
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
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CASAS
• 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$180 mil . Aceita fi-
nanciamento.
• V. Menezes  (R. Mal.) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., +1 coz.,
gar. , (10x25) - R$ 280
mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., gar., (6x25) - R$
290 mil.
• Jd. Ordália  (aquec.
solar) - 3 quartos (1 su-
íte c/ hidro), sala c/
sancas, coz. planj.,
banh., ár. serv., churr.
c/ pia, banh. nos fun-
dos, gar., (07x25)
(111,80 constr.) - R$
350 mil.
• Jd. Ordália - sala c/
sanca, coz.amer.
planej., hall, lavab, banh.
social, 3 quartos (1 su-
íte c/closet, um com
armário), ár.serv. c/ ar-
mário, chur.c/balcão, pia
e banh., quintal peq.,
gar. espaçosa, (7x33) -
R$ 450 mil.
• Santa Marta  (R. São
Carlos) - 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár. serv., esp. p/ gar.,
+1 quart., sala, coz.,
banh. em constr. nos
fds., (12,5x26,5) - R$
580 mil.
• Centro  (R. Juvenal de
Campos, 412) - 4 quar-
tos (1 suíte), sala, coz.,
banh., ár. serv., desp.,
+ 1 quarto no fundo c/
banh., gar., (10x30) - R$
1.350 mil.

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil.
• 175,00 m² - Reserva
dos Ypes 2  - R$ 80 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• 10x30 - Nova Tatuí (prox.
Onda Viva) - R$ 210 mil.
• Lot. fechado - Monte
Verde  - R$ 215 mil.
• 450 m² - Bosque do
Junqueira  - R$ 230 mil.
• 686,73 m² - Bosque
Junqueira  - R$ 380 mil.

Imóveis Comerciais
• V. Esperança  (rua prin-
cipal próx. a feira-livre) -
salão coml. nº 370 (exige
alguma reforma) c/ escr.,
hall, banh., dispensa
(153.85 m² constr.) (7x25)
- R$ 230 mil.
• Jd. Ternura  (casa anti-
ga) - 615 m² de terr. coml.,
de esquina Rua Nelson
Fiúza - R$ 450 mil.
• Centro  (R. Mal. Floriano
Peixoto) - 6.380 m² - R$
3.200 mil.
Alugueis - Barracões

• V. Esperança  (barra-
cão) - 153,85m² de constr.
(necessita de reforma) -
R$ 900,00.
• V. Esperança  (barra-
cão) - 182.00 m² de constr.
(exige alguma reforma) -
R$ 1.000,00
• Rua Santa Cruz - sa-
lão, 2 banh, área ser., 130
m²  constr. (5x30) - R$
1.800,00.

Alugueis - Casas
• Rosa Garcia I - 2 quar-
tos, sala, coz., banh.
social, ár. serv. cob., qut.,
esp. p/ gar. (05x25) - R$
700,00.
• Rua do Cruzeiro  – p.
sup.: quarto, coz., banh,
ár.serv. peq. P. inf.: sa-
lão - R$ 750,00.
• Apto. 1º andar  (Cond.

Pq. Toledo – novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar - R$
750,00.
• Jd. Lírio  - quarto, sala,
coz., banh., ar. serv.,
gar. nos fundos. P. inf.:
sala; coz. área serv. P.
sup.: quarto, banh.
(5x25) - R$700,00.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ar.
serv., quit, gar., ( 7x28)
- R$ 850,00.
• Lot. Módena - 2 quar-
tos, sala, coz., banh, ar.
serv c/ churr., cerca
elet., gar , (6x25) - R$
900,00
• Jd Mantovani  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ár.
serv., chur. c/pia, gar. ,
(6x25) - R$ 900,00.
• Santa Marta  (Rua S.
Carlos) - 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$1.150,00 +condomí-
nio/gás/luz.
• Jd Alvorada  - 2 quar-
tos (1 suíte com hidro),
sala, coz, banh, ár serv.,
chur. c/pia  quit, gar.,
(6x25) - R$ 1150,00
• Pq. Santa Maria  - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz plan., banh.,
ár.serv., gar., (5,5x27) -
R$ 1.350,00
• Centro  (R. Santa Cruz)
- 2 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv , quintal peq., gar.
- R$ 1.450,00.
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

EXCURSÕES:
•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.

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

VENDE:
• Comercial São Cris-
tóvão  – 300 m², esquina
da Pompeo Realli – R$
200 mil . Cód. 2.077.
• Casa Inocoop  – suí-
te, quarto, 2 salas, coz.,
banh., e garagem – R$
180 mil . Cód. 2.035.
• Terreno Mantovanni

– 343 m² - R$ 300 mil .
Cód. 2.082.
• Apto. Nova Tatuí – 2
quartos, sala, coz., banh.
e garagem – R$ 190 mil .
Cód. 2.083.

ALUGA:
• Casa Jd. Lucila  – 2
quartos, sala, coz., banh.,
lavand., quintal e gara-

gem – R$ 800,00. Cód.
2.080.
• Casa Jd. Lucila  – 2
quartos, sala, coz., banh.
e garagem – R$ 700,00.
Cód. 2.084.
• Barracão Nova Tatuí
– com escritório, coz. e
banheiro – R$ 1.500,00.
Cód. 1.955.

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)

Aluguel Residencial Aluguel Comercial
Valinho 2d $800,00 Centro $1.700,00
Centro 1d $700,00 Jd. América $700,00
Dr. Laurindo 2d $700,00 Vendas
Dr. Laurindo 2d $650,00 Jd. Sta. Rita 2d $170 mil
Jd. Paulista 2d $650,00 Manoel de Abreu 2d
Manoel de Abreu  - $175 mil
- 1d $600,00 Jd. Saba 2d $250 mil

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

ABELHAS ATACAM
 IDOSO EM TATUÍ

Dia 17 de agosto, no período da tarde, um aposentado de 87
anos recebeu mais de cem picadas de abelhas na Vila Santa
Luzia, em Tatuí. Segundo consta, a vítima foi socorrida na Santa
Casa e seu estado era grave. Outras seis pessoas e dois
cachorros também  foram atacadas na rua do bairro.

ENGENHEIRO ASSALTADO
NA RUA MANECO PEREIRA

Dia 13 de agosto, um engenheiro de 49 anos compareceu
na Delegacia de Polícia e registrou queixa de roubo no plantão
do delegado José Luiz Silveira Teixeira. Conta a vítima que o
assalto ocorreu há alguns dias na Rua Maneco Pereira, no
Bairro Quatrocentos, em Tatuí. Dois ocupantes de uma moto-
cicleta apontaram um revólver para o engenheiro e roubaram R$
2 mil em dinheiro e seu iPhone 6.

VOSS REGISTRA
 QUEIXA NA DELEGACIA

Dia 13 de agosto, o político Luiz Antonio Voss Campos, ex-
vice-prefeito pelo PSDB, partido contrário à atual administração
municipal, compareceu ao plantão policial e registrou um boletim
de ocorrências com fatos que ocorrem com ele no Departamento
Municipal de Saúde. Voss relatou ao delegado José Luiz Silveira
Teixeira que é funcionário público federal, com cargo de Agente
Administrativo e exerce esta função desde 2008 na Secretaria
Municipal de Saúde de Tatuí. O funcionário federal informa que
“devido a problemas pendentes internos está sendo impedido de

exercer suas funções dentro da secretaria”. Voss informa ainda
que “a funcionária Renata (RH da Secretaria) conversou com
Vera, responsável pelo departamento municipal. Neste acordo
convencionou-se que continuaria trabalhando até resolver a
pendenga, mas determinaram que ele esperasse em sua
residência. Na terça-feira passada, a reportagem deste semaná-
rio apurou que Voss seria transferido para exercer função na
Delegacia de Polícia de Tatuí. Sobre este episódio, uma pessoa
fez uma observação. Já que trata-se de funcionário federal, Luiz
Antonio Voss Campos poderia ser transferido para um órgão
federal e citou como exemplo a Delegacia da Receita Federal ou
Vara do Trabalho de Tatuí.

ASSALTO A VENDEDOR
 NA VILA SÃO CRISTÓVÃO

Dia 13 de agosto, 8h20, um vendedor de 27 anos foi vítima
de assalto na Rua Gilberto Loretti, na Vila São Cristóvão, em
Tatuí. Segundo consta, ele trafegava com seu carro e ao parar
em um cruzamento foi abordado por dois indivíduos ocupando
uma motocicleta. A dupla obrigou o vendedor a entregar sua
bolsa com R$ 400,00 em dinheiro. O caso foi registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

MULHER PODE SER
ENQUADRADA EM APROPRIAÇÃO

DE COISA ACHADA
Dia 14 de agosto, uma mulher de 36 anos registrou queixa

na Delegacia de Polícia de Tatuí informando que perdeu seu
celular no dia 12 de agosto, por volta de 16 horas. Assim que

VENDE:
• Jd. Primavera – 1
dorm. – R$ 65 mil.
• V. Esperança  – 2
dorms. – R$ 140 mil.
• V. Angélica  – 2
dorms. – R$ 180 mil.

• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 200 mil.
• Jardins Tatuí  – 3
dormitórios – R$ 244
mil.
• Jd. Wanderley  – 3
dorms. – R$ 250 mil.

• Pq. San Raphael  –
2 dorms. – R$ 150 mil.
• Res. São Conrado
(sobrado) – 2 dorms.
– R$ 260 mil.
• Reserva dos
Ypês I – R$ 90 mil.

percebeu o desaparecimento do aparelho ela ligou para o
próprio celular. Uma pessoa do sexo feminino atendeu a ligação
e disse que não iria entregar o aparelho, mesmo após a vítima
oferecer uma recompensa. O delegado José Luiz Silveira
Teixeira registrou o caso como “Apropriação de coisa achada”.
Esta situação está prevista no artigo 169, Parágrafo Único,
Inciso II, do Código Penal Brasileiro. Se descoberta pela polícia,
esta pessoa poderá responder pela suposta prática deste
crime.

VERTENTE CAUSA PROBLEMAS
PARA PROPRIETÁRIOS DE LOTES

Dia 15 de agosto, duas pessoas registraram queixa na
Delegacia de Polícia de Tatuí sobre uma suposta “causa de
poluição ao meio ambiente”. Segundo consta, as vítimas
compraram terrenos em um loteamento e o muro de um vizinho
teve que ser demolido por solicitação da financiadora. Depois
de tentativas de acordo entre os vizinhos, funcionários da
Sabesp estiveram no local e constatou-se  que o vazamento era
de uma vertente. A ocorrência foi lavrada no plantão do delegado
José Luiz Silveira Teixeira e os proprietários informam que a
Sabesp e a empresa loteadora se recusam a fornecer qualquer
laudo, mesmo de isenção de responsabilidade.

FURTO DE VEÍCULO
 NA VILA BANDEIRANTES

Dia 15 de agosto, 9h30, um comerciante foi vítima de furto
na Rua Josino Carneiro, Vila Bandeirantes, em Tatuí. Ladrões
furtaram seu Ford F100 e o caso foi registrado no plantão do
delegado Hélio Momberg de Camargo.

*Mediante avaliação

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

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.

FAZER-250 - BLUE
FLEX

• 2013 • Preta • 2.000
Km. • R$ 9.900,00.

NINJA 250
• 2010 • Branca • Bx.
Km. • R$ 10.900,00.

CG-150 FAN-ESDI
• 2014 • Vermelha • Bx.
Km. • Entr. +R$ 239,90
mensais.

CB-300 R
• 2012 • Várias cores • Bx.
Km. • Entr. +R$ 399,00
mensais.

VENDE-SE LOTE
7x25m. R. Juvenal de

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

ASSINE
O JORNAL

INTEGRAÇÃO
3305-6674

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$ 690
CENTRO [sobre loja] • R. 11 de Agosto   1 SALA  40 m²  com banheiro • s/
garagem • R$ 700
SOBRADOS NOVOS      R. QUINTINO BOCAIÚVA  2 DORM + 2 wc  sala coz./
lavand. gar 1 v • R$ 890
RESIDENCIAL PEDRO ISSA  • APTO 3º ANDAR SUÍTE + 1 DORM  sala wc
coz. lavand. gar 1 v • R$ 1.100
DR LAURINDO R. Licínio A. da Cruz, 288   SUÍTE + 1 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.200

C A S A S  & APARTAMENTOS  » FINANCIÁVEIS
- CONSULTE OUTRAS OPÇÕES

RESIDENCIAL BOM CLIMA  • FUNDAÇÃO M. GUEDES   2 DORM  sala coz
wc lavand. gar 1 v • R$ 120 mil
RESIDENCIAL ANDRÉ DE CAMPOS CAMARGO  • ao lado do futuro CENTRO
DE HEMODIÁLISE  no Residencial Guedes 18 aptos SUÍTE + 1 DORM  sala
com varanda • PRONTOS PARA ENTREGA • a partir de R$ 240 mil

T E R R E N O S  »  OPÇÕES  a partir de R$ 60 mil
RESIDENCIAL BELLA VITTÀ  • LOTES 159 m² a 184 m²   liberados p/construir
• a partir de • R$ 77 mil
JARDIM MANTOVAN I • LOTE  217 m²   esquina  • próximo área de lazer • R$
90 mil
OPORTUNIDADE ÚNICA COND. SÃO MARCOS • LOTE 585 m²   na AVENIDA
próx. à portaria • R$ 170 mil


