sempre
praticado por mulheres, as autoras agem em dupla. Em alguns
casos, a pessoa está distraída olhando roupas quando uma
mulher simula uma compra e pergunta sobre a cor ou modelo se
está adequado para ela. Neste instante, entra em cena a segunda
personagem. Ela abre a bolsa da vítima e furta sua carteira. Vejam
os casos ocorridos em Tatuí na véspera do Dia das Mães:

- Por volta de 13 horas, uma mulher estava no interior de uma
loja e só percebeu que a sua bolsa havia sido furtada quando foi
pagar as compras no caixa. O caso foi registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

- No sábado (9), 12 horas, uma mulher de 54 anos, ao chegar
em sua residência percebeu que sua bolsa estava aberta e
ladrões levaram sua carteira. O caso foi registrado no plantão do
delegado Emanuel dos Santos Françani.

- Dia 9 de maio, quase no mesmo horário, uma mulher de 58
anos também foi vítima de furto no interior de uma loja. Ela abriu
a bolsa e ao procurar a carteira não mais a encontrou e registrou
o caso na polícia.

- Dia 9 de maio, uma cozinheira também foi vítima de furto
enquanto fazia compras. Ela contou ao delegado José Luiz Silveira
Teixeira que ao voltar das compras sentiu a falta de sua carteira.
A vítima encontrou apenas seus documentos e os ladrões levaram
dois cartões bancários e seu CPF.

POLÍCIA RODOVIÁRIA REALIZA
 OPERAÇÕES NA CASTELO E SP-127

Dia 11 de maio, policiais da 3ª Companhia do 5º Batalhão de
Policiamento Rodoviário, durante fiscalizações com os auditores
e fiscais da Receita Federal, no KM 208 da Rodovia Castelo
Branco, em Itatinga/SP, abordaram diversos ônibus em viagens
ao sul do País Durante as abordagens e vistorias foram localiza-
das cerca de 80 cartelas de Pramil com 1600 comprimidos. Um
indivíduo procurado pela Justiça foi detido.  Na Rodovia Antônio
Romano Schincariol (SP-127), no município de Tietê, após visto-
rias em ônibus foram apreendidas bagagens com  brinquedos de
origem estrangeira e sem nota fiscal. Segundo a Polícia Rodovi-
ária, foram apreendidas aproximadamente quatro toneladas de
mercadorias, avaliadas  R$ 1 milhão de reais.

*Consulte validade e condições na loja.

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

UNO MILLE ECONOMY WAY 1.0 Flex
2013
CLASSIC LS 1.0 Flex 2012 – Único
Dono
GOL GV TREND 1.0 Flex 2011
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

Dia 16 de junho, às 20h30,
no Teatro “Procópio Ferreira”, do
Conservatório de Tatuí, um gru-
po de artistas de Portugal deverá
apresentar o espetáculo: “Como
Nasceram as Estrelas – Toca-
do, Falado & Riscado”. Esta pro-
dução une música, literatura,
teatro e desenho.

Tendo como ponto de parti-
da a obra “Como Nasceram As
Estrelas – Doze Lendas Brasi-
leiras”, escrita em 1977 por
Clarice Lispector, o compositor
Fernando Lapa criou uma peça

CONSERVATÓRIO RECEBE
ESPETÁCULO INTERNACIONAL

original. No palco, o ator António
Durães dá voz e expressão ao
texto, o grupo “Toy Ensemble”
interpreta a música e o ilustrador
Paulo Patrício ilustra, ao vivo, os
sons e as palavras.

O espetáculo estreou no
“Grande Auditório” do Conserva-
tório de Música do Porto, em
Portugal, no ano de 2013. Esta é
a primeira turnê do grupo pelo
Brasil. Os ingressos custam cin-
co reais e serão vendidos na
bilheteria do teatro, na Rua São
Bento, nº 415.

Neste sábado (16) e domin-
go (17), o Teatro “Procópio
Ferreira”, do Conservatório de
Tatuí, recebe uma mostra tea-
tral, com quatro espetáculos gra-
tuitos. O primeiro, intitulado: “Pra
Lavrar”, será apresentado no
sábado, às 17 horas, com a co-
ordenação da “Cia. Ímpares de
Teatro”, idealizada por André
Kaires, formado pelo Conserva-
tório de Tatuí, e Vinicius Oliveira,
aluno do primeiro ano do curso
de artes cênicas da instituição.

Também no sábado, às
20h30, será apresentado o es-
petáculo “Devaneios Poéticos
em Cenas de Agreste”, produzi-
do no ano passado, dentro do

MOSTRA TEATRAL GRATUITA NO
TEATRO PROCÓPIO FERREIRA

curso de direção teatral, e dirigi-
do por Rose Tureck. O elenco é
formado por dez atores e três
músicos.

No domingo, a partir das 19
horas, serão encenados dois
espetáculos. O primeiro será
“Fragmentos Sobre a Liberda-
de”, uma adaptação do texto “Li-
berdade Liberdade”, de Millôr
Fernandes, com a direção de
Ana Zilinskas. Em seguida, será
apresentado “Um Recorte de
Dois Perdidos Numa Noite Suja”,
adaptado do texto de Plínio Mar-
cos, com a direção de Ronaldo
Almeida. A retirada de ingressos
ocorre na bilheteria do teatro, na
Rua São Bento, nº 415.

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.

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.

BIZ 125-ES
• Preta • 2013 • Bx.
Km. • Entr. +R$
264,90 mensais.

LEAD – 110 cc
• Rosa • 2011 • Bx.
Km. • R$ 4.800,00.

CASAS
• Jd. Thomas Guedes  -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., quint. e
gar., (05x25) - R$ 150
mil.
• Jd. Palmira  - 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
ár. serv., gar., quit.,
(05x25) - R$ 180 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$180 mil . ‘‘Aceita
Financiamento’’
• Apto. 1º andar - Cond.
Pq. Toledo  (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar., 2
áreas de lazer c/ chur.,
playg., estac. p/ visitas
- R$ 175 mil.
• V. Menezes  - R. Mal.
Deodoro da Fonseca - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., mais 1
coz., garg. p/ 4 car.,
(10x25) - R$ 280 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 porcela-
nato, 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$
300 mil ou Aluga – R$
1.300,00.
• 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. (07x25)
(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/ 2 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 c/
closet), ár.serv., disp.,
chur.c/ balcão, pia e quin-
tal peq. (7x33) - R$ 420
mil.
• V. Esperança  (R. Prin-
cipal, próx. a feira-livre) -
2 salões comerciais, óti-
ma loc., desp., banh.,
hall, escr., 335m² de
constr., e 350 mts de terr.
- R$ 450 mil.
• Santa Marta  (Rua São
Carlos) – 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár. serv., esp. p/ gar.,
mais 1 quarto, sala, coz.,
banh. em fase de cons-
trução nos fds.,
(12,5x26,5) - R$ 580 mil.

Lotes
• 923,06m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 07x25 - Reserva dos
Ypês 2  – parte alta - R$ 83
mil.
• 360m² (12x30) -  Res.
Astória  - R$ 95 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• 258,00 m² -  Lot. Fecha-
do Monte Verde  - R$ 210
mil.
• 686,73m² - Bosque
Junqueir a (lindo lote) -
R$ 380 mil.
• 552m² plano – Cond.
Monte Verde  – ótima lo-
calização - R$ 440 mil.
Imóveis Comerciais
• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) - 615m² de terreno
coml., ótima localização,
de esquina - R$ 450 mil.
• Centro  (R. Mal. Floriano
Peixoto) - esq. c/ a mar-
ginal (6.380,m² ) - R$
3.200.000,00.
Alugueis - Barracões

• V. Esperança  (barra-
cão) - rua principal, próx.
a feira-livre, com salão,

desp., banh.,  hall, escr.,
335m² de constr., (ne-
cessita de reforma) - R$
1.000,00.
• Centro  (barracão R.
13 de Fevereiro) - 2
banh., coz., e quint. peq.,
salão de 250m² e espa-
ço reservado - R$
2.500,00.
• Jd. N. Sra. de Fátima
– barracão, 2 banheiros
e salão de 440m² e es-
paço res. p/ estac. - R$
4.000,00.

Alugueis - Casas
• Jd. Rosa Garcia I  - 2
quartos (1 suíte), sala,
c o z . , b a n h . s o c i a l ,
ár.serv. , disp.e gar.p/
2carros (06x30) - R$
850,00.
• Jd. Lírio  - quarto, sala,
coz., banh., ár.serv.,
gar.; P. Sup.: quarto,
saleta, banh., (05x25) -
R$ 880,00.
• Pq. Sta. Maria  - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. amer., banh.,
ár.serv. c/ banh., quit.
c/ chur. c/ pia., gar. 2
car. c/ port. autom.
(6,5x25) - R$1.350,00.
• Nova Tatuí   - 3 quartos
(1 suíte), sala, coz.,
banh., lav.,ár.serv.cob.
c/disp., gar.p/vários
carros(12x30) -
R$1.500,00.
• Centro  (Rua Humaitá)
- 3 quartos (1 suíte), sala
c/ sacada, coz., banh.,
ár. serv. cob., port. soc.,
gar. - R$ 1.500,00.
• Centro  (Rua Santa
Cruz) - 2 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar. - R$ 1.600,00.
• 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.).
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

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
ROSA GARCIA 1   R. Mário Vieira, 112  -   2 DORMs. interno e externo  sala
coz wc gar 3 v • R$ 700
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288  -   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.200
MANOEL DE ABREU  sobrado SUÍTE+ 2 DORMs. c/ ar condic sala/lavabo
coz./desp. espaço gourmet • R$ 1.800
MONTE VERDE  SUÍTE + 2 DORM 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
JARDIM MANTOVANNI  • LOTE  217 m²  esquina  • próximo área de lazer •
R$ 95 mil
COLINA VERDE  • LOTE  432 m² esquina   MURADO  OPORTUNIDADE •
R$ 190 mil

NOVENA DE PENTECOSTES - A Comunidade do Divino
Espírito Santo, da Paróquia de Santa Cruz, convida os fiéis para
participar da “Novena de Pentecostes”, que ocorre no período de
15 a 24 de maio, às 5h30 e 19h30, na “Capela do Divino”, na Rua
15 de Novembro, nº 933, na região central da cidade. Diversos
temas serão abordados nesta novena, referentes à oração do
“Credo”. No dia 21, quando será abordado o tema: “Creio na Santa
Igreja Católica e na Comunhão dos Santos”, com o diácono
Valter Domingues, haverá visita da “Irmandade do Divino” de
Anhembi.

A abertura será nesta sexta-feira (15), com o seminarista
Leonardo, que falará sobre o tema: “Creio em Deus Pai Todo
Poderoso, Criador do Céu e da Terra”. No dia 24, o encerramento
será feito pelo padre Marcos Donizetti de Souza, com a celebra-
ção da “Missa Solene de Pentecostes”. E todas as noites, depois
das orações, haverá venda de pastéis, bolinhos e refrigerantes,
com renda revertida para a igreja.


