
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

19/07 - Campos do Jordão
25/07 - Jacutinga, Monte Sião e
Serra Negra
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TATUÍ, 18 DE JULHO DE 2015

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.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

11/18/25/1

EXCURSÕES:
•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.

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.

DRAG  STAR 650cc
• 2008 • Preta • 22.000
Km. • R$ 18.900,00.

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.

LADRÕES LEVAM
 MOTOR DE FAZENDA

Dia 9 de julho, durante a madrugada, ladrões invadiram uma
fazenda no Bairro Água Branca, no município de Tatuí, e furtaram
um motor trifásico de 12,5 cavalos, com peso aproximado de 70
quilos. O administrador da propriedade contou ao delegado Hélio
Momberg de Camargo que o ato criminoso só foi percebido no dia
seguinte, quando um empregado  foi moer o milho e deu pela falta
do motor. Ele supõe que o equipamento tenha sido levado em um
carrinho de mão. Os rastros deixados no chão indicam que o ladrão
seguiu em direção ao Jardim Santa Rita de Cássia.

MULHER VÍTIMA
 DE FURTO EM LOJA

Dia 8 de julho, no período da tarde, a Polícia Civil registrou mais
um caso de ladrões agindo dentro de lojas na região central de
Tatuí. Marginais furtaram a carteira de uma mulher de 42 anos no
interior de uma loja na Rua Prudente de Moraes. O modo de agir
é sempre idêntico. Os criminosos retiram a carteira de dentro da
bolsa das pessoas. Desta vítima foi levado seu cartão bancário e
os marginais conseguiram sacar R$ 4.250,54 de sua conta. O
cartão foi bloqueado e o caso registrado no plantão do delegado
Hélio Momberg de Camargo.

FRAUDE EM
CONTA BANCÁRIA

Dia 9 de julho, uma mulher de 75 anos compareceu ao plantão
policial para registrar queixa de fraude em sua conta na agência do
Banco do Brasil. Segundo consta, ao conferir seu extrato, a idosa
constatou uma retirada de R$ 780,00 de sua conta. Foi descoberto
que a fraude foi cometida no dia 26 de junho em uma agência do
BB da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso foi registrado
no plantão da delegada Silvia Fernanda Albiero.

POLÍCIA REGISTRA INÚMEROS
 CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Durante a última semana, um fato que chama a atenção são
casos de violência doméstica ocorridos em Tatuí. A Polícia Civil
registrou agressões à mulheres e quase todos com enquadramento
em crime de lesão corporal. Em alguns casos, as vítimas pediram
medidas de proteção na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

LADRÕES FURTAM
 MOTOCICLETA

Dia 8 de julho, 20h40, ladrões furtaram uma motocicleta Honda

CG 150 Titan, placa CXL-0563. Segundo a vítima, seu veículo foi
furtado da Rua Prudente de Moraes, em frente ao número 1675, em
Tatuí. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

IDOSA QUASE CAI NO CONTO
 DO “BILHETE PREMIADO”

Dia 7 de julho, 11h30, uma mulher de 68 anos quase foi vítima
do velho golpe do “bilhete premiado” no centro de Tatuí. Uma
mulher muito simples a abordou com um bilhete na mão e em
seguida outro estelionatário apareceu com uma lista. Ao conferir
a aposta, a idosa acreditou que o bilhete era premiado e entrou em
uma agência bancária para retirar dinheiro e entregar aos falsá-
rios. Antes ela ligou para seu filho e este a alertou que se tratava
de um golpe. Os estelionatários levaram apenas seu celular, que
ela deixou como “garantia”. O caso foi registrado no plantão da
delegada Sílvia Fernanda Albiero.

LADRÕES FURTAM FUSCA
 EM SUPERMERCADO

Dia 7 de julho, 18 horas, ladrões furtaram um Fusca 1600,
placas CPE-1705, de propriedade de Arlindo Stahl. A vítima contou
ao delegado Hélio Momberg de Camargo que seu veículo estava
no estacionamento de um supermercado na Rua 11 de Agosto, em
Tatuí.

MAIS FRAUDE EM CONTA
 BANCÁRIA EM TATUÍ

Dia 7 de julho, um aposentado de 64 anos procurou a Polícia
Civil para registrar queixa de fraude em conta que recebe aposen-
tadoria. A vítima relata que possui conta no Banco do Brasil e houve
um saque indevido no valor de R$ 1.990,00. O banco constatou que
a fraude ocorreu no município de João Pessoa, no estado da
Paraíba. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

MULHER ASSALTADA
NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 7 de julho, 11h30, uma cozinheira de 53 anos foi vítima de
assalto na Rua 15 de Novembro, na região central de Tatuí.
Segundo consta, duas mulheres a abordaram  e roubaram sua
bolsa com R$ 4.059,00 e documentos. O registro policial foi feito
no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

• Jd. Wanderley  – 2
dorms. – R$ 175 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:

SALAS COMERCIAIS
Tratar fones:

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

ALUGAM-SE

ASSINE
O JORNAL

INTEGRAÇÃO
3305-6674

FERIADO REGISTRA
UMA VÍTIMA FATAL NAS
RODOVIAS DA REGIÃO

Foto: Assessoria de Imprensa/AB Colinas

O feriado prolongado da Re-
volução Constitucionalista, no
período de 8 a 12 de julho,
terminou com uma vítima fatal
nas estradas da região. Uma
pessoa perdeu a vida em um
acidente ocorrido na Rodovia
Antonio Romano Schincariol
(SP-127), entre os municípios
de Tatuí e Rio Claro, em trecho
administrado pela concessio-
nária AB Colinas. Nesta rodo-
via, de acordo com a AB Coli-
nas, circularam cerca de 60
mil veículos e ocorreram oito
acidentes, que deixaram cinco
pessoas feridas.

O balanço realizado pela
concessionária Colinas apon-
ta movimento de 599 mil veícu-
los em sua malha viária no
decorrer do feriado, com regis-
tro de 42 acidentes e 19 feri-
dos. O maior movimento acon-
teceu na Rodovia Castello Bran-

Rodovia Castello Branco registrou maior movimento no feriado
prolongado.

co (SP-280), no trecho entre
Tatuí e Itu, com 194 mil veícu-
los. Nesta estrada, houve qua-
tro acidentes, com duas pes-
soas feridas.

A concessionária CCR
SPVias, por sua vez, registrou
movimento de mais de 493 mil
veículos em sua malha viária
no feriado prolongado de “9 de
Julho”. Aconteceram vinte aci-
dentes, sem vítimas fatais. O
maior movimento também ocor-
reu na Rodovia Castello Bran-
co (SP-280), entre os municí-
pios de Tatuí e Águas de Santa
Bárbara, com 301.345 veícu-
los. Na SP-127, entre Tatuí e
Capão Bonito, o movimento foi
de 62.596 veículos. A SPVias
informa ainda que realizou 213
atendimentos de socorro me-
cânico, 281 de guincho, 45 de
resgate e 655 de inspeção de
tráfego.

Aluguel Residencial J. Alvorada $1.300,00
Jd. Lucila 2d $1.000,00 Vendas
Centro 2d $850,00 Jd. Mantovani 3d $320mil
Jd. Paulista 2d $650,00 Centro 2d $280mil
Manoel de Abreu $600,00 Jd. Wanderley 2d $250mil
Aluguel Comercial Jd. Tatui 2d $215mil   
Centro $1.700,00 Jd. Aeroporto 2d $190mil

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
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 m ²  na AVENIDA
próx. à portaria • R$180 mil

C A S A S  & APARTAMENTOS  »  CONSULTE OUTRAS OPÇÕES
OPORTUNIDADE DR LAURINDO R. Nhô Quim Marques, 286   3 DORM sala
coz./copa lavand. + wc • R$ 230 mil
RESIDENCIAL BOM CLIMA  • FUNDAÇÃO M. GUEDES   2 DORM sala coz
wc lavand. gar 1 v • R$ 105 mil  (preço final)
RESIDENCIAL ANDRÉ DE CAMPOS CAMARGO  • ao lado do futuro CENTRO
DE HEMODIÁLISE  no Residencial Guedes 18 aptos  SUÍTE + 1 DORM   sala
com varanda • entrega em agosto/2015  a partir de R$ 240 mil


