
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, 12 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

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.

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

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)

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

• Parque San Ra-
phael  – 2 dorms. – R$
150 mil.
• Inocoop  – 3 dorms.
– R$ 160 mil.
• Jardins Tatuí  – 1
dorm. – R$ 180 mil.

• Jd. América  – 2
dorms. – R$
185.500,00
• Andréa Ville II  – 2
dorms. – R$ 210 mil.
• Dr. Laurindo  – 2
dorms. – R$ 260 mil.

VENDE:
• Casa Nova Tatuí – 3
suítes, salas de jantar,
estar e TV, área lazer c/
lavanderia e churr. – R$
600 mil.  Cód. 1.960.
• Casa Andréa Ville II  –
3 quartos, sala, coz., 3
banhs. e garagem p/ 3
carros – R$ 280 mil .
Cód. 1.962.

• Terreno Centro  –
1.197,60 m² - R$ 2.200,00
o m² . Cód. 1.963.
• Casa Centro  – 3 quar-
tos (1 suíte), sala, copa,
coz., garagem e edícula
no fundo c/ banh., lavan-
deria e quarto – R$ 1.500
mil . Cód. 2.103.

ALUGA:
• Casa Jd. Ternura  – 3

quartos, sala, coz., banh.
e garagem – R$
1.000,00. Cód. 1.970.
• Casa Centro  – 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
lavanderia e garagem –
R$ 1.100,00. Cód. 2.104.
• Barracão Nova Tatuí
– com escritório, coz. e
banh. – R$ 1.500,00.
Cód. 1.955.

*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

e-mail: redacao@jornalintegracao.com.br

ASSALTO EM FRENTE AO CEMEM
Dia 2 de setembro, 9h35, uma vítima de 40 anos foi

assaltada na Rua São Bento, em frente ao Centro de Especi-
alidades Médicas da Prefeitura, esquina com o Jardim Junqueira.
Ele informa  que foi abordado por indivíduos ocupando uma
motocicleta e os marginais o ameaçaram com uma arma de
fogo. Os assaltantes roubaram R$ 600,00 em dinheiro e cartões
de banco. O roubo foi registrado no plantão do delegado Hélio
Momberg de Camargo e passa a fazer parte da estatística de
criminalidade no município de Tatuí.

APOSENTADO ACEITA
 ORIENTAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO

Dia 29 de agosto, 20 horas, um aposentado de 69 anos foi
lesado em R$ 12.704,21 quando realizava uma operação
bancária em um caixa eletrônico. No interior da agência um
indivíduo aproximou-se da vítima e passou a orientá-la. Neste
instante, o estelionatário trocou o cartão do aposentado por
outro e fez saques em sua conta. O caso foi registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira. A polícia
aconselha a não receber instruções de pessoas estranhas em
caixa eletrônico. Os estelionatários aproveitam-se deste mo-
mento para obter senhas e trocar cartões, como o caso deste
idoso de 69 anos.

POLÍCIA REGISTRA MAIS UMA
 VÍTIMA DE FRAUDE EM BANCO

Dia 29 de agosto, 7 horas, uma mulher de 40 anos
também foi vítima e registrou queixa ao delegado Paulo
Cezar Tolentino. A vítima não conseguiu consolidar um
depósito de R$ 820,00 em um caixa eletrônico. Ao inserir o
envelope com o dinheiro, a máquina emitiu um aviso que o
depósito não havia sido reconhecido. Funcionários do banco
a orientaram a registrar queixa na Delegacia de Polícia de
Tatuí para que se acione o serviço de combate a fraudes da
instituição financeira.

MARGINAIS ROUBAM VEÍCULO
 NA PRAÇA DA MATRIZ

Dia 3 de setembro, 21h05, uma enfermeira de 38 anos foi
vítima de assalto na Rua Prudente de Moraes, próximo à
Praça da Matriz, em Tatuí. Ela foi pegar seu Fiat Siena, placas
DHS-7180, quando foi surpreendida por três assaltantes. De
arma em punho, o trio roubou o veículo e fugiu do local do

crime. O caso foi registrado no plantão da delegada Rafaela
Valério de Melo.

POLÍCIA MILITAR
 RECUPERA O VEÍCULO

No dia seguinte, dia 4 de setembro, 7h30, policiais militares,
acionados por populares, localizaram o Siena na garagem de
uma residência no Jardim Perdizes, em Tatuí. O veículo estava
sem as placas e com o equipamento de som desmontado. A
polícia localizou os autores e o delegado José Luiz Silveira
Teixeira determinou a prisão em flagrante pela prática de roubo
e um dos envolvidos por receptação.

AVERIGUADO DIZ QUE ENCONTROU
 BEZERRO NA ESTRADA

Dia 4 de setembro, o delegado José Luiz Silveira Teixeira
lavrou um boletim de averiguação para apurar se um rapaz de
24 anos cometeu o crime de receptação de animal. Guardas
municipais receberam denúncia que um forneiro mantinha um
bezerro preso em sua casa no Jardim Gonzaga. Conduzido à
Delegacia de Polícia de Tatuí, o rapaz alegou que encontrou o
animal no acostamento da estrada Tatuí/Cesário Lange, próxi-
mo a uma cerâmica. Ele consta como averiguado no boletim de
ocorrências e foi colocado em liberdade.

ASSALTO NO
 JARDIM SÃO PAULO

Dia 3 de setembro, 17h15, um engenheiro aposentado foi
vítima de assalto quando foi levar seu neto em uma escola na
Rua Simeão Sobral, no Jardim São Paulo, em Tatuí. A vítima
contou à delegada Rafaela Valério de Melo que um indivíduo,
simulando estar armado, roubou seu Astra, placas EFA-1601
e se evadiu do local do crime.

GALHO DESPRENDE
 E DANIFICA VEÍCULO

Dia 3 de setembro, 12 horas, uma funcionária pública
municipal registrou queixa de danos em uma Zafira, placas
DJC-4379. Segundo a vítima, seu marido foi levar almoço para
ela e estacionou o veículo sob uma árvore, nas proximidades
da Prefeitura de Tatuí. Um galho se desprendeu e atingiu o
parabrisas do veículo. Ela foi orientada a lavrar um boletim de
ocorrências para que seja ressarcida dos danos. O caso foi
registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

Aluguel Residencial Vendas
Centro 1d $ 600,00 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

Inocoop 1d $550,00 Jd. Sta. Rita 2d $170 mil

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S  &  COMERCIAL
FUNDAÇÃO M. GUEDES • APTOS NOVOS 2 DORM  sala/coz wc lavand. gar
1 v • R$ 690
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 • NOVO • R. Pedro Voss Filho  SUÍTE + 2 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.350
CENTRO [sobre loja] • R. 11 de Agosto   1 SALA  40 m² com banheiro • s/
garagem • R$ 700

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

RESID. BOM CLIMA  • FUNDAÇÃO M. GUEDES • APTO NOVO   2 DORM •
sem entrada e sem despesas/documentos 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

*Mediante avaliação

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

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.

FAZER US-250
• 2014 • Branca • 600 Km.
• Entr. +R$ 329,90 men-
sais.

BROS 150-ESD
• 2007 • Preta • Bx. Km.
• R$ 5.500,00.

BIZ 125-EX
• 2013 • Branca • Bs. Km.
• Entr. +R$ 293,90 men-
sais.

A Secretaria Estadual da Saú-
de de São Paulo iniciou nesta
semana a aplicação da 2ª dose
da vacina contra o papilomavírus
humano (HPV), que pode causar
câncer de colo do útero. As doses
estão disponíveis nos postos de
saúde de todo o Estado. Aproxi-
madamente 558 mil meninas,
na faixa de 9 e 11 anos de idade,
receberam uma dose da vacina
no primeiro semestre deste ano
e devem agora procurar o posto
de vacinação mais próximo para
a aplicação da 2ª dose.

A cobertura da vacinação
contra HPV na primeira etapa
atingiu 58% do público-alvo e foi
uma das maiores do Brasil. A
meta continua sendo imunizar
726,1 mil meninas entre 9 e 11
anos de idade, que respondem
por 80% desta faixa etária no
Estado. A 1ª dose da vacina con-
tinua disponível em postos de
saúde do Estado. A imunização
também é feita nos Serviços de
Atenção Especializada em HIV/
Aids (SAE), com sala de vacina-
ção, e Centros de Referência
para Imunobiológicos Especiais
(CRIEs), mediante apresentação
de algum documento, a exem-
plo do exame confirmatório ou
encaminhamento médico.

Para as meninas entre 9 e 11
anos e para o público feminino
indígena com idades entre 9 e

SÃO PAULO INICIA
SEGUNDA ETAPA DE

VACINAÇÃO CONTRA HPV
13 anos, o esquema vacinal com-
preende de duas doses aplica-
das num intervalo de seis me-
ses (segunda) e de 60 meses
(terceira) com relação à primeira
tomada. Já garotas e mulheres
portadoras do vírus HIV, com ida-
de entre 9 e 26 anos, devem
tomar duas doses num intervalo
de dois meses e de seis meses
em relação à primeira aplica-
ção. A eficácia da vacina a ser
aplicada é superior a 95%.

O papilomavírus humano
(HPV) é um vírus contagioso, que
pode ser transmitido com uma
única exposição, através de con-
tato direto com a pele ou mucosa
infectada. Sua principal forma
de transmissão pode ocorrer via
relação sexual, mas também
existe o contagio entre mãe e
bebê durante a gravidez ou o
parto, chamado de transmissão
vertical.

Inicialmente assintomática,
a infecção por HPV pode evoluir
para lesões de pele e mucosas.
Em alguns casos, também oca-
siona o surgimento de verrugas
genitais. Quando não tratada
corretamente, essas lesões
podem evoluir para um quadro
de câncer genital, como o câncer
de colo de útero, doença que tem
como sintomas principais do-
res, corrimento e sangramento
vaginal.

O vereador José Márcio
Franson (PT), que também tra-
balha na área de proteção aos
animais, e pretende instalar em
Tatuí o projeto “Protetor de Ani-
mais de Quarteirão”, anuncia a
realização de um mutirão de
castração de fêmeas de cães e
gatos. A ação de saúde animal
deverá ocorrer neste sábado (12)
e domingo (13), na Escola “João
Florêncio”, na Praça Paulo

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO
NA ESCOLA JOÃO FLORÊNCIO

Setúbal (do Barão).
Os interessados em castrar

seus animais devem agendar o
horário através do fone: (15)
99738-3880. O preço único da
castração é de setenta reais,
valor que deve ser pago no dia e
local do mutirão. A castração é
um procedimento utilizado para
controlar a superpopulação de
animais e evitar futuramente
abandono e maus tratos.


