
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
• Casa  B. S. Judas Ta-
deu- 2 q/banh.sala/coz.+
gar.-Rua Francelino So-
ares, 228 -R$ 700,00
• 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.

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

PÁGINA 9
JORNAL INTEGRAÇÃO

TATUÍ, 1º DE AGOSTO DE 2015

CASAS
• Sta.Rita  (nova) –
Financ. Caixa - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár.
serviço, esp. p/ gar,
53m² de constru.(5x25)-
R$ 150 mil.
• Fund. M. Guedes  -
parte inf.: gar., sala,
coz., banh.,02 quartos,
quit., ár. serv. cob. c/
chur. P. sup.: 2 quartos,
banh. e sacada na fren-
te (5x30) - R$180 mil.
Aceita financiamento.
• V. Menezes (R. Mal.) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., +1 coz.,
gar. p/ 4 car., (10x25) -
R$ 280 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., gar., (6x25) - R$
290 mil.
• 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. (7x25)
(111,80 constr.) - R$
350 mil.
• Jd. Ordália. - sala c/
sanca, coz. americana,
hall, lav., 3 quartos (1
suíte e 2 quartos c/
closet), ár. serv., dis-
pensa, chur.c/balcão,
pia e quintal peq., gar. p/
2car., (7x33) - R$ 450
mil.
• Santa Marta  (R. São
Carlos) - 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár. serv., esp. p/ gar.,
+1 quarto, sala, coz.,
banh. em fase de constr.
nos fds., (12,5x26,5) -
R$ 580 mil.

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 175,00 m² - Reserva

dos Ypes 2  - R$ 80 mil.
• 360 m² (12x30) - 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
(esq. de frente c/ Onda
Viva) - R$ 340 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  - R$ 380 mil.

Imóveis Comerciais
• V. Esperança  (R. Prin-
cipal próx. a feira-livre) -
salão comercial, nº 370
(exige alguma reforma)
c/ escr., hall., banh. disp.,
153.85 m² de constr.
(7x25) - R$ 230 mil.
• V. Esperança  (R. Prin-
cipal próx. a feira-livre) -
salão comercial nº 364
(exige alguma reforma)
c/ escritório, hall., banh.
disp., 182.00 m² de
constr. (7x25) - R$ 250
mil.
• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) - 615 m² de terreno
coml., de esquina na R.
Bento Quintino de Olivei-
ra - 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  barracão
- rua principal próx. a fei-
ra-livre, c/ salão, desp.,
banh., hall, escr., 153.85
m² de constr., (necessita
de reforma) - R$ 900,00.
• V. Esperança  barracão
- rua principal próx. a fei-
ra-livre, c/ escritório, hall.
banh. disp., 182.00 m² de
constr. (exige alguma
reforma) - R$ 1000,00
• R. Santa Cruz  - salão,
2 banh., área ser, 130 m²
de construção, (5x30) -
R$ 1.800,00.

Alugueis - Casas

• Jd. Rosa Garcia I  - 2
quartos, sala, coz.,
banh. social, ár. serv.,
qut., esp. p/ gar. (5x25)
- R$ 700,00.
• 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$ 750,00.
• Jd. Lírio  - quarto, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar. P. sup.: quarto,
saleta, banh., (5x25) -
R$ 700,00.
• Alto Sta Cruz  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár
serv , quit, gar , (7x28)
- R$ 750,00.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár
serv , quit, gar., ( 7x28)
- R$ 850,00.
• Jd Mantovani - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár
serviços, chur. c/pia,
gar. c/ port. autom.
(6x25) - R$ 900,00.
• Santa Marta  (Rua S.
Carlos, próx. Av.  S.
Gomes) - 3 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
esp. p/ gar. - R$1.000,00.
• Apto 1º andar Edif. XI
de Agosto  - 3 quartos
(1suíte), hall, sala gde.,
lavab, copa/coz.plan.,
banh social, escr.,
dispen, ár.serv., gar. -
R$1.150,00 +condomí-
nio/gás/luz.
• Jd. Alvorada  - 2 quar-
tos (1 suíte com hidro),
sala, coz, banh, ár serv.,
chur. c/pia  quit, gar. c/
port. autom. (6x25) - R$
1150,00.
• Centro  (Rua Santa
Cruz) - 2 quartos, sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar. - R$ 1.400,00.
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

1/8/15/22

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. Centro  – 2 quar-
tos, sala, cozinha, banh.
e garagem – R$ 100 mil
+dívida de R$ 122 mil .
Cód. 2.048.
• Casa Inocoop – suí-
te, quarto, 2 salas, coz.,
banh. e garagem – R$
180 mil.  Cód. 2.035.
• Casa Santa Cruz – 2

quartos, sala, coz., banh.,
lavanderia e garagem –
R$ 300 mil . Cód. 2.047.
• Terreno Reserva dos
Ypês II – 223 m² - R$ 60
mil +125x R$ 569,00 .
Cód. 2.039.

ALUGA:
• Casa Colina das Es-
trelas  – quarto, suíte,
sala, coz., banh., lavan-

deria, quintal e garagem
– R$ 1.300,00. Cód.
2.007.
• Casa Jd. América –
quartos, sala, coz., ba-
nheiro – R$ 600,00. Cód.
2.033.
• Barracão Nova Tatuí
– com escritório, cozi-
nha e banheiro – R$
1.500,00. Cód. 1.955.

• Jd. Lírio  – 1 quarto
- R$ 190 mil.
• Jd. Wanderley  – 2
dorms. – R$ 160 mil.
• San Raphael  – 2
dorms. – R$ 150 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 comer-
cial – R$ 1.300,00.

• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 200 mil.
• Jd. Bela Vista  – 1000
m² - R$ 200 mil.
• Donato Flores  – 2
dorms. – R$ 190 mil.

VENDE:

Aluguel Residencial Vendas
Centro 2d $850,00 Jd . Mantovani 3d $360 mil
Dr. Laurindo 2d $650,00 Jd . Mantovani 3d $320 mil
Jd. Paulista 2d $650,00 Centro 2d $280 mil
Sta. Cruz 2d $650,00 Jd. Wanderley 2d $250 mil
V. Esperança 1d $650,00 Jd. Tatui 2d $ 215mil
Manoel de Abreu 1d $600,00 Jd. Aeroporto 2d $190 mil

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.

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

FURTO DE VEÍCULO
 PRÓXIMO À SANTA CASA

Dia 27 de julho, 21 horas, Adriano Almeida Rocha comuni-
cou à polícia o furto de um Monza, placas CIQ-3155. Segundo
consta, o veículo estava estacionado na Travessa Monsenhor
Magaldi, próximo à Santa Casa de Misericórdia de Tatuí. O furto
foi registrado no plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

ASSALTO NO
 JARDIM JUNQUEIRA

Dia 27 de julho, 15h20, um trabalhador autônomo de 19 anos
foi vítima de assalto quando estava parado com sua motocicleta
no semáforo da Rua São Bento, esquina com a Praça Cesário
Mota (Jardim Junqueira). Dois assaltantes ocupando outra
motocicleta pararam ao seu lado e exigiram que entregasse a
carteira e seu celular. O caso foi registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

FURTO DE MOTOCICLETA
 NO BAIRRO BOQUEIRÃO

Dia 25 de julho, Manoel Moreira da Silva, 51 anos, compa-
receu ao plantão policial para registrar o furto de sua motocicle-
ta Honda CG 125, placa DEP-4075. A vítima informa que o
veículo foi furtado próximo a um supermercado na Rua Teófilo
Andrade Gama, no Bairro Boqueirão, em Tatuí. O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ACIDENTE NA
 RODOVIA SP-141

Dia 25 de julho, 14 horas, Rafael Antonio Máximo Recco, 22
anos, ficou gravemente ferido ao capotar um Fiat Strada, placas
FMI-8583. O acidente ocorreu no KM 24,5 da Rodovia SP-141
(Tatuí/Capela do Alto) e a vítima foi socorrida no pronto socorro
municipal de Tatuí. O caso foi registrado no plantão do delegado
Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTO A RESIDÊNCIA
 NA ZONA RURAL

Dia 24 de julho, por volta de meia noite, um morador de 61
anos foi vítima de assalto em sua propriedade na estrada
municipal do Bairro Congonhal de Baixo. Dois assaltantes
invadiram a residência e, mediante violência, exigiram que a

vítima entregasse R$ 300,00 em dinheiro. O caso foi registrado
no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

MORTE APÓS ACIDENTE
 NA CASTELO BRANCO

Dia 22 de julho, Fábio Felício de Freitas, 38 anos, morreu em
decorrência de um acidente no KM 179 da Rodovia Castelo
Branco, no município de Bofete. A vítima foi encaminhada ao
pronto socorro municipal de Tatuí. Após atendimento médico,
o enfermeiro Cleverson Padilha de Oliveira comunicou a morte
ao delegado José Luiz Silveira Teixeira, no plantão da Polícia
Civil de Tatuí.

ASSALTANTE
 LEVA FIAT STRADA

Dia 22 de julho, 17h45, um motorista de 52 anos foi vítima
de assalto na Rua Professora Maria de Lourdes Sinisgalli, em
Tatuí. Segundo consta, o motorista transportava cadeiras em
seu Fiat Strada, placas FNK-1900, e parou na via pública para
arrumar a carga. Neste instante, foi abordado por um assaltan-
te, armado de revólver. Mediante ameaças, o marginal levou o
veículo e a carga. O caso foi registrado no plantão do delegado
José Luiz Silveira Teixeira.

Na semana passada, a agên-
cia do  Banco Santander de Tatuí
depositou, em juízo, cerca de R$
40 mil,  para pagamento de da-
nos morais a que foi condenado
pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo. A ação contra o banco foi
proposta pelo dr. José Rubens
do Amaral Lincoln (foto), a quem
o banco pagou a indenização.
Tempos atrás, o dr. Lincoln, em
viagem à Itália, teve seu cartão
internacional – expedido pelo
Banco -  recusado e ficou impos-
sibilitado de usar seu  crédito
para efetuar gastos em Roma e
Milão. A ação – proposta em Tatuí
- fora julgada improcedente, sob
a alegação que o advogado pas-
sou por “mero dissabor”, sem
maiores consequências. O ad-
vogado apelou para o Tribunal de
Justiça de São Paulo, o qual deu
provimento ao apelo, condenan-
do o banco.

A relatora do acórdão foi a
desembargadora Maria Lúcia
Pizzotti.  Em seu voto ela funda-
menta: (...) Assim, a despeito da
alteração significativa no concei-
to de dano moral, ilidívela
reponsabilidade imputada ao
magistrado de quantificá-lo.
Nesse aspecto, também devem
ser levadas em consideração
as peculiaridades do caso, as
regras de experiência do julgador
e os balizamentos doutrinários.
No caso destes autos, o autor
ficou em território alienígena,
com língua estrangeira, sem
amparo financeiro; dependente
do único cartão que, até então,

BANCO PAGA INDENIZAÇÃO
 POR DANOS MORAIS

lhe tinha servido. Desarrazoado
supor que os fatos narrados
caracterizem “mero dissabor”;
não bastasse a humilhação do
cartão negado, ilidível o cercea-
mento de crédito potencializado
pelas circunstâncias da viagem.
Corrobora a angústia sobre o fun-
cionamento do cartão de crédito e
o tempo despendido na tentativa
de contato com o país. Nunca é
demais lembrar que os serviços
telefônicos das instituições finan-
ceiras não primam pela qualida-
de e presteza, tornando a ligação
internacional um périplo. Assim,
os transtornos experimentados
pelo autor, decorrente da falha da
prestação do serviço bancário,
excede o aceitável. Consequen-
temente, estão presentes os re-
quisitos ensejadores do dano
moral (fato ilícito, nexo causal e
dano) artigos 186 e 927, do Códi-
go Civil (...).

Na quinta-feira (23), durante solenidade ocorrida na Câmara
Municipal de Boituva, o comandante do CPI-7, coronel Wagner
Tardelli, entregou a “Láurea de Mérito Pessoal” para policiais
militares lotados nos municípios que fazem parte da área de
abrangência do 22º Batalhão da Polícia Militar do Interior de
Itapetininga, incluindo Tatuí.

A Láurea de Mérito Pessoal tem a finalidade de reconhecer
oficiais e praças que se destacaram no cumprimento de seus
deveres. Ao todo, 22 policiais militares foram agraciados com
Láureas de 5º, 4º, 3º, 2º e 1º Graus, na presença de amigos,
familiares e autoridades, além de jovens que integram o “Instituto
Ação Cidadão” e da Igreja Batista Renovada de Boituva.

Para assistir a entrega das honrarias, estiveram presentes o
prefeito Ramiro de Campos, de Cesário Lange, o vice-prefeito de
Boituva, José Barbosa Júnior, a juíza Heloísa Helena Franchi No-
gueira Lucas, o comandante da 22º BPMI, tenente coronel Marcelo
Alves Marques, o comandante da 4ª Cia da PM de Boituva, capitão
Lincoln Estanagel de Barros, e o secretário de Segurança de Boituva,
Benedito Aparecido Lisboa Juvenil, além dos vereadores Adilson
Leite, Fabrício Andrade, Claudecir Marques e Rodrigo Calzzetta.

LÁUREAS DE MÉRITO
PESSOAL PARA 22 POLICIAIS

 Dia 30/08 – Barra Bonita
10 a 12 de outubro – Peruíbe

Reservas:
Tel. (15) 3251.41.81

com Terezinha ou Norma.

EXCURSÕES

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

13/09 - Pesqueiro Maeda
13/09 - Expoflora em Holambra
18/10 - Parque da Mônica
25/10 - Campinas - Passeio de
Maria Fumaça
13/11 - Praia de Peruíbe (02
dias)

L O C A Ç Õ E S  »   COMERCIAL  e  R E S I D E N C I A I S
FUNDAÇÃO M. GUEDES  • APTOS NOVOS 2 DORM  sala/coz wc lavand. gar
1 v • R$ 590
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 • R$ 890
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  & APARTAMENTOS  »  CONSULTE OUTRAS OPÇÕES
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

RECITAL DE CONCLU-
SÃO

DE CURSO DA ÁREA
DE CHORO

Dia 25 de agosto, 19 horas,
haverá no Salão Villa-Lobos, do
Conservatório de Tatuí,  um Re-
cital de Conclusão de Curso da
Área de Choro, com entrada fran-
ca. O músico é Charles Wilson
Barreto, que se forma em
cavaquinho. O Villa-Lobo fica na
Rua São Bento, 415, em Tatuí.

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

ASSINE
O JORNAL

INTEGRAÇÃO
- FONE:

3305-6674


