
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: CASAS
• Jd. Manoel de Abreu –
R. Rubens Lemos da
Conceição,76 – c/
gar.+02 q. (1 suite) - R$
850,00.
• Dr.Laurindo –R.Cel
Fernando Prestes,341 –
c/gar.+02q.+1q.nos fun-
dos - R$ 1.000,00.
• Centro R.Cônego
Demétrio,482 –c/
03q.+2banhs+área de
serv.- p/escr. ou res.-
R$ 1.500,00.

• Próx.CAT SESI-
R.Joaquim Moreira,65 –
c/2q.+gar. - R$ 850,00.
• Jd.Thomás Guedes –
R.Alberto Soares,220 –c/
2q +gar.- R$ 480,00.
• Jd. Wanderley –
R.Prof.Antônio Prado,81
–c/ 1q+gar - R$ 600,00.

VENDE:
• Casa – V. Bandeirantes
– R. Geraldo Enéas de
Campos,236 - R$ 160 mil.

• Casa R.Lino Del
Fiol,595( em frente à
Praça do Carroção-
Av.Zilah de Aquino).- c/
2 q.sendo 1 suite+gar. -
R$ 240 mil.
• Casa – Av.Firmo Vieira
de Camargo,939 – Cen-
tro –(8x30)c/3q. +gar.+2
cômodos+2 banh. - R$
320 mil.
• Lote 6x25 – Jardins
Tatuí – plano  - R$ 65 mil.

PABX: (15) 3251-4702

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

Compras em São Paulo
(Feirinha da Madrugada)

toda semana - Valor R$ 60,00

11/07 - Zoológico de São Paulo
12/07 - Campinas (passeio de Maria Fuma-
ça)
19/07 - Campos do Jordão
25/07 - Jacutinga, Monte Sião e Serra Negra
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CASAS:
• Fund. Manoel Guedes
– p. inf.: gar., sala, coz.,
banh., 2 quartos, quintal,
área serv. c/ churr. P.
sup.: 2 quartos, banh. e
sacada na frente (5x30)
– R$ 180 mil . Aceita
financiamento.
• Alto Sta. Cruz  – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., gar.,
quintal c/ piscina (3x3,5),
área lazer, nos fundos
sala/coz. P. sup.: suíte
c/ hidro e sauna (5,5x30)
– R$ 190 mil.
• V. Menezes  (R. Mal.
Deodoro da Fonseca) –
2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv. c/
banh., quintal, desp., +1
coz, gar., (10x25) – R$
280 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
– 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar., (6x25) – R$
290 mil.
• Jd. Ordália  – aquece-
dor solar, 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. plan.,
banh., área serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar., (7x25) –
(111,80 m² constr.) – R$
350 mil.
• Jd. Ordália  (Av. Zilah
de Aquino) – gar., sala c/
sanca, coz. amer., hall,
lav., 3 quartos (1 suíte
e 2 c/ closet), área serv.,
disp., churr. c/ balcão,
pia e quintal peq., (7x33)
– R$ 420 mil.
• V. Esperança  (rua prin-
cipal, próx. a feira, 2
salões comerciais, exi-
ge alguma reforma) –
salão c/ escr., hall,

banh., disp. (153,85 m²
constr.) – 230 mil e (182
m² constr.) – R$ 250 mil.
• Alto Sta. Cruz  – 3 quar-
tos (1 suíte c/ closet,
banh. c/ hidro), armário
emb. em 2 quartos, sala
2 amb., lavabo, coz. plan.,
área ser., quintal c/ churr.,
pia e balcão, disp. c/
banh., gar., (10x25) – R$
380 mil.
• Santa Marta  (R. São
Carlos) – 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
área serv., esp; p/ gar.,
+1 quarto, sala, coz.,
banh. em fase de constr.
– R$ 580 mil.

LOTES:
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) – R$ 70 mil.
• 175 m² - Reserva dos
Ypês 2  – R$ 80 mil.
• 360 m² - Res. Astória  –
R$ 90 mil.
• 10x30 – Av. Donato
Flores  – R$ 160 mil.
• Lot. Fechado Monte
Verde  – R$ 215 mil.
• 450 m² - Bosque do
Junqueira  – R$ 230 mil.
• 488 m² - Nova Tatuí
(esquina) – R$ 340 mil.
• 680,73 m² - Bosque
Junqueira  – R$ 380 mil.

IMÓVEIS
COMERCIAIS:

• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) – 615 m², terr. comer-
cial – R$ 450 mil.
• Centro (R. Mal. Floriano
Peixoto) – esq. c/ a mar-
ginal (6.380 m²) – R$
3.200 mil.

ALUGUEIS:
• V. Esperança  – barra-
cão de 153,85 m² constr.,
necessita reforma – R$
900,00.
• V. Esperança  – barra-

cão de 182 m² constr.,
necessita reforma – R$
1.000,00.
• Casa Jd. Rosa Garcia
I – quarto, sala, coz.,
banh., área serv., quin-
tal, esp. p/ gar. – R$
550,00.
• Apto. 1º andar Cond.
Pq. Toledo  (novo) – 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv., gar.,
área de lazer – R$ 750,00.
• Casa Jd. Lírio  – quar-
to, sala, coz., banh.,
área serv., gar., +1 quar-
to, saleta, banh. (p. sup.)
– R$ 790,00.
• V. Menezes  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv., quintal, gar.
– R$ 890,00.
• Jd. Mantovani  – 2
quartos, sala, coz.,
bann., área serv., churr.
c/ pia, gar. – R$ 900,00.
• Santa Marta  (R. S.
Carlos) – 3 quartos, sala,
coz., banh., área serv.,
esp. p/ gar. – R$
1.000,00.
• Jd. Alvorada  – 2 quar-
tos (1 suíte c/ hidro),
sala, coz., banh., área
serv., churr c/ pia, quin-
tal, gar. – R$ 1.150,00.
• Centro  (R. Humaitá) –
3 quartos (1 suíte), sala
c/ sacada, coz., banh.,
área serv., gar. – R$
1.300,00.
• Pq. Santa Maria  – 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. amer., banh., área
serv. c/ banh., quintal c/
churr. e pia, gar. – R$
1.350,00.
• Centro  (R. Santa Cruz)
– 2 quartos, sala, coz.,
banh., área serv., gar. –
R$ 1.450,00.

SALAS COMERCIAIS
Tratar fones:

(15) 3251-2993,
(11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.

ALUGAM-SE

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

Pronto p/ construção. Tratar: (11) 9.9680-9666.
11/18/25/1

EXCURSÕES:
•Dia 18/7 – Aparecida
(bate e volta)
•Dia 14/8 – Poços de
Caldas (3 dias)
•Dia 28/8 – Santuário
Divino Pai Eterno
(Goiás – 4 dias)
•Dia 27/9 – Encerra-
mento da Expoflora em
Holambra
•Dia 7/10 – Oktoberfest
em Santa Catarina (6
dias – Blumenau,
Brusque, Nova Trento
e Beto Carrero)
•Dia 13/11 – Aparecida
(2 dias)
•Dia 27/11 – Serra Negra
(3 dias – Jacutinga)
•Dia 4/12 – Termas dos
Laranjais (4 dias)
•Dia 29/12 – Reveillon
em Santa Catarina (7
dias – Balneário
Camboriú, hotel 5 es-
trelas.
Informações com Ira-
cema Miranda – fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913.

VENDE:
• Apto. São Rafael  – 2
quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
130 mil . Cód. 2.021
• Casa Jd. Rosa Garcia
– quarto, coz., banh.,
gar., edícula com quar-
to, coz. e banh. – R$ 100
mil . Cód. 2.005.
• Casa Colina Verde  –

2 quartos, suíte, sala,
coz., área lazer c/ pisci-
na, garagem e 2 banh. –
R$ 330 mil . Cód. 2.020.
• Terreno Ninho Verde
– 390 m² - R$ 30 mil . Cód.
2.019.

ALUGA:
• Casa Colina das Es-
trelas  – quartos, suíte,
sala, cozinha, banheiro,

lavanderia, quintal e gar.
– R$ 1.300,00. Cód.
2.007.
• Casa Dr. Laurindo  –
2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
850,00. Cód. 1.968.
• Barracão Nova Tatuí
– barracão c/ escr., coz.
e banh. – R$ 2.300,00.
Cód. 1.955.

*Consulte validade e condições na loja.

COMPRO SEU
SEMI NOVO - A VISTA

HB20 CONFORT 1.0 Flex 2014 - Comple-
to
UNO MILLE ECONOMY WAY 1.0 Flex
2013
CLASSIC LS 1.0 Flex 2011
CELTA LS 1.0 Flex 2012 – 4P
FOX GII TREND 1.0 Flex 2011
GOLF SPORTLINE 1.6 Flex 2010
NEW CIVIC LXS Flex 2010
CELTA SPIRIT ENERGY 1.0 Flex 2010 –
Completo
GOL GIV TREND 1.0 Flex 2009
CELTA 1.0 Flex 2007
FOCUS HATCH 1.6 Flex 2007
GOL G3 1.0 2005

CBR-600F
• 2013 • Branca • R$
28.900,00.

BRÓS 150-ESD
• 2014 • Preta • Bx. Km. •
R$ 9.200,00.

*Mediante avaliação

QUER VENDER SUA MOTO? NOS
COMPRAMOS E PAGAMOS A VISTA.

KAWASAKI NINJA 300
• 2013 • Verde • 6.000
Km. • R$ 16.490,00.

SHADAW 600 cc
• 2001 • Preta • 33.000
Km. • R$ 14.900,00.

BIZ – 125 EX
• 2013 • Branca • Bx. Km.
• Entr. + R$ 299,90 men-
sais.

CRIPTON
• 2014 • Branca • 6.000
Km. • Zero de entr. + R$
229,90 mensais.

• Boqueirão  – 3 cô-
modos – R$ 82 mil.
• Pq. San Raphael  –
2 dorms. – R$ 150 mil.
• Andréa Ville II  – 2
dorms. – R$ 210 mil.

ALUGUEL:
• Pq. San Raphael  – 2
dorms. – R$ 700,00
• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 800,00
• Centro  – 2 dorms. + 1
suíte – R$ 2.500,00
• Centro  – sala comer-
cial – R$ 1.300,00

• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 200 mil.
• Cecap  – 2 dorms. -
R$ 250 mil.
• Bela Vista  – 1000
ms. – R$ 200 mil.

VENDE:

Aluguel Residencial J. Alvorada $1.300,00

Jd. Lucila 2d $1.000,00 Vendas
San Marino 2d $750,00 Jd. Mantovani 3d $320 mil

M. de Abreu 1d $600,00 Centro 2d $280 mil

R. Garcia I 2d $550,00 Jd. Wanderley 2d $250 mil

Aluguel Comercial Jd. Tatuí 2d $215 mil

Centro $1.700,00 Jd. Aeroporto 2d $190 mil

ASSALTO A MOTORISTA
 COM ARMA DE BRINQUEDO

Dia 3 de julho, um conferente de 29 anos foi vítima de assalto
na Rodovia Laurindo Minhoto (Tatuí/Capela do Alto), em frente
a Big Birds, no município de Tatuí. Três menores renderam o
motorista com uma arma de brinquedo e roubaram seu Peugeot,
placas DWI-3527. Os infratores foram presos e o carro recupe-
rado. O caso foi lavrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

FURTO EM
CONTA BANCÁRIA

Dia 6 de julho, um advogado de 42 anos compareceu ao
plantão policial para comunicar um furto de R$ 1.000,00 em
conta que mantém no Banco do Brasil, na agência da Rua
Santa Cruz, em Tatuí. Segundo consta, ao conferir o extrato
ele percebeu que houve a transferência de R$ 1 mil para outra
conta e outros valores estavam programado para o dia 6 de
julho. Ele conseguiu bloquear e a gerência da agência o
orientou para que elaborasse um boletim de ocorrências. O
caso foi registrado no plantão da delegada Sílvia Fernanda
Albiero.

POLÍCIA RODOVIÁRIA
 APREENDE CONTRABANDO

Dia 5 de julho, 21 horas, policiais rodoviários, ao vistoriar um
caminhão de Matelândia, supostamente com carga de celulo-
se, surpreendeu o motorista transportando produtos
contrabandeados. Por orientação da Polícia Federal, o caso foi
encaminhado para a Delegacia de Polícia de Tatuí. Foi apreen-
dida uma carga de produtos eletrônicos, entre eles aparelhos
celulares, perfumes e tapetes. O caso foi registrado no plantão
da delegada Rafaela Valério de Melo.

MORTE EM ACIDENTE
 DE MOTOCICLETA

Dia 5 de julho, 15h15, Alan Cristian Apolinário de Andrade, 23
anos, morreu após sofrer um acidente na Rua Afonso Arruda
Campos, em frente ao número 71, no Jardim Santa Helena, em
Tatuí. A vítima ocupava uma motocicleta Honda CG 150, placas
DUH-6813. De acordo com o relato de uma policial militar, Alan
conduzia sua motocicleta e ao passar por um buraco, perdeu a
direção e chocou-se com um poste. O condutor chegou a ser
socorrido no pronto socorro municipal e não resistiu aos
ferimentos. O caso foi registrado no plantão da delegada Rafaela
Valério de Melo.

IDOSA SOFRE
 ACIDENTE DOMICILIAR

Dia 5 de julho, a Polícia Civil de Tatuí registrou um acidente
domiciliar ocorrido com uma idosa de 80 anos. No mês de
junho, no período da manhã, ela se queimou com água
fervendo quando preparava o café. Ela foi atendida em Tatuí e
em razão da gravidade do caso teve que ser transferida para
um hospital em Catanduvas, referência no atendimento de
pessoas queimadas. A direção do hospital solicitou que fosse
lavrado um boletim de ocorrências e o filho da idosa comuni-
cou o caso à delegada Rafaela Valério de Melo, no plantão
policial de Tatuí.

ASSALTO PRÓXIMO
 À FÁBRICA SÃO MARTINHO

Dia 2 de julho, 22h40, uma jovem de 20 anos foi vítima de
assalto na Rua São Martinho, região central de Tatuí. Ela contou
ao delegado Emanuel dos Santos Françani que foi surpreendida
por dois assaltantes. Sob ameaça, a vítima entregou seu tablet
Dualcore aos marginais.

POLÍCIA REGISTRA
 MORTE SUSPEITA

Dia 3 de julho, a Polícia Civil de Tatuí registrou a morte de
Reginaldo da Silva Mota, 35 anos, em sua residência. Segundo
consta, familiares de Reginaldo informaram à polícia que ele
teve morte súbita. No depoimento, uma mulher informa que
domingo anterior ele teria sido agredido, mas não registrou
queixa na polícia. A delegada Rafaela Valério de Melo, que
respondia pelo plantão, requereu exame necroscópio no Insti-
tuto Médico Legal de Sorocaba e encaminhou o caso para o
setor de investigação da Polícia Civil.

AUMENTAM OS CASOS
 DE EMBRIAGUEZ NO VOLANTE
Nos primeiros dias do mês de julho, a Polícia Civil

registrou inúmeros casos de embriaguez no volante no
município de Tatuí. Dirigir embriagado infringe o Artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro e o infrator pode sofrer
detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor. Se o condutor do veículo apresen-
tar sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora ele será conduzido à
Delegacia de Polícia. A verificação do estado de embria-
guez no volante poderá ser obtida mediante teste de
alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemu-
nhal ou outros meios de prova em direito admitidos, obser-
vado o direito à contraprova. Em Tatuí, muitos motoristas,
ao serem flagrados dirigindo embriagados são presos em
flagrante. A autoridade policial pode fixar uma  fiança para
que o motorista responda o processo em liberdade. Bebida
e volante não combinam. É preferível contratar um táxi ou
um motorista que fica bem mais barato do que arcar com
custas processuais e fianças.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
"Espírito Santo, Vós que me esclarecei tudo, que iluminais todos os

caminhos para que eu atinja o meu ideal; Vós que me dais o dom divino de
perdoar e esquecer o mal que me fazem e que, em todos os instantes da minha
vida, estais comigo, eu quero, neste curto diálogo, agradecer por tudo e
confirmar, mais uma vez, que eu nunca quero me separar de Vós. Por maior
que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia
estar Convosco e todos os meus irmãos na Glória Perpétua. Obrigado, mais
uma vez". Reze esta oração por três dias seguidos sem fazer o pedido. Dentro
de três dias, será alcançada a graça, por mais difícil que seja. Publique assim
que receber a graça. Por uma graça alcançada.

T.S.F.

ORAÇÃO AO DIVINO ESPÍRITO SANTO
"Espírito Santo, Vós que me esclarecei tudo, que iluminais todos os

caminhos para que eu atinja o meu ideal; Vós que me dais o dom divino de
perdoar e esquecer o mal que me fazem e que, em todos os instantes da minha
vida, estais comigo, eu quero, neste curto diálogo, agradecer por tudo e
confirmar, mais uma vez, que eu nunca quero me separar de Vós. Por maior
que seja a ilusão material, não será o mínimo da vontade que sinto de um dia
estar Convosco e todos os meus irmãos na Glória Perpétua. Obrigado, mais
uma vez". Reze esta oração por três dias seguidos sem fazer o pedido. Dentro
de três dias, será alcançada a graça, por mais difícil que seja. Publique assim
que receber a graça. Por uma graça alcançada.

M.J.S.

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL  e  R E S I D E N C I A I S
RESID. GUEDES  R. Darmácio Amaral, 156    2 DORM   sala coz wc gar
1 v  • R$ 520 (incluso IPTU)
ROSA GARCIA 1  R. Mário Vieira, 112    2 DORM interno e externo  sala coz
wc gar 3 v • R$ 550
CENTRO sobre loja • Rua 11 de agosto   1 SALA  40 m²  com banheiro ? s/
garagem • R$ 700
RUA QUINTINO BOCAIÚVA  6 SOBRADOS NOVOS     2 DORM + 2 wc  sala
coz./lavand. gar 1 v a partir R$ 900
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

T E R R E N O S  »  OPÇÕES a partir de R$ 60 mil
JARDIM MANTOVANI • LOTE  217 m²   esquina  • próximo área de lazer • R$
90 mil
RESIDENCIAL VILLAGE  • LOTE  206 m²    esquina   • próximo Escola
Adventista • R$ 95 mil
OPORTUNIDADE CONDOMÍNIO SÃO MARCOS  • LOTE 585 m²   na AVENIDA
próx. à portaria • R$180 mil

C A S A S  »   FINANCIÁVEIS – CONSULTE OUTRAS OPÇÕES
OPORTUNIDADE DR LAURINDO R. Nhô Quim Marques, 286   3 DORM sala
coz./copa lavand. + wc • R$ 230 mil

JORNAL INTEGRAÇÃO
e-mail:

redacao@jornalintegracao.com.br

ALUGA-SE
Kit Executivo, localizado no centro. Tratar fone:

(15) 9.9782-6608.


