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TATUÍ, 10 DE OUTUBRO DE 2015

SHOW RELEMBRA
ÉPOCA DAS BIG BANDS
FAMÍLIA ASSALTADA NA
RODOVIA CASTELLO BRANCO
Dia 1º de outubro, 21 horas, um casal e seu filho de 14 anos
foram vítimas de assalto no KM 120 da Rodovia Castello
Branco. Segundo consta, o condutor de uma Ecosport parou no
acostamento por alguns instantes e foi surpreendido por quatro
marginais. Além de R$ 450,00 em dinheiro, os assaltantes
levaram cartões e celulares das vítimas. O caso foi registrado
no plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.
POLÍCIA DETÉM AUTOR
DE ROUBO DE MOTO
Dia 2 de outubro, 10 horas, policiais militares que patrulhavam Tatuí conseguiram deter um indivíduo e encaminhá-lo à
Delegacia de Polícia de Tatuí. Ele estava de posse de uma
motocicleta roubada. Após diligências em uma chácara, indicada
pelo indiciado, a polícia apreendeu armas e munição. O caso
foi registrado no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.
ESTELIONATO EM
CAIXA ELETRÔNICO
Dia 2 de outubro, uma aposentada de 69 anos foi lesada em
R$ 3.764,00 em um caixa eletrônico de uma agência bancária
no centro de Tatuí. O delegado José Luiz Silveira Teixeira
registrou o caso como crime de estelionato. Segundo consta,
no período de 1º a 3 de setembro, estelionatários realizaram
quatro retiradas de dinheiro da conta da vítima, através de um
caixa eletrônico.

ALUNO ASSALTADO
EM SAÍDA DE ESCOLA
Dia 1º de outubro, 17h15, um rapaz de 14 anos foi vítima de
assalto na Rua Domingos Santos Filho, na Vila Dr. Laurindo,
após a saída da escola. Segundo consta, dois indivíduos
ocupando uma motocicleta assaltaram o rapaz e roubaram seu
celular. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.
ASSALTO NA
SAÍDA DE BANCO
Dia 30 de setembro, 15h15, uma mulher de 62 anos foi vítima
de assalto após sacar a importância de R$ 7 mil em uma
agência bancária no centro de Tatuí. Dois indivíduos a abordaram e exigiram o envelope com o dinheiro. Ela ainda tentou
dissimular que não estava com dinheiro, mas os assaltantes, de
arma em punho, a obrigaram a entregar o envelope. Como foi
descrito o caso à delegada Rafaela Valério de Melo, os
marginais tinham conhecimento do saque e sabiam que o
dinheiro estava em um envelope.
LADRÕES LEVAM
MOTOCICLETA DE GARAGEM
Dia 5 de outubro, um ladrão agindo na Vila São Lázaro, em
Tatuí, furtou uma motocicleta Honda CG 150, placa EKA-6081.
A vítima informou ao delegado José Luiz Silveira Teixeira que o
veículo estava na garagem de sua residência, na Rua José
Coelho.

FURTO DE VEÍCULO
EM ESTACIONAMENTO
Dia 3 de outubro, 15h50, o proprietário de um Gol, placas
BUX-9560, registrou queixa de furto de seu veículo na Delegacia
de Polícia de Tatuí. A vítima informou à delegada Rafaela Valério
de Melo que o furto ocorreu no estacionamento do Atacarejo
Barbosa, na Rua Prefeito Manoel Luís da Silva Sá, no Bairro
Valinho, em Tatuí.

ASSALTO NO
CENTRO DE TATUÍ
Dia 4 de outubro, 21 horas, dois ocupantes de uma motocicleta assaltaram uma família na Praça da Matriz, em Tatuí. Uma
das vítimas saiu da agência bancária e foi ameaçada quando
chegava ao veículo. Sob ameaça de um revólver, o condutor do
veículo entregou R$ 200,00 e um celular. O caso foi registrado
no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

POLÍCIA ENCONTRA OBJETOS
ESTRANHO EM CAIXA ELETRÔNICO
Dia 4 de outubro, 16h45, correntistas do Banco do Brasil, na
Rua 11 de Agosto, acionaram a Polícia Militar e seus agentes
encontraram objetos estranhos em dois caixas eletrônicos da
agência. Eram objetos metálicos, presos com fitas dupla face.
Segundo consta, os dispositivos facilitavam a retirada de
envelopes de depósitos colocados nas máquinas. O caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

IDOSA CAI EM GOLPE
DO FALSO ACIDENTE
Dia 5 de outubro, uma mulher de 65 anos caiu no golpe do
“falso acidente” quando estava em sua residência. Ela recebeu
um telefonema com a informação de que seu sobrinho sofreu um
acidente e precisava de dinheiro. Sem desconfiar que se tratava
de um golpe, a idosa realizou dois depósitos na conta de
estelionatários. O caso foi registrado no plantão do delegado
Paulo Cezar Tolentino.

Neste sábado (10), às 20h30,
no Teatro “Procópio Ferreira”, a
Big Band Jovem, composta por
alunos do Conservatório de
Tatuí, apresenta o show “Dança
na Era das Big Bands”, ao lado
do grupo “Vintage Dancers”, de
São Paulo, formado por oito dançarinos e liderado por Lucas
Melo e Renata Meireles. A apresentação, com entrada gratuita,
irá unir música e dança e recordar a época das “big bands”.
Para este show, o grupo prepara, entre outras, obras como
“Sweet Georgia Brown”, “One
O’clock Jump”, “Shiny Stockings”
e “Satin Doll”. “Teremos ainda
uma grande surpresa envolvendo os músicos, dançarinos e o
público”, destaca Joseval Paes,
coordenador da Big Band Jovem.
O grupo “Vintage Dancers” é
especializado em danças americanas. O grupo atua desde

2012, quando começou a trabalhar com o estilo “lindy hop”, que
se originou por volta dos anos 20
do século passado. Em Tatuí, os
“Vintage Dancers” se apresentam pela primeira vez. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro, na Rua São
Bento, nº 415.
MOSTRA
No período de 9 a 16 de outubro, o Conservatório de Tatuí
apresenta a “1ª Mostra Téspis
de Teatro”, com três oficinas e
cinco espetáculos. O evento leva
o nome daquele que é considerado por muitos o primeiro ator e
dramaturgo do teatro ocidental.
Dos cinco espetáculos, dois são
estreias da Cia. de Teatro do
Conservatório e os demais são
montagens de grupos especialmente convidados. A mostra tem
coordenação de Fernanda Mendes e Rogério Vianna.

ESCOLAS ESTADUAIS RECEBEM
MATRÍCULAS DE NOVOS ALUNOS
A Secretaria Estadual da
Educação de São Paulo recebe
matrículas de novos alunos para
o próximo ano letivo. O cadastro
é unificado e válido aos estudantes que estão fora do sistema
público – estadual e municipal –
e querem ingressar em uma das
unidades em 2016. Existem vagas em todas as regiões do
Estado para classes do Ensino
Fundamental (1º ao 9º ano) e
Ensino Médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Para realizar a inscrição antecipada, é preciso que o responsável se dirija a uma escola e forneça o nome completo do candidato, data de nascimento, endereço e telefone de contato, portando ainda certidão de nascimento e comprovante de residência.
A matrícula é automática aos
alunos que já frequentam as
unidades de ensino estaduais

ou municipais de São Paulo e
querem dar continuidade aos
estudos na rede pública, assim
como o cadastramento de crianças com idade mínima de seis
anos completos, que cursaram
a pré-escola pública. Nesses
casos, a inclusão é feita no primeiro ano do Ensino Fundamental. O sistema de cadastro da
rede estadual de São Paulo respeita os critérios de proximidade
entre a escola e a residência dos
alunos. Por isso, é importante
que os dados fornecidos às unidades estejam atualizados.

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS
Imobiliária Central
CRECI: 20.270J e 41.925

R. 15 de Novembro, 483 - Centro - Tatuí-SP.
Tels.: (15) 3251-4871 - 3305-6586 - 3251-3856 - 9.9707-6748
ALUGA - CASAS:
• Jd. Manoel de Abreu –
R. Rubens L. da Conceição,76 – c/gar.+ 2 quartos (1 suite) - R$ 850,00
mensais.
• Dr.Laurindo –R.Cel
Fernando Prestes,341 –
c/gar.+2q.+1q.nos fundos - 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

• Colina Verde – linda casa – R$ 310 mil.
• Jd. Santa Rita – 3
dorms. – R$ 120 mil.
• Inocoop – 3 dorms.
– R$ 160 mil.

• Jardins de Tatuí –
3 dorms. – R$ 212 mil.
• Dr. Laurindo – 2
dorms. – R$ 200 mil.
• San Marino – 2
dorms. – R$ 220 mil.

VENDE:
• Casa Donato Flores
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
180 mil. Cód. 2.117.
• Casa Cond. Monte
Verde – 2 quartos, suíte, sala estar, sala jantar, coz., banh., quintal
e garagem – R$ 600
mil. Cód. 2.118.
• Terreno Reserva dos

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

Ypês II – 175 m², quadra
J, lote 49 – R$ 80 mil.
Cód. 2.116.
• Casa Dr. Laurindo – 2
casas, cada uma c/ 2
quartos, sala, coz., banh.
e garagem – R$ 280 mil.
Cód. 2.102.
ALUGA:
• Apto. Praça da Santa –
quartos, suíte, sala, coz.,
banh. e garagem – R$

• Jd. Lírio – 1 dorm.
– R$ 190 mil.
• Terr. Santa Rita –
5x25 – R$ 50 mil.
• Terreno Astória
– 250 m² - R$ 65 mil.

1.500,00. cód. 2.115.
• Casa Dr. Laurindo –
2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
750,00. Cód. 1.968.
• Barracão Santa Helena – próx. a prefeitura,
300 m² de constr. repartidos em salas de 17 m²,
pronto para o ramo alimentício – R$ 5.000,00.
Cód. 2.114.

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$ 600
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
RESIDENCIAL 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
CONDOMÍNIO ECOPARK • LOTE 20 x 46 = 920 m² PLANO e bem localizado
• apenas R$ 70 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 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

Ofertas
Imperdíveis!!!
• Oportunidade!!! Sobrado e barracão a venda – 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 garagem. Preço a consultar
Temos imóveis p/ financiamento 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 garagem - 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.

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)

Fone: (15)
9.9619-1806 - Gleice

Aluguel Residencial

Vendas

Res. Sta. Cruz 2d R$650,00

San Rafael 3d R$190 mil

Santa Cruz 1d R$600,00

Santa Cruz 2d R$190 mil

Manoel de Abreu 1d $600,00

São Conrado 2d R$180 mil

Inocoop 1d $550,00

Manoel de Abreu 2d R$175 mil

Pq. San Rafael 1d R$500,00
Santa Cruz 1d $400,00

Jd. Wanderley 2d R$165 mil
Bairro Tanquinho3dR$135mil

ALUGA-SE
SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:
(15) 3251-2993,
(11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.
NÃO DEIXE PARA DEPOIS

CASAS
• Jd. Marajoara - quarto, sala, coz., banh., ár.
serv., quit. gde., todo
murado, gar., (5,5x30) R$ 158 mil.
• Fund. M. Guedes - P.
inf.: gar. sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
ár. serv. c/chur. P. sup.:
2 quartos, banh. e sacada na frente (5x30) - R$
180 mil.
• Jd. Wanderley - 2
quartos (1 suíte c/ box),
sala, coz. planj., banh.,
ár. serv., gar., (6x25) R$ 230 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 - sala c/
sanca, coz. amer. plan.,
hall, lavab, banh. social, 3 quartos (1 suíte c/
closet e 2 c/ armário),
ár. serv c/ armário, chur.
c/ balcão, pia e banh.,
quintal peq., gar. espaçosa, (7x33) - R$ 420
mil.
• Centro (próx. Correio)
- 3 quartos (2 suítes),
sala, copa, coz. plan.,
banh. soc., +1quarto c/
banh., ár.de serv. cob.,
quintal peq. e gar.,
(10x30) - R$ 420 mil.
• Centro (R. Juvenal de
Campos, 412) - 4 quartos (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 (próx.
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 princ.
próx. a feira-livre, salão
comercial, nº 370 (exige
alguma reforma), c/
escr., hall. banh., disp.,
153.85 m² de constr. - R$
230 mil.
• Centro Praça do Museu - (11x32) - R$
1.500.000,00.
• Centro - R. Mal. Floriano
Peixoto, esq. c/ a marginal (6.380,m² ) - R$
3.200.000,00.
Aluguéis - Barracões
• V. Esperança - ótima
localização, com salão,
desp., banh., hall, escr.,
153.85m² de constr., (necessita de reforma) - R$
900,00.
• V. Esperança - rua principal próx. a feira-livre,
salão c/ escr., hall. banh.
disp., 182.00 m² de
constr., (exige alguma
reforma) - R$ 1000,00.
Aluguéis - 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$ 650,00.
• Rosa Garcia I - 2 quartos, sala, coz., banh.
social, ár. serv., qut., esp.
p/ gar. (5x25) - R$ 650,00.
• Rosa Garcia I - 2 quar-

tos, sala, coz., banh.,
ár.serv., quintal e gar.
(6x25) - R$ 650,00.
• Centro (Rua do Cruzeiro, 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., quintal
e gar. - R$ 700,00.
• Apto. 1º andar - Cond.
Pq. Toledo (novo) - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ár. serv., gar. R$ 750,00.
• V. Menezes - 2 quartos, sala, coz, banh, ar.
serv., quit, gar. 2 carros
(7x28) - R$ 800,00.
• Lot. Módena - 2 quartos, sala, coz., banh, ar.
serv. c/ churr., cerca
elet., gar., (6x25) - R$
900,00.
• Jd. Mantovani - 2
quartos, sala, coz.,
banh., ar. serv., churr.
c/pia, gar 2 carros, (6x25)
- R$ 900,00.
• Jd. Wanderley - 3
quartos (1 suíte), sala,
coz., banh. , área serv.,
gar. p/ 2 carros (6x25) R$ 1.100,00.
• 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. planej., banh., ár.
serv., gar., (5,5x27) R$1.300,00.
• Nova Tatuí - 4 quartos
(1 suíte), sala gde., lavabo, coz., banh., desp,
ár. serv., quit. gde, gar.
p/ vár. carros, (10x30)
- R$ 1.450,00.
Imobiliária com 22 Anos
de Tradição com Departamento Jurídico Especializado.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO - FONE: 3305-6674

New Focus Sedan AT. 1.6 Flex 2014
Voyage G6 Trend 1.6 Flex 2014 –
Comp.
Gol G6 Track 1.0 Flex 2014 – Comp.
Palio Attractive 1.4 Flex 2014 – Comp.
S-10 LT 2.8 Diesel 2013 CD 4x4 –
Comp.
S-10 LT 2.4 Flex 2013 CS – Comp.
Gol G6 1.0 Flex 2013 – Comp.
Palio Week. 1.6 Flex 2012 – Comp.
Gol G5 Trend 1.0 Flex 2011 - DH
Classic Ls 1.0 Flex 2011 – Unica
Dona!
Gol Power 1.6 Flex 2009 – Comp.
*Consulte validade e condições na loja.

Reserve chácara para finais de semana e festa.
Reservando já temos promoções. Fone: (15) 9.96594146.
26/10/17/24/31

ALUGA-SE
Suíte, com guarda roupa, TV, internet,
ventilador, frigobar, roupas de cama, mensal.
Fone: (15) 9-9694-2895.

EXCURSÕES:
•Dia 12/10 – Hopi Hari – R$ 90,00 com passaporte.
•Dia 25/10 – Barra Bonita – R$ 145,00 c/ passeio
de navio e almoço a vontade.
•Dia 31/10 – Praia Grande (4 dias). Preço a
confirmar.
•Dia 27/11 – Serra Negra (3 dias) – R$ 400,00
(Jacutinga e Monte Sião).
•Dia 13/11 – Aparecida (2 dias) – R$ 280,00.
•Dia 4/12 – Termas dos Laranjais em Olímpia (4
dias).
•Dia 29/12 – Reveillon em Santa Catarina (7 dias)
– R$ 1.980,00.
Falar com Iracema Miranda, fones: (15) 3259-4747
ou 9-9711-6913. Também nas feiras livres de
Tatuí.

VENDE-SE
ÁREA
R. Chiquinha
Rodrigues, em Tatuí.
2.080,95 m². Toda
infraestrutura urbana.
Tratar c/ Marcelo.
Nextel (15) 9.97765011, Vivo (15)
9.9666-0081. E-mail:
marcelo.rigolon@
gmail.com.

COMET 250-cc
• 2011 • Vermelha • Bx.
Km. – R$ 9.900,00.

CB-300 R
• 2014 • Preta • R$
11.900,00.

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

BROS 150-ES
• 2011 • Vermelha • Bx.
Km. – R$ 6.900,00.

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

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

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

