
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

PÁGINA  9
JORNAL INTEGRAÇÃO

TATUÍ, 5 DE SETEMBRO DE 2015

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$180 mil .  ‘‘ Aceita
financiamento’’
• V. Menezes  (R. Mal.) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., mais 1
coz., garg. p/ 4 car.,
(10x25) - R$ 280 mil.
• Res. Alvorada (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., garg., (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. , (7x25)  (111,80
constr.) - R$ 310 mil.
• Jd. Ordália  - sala c/
sanca, coz. amer.
planej., hall, lavab, banh.
social, 3 quartos (1 su-
íte c/closet e 1 c/ armá-
rio), ár.serv., chur. c/
balcão, pia e banh., quin-
tal peq., gar. espaçosa,
(7x33) - R$ 425 mil.
• Centro  (R. Juvenal de
Campos, 412) - 4 quar-
tos (1 suíte), sala estar
e jantar, copa, coz.,
banh., ár. serv., desp.,
+ 2 cômodo no fundo
com 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$ 210 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 de constr.,
(7x25) - R$ 230 mil.
• Centro Praça do Mu-
seu  - R$ 1.500.000,00.
• Centro  - R. Mal. Floriano
Peixoto, esq. c/ a margi-
nal (6.380,m²) - R$
3.200.000,00.
Alugueis - Barracões

• V. Esperança  (barra-
cão) - rua principal próx.
a feira-livre, com salão,
desp., banh.,  hall, escr.,
153.85 m² de constr.
(7x25), (necessita de re-
forma) - R$ 900,00.
• V. Esperança  (barra-
cão) - rua principal próx.
a feira-livre, salão c/
escr., hall. banh. dispen-
sa, 182.00 m² de constr.
(7x25) (exige alguma re-
forma) - R$ 1000,00.

Alugueis - Casas
• Jd. Lírio  - quarto, sala,
coz., banh., ár. serv., gar
nos fundos, p. inf.: sala,
coz., ar serv.; p. sup.:
quarto, saleta, banh.
(5x25) - R$700,00.
• Centro  (Rua do Cruzei-
ro, 106) - quarto, coz.,
banh, ár. serv. peq., gar.
- R$ 700,00.
• Rosa Garcia I  - 2 quar-
tos, sala, coz., banh.
social, ár.serv. cob, qut.,
esp. p/ gar. (5x25) - R$
700,00.
• Rosa Garcia I  - 2 quar-
tos, sala, coz., banh., ár.
serv. cob., quintal e gar.,

(06x25) - R$ 720,00.
• Alto Santa Cruz  (R.
Cap. Joao Cidade, 34) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. cob.,
quintal e gar. - R$
750,00.
• 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.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh, ar.
serv. cob., 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, ar.
serv., chur. c/pia, gar.,
(6x25) - R$ 900,00.
• Valinho  - 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár. serv., gar., (6x25) -
R$1.150,00.
• Jd. Wanderley  - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz., banh., ár. serv.,
gar., (6x25) -
R$1.150,00.
• Pq. Sta. Maria  - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. planej., banh., ár.
serv., gar., (5,5x27) -
R$1.350,00.
• Centro  – Rua Santa
Cruz - 2 quartos (1 suí-
te), sala, coz., banh., ár.
serv., quinta peq., gar.
- R$ 1.350,00.
• Nova Tatuí  - 4 quartos
(1 suíte), sala gde., la-
vabo, coz., banh., desp,
ár. serv., quit. gde, gar.,
(10x30) - R$ 1.450,00.
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

EXCURSÕES:
•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

ALUGA:
• Casa Jd. Santa Cruz
– 2 quartos, sala, coz.,
banh., lavand. e gar. –
R$ 900,00. Cód. 2.011.
• Casa Dr. Laurindo –
2 quartos, sala, coz.,
banh., lavanderia e ga-
ragem – R$ 850,00.
Cód. 2.031.
• Casa Jd. Astória  –

quarto, sala, coz., banh.,
lavanderia, quintal e ga-
ragem – R$ 550,00. Cód.
2.078.
• Casa Jd. Lucila  – 2
quartos, sala, coz., banh.,
lavanderia, quintal e ga-
ragem – R$ 900,00. Cód.
2.064.
• Casa Jd. Lucila  – 2
quartos, sala, coz., banh.,

lavanderia, quintal e
garagem – 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
ganh. – R$ 1.500,00.
Cód. 1.955.

VENDE:
• Jd. Santa Rita  – 2
casas no mesmo ter-
reno – R$ 140 mil.
• Inocoop  – c/ 3
dorms. – R$ 160 mil.
• Jd. Tatuí – 1 dorm.

– R$ 180 mil.
• Valinho  – 2 dorms. –
R$ 190 mil.
• Jd. América  – 2
dorms. (1 suíte) – R$
185 mil.
• Jd. Wanderley  – 2 VENDE-SE

ÁREA
R. Chiquinha

Rodrigues, em Tatuí.
2.080,95 m². Toda
infraestrutura urbana.
Tratar c/ Marcelo.
Nextel (15) 9.9776-
5011, Vivo (15)
9.9666-0081. E-mail:
marcelo.rigolon@
gmail.com.

*Consulte validade e condições na loja.

New Focus Sedan AT. 1.6 Flex 2014
Palio Attractive 1.4 Flex 2014
Uno Way Econ. 1.0 Flex 2013
Gol G6 1.0 Flex 2013
Palio Week. Trek. 1.6 Flex 2012 –
Completo
Ka 1.0 Flex 2012 – Branco!
Strada Fire 1.4 Flex 2010 CS – Com-
pleta
Golf Sportline 1.6 Flex 2010 - Com-
pleto
New Civic Lxs 1.8 Flex 2010 - Com-
pleto
Gol Power 1.6 Flex 2009 - Completo

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

ADOLESCENTES VÃO À
 DELEGACIA POR PICHAÇÃO

Dia 30 de agosto, 12 horas, três adolescentes foram flagrados
pichando o muro da Escola “Maria Marcondes”, na Avenida Zilah de
Aquino, em Tatuí. Guardas municipais conduziram os menores à
Delegacia de Polícia e eles contaram ao delegado Hélio Momberg
de Camargo que estavam desenhando na parede com giz de cera.
Após lavrar o boletim de ocorrências os menores foram dispensa-
dos.

LADRÕES FURTAM FORD KA
‘Dia 29 de agosto, 3 horas, ladrões furtaram um Ford KA, placas

ENM-2426, de propriedade do vendedor Leandro Augusto Campi-
nas. Segundo consta, o veículo foi levado próximo a uma pizzaria
na Avenida Dr. Salles Gomes, em Tatuí. O furto foi registrado no
plantão da delegada Sílvia Albiero.

POLÍCIA MILITAR
 APREENDE DROGAS

Dia 29 de agosto, 16h35, a Polícia Militar, em uma ação na Rua
Osvaldo Oliveira Poruciúncula, em Tatuí, deteve um indivíduo de 30
anos, outro de 19 anos e um rapaz de 17 anos. O trio, segundo a
polícia, portava 90 gramas de cocaína em nove invólucros, apare-
lhos de informática e R$ 470,00 em dinheiro e outras drogas. A
delegada Sílvia Fernanda Albiero determinou a prisão em flagrante
do maior de 30 anos e liberou os demais detidos.

POLÍCIA APREENDE
 OBJETO EM CAIXA ELETRÔNICO

Dia 29 de agosto, 17h45, policiais militares foram acionados
por funcionários para comparecer à Caixa Econômica Federal, na
Rua Juvenal de Campos, em Tatuí. Os agentes encontraram um
objeto acoplado ao leitor de cartões dos caixas eletrônicos da
agência. O caso foi registrado no plantão da delegada Sílvia
Fernanda Albiero e constatou-se que a finalidade do objeto é
impedir que usuários retirem seus cartões e solicitem ajuda de
terceiros. E, neste instante, estelionatários entram em ação.

POLÍCIA RODOVIÁRIA APREENDE
 732 QUILOS DE MACONHA

Dia 30 de agosto, 22h30, policiais rodoviários apreenderam
um Ford KA de Campo Grande (MS) carregado com 632 invólucros
de maconha, pesando 732 quilos. A apreensão ocorreu na Rodo-
via Castello Branco quando o motorista do KA passava pelo posto
de pedágio da Quadra. Ao ver a polícia vindo em sua direção, o
motorista se apavorou e invadiu a cancela. Em determinado ponto
da estrada, ele abandonou o veículo e fugiu deixando a carga. A

maconha foi levada para a Delegacia de Polícia de Tatuí e o auto
de apreensão foi lavrado pelo delegado Hélio Momberg de Camargo.

PROPRIETÁRIO DE GOL FAZ
QUEIXA E ENTREGA QUADRILHA

Dia 26 de agosto, o proprietário de um Gol branco, passando-
se pela identidade de seu irmão, compareceu ao plantão policial
para comunicar o furto de seu veículo. A polícia não acreditou na
história e descobriu que o queixoso fazia parte de uma quadrilha
que assaltou um estabelecimento comercial na estrada municipal
“João Marcelino”, no município de Quadra. Com as informações, a
polícia conseguiu prender a quadrilha e devolver os objetos rouba-
dos para as vítimas. Somente um conseguiu se safar porque seus
comparsas não forneceram informações que o pudessem
identificá-lo.

MENOR ENCAMINHADO
 À “FEBEM” POR TRÁFICO

Dia 30 de agosto, 1h05, um rapaz de 16 anos, após ser detido
por policiais militares, foi encaminhado à Fundação Casa (Febem).
Segundo consta, ele foi flagrado portando drogas em uma lancho-
nete no Bairro Valinho. O menor estava com 4,3 gramas de maco-
nha, 7 gramas de cocaína, três pedras de crack e R$ 435,00 em
dinheiro. A delegada Sílvia Fernanda Albiero indiciou o rapaz por
tráfico de entorpecentes.

AUMENTAM CASOS
 DE AGRESSÕES A MULHERES

Durante a semana, a Polícia Civil de Tatuí registrou inúmeros
casos de brigas entre casais, sempre resultando em lesões
corporais. Estes casos são encaminhados à Delegacia de Defesa
da Mulher (DDM). Segundo consta, a delegada titular Sônia Camargo
está em processo de aposentadoria e encontra-se temporaria-
mente sendo substituída pelo delegado José Luiz Silveira Teixeira.
A polícia informa que a DDM funciona agora na Praça da Bandeira,
53, e realiza todos os procedimentos, tais como, registro de
denúncias, ocorrências, investigação e inquéritos.

FILHO SUSPEITO DE MATAR A MÃE
E ENTERRAR EM CHÁCARA

Na quarta-feira (2), a Polícia Civil de Tatuí esclareceu um caso
de desaparecimento de uma mulher de 62 anos, registrado na
Delegacia de Polícia. Segundo investigadores que trabalharam no
caso, o suspeito de matar a mulher é o próprio filho e este teria
sepultado seu corpo em uma cova feita na  chácara onde ela residia.
O caso deverá ser melhor apurado e constatado em que circuns-
tâncias ocorreu este crime.

A concessionária CCR
SPVias, que administra várias
estradas regionais, participa da
campanha “Viagem Segura –
Respeite os Limites de Veloci-
dade”, que integra as ações
do Movimento Paulista de Se-
gurança no Trânsito, que tem o
objetivo de reduzir, até 2020,
em pelo menos 50% o número
de vítimas fatais em acidentes
no Estado de São Paulo. Res-
peitar a sinalização e o limite
de velocidade são princípios
básicos para uma condução
segura, seja nas ruas ou nas
rodovias.

Para reforçar os objetivos
do movimento, a concessioná-
ria distribuirá em suas praças
de pedágio panfletos sobre a
importância de respeitar os li-
mites de velocidade. O materi-
al educativo possui foco na
conscientização da sociedade
e ainda oferece dicas úteis aos
motoristas, como, por exem-
plo, evitar freadas bruscas,
parar no acostamento somen-
te em casos de emergência e
reduzir a velocidade em locais
onde haja grande circulação
de pessoas, como escolas,
hospitais e áreas urbanas.

De acordo com o gestor de
atendimento da CCR SPVias,

CAMPANHA DESTACA
RESPEITO AOS LIMITES

DE VELOCIDADE
Luiz Fernando De Donno, o
panfleto também esclarece que
a velocidade máxima de uma
rua ou rodovia é determinada
após estudos técnicos deta-
lhados. “Os motoristas preci-
sam saber que o limite de velo-
cidade é estabelecido para ofe-
recer mais segurança ao usu-
ário e desrespeitar isso é colo-
car a vida em risco”, afirma.

Movimento Paulista de
Segurança no Trânsito
Com a utilização do slogan:

“Vida, dê preferência”, o Movi-
mento Paulista de Segurança
no Trânsito é um desdobra-
mento do decreto nº 61138/
2015, que determinou a elabo-
ração de medidas para dimi-
nuir o número de vitimas do
trânsito.

Coordenado pela Secreta-
ria de Governo, o programa
integra mais sete secretarias e
será posto em prática pelo
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran/SP). Há ainda
a colaboração de mais de vinte
instituições, dentre elas as
concessionárias de rodovias do
Estado de São Paulo.

dorms. – R$ 160 mil.
• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 200 mil.
• Pq. San Raphael  –
2 dorms. – R$ 150 mil.
• Reserva dos
Ypês I – R$ 85 mil.

Aluguel Residencial Vendas
Sta. Cruz 1d $670,00 Jd. Wanderley 2d $250 mil

Jd. Paulista 2d $600,00 Jd. Saba 2d $250 mil

Dr. Laurindo 2d $650,00 Jds. de Tatuí 2d $215 mil

Vila Esperança 1d $600,00 Jds. de tatuí 2d $175 mil

Manoel de Abreu 1d $600,00 Manoel de Abreu 2d $175 mil

Jds. de Tatuí 2d $600,00 Jd. Sta. Rita 2d $170 mil

*Mediante avaliação

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

FAN 150 – ESI
• 2011 • 5.000 Km. • Entr.
+36x R$ 269,00.

HONDA/LEAD-110
• 2014 • Azul • 2.000 Km.
• Entr. +36x R$ 269,00.

FAZER YS 250
• 2012 • Entr. +36x R$
359,00.

CB 300-R
• 2012 • Entr. +36x R$
399,00.

INTRUDER 125-ED
• 2009 • Verde • R$
3.300,00 a vista, preço
abaixo da tabela.

TWISTER
• 2008 • Vermelha • entr.
+36x R$ 275,00.

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$ 1.100
DR LAURINDO R. Pedro Voss Filho SUÍTE + 2 DORM  espaço gourmet
gar 2 v • R$ 1.350

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

RESID. BOM CLIMA  • FUNDAÇÃO M. GUEDES • APTOS NOVOS   2 DORM
sala coz wc lavand. gar 1 v • R$ 120 mil
RESID. 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
OPORTUNIDADE ÚNICA COND. SÃO MARCOS • LOTE 585 m²   na AVENIDA
próx. à portaria • R$ 170 mil

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO
FONE: 3305-6674

Fone: (15)
9.9619-1806 - Gleice

13/09 - Pesqueiro Maeda
18/10 - Parque da Mônica
24/10 - Parque Aquático Wet´n
Wild
25/10 - 23ª Expo São Roque (Al-
cachofras e Vinhos)
13/11 - Praia de Peruíbe (02 dias)


