
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.
• Casa Centro – R. Cô-
nego Demétrio, 482 – 3
quartos (1 suíte), +quar-
to 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
• Lote no Condomínio
Ecopark   com 990 m².
Preço R$ 90.000,00 .Óti-
ma localização, próximo
ao lago.
• 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, 30 DE MAIO DE 2015

VENDE:
• Casa Nova Tatuí  – 3
suítes, sala de jantar,
sala de estar, sala de
TV, área lazer c/ lavan-
deria e churrasqueira –
R$ 600 mil . Cód. 1.960.
• Casa Andréa Ville II –
3 quartos, sala, cozi-
nha, 3 banheiros e gara-
gem p/ 3 carros – R$

280 mil . Cód. 1.962.
• Terreno Centro  –
1.197,60 m² - R$ 2.200,00
o m² . Cód. 1.963.
• Terreno Vale da Lua  –
906,58 m² - R$ 200 mil .
Cód. 1.964.

ALUGA:
• Casa Jd. Ternura  – 3
quartos, sala, cozinha,
banheiro e garagem – R$

1.000,00. Cód. 1.970.
• Casa Fundação
Manoel Guedes – quar-
tos, sala, cozinha e ba-
nheiro – R$ 500,00. Cód.
1.969.
• Barracão Nova Tatuí
– barracão com escritó-
rio, cozinha e banheiro –
R$ 2.500,00. Cód.
1.955.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

9/16/23/30

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.

QUER VENDER
SUA MOTO?

NÓS COMPRAMOS!!!
PAGAMOS A VISTA!!!

OBS.: mediante avaliação, motos acima de 2008.

Amplo salão comercial (loja)
e 1 sala comercial grande no
1º andar. Ambos no prédio nº
28 da Avenida das Manguei-
ras. Tratar fones: (15) 3251-
2993, (11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.

ALUGAM-SE

ALARME EVITA
FURTO EM PADARIA

Dia 24 de maio, 1h05, o disparo de um alarme evitou um furto
em uma padaria na Avenida Monsenhor Silvestri Murari, na Vila
Dr. Laurindo, em Tatuí. Segundo consta, os marginais tentaram
entrar pelo telhado, após escalar um muro. Neste instante, foi
acionado o sistema de monitoramento e os indivíduos fugiram
do local. O caso foi registrado no plantão do delegado Emanuel
dos Santos Françani.

CARRO DE PROFESSORA
DANIFICADO EM PÁTIO

Dia 22 de maio, 12h45, uma professora da Escola Municipal
“Lígia Vieira de Camargo Del Fiol” passou pelo dissabor de
encontrar destruído o vidro traseiro de seu KA. O veículo estava
estacionado no interior da escola e o fato foi registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

LADRÕES FURTAM
DINHEIRO DE RESIDÊNCIA

Dia 21 de maio, uma aposentada compareceu ao plantão
policial para registrar um furto ocorrido em sua residência, na
Rua 13 de Fevereiro, região central de Tatuí. Segundo a vítima,
ladrões furtaram R$ 2.500,00 em dinheiro e um cartão do Itaú
de sua residência. O caso foi registrado no plantão do delegado
Hélio Momberg de Camargo.

ESTELIONATO
PRATICADO NA INTERNET

Dia 20 de maio, 10 horas, uma mulher de 32 anos foi vítima
de estelionato ao comprar um celular através do facebook. A
vítima pagou R$ 200,00 por um Iphone e não recebeu o
aparelho. Ela comunicou o fato ao delegado Hélio Momberg de
Camargo, no plantão policial.

ASSALTADO NO
JARDIM SÃO PAULO

Dia 23 de maio, 9 horas, uma pessoa de 50 anos foi vítima
de assalto quando trafegava com seu veículo na Via R.G. Adão
Bertin, próximo à Delegacia de Polícia de Tatuí. Segundo a
vítima, dois ocupantes de uma motocicleta apontaram uma
arma em sua direção e o obrigaram a entregar R$ 270,00 que

estava em sua carteira. O caso foi registrado no plantão do
delegado Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTO NA
VILA DR. LAURINDO

Dia 22 de maio, 23 horas, uma auxiliar de produção de 29
anos foi vítima de assalto quando caminhava pela Rua Profes-
sor Licínio Alves da Cruz, na Vila Dr. Laurindo, em Tatuí. A
vítima foi surpreendida por dois assaltantes ocupando uma
motocicleta. Sob ameaça, a mulher teve que entregar sua
mochila. Um dos assaltantes mandou que ela virasse de costa
e contasse até dez. Nesse período, os ladrões fugiram. O caso
foi registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de
Camargo.

ASSALTO NA
PRAÇA CESÁRIO MOTA

Dia 20 de maio, 19h45, um rapaz de 21 anos foi vítima de
assalto na Praça Cesário Mota, na região central de Tatuí.
Informa o rapaz que foi abordado por dois indivíduos e um deles
ameaçava tirar uma arma do bolso. A dupla levou o celular da
vítima e o caso registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

POLÍCIA RODOVIÁRIA APREENDE
1 TONELADA DE MACONHA

Dia 26 de maio, por volta de 1 hora,  policiais da 3ª Companhia
do 5º Batalhão de Policiamento Rodoviário, durante fiscalização
e combate a ilícitos penais na SP-280 (Rodovia Presidente
Castello Branco), no km 136, município de Tatuí, abordaram o
veículo Toyota/Camry, com placas de Campinas. O condutor,
ao perceber a presença dos policiais, saiu do veículo e fugiu,
entrando na mata ali existente. No interior do veículo, foram
encontrados 990 (novecentos e noventa) tabletes de maconha,
totalizando mais de uma tonelada da droga. O veículo e a droga
foram encaminhados à Policia Federal de Sorocaba.

CÂMARA APROVA REAJUSTE
DOS FUNCIONÁRIOS

PÚBLICOS MUNICIPAIS

ASSINE
O JORNAL

INTEGRAÇÃO
- FONE:

3305-6674

Aluguel J. Alvorada $1.800,00
Residencial J. Wanderley $1.500,00 
D. Laurindo 2d $1.000,00 Vendas
V. Ezequiel 3d $800,00 Sob. J.Wanderley 2d  - $300 mil
R. Garcia I 3d $650,00 Sob. J.Wanderley 2d - $290 mil
Aluguel Sta.Cruz 2d $210 mil 
Comercial J. Tatuí 2d  $210 mil 
Centro $2.250,00 Sta.Cruz 2d 180 mil

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL  e  R E S I D E N C I A I S
ROSA GARCIA 1  R. Mário Vieira, 112  -   2 DORM interno e externo  sala
coz wc gar 3 v • R$ 550
CENTRO sobre loja • Rua11I 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$ 1.200
MANOEL DE ABREU  sobrado  SUÍTE+ 2 DORM c/ ar condic sala/lavabo coz./
desp. espaço gourmet • R$ 1.800

C A S A S  »   FINANCIÁVEL – MINHA CASA MINHA VIDA
RESID. SANTA CRUZ •  SUÍTE + 1 DORM   sala em L coz. americana gar.
portão eletrônico • R$ 210 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
RESIDENCIAL VILLAGE  • LOTE  206 m²    esquina   • próximo Escola
Adventista • R$ 100 mil
COLINA VERDE •  LOTE  432 m²  esquina   MURADO  OPORTUNIDADE
• R$ 190 mil

Na terça-feira (26), na ses-
são da Câmara Municipal, os
vereadores aprovaram projeto
de lei do Poder Executivo, que
reajusta o vencimento-base
dos servidores públicos muni-
cipais da administração direta,
indireta, autárquica e
fundacional no total de 11%.
Parlamentares que trabalham
na administração pública mu-
nicipal se abstiveram de votar.

O reajuste é referente ao
índice inflacionário acumula-
do do INPC, no período de maio
de 2014 a abril de 2015, de
8,34%, mais aumento real de
2,66%. A lei retroage seus efei-
tos a partir de 1º de maio de
2015, ou seja, os funcionários
já deverão ter o aumento incor-
porado ao próximo holerite.

Na justificativa, o Poder Exe-
cutivo informa que o estudo de
impacto da nova folha salarial
demonstrou que o reajuste
“está dentro do limite
percentual em relação ao orça-
mento previsto para o exercício
de 2015, cumprindo assim a
norma constitucional”.

Nesta mesma sessão, foi
aprovado projeto de lei do Exe-
cutivo, que altera dispositivos
da Lei Municipal nº 4.737, de 23
de janeiro de 2013, que dispõe
sobre a concessão de cesta
básica aos servidores munici-
pais ativos. Com a alteração, o
valor da cesta, atualmente pago
em pecúnia aos servidores,
sobe para R$ 202,22.

Os vereadores aprovaram,
em seguida, projeto de lei do
Executivo, que mantém a con-
cessão do abono de R$ 50,00
aos servidores públicos muni-
cipais enquadrados até a refe-
rência “G-III” da escala de ven-
cimentos, com vigência até o
mês de abril de 2016. Este
abono é pago como forma de
incentivo aos funcionários as-

síduos ao trabalho.
Revisão de subsídios

Na sessão da Câmara, fo-
ram aprovados ainda dois proje-
tos de lei de autoria da Mesa do
Poder Legislativo, que dispõem
sobre a concessão da revisão
geral anual aos subsídios do
prefeito, vice-prefeito, secretári-
os municipais e vereadores, no
percentual de 8,34%, referente
ao INPC de maio de 2014 a abril
de 2015. O projeto da reposição
inflacionária aos vereadores re-
cebeu voto contrário de José
Márcio Franson (PT) e Márcio
Antonio de Camargo (PSDB).

Em relação à revisão do pre-
feito, vice e secretários, a justifi-
cativa diz que “a revisão geral
anual é assegurada no artigo 7º
da Lei Municipal nº 4.714, de 17
de dezembro de 2012, que fixou
os subsídios dos referidos agen-
tes políticos” e também “encon-
tra amparo no inciso X do artigo
37 da Constituição Federal”.

 Em relação aos vereadores,
a justificativa diz que “a revisão
está assegurada no artigo 3º da
Resolução nº 002/11, de 30 de
março de 2011, que fixou os
subsídios dos vereadores para
a Legislatura 2013/2016” e, da
mesma forma, “encontra ampa-
ro no inciso X do artigo 37 da
Constituição Federal”. Cita tam-
bém o texto que “a revisão res-
peita o limite máximo de 50% do
subsídio percebido pelo depu-
tado estadual, conforme deter-
mina o artigo 29, inciso VI, ‘d’, da
Constituição Federal”.

Com a revisão, o subsídio do
prefeito sobe de R$ 16.141,53
para R$ 17.487,73, o do vice-
prefeito de R$ 6.935,25 para R$
7.513,65, o dos secretários de
R$ 9.064,08 para R$ 9.820,02 e
o dos vereadores de R$ 6.935,25
para R$ 7.513,65. Os cálculos
são do setor de contabilidade da
Câmara Municipal.


