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SPVIAS PROGRAMA
SIMULADO DE ACIDENTE
NA CASTELLO BRANCO
Foto: Assessoria de Imprensa/CCR SPVias

FUNCIONÁRIO PÚBLICO CAI
EM GOLPE DO “FALSO SEQUESTRO”
Dia 20 de julho, 15h30, um funcionário público municipal de
56 anos caiu em um golpe do “falso sequestro”. Segundo consta,
ele recebeu uma ligação de um número privado e o interlocutor
disse que estava com a mão no pescoço de sua filha, exigindo
um resgate de R$ 5 mil. O funcionário alegou que não possuía
aquela quantia e o suposto sequestrador disse que poderia ser
R$ 500,00 e indicou uma conta bancária para o depósito. A vítima
seguiu as instruções e mais tarde descobriu que havia sido vítima
de um golpe. O caso foi registrado no plantão do delegado José
Luiz Silveira Teixeira. Na última semana, o Jornal Nacional,
através de Willian Bonner, alertou a população brasileira sobre
este golpe que está sendo aplicado com bastante frequência.
Segundo consta, as ligações partem de presídios e os falsos
sequestradores também exigem créditos em celulares para
soltar suas supostas vítimas.

MAIS UM CASO DE
FURTO EM LOJA DE TATUÍ
Dia 20 de julho, 12 horas, a Polícia Civil registrou queixa de
mais uma vítima furtada dentro de loja no centro da cidade. Uma
auxiliar de cozinha de 48 anos fazia compras em uma loja na
Rua de Agosto. Ao deixar o estabelecimento, notou a falta de
sua carteira, que estava dentro de uma bolsa. A vítima informou
ao delegado José Luiz Silveira Teixeira que o ladrão levou
cartões bancários, dinheiro e documentos.

RAPAZ VÍTIMA DE FURTO
EM AGÊNCIA BANCÁRIA
Dia 20 de julho, 13h50, um rapaz de 23 anos foi vítima de
furto em uma agência bancária no centro de Tatuí. Segundo
consta, ele preenchia um envelope de depósito e ficou distraído.
Aproveitando este momento, alguém que estava por perto levou
sua sacola com boletos para pagar e R$ 210,00 em dinheiro. O
caso foi comunicado ao delegado José Luiz Silveira Teixeira.

FURTO DE MOTOCICLETA NO CENTRO
Dia 20 de julho, 17 horas, ladrões furtaram uma motocicleta
Honda BIZ, placa ESL-3177. A vítima compareceu ao plantão
policial e contou à delegada Rafaela Valério de Melo que o veículo
foi furtado da Praça Manoel Guedes (Museu), no centro de Tatuí.

MOTORISTA AMEAÇADO
EM RUA DE TATUÍ
Dia 18 de julho, 15h30, um motorista de caminhão de

entrega de jornais, revistas e aparelhos eletrônicos foi abordado por dois assaltantes na Rua José Ribeiro de Menezes, em
Tatuí. A dupla deu uma coronhada no rosto da vítima, não levou
nada e o caso foi registrado como tentativa de roubo no plantão
do delegado Francisco Castilho.

MAIS UMA VÍTIMA DE
“SAIDINHA DE BANCO”
Dia 17 de julho, um aposentado de 66 anos foi vítima de
assalto após sacar dinheiro na agência do Bradesco, em Tatuí.
Segundo consta, a vítima estava de posse de R$ 3 mil e se dirigiu
a uma casa na Rua do Cruzeiro, no Bairro Quatrocentos. Neste
instante, foi abordado por dois assaltantes e estes exigiram o
dinheiro sacado na agência bancária. A dupla fugiu em uma
motocicleta com placa raspada. Este tipo delito é conhecido
como “saidinha de banco” no jargão policial. O marginal fica no
interior do banco observando as pessoas que sacam dinheiro e
as seguem para assaltá-las. Algumas agências de Tatuí estão
se precavendo contra este tipo de ação com a colocação de
biombos nos caixas. Esta providência evita que clientes fiquem
vulneráveis e à vista dos assaltantes quando realizam suas
operações bancárias. O caso no Bairro Quatrocentos foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

FURTO DE CABOS
TELEFÔNICOS NO CONGONHAL
Dia 16 de julho, representante da Tel Comunicações,
empresa que presta serviço para a Vivo, compareceu ao
plantão policial para comunicar furto de cabos telefônicos no
Bairro do Congonhal, na Avenida Senador Laurindo Minhoto,
em Tatuí. Os ladrões levaram 101 metros de cabos CA 40x200
e a mesma metragem de cabo CA 40x50 de postes à margem
da rodovia. O caso foi registrado no plantão do delegado Paulo
Cezar Tolentino.

GUARDA MUNICIPAL
DETÉM AUTORA DE ROUBO
Dia 21 de julho, 10h30, guardas municipais de Tatuí detiveram e encaminharam à Delegacia de Polícia uma jovem de 20
anos praticando roubos no centro da cidade. Segundo consta,
ela entrou em uma loja na Rua 11 de Agosto, ameaçou o
proprietário e roubou aproximadamente R$ 200,00. A chegar na
Praça Paulo Setúbal, munida de uma faca, a jovem ameaçou
uma mulher. Neste momento entrou em ação a Guarda
Municipal. A autora foi detida em flagrante e responderá pelo
crime de roubo.

Na quinta-feira (23), a concessionária CCR SPVias programou um simulado de acidente envolvendo produtos perigosos no km 143 da Rodovia
Castello Branco (SP-280), na
saída entre Tatuí e Cesário
Lange. O objetivo da atividade
é treinar e integrar as equipes
operacionais que atuam nos
setores de emergência. Para
isso, a SPVias firmou parceria
com o Corpo de Bombeiros de
Tatuí, Polícia Militar Rodoviária
(PMRv) e empresa Dalçoquio.
O evento consiste em uma
simulação realística de atendimento a um acidente envolvendo um caminhão carregado
com
líquido
alcalino
cáustico e dois veículos de
passeio. Durante a simulação,
o motorista de um dos veículos
de passeio colide na traseira
do caminhão carregado com
produto perigoso. O outro veículo de passeio, que segue
atrás, perde o controle devido
ao acidente e capota. Consta-

ALUGAM-SE

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS

SALAS COMERCIAIS
Tratar fones:
(15) 3251-2993,
(11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.

Imobiliária Central
CRECI: 20.270J e 41.925

R. 15 de Novembro, 483 - Centro - Tatuí-SP.
Tels.: (15) 3251-4871 - 3305-6586 - 3251-3856 - 9.9707-6748
Ofertas
Imperdíveis!!!
• Oportunidade!!! Sobrado e barracão a venda – 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 -

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 – aquecedor solar, 3 quartos (1
suíte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. plan.,
banh., área serv., churr.
c/ pia, banh. nos fundos, 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 principal, próx. a feira, 2
salões comerciais, exige alguma reforma) –
salão c/ escr., hall,

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 garagem. Preço a consultar
Temos imóveis p/ financiamento 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, +

banh., disp. (153,85 m²
constr.) – 230 mil e (182
m² constr.) – R$ 250 mil.
• Alto Sta. Cruz – 3 quartos (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 antiga) – 615 m², terr. comercial – R$ 450 mil.
• Centro (R. Mal. Floriano
Peixoto) – esq. c/ a marginal (6.380 m²) – R$
3.200 mil.
ALUGUEIS:
• V. Esperança – barracão de 153,85 m² constr.,
necessita reforma – R$
900,00.
• V. Esperança – barra-

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 garagem - 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.

cão de 182 m² constr.,
necessita reforma – R$
1.000,00.
• Casa Jd. Rosa Garcia
I – quarto, sala, coz.,
banh., área serv., quintal, 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 – quarto, sala, coz., banh.,
área serv., gar., +1 quarto, saleta, banh. (p. sup.)
– R$ 790,00.
• V. Menezes – 2 quartos, 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 quartos (1 suíte c/ hidro),
sala, coz., banh., área
serv., churr c/ pia, quintal, 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.
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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 fundos - 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 SESIR.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 CarroçãoAv.Zilah de Aquino).- c/
2 q.sendo 1 suite+gar. R$ 240 mil.
• Casa – Av.Firmo Vieira
de Camargo,939 – Centro –(8x30)c/3q. +gar.+2
cômodos+2 banh. - R$
320 mil.
• Lote 6x25 – Jardins
Tatuí – plano - R$ 65 mil.

Aluguel Residencial
Dr. Laurindo 2d $650,00
M. de Abreu 1d $600,00
Thomas Guedes 2d $560,00
Jd. Wanderley 1d $450,00
Aluguel Comercial
Jd. America $800,00

tam-se quatro vítimas. O motorista do caminhão está ileso e
as três pessoas nos veículos
de passeio ficam presas nas
ferragens, com ferimentos diversos. De acordo com o coordenador médico da SPVias,
Sandro Durães, as vítimas serão preparadas e maquiadas
dentro dos diversos níveis de
lesões. “A intenção é promover
um cenário de complexidade e
realidade”, explica.
O gestor de atendimento
da Concessionária, Luiz
Fernando De Donno, informa
que o simulado apresenta os
procedimentos de sinalização
de tráfego, isolamento e preservação do local do acidente,
monitoramento
e
gerenciamento da área de risco. “Com essa atividade, queremos alinhar todos os passos
das equipes de atendimento,
reforçando a coletividade e a
qualidade na prestação de serviço ao usuário”, finaliza o
gestor.

J. Wanderley $1.200,00
Vendas
Santa Emília 3d $420 mil
J. XI de Agosto 3d$ 330 mil
Jd. Wanderley 2d $290 mil
Jd. Wanderley 2d $250 mil
Santa Cruz 2d $210 mil

25/07 - Jacutinga, Monte Sião
e Serra Negra

Compras em São Paulo
(Feirinha da Madrugada)
toda semana
Valor R$ 60,00

PABX: (15) 3251-4702

Fones: (15) 3251-5565
ou 9.9619-1806 - Gleice
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
C A S A S & APARTMENTOS » 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
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 ÚNICA COND. SÃO MARCOS • LOTE 585 m² na AVENIDA
próx. à portaria • R$ 170 mil

VENDE:
• Casa Pq. San Raphael
– quartos, coz., banh. e
garagem – R$ 90 mil.
Cód. 2.029.
• Casa Inocoop – suíte, quarto, 2 salas, coz.,
banh. e garagem – R$
180 mil. Cód. 2.035.
• Terreno Jd. São Pau-

lo – 762 m² - R$ 520 mil.
Cód. 2.037.
• Terreno Reserva dos
Ypês II – 223 m² - R$
60.000,00 +125x R$
569,00. Cód. 2.039.
ALUGA:
• Casa Colina das Estrelas – quartos, suíte,
sala, coz., banh., lavand.,

quintal e garagem – R$
1.300,00. Cód. 2.007.
• Casa Dr. Laurindo –
2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
850,00. Cód. 2.031.
• Barracão Nova Tatuí
– barracão c/ escritório,
coz. e banh. – R$
1.500,00. Cód. 1.955.

EXCURSÕES:

VENDE:
• Jd. Wanderley – 2 • Jd. Bela Vista – 1000
dorms. – R$ 160 mil. m² - R$ 200 mil.
• San Raphael – 2 • Donato Flores – 2
dorms. – R$ 150 mil. dorms. – R$ 190 mil.
• Dr. Laurindo – 2 • Ypês II – 175 m² - R$
dorms. – R$ 200 mil. 95 mil.

ALUGUEL:
• Dr. Laurindo – 2
dorms. – R$ 900,00.
• Pq. San Raphael – 2
dorms. – R$ 700,00.
• Dr. Laurindo – 2
dorms. – R$ 800,00.
• Centro – sala comercial – R$ 1.300,00.

XT – 660 R
• 2013 • Branca • R$
23.900,00.

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

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

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

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

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

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

•Dia 14/8 – Poços de
Caldas (3 dias)
•Dia 28/8 – Santuário
Divino Pai Eterno
(Goiás – 4 dias)
•Dia 27/9 – Encerramento 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 estrelas.
Informações com Iracema Miranda – fones:
(15) 3259-4747 ou
9.9711-6913.
VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de
Campos (Bº. Santa Cruz).
Pronto p/ construção. Tratar: (11) 9.9680-9666.
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