
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
• Jd. Marajoara  - 1 quar-
to, sala, coz., banh., ár.
serv., quit. grande, todo
murado, gar., (5.5x30) -
R$160 mil. Aceita finan-
ciamento.
• Fund. M. Guedes - P.
inf.: gar.; sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
ár. serv. c/chur. P. sup.:
2quartos, banh. e saca-
da na frente (5x30) - R$
180 mil . Aceita financi-
amento
• V. Menezes  (R. Mal.) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., mais 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  (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.
(07x25), (111,80
constr.) - R$ 310 mil.
• Jd. Ordália  - sala c/
sanca, coz. amer. plan.,
hall, lavab, banh. soci-
al, 3 quartos (1 suíte c/
closet e 1 c/ armário),
ár.serv. c/ arm., chur.
c/balcão, pia e banh.,
quintal peq., gar. espa-
çosa, (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 cômodos 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$
200 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
principal, próx. a feira-
livre, salão comercial, nº
370 (exige alguma refor-
ma) c/ escrit., hall., banh.,
disp, 153.85m² de constr.
(7x25) - R$ 230 mil.
• Centro  (Praça do Mu-
seu) - R$ 1.500.000,00
• Centro  (R. Mal. Floriano
Peixoto) - esq. c/ a mar-
ginal (6.380,m² ) - R$
3.200.000,00
Alugueis - Barracões

• V. Esperança  – rua
principal próx. a feira-li-
vre, c/ desp., banh.,  hall,
escr., 153.85m² - R$
900,00.
• V. Esperança  –  c/
escritório, hall. banh. dis-
pensa; 182.00m² de
constr. (7x25) (exige al-
guma reforma) - 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. soc.,
ár. serv. cob, qut., esp.
p/ gar. (05x25) - R$ 700,00.
• Rosa Garcia I  - 2 quar-

tos, sala, coz., banh.,
ár.serv.cob., quintal e
gar.p/ 2carros (06x25) -
R$ 700,00.
• Alto Santa Cruz  (R.
Cap. João Cidade, 34) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. cob.,
quintal e gar. - 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.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz, banh., ar.
serv. cob., quit, gar 2
carros (7x28) - R$
800,00.
• Lot. Módena  - 2 quar-
tos, sala, coz., banh, ar.
serv c/ churr., cerca
elet., gar. 2 car., (6x25)
- R$ 900,00.
• Jd. Mantovani  - 2
quartos, sala, coz, banh,
ar. serv. cob., chur. c/
pia, gar., (6x25) - R$
900,00.
• Valinho  - 3 quartos (1
suíte), sala, coz., banh.,
ár.serv., gar. (6x25) -
R$1.150,00.
• Pq. Sta. Maria  - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz. plan., banh.,
ár.serv., gar., (5,5x27) -
R$ 1.300,00.
• Centro  (Rua Santa
Cruz) - 2 quartos (1 su-
íte), sala, coz., banh.,
ár. serv. cob., quintal
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.

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. Wanderley  – 2
dorms. – R$ 160 mil.
• V. Angélica  – 2
dorms. – R$ 180 mil.
• Jd. Lírio – edícula,
300 m² - R$ 190 mil.

• San Marino  – 2
dorms. – R$ 220 mil.
• Parque San Ra-
phael  – 2 dorms. – R$
150 mil.
• Inocoop  – 3 dorms.
– R$ 160 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
Gol G6 Track 1.0 Flex 2014 – Comp.
Palio Attractive 1.4 Flex 2014 – Comp.
S-10 LT 2.4 Flex 2013 CS – Comp.
Gol G6 1.0 Flex 2013
Palio Week. 1.6 Flex 2012 – Comp.
Ka 1.0 Flex 2009 – Unica Dona!
Celta Ls 1.0 Flex 2012
Gol G5 Trend 1.0 Flex 2011
Classic Ls 1.0 Flex 2011 – Unica
Dona!
Strada Fire 1.4 Flex 2010 – Comp.
Gol Power 1.6 Flex 2009 – Comp.

e-mail: redacao@jornalintegracao.com.br

POLÍCIA REGISTRA MORTE
DE PACIENTE ATENDIDA

POR FALSO MÉDICO
Dia 5 de setembro, uma representante comercial compare-

ceu ao plantão policial para registrar a morte de sua mãe
atendida por um falso médico no pronto socorro municipal de
Tatuí. Ela informa que sua mãe foi internada no dia 26 de junho
e permaneceu durante três dias em uma ala adaptada. A
paciente morreu dia 29 de junho e foi atendida pelo falso médico
identificado no plantão como Naas A.C. de Assis. A represen-
tante comercial tomou conhecimento que ele não podia exercer
a profissão e resolveu comunicar o fato à polícia. O delegado
Hélio Momberg de Camargo registrou o caso como homicídio
culposo.

VÍTIMA ROUBADA NO
PARI EM SÃO PAULO

Dia 5 de setembro, uma aposentada de 67 anos foi vítima de
assalto no Bairro do Pari, em São Paulo. Ela estava acompa-
nhada por uma mulher de 34 anos e ambas faziam compras na
Avenida Vauthier. Um indivíduo deu um empurrão na idosa e
roubou sua carteira com R$ 140,00 e cartões bancários. O fato
foi relatado ao delegado Hélio Momberg de Camargo.

MAIS PROBLEMA EM
CAIXA ELETRÔNICO EM TATUÍ

Dia 5 de setembro, 17h20, um auxiliar de vendas, ao efetuar
um depósito de R$ 700,00 em um caixa eletrônico, ficou
surpreso ao concluir a operação e ler uma mensagem: “depó-
sito não confirmado, dirija-se ao gerente”. A vítima acionou a
Guarda Municipal e um agente o orientou a fazer um novo
depósito com o envelope vazio. O auxiliar de vendas informa que
a operação deu certo e saiu o extrato.

MOTOCICLISTA E CICLISTAS
ATENDIDOS NO PRONTO SOCORRO

Dia 6 de setembro, 18h40, uma carreta que trafegava pela
Rodovia SP-127 atingiu uma motocicleta no KM 103 e a arremes-
sou contra dois ciclistas que estavam no acostamento. Segundo
consta, o treminhão colidiu lateralmente com a moto e os feridos
foram socorridos no pronto socorro de Tatuí por uma viatura da
concessionária Colinas. O condutor da motocicleta não se
lembrava o que havia ocorrido em razão de uma pancada em sua
cabeça. O registro foi feito no plantão da delegada Rafaela Valério
de Melo.

USO DE ATESTADO MÉDICO
PODE GERAR CRIME DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA

A utilização de atestado médico falsificado pode gerar crime
de falsidade ideológica. A Polícia Civil de Tatuí registrou um caso
e deverá trazer sérios problemas ao empregado. Seu patrão o
denunciou, e ao verificar a origem do documento, ficou constata-
do que ele foi fornecido por pessoa não habilitada para esta
finalidade. As pessoas que estão doentes devem procurar um
local de pronto atendimento, passar por análise de um médico e
receber o atestado caso estejam impossibilitadas de trabalhar.

PRESO EM FLAGRANTE
POR FURTO DE FIOS

Dia 6 de setembro, um homem de 32 anos foi detido pela
Polícia Militar ao ser flagrado furtando 50 metros de fios de cobre
no Bairro Guardinha, município de Tatuí. Nesta região a empresa
de telefonia sempre registra furto de cabos telefônicos, mas
neste caso foi diferente. Policiais militares surpreenderam o
rapaz saindo de um matagal e o suspeito confessou que havia

furtado o material apreendido de uma cerâmica nas imedia-
ções. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia e autuado em
flagrante por crime de furto.

MORTE DE IDOSA REVOLTA
MORADORES DE TATUÍ

A morte de Maria Inês Tezotto, 68 anos, encontrada na
quarta-feira (2), enterrada no gramado em frente a varanda de
uma chácara onde vivia com o filho, deixou consternada a
população de Tatuí. A idosa residia no Bairro Barreiro Rico e
estava desaparecida há seis dias. De acordo com o depoimento
de familiares, ninguém suspeitava que o próprio filho tivesse
envolvimento na morte da mãe. A desconfiança de que a mulher
estivesse sepultada naquele local foi em razão de seus cães
ficarem parados latindo no local e levou familiares e vizinhos a
escavar e encontrar seu corpo. O delegado Victor Hugo Siqueira
informa que a vítima foi encontrada com as mãos amarradas e
envolvida em um lençol. O filho não recorda a data do crime e
disse que discutiu com a mãe. Somente depois que passou o
efeito de drogas e bebidas percebeu que havia matado a idosa.
O rapaz foi indiciado por homicídio duplamente qualificado e
ocultação de cadáver. Se for condenado, pode ser sentenciado
a trinta anos de prisão.

APREENSÃO DE ARMA
Dia 11 de setembro, 15h30, policiais rodoviários em coman-

do na Rodovia Mário Batista Mori (Tatuí/Cesário Lange) detive-
ram um motorista de caminhão portando um revólver, calibre 38,
com a numeração raspada e 10 cápsulas intactas. O indiciado
dirigia um caminhão Volvo, de Itapeva, e a arma foi encontrada
debaixo do banco do condutor. Conduzido à Delegacia de
Polícia de Tatuí, o motorista foi autuado e preso em flagrante por
porte ilegal de arma, sendo encaminhado para o Centro de
Detenção Provisória de Capão Bonito.

Aluguel Residencial Vendas

R. Garcia 1 2d $700,00 Jd. Wanderley 2d $250 mil

Inocoop 3d $700,00 Jd. Saba 2d $250 mil

Jd. Paulista 2d $600,00 Jds. de Tatuí 2d $215 mil

Jds. de Tatui 2d $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

*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.

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

TITAN 150-EX
• Zero Km. • Branca • Já
documentaa • R$
8.900,00.

CBR-600 F
• 2012 • Preta • 6.000
Km. • Único dono • R$
28.900,00.

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

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

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. SÃO LUCAS  • APARTAMENTO MOBILIADO   SUÍTE sala/coz
lavandeira gar. 1 v. • R$ 150 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


