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PÁGINA  9

JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 26 DE SETEMBRO DE 2015

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

CASAS
• Jd. Marajoara  - quar-
to, sala, coz., banh., ár.
serv., quit. gde., todo
murado, gar., (5,5x30) -
R$160 mil.
• Jd. Wanderley  - 2
quartos (1 suíte c/ box),
sala, coz. planj., banh.,
ár. serv., gar., (6x25) -
R$ 230 mil.
• 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$180 mil.
• V. Menezes  (R. Mal.) -
2 quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. c/ banh.,
quit.,  desp., +1 coz.,
gar., (10x25) - R$ 280
mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., ár.
serv., gar., (6x25) - R$
290 mil.
• Jd. Ordália  - (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 2 c/ armá-
rio), ár. serv. c/ arm.,
chur. c/ balcão, pia e
banh., quintal peq., gar.
espaçosa, (7x33) - R$
425 mil.
• Centro  (R. Juvenal de
Campos n. 412) - 4 quar-
tos (1 suíte), sala estar
e jantar, copa, coz.,
banh., ár. serv., desp.,
+ 2 cômodos no fundo
com banh., gar.,
(10x30mts) - R$
1.350.000,00

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 prin-
cipal próx. a feira-livre,
salão comercial, nº 370
(exige alguma reforma),
escr., hall. banh., disp.,
153.85 m² de constr.
(7x25) - R$ 230.000,00.
• 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  – rua
principal próx. a feira-li-
vre, salão, desp., banh.,
hall, escr., 153.85m² de
constr. (7x25), (necessi-
ta de reforma) - R$
900,00.
• V. Esperança  - rua prin-
cipal próx. a feira-livre,
salão c/ escr., hall. banh.
dispensa; 182.00 m² de
constr. (7x25) (exige al-
guma reforma) - R$
1.000,00

Alugueis - Casas
• Jd. Lírio  - 1 quarto,
sala, coz., banh., ár.
serv., gar. nos fundos; p.
inf.: sala, coz., ar serv.;
p. sup.: quarto, saleta,
banh. (5x25) - R$ 650,00.
• Jd. Rosa Garcia I  - 2
quartos, sala, coz., banh.
social, ár. serv. cob, qut.,
esp. p/ gar. (5x25) - R$
650,00.

• Jd. Rosa Garcia I  - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv. cob.,
quintal e gar. (6x25) - R$
650,00.
• Centro  (Rua do Cru-
zeiro, 106) - quarto, coz.,
banh, ár. serv. peq., gar.
- R$ 650,00.
• Alto Santa Cruz  (R.
Cap. Joao 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.,
(7x28) - R$ 800,00.
• 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. 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$1.300,00.
• Nova Tatuí  - 4 quartos
(1 suíte), sala gde., la-
vabo, coz., banh., desp,
ár. serv., quit. gde., gar.
p/ vár. carros, (10x30) -
R$ 1.450,00.

Imobiliária com 22 Anos
de Tradição com Depar-
tamento Jurídico Espe-
cializado.

Fone: (15)
9.9619-1806 - Gleice

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

• Jd. Primavera  – 1
dorm. – R$ 65 mil.
• Jd. Wanderley – 2
dorms. – R$ 160 mil.
• Residencial  As-
tória  – 1 dorm. – R$
120 mil.

• V. Esperança  – 2
dorms. – R$ 140 mil.
• Pq. San Raphael  – 2
dorms. – R$ 150 mil.
• Inocoop  – 3 dorms.
– R$ 160 mil.
• V. Angélica – 2

dorms. – R$ 180 mil.
• V. Dr. Laurindo  –
2 dorms. – R$ 200 mil.
• Andréa Ville II  – 2
dorms. – R$ 210 mil.
• Jardins de Tatuí  –
3 dorms. – R$ 212 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.

*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.

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

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.

LADRÕES LEVAM
 CAMINHÃO DE TRABALHADOR
Dia 11 de setembro, durante a madrugada, ladrões furtaram

um caminhão Mercedes Benz, placas CPZ-0263. O motorista
conta que por volta de 2h30 ouviu latidos dos cachorros e
levantou para ver se havia alguma anormalidade perto de sua
casa. Ao sair, deparou com a falta do caminhão, seu instrumen-
to de trabalho. O caso foi registrado no plantão do delegado
Paulo Cezar Tolentino.

LADRÕES LEVAM CABOS
DE DIVERSOS PONTOS DE TATUÍ

Dia 11 de setembro, ladrões de cabos telefônicos agiram em
diversos pontos do município de Tatuí. O representante da Tel
Telecomunicações registrou queixa de furtos de 180 metros de
cabos na Rodovia SP-141, 324 metros na estrada municipal do
Jardim Gramado  255 metros na estrada municipal do Bairro
Santa Adelaide. O representante da empresa terceirizada de
empresa de telefonia informou aos delegados de plantão que a
comunicação já estava restabelecida nestes locais do municí-
pio.

VENDEDOR SÓ CONSEGUE
 REGISTRAR QUEIXA EM TATUÍ
Dia 11 de setembro, um vendedor residente em Tatuí

compareceu ao plantão policial para registrar queixa de furto de
um caminhão Volkswagen, placas FUB-5729, de propriedade
de sua empresa e furtado em Itaquera, São Paulo. Ele conta no
boletim que no dia anterior tentou registrar a ocorrência nas
delegacias de Itaquera e São Miguel Paulista, mas estas
estavam fechadas. Foi orientado a comunicar o fato através da
internet e não conseguiu porque o caminhão não era de sua
propriedade. Só restou a ele voltar para Tatuí e registrar a queixa
ao delegado José Luiz Silveira Teixeira, no plantão policial.

MOTORISTA DE TATUÍ
 ASSALTADO NA DUTRA

Dia 11 de setembro, um motorista  de caminhão, residente
em Tatuí, foi vítima de roubo quando contornava o trevo da
Rodovia D. Pedro para entrar na Via Dutra. Ele conta  que neste
instante foi abordado por três assaltantes e estes assumiram
o volante. Só não levaram o caminhão porque o motor se

desligou e o trio desistiu do assalto. A quadrilha levou R$ 540,00
e um celular da vítima.

FURTO DE VEÍCULO
 NA BRIGADEIRO JORDÃO

Dia 11 de setembro, 20h20, ladrões furtaram um Fiat Strada
Adventure, placas EUJ-1148. Segundo a vítima, o veículo estava
estacionado na Rua Brigadeiro Jordão, no Bairro Quatrocentos,
em Tatuí. O caso foi registrado no plantão do delegado Hélio
Momberg de Camargo.

POLÍCIA ENCONTRA
APARELHOS ESTRANHOS
EM CAIXAS ELETRÔNICOS

Dia 12 de setembro, 9h05, dois correntistas e um funcionário
do Banco do Brasil, agência da Rua Santa Cruz, acionaram a
polícia e esta encontrou dois aparelhos estranhos em caixas
eletrônicos da agência. Na linguagem popular o aparelho é
denominado de “chupa cabra” e retém envelopes de depósitos.
O funcionário alertou a gerência do BB da Rua 11 de Agosto e
outros dois aparelhos foram encontrados nos caixas eletrônicos
da agência do centro. As vítimas informaram à delegada Rafaela
Valério de Melo que os depósitos correspondiam a R$ 2.900,00
em um envelope e R$ 500,00 em outro.

FUNCIONÁRIA MUNICIPAL
 REGISTRA QUEIXA DE INJÚRIA

Dia 8 de setembro, uma funcionária municipal da Unidade
Básica de Saúde (UBS) da Vila Dr. Laurindo registrou queixa de
injúria supostamente praticada por um aposentado através do
facebook. A vítima relatou ao delegado José Luiz Silveira Teixeira
que ela apresentou um relatório à secretária da Saúde e esta
afastou um médico da unidade. Depois do episódio, uma pessoa
a alertou que uma pessoa estava postando palavras ofensivas
contra ela. A vítima apresentou cópias da postagem e a autori-
dade policial a alertou que ela tem 180 dias  para apresentar
queixa crime contra o suposto ofensor.

GOLPE DO ACIDENTE
 CONTINUA EM PRÁTICA

Dia 9 de setembro, uma mulher de 43 anos foi vítima do golpe
do acidente de trânsito, aplicado por estelionatários. Ela recebeu

um telefonema que seu sobrinho necessitava de dinheiro para
pagar um mecânico e o interlocutor pediu para ela colocar
créditos em um celular para que ele se comunicasse com a
família. A vítima acreditou na história e fez três recargas no
celular indicado. Ao ligar para a família descobriu que este
sobrinho estava residindo na Suíça. O caso foi registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

MAIS UMA VÍTIMA
 DO FALSO PRÊMIO

Dia 14 de setembro, um motorista de 35 anos compareceu
ao plantão policial para relatar ao delegado Paulo Cezar
Tolentino ter sido vítima de um velho golpe, conhecido como
“falso prêmio”. Ele conta que recebeu uma chamada em seu
celular informando que ele ganhou um prêmio de R$ 90 mil. Para
receber a “bolada” deveria fazer alguns depósitos bancários. O
motorista acreditou na história e efetuou depósitos em contas
diferentes sendo lesado em mais de R$ 5 mil.

“MINHA CASA MINHA VIDA”
 PROVOCA QUEIXA NA POLÍCIA
Dia 14 de setembro, um almoxarife de 22 anos comunicou

ao delegado Paulo Cezar Tolentino de que foi vítima de um
suposto caso de estelionato ao adquirir financiamento para o
programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”. Ele conta
que repassou R$ 7.540,00 para um escritório de assistência
financeira e desconfiou de que algo estava errado pela demora
para concretizar o contrato. O almoxarife compareceu na
agência da Caixa Econômica Federal e a gerência informou de
que não havia nenhum financiamento registrado em seu nome
no sistema do banco. Ele foi ao escritório e solicitou a
devolução de seu dinheiro. A pessoa responsável alegou que
a importância foi repassada para a conta de uma construtora
e ofereceu a devolução parcelada do dinheiro, informou a
vítima ao delegado.

NÃO DEIXE
PARA DEPOIS

Reserve chácara
para finais de semana
e festa. Reservando
já temos promoções.
Fone: (15) 9.9659-
4146.

26/10/17/24/31

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S  &  COMERCIA L
FUNDAÇÃO M. GUEDES • APTOS NOVOS 2 DORM  sala/coz wc lavand. gar
1 v • R$ 650
SOBRADOS NOVOS      R. QUINTINO BOCAIÚVA  2 DORM + 2 wc  sala coz./
lavand. gar 1 v • R$ 850
V. MENEZES •   R. Manoel C. Leite, 72       SUÍTE c/closet + 2 DORM  sala
wc copa/coz. lavand. gar 1 v • R$ 900
RESID. PEDRO ISSA • APTO 3º ANDAR   SUÍTE + 1 DORM   sala wc coz.
lavand. gar 1 v • R$ 1.100
DR LAURINDO • NOVA • R. Pedro Voss Filho  SUÍTE + 2 DORM  espaço
gourmet gar 2 v • R$ 1.350

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
SOBRADO NOVO    R. QUINTINO BOCAIÚVA  2 DORM + 2 wc  sala coz./
lavand. gar 1 v • R$ 175 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

Aluguel Residencial Vendas

R. Garcia 1 2d $700,00 Jd. Wanderley 2d $250 mil
Inocoop 3d $600,00 Jd. Saba 2d $250 mil
Jd. Paulista 2d $600,00 Jds. de Tatuí 2d $215 mil
Manoel de Abreu 1d $600,00 Jds. de Tatuí 2d $175 mil
Inocoop 1d $550,00 Manoel de Abreu 2d $175 mil
Santa Cruz 1d $400,00 Jd. Sta. Rita 2d $170 mil

ALUGA - CASAS:
 • Jd. Manoel de Abreu –
R. Rubens L. da Concei-
ção,76 – c/gar.+ 2 quar-
tos (1 suite)  - R$ 850,00
mensais.
• Dr.Laurindo –R.Cel
Fernando Prestes,341 –
c/gar.+2q.+1q.nos fun-
dos - R$ 1.000,00 m.
• Centro - R.Cônego
Demétrio,482 -p/escr. ou
res. - R$ 1.500,00 m.
• Próx. SESI- R.Joaquim
Moreira,65 –c/2q.+gar. -

R$ 850,00 m.
• B. São Judas- R.
Francelino Soares, 228 c/
2 suites - R$ 700,00 m.

VENDE:
• Casa – V. Bandeirantes
– R. Geraldo Enéas de
Campos,236 - R$
160.000,00
• Casa- R.Lino Del
Fiol,595- c/2 q. 1 suite +
gar. - R$ 240.000,00
• Casa – Av.Firmo Vieira

de Camargo,939 – (lote:
8x30)c/3q. + gar.+2
comodos + banhs. - R$
320.000,00
• Sítio- 8 alqs.- Quadra
SP - 1,5 km do asfalto -
 R$ 850.000,00
• Chácara - 2,5 alqs. c/
casa sede c/ 5q. sendo 3
suítes, piscina, sauna,2
lagos - plana.- fotos:
ACESSE O NOSSO SITE
- tenho mais opções.

PABX: (15) 3251-4702


