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JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 24 DE OUTUBRO 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$ 158 mil.
• Fund. M. Guedes  - P.
inf.: gar. sala, coz.,
banh., 2 quartos, quit.,
ár. serv. c/chur. P. sup.:
2 quartos, banh. e saca-
da 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. soci-
al, 3 quartos (1 suíte c/
closet e 2 c/ armário),
ár. serv c/ armário, chur.
c/ balcão, pia e banh.,
quintal peq., gar. espa-
çosa, (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 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  (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
Junqueir a - 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 Mu-
seu  - (11x32) - R$
1.500.000,00.
• Centro  - R. Mal. Floriano
Peixoto, esq. c/ a margi-
nal (6.380,m² ) - R$
3.200.000,00.
Aluguéis - Barracões

• V. Esperança - ótima
localização, com salão,
desp., banh.,  hall, escr.,
153.85m² de constr., (ne-
cessita de reforma) - R$
900,00.
• V. Esperança  - rua prin-
cipal 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 quar-
tos, 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 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., 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 quar-
tos, sala, coz, banh, ar.
serv., quit, gar. 2 carros
(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
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$1.300,00.
• Nova Tatuí  - 4 quartos
(1 suíte), sala gde., la-
vabo, coz., banh., desp,
ár. serv., quit. gde, gar.
p/ vár. carros,  (10x30)
- R$ 1.450,00.
Imobiliária com 22 Anos
de Tradição com Depar-
tamento Jurídico Espe-
cializado.

• Jd. Santa Rita  – 2
dorms. – R$ 160 mil.
• Terr. Santa Rita (es-
quina)  – 182 m² - R$
65 mil.
•Terr. Ipê I  – R$ 75
mil.

• Donato Flores   (no-
va) - 2 q. - R$ 190 mil.
• San Marino  – 1 dorm.
– R$140 mil.
• Colina Verde  – linda
casa – R$ 310 mil.
• Jd. Santa Rita – 3

dormitórios – R$ 120
mil.
• Dr. Laurindo – 2
dormitórios – R$ 200
mil.
• Jd. Lírio  – 1 dorm. –
R$ 190 mil.

Fone: (15)
9.9619-1806 - Gleice

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

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.

NÃO DEIXE
PARA DEPOIS

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

26/10/17/24/31

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones: (15) 3251-2993,

(11) 9.7310-6939 ou
(19) 9.9779-4089.

ALUGA-SE

EXCURSÕES:
•Dia 25/10 – Barra Bo-
nita – R$ 145,00 c/
passeio de navio e al-
moço a vontade.
•Dia 31/10 – Praia Gran-
de (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:
• Casa Donato Flores
– 2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
180 mil . Cód. 2.117.
• Casa Cond. Monte
Verde  – 2 quartos, su-
íte, sala estar, sala jan-
tar, coz., banh., quintal
e garagem – R$ 600
mil.  Cód. 2.118.
• Terreno Reserva dos

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$

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

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

ASSALTO NA
 AVENIDA POMPEO REALI

Dia 18 de outubro, 0h45, um funcionário municipal de 57
anos foi vítima de assalto na Avenida Pompeo Reali, próximo a
uma casa de materiais de construção. Ele conta ao delegado
José Luiz Silveira Teixeira que foi abordado por cinco indivíduos.
Os marginais o intimidaram e obrigaram a entregar seus
pertences e um celular.

FURTO DE CARTEIRA EM
 ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Dia 17 de outubro, 12h15, mais uma mulher foi vítima de furto

de carteira no interior de um estabelecimento comercial, no
centro de Tatuí. Segundo consta, uma auxiliar de limpeza fazia
compras em uma loja na Rua 15 de Novembro. A vítima se
descuidou por alguns instantes e alguém furtou sua carteira
com cartões e documentos. O caso foi registrado no plantão do
delegado José Luiz Silveira Teixeira.

POLÍCIA APREENDE VEÍCULO
 COM MOTOR FURTADO

Dia 19 de outubro, um aposentado de 67 anos ficou surpreso
ao licenciar seu carro e descobrir que sua Brasília, adquirida há
quatro meses, estava com o motor de um veículo furtado na
cidade de Sorocaba. Ele informou ao delegado José Luiz
Silveira Teixeira que comprou o veículo e gastou para arrumar

e trocar pneus. A autoridade policial deixou o aposentado como
fiel depositário da Brasília e o alertou que não pode vender e nem
circular com o automóvel pelas vias públicas, até que sejam
realizadas as perícias necessárias.

MENOR ASSALTADA
NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 19 de outubro, a Polícia Civil registrou um novo caso de
assalto no centro de Tatuí. Desta vez a vítima é uma estudante
de 11 anos. Ela voltava da escola pela Rua Juvenal de Campos
quando dois indivíduos a agrediram e roubaram seu celular. O
caso foi registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de
Camargo.

MENOR ASSALTADA NA
 RUA PRUDENTE DE MORAES

Dia 17 de outubro, 21 horas, uma garota de 14 anos foi vítima
de assalto na Rua Prudente de Moraes, no  centro de Tatuí. Ela
conta que foi abordada por três indivíduos. Os marginais a
agrediram e roubaram seu celular. O caso foi registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO
Dia 18 de outubro, 1h15, o desentendimento de um casal de

namorados terminou com tentativa de homicídio registrado no
plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira. Um indivíduo de

*Mediante avaliação

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

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

BIZ 125-ES
• 2011• Preta • Baixa
Km. • R$ 5.500,00 a
vista.

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

XRE-300
• 2012 • Vermelha • Bx.
Km. – R$ 11.900,00.

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

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

Aluguel Residencial Vendas
Res. Sta. Cruz 2d R$ 650,00 San Rafael 3d R$ 190 mil

Vila Esperança 1d R$ 600,00 Santa Cruz 2d R$ 190 mil

Manoel de Abreu 1d R$ 600,00 São Conrado 2d R$ 180 mil

Inocoop 1d R$ 500,00 Manoel de Abreu 2d R$ 175 mil

Pq. San Rafael 1d R$ 500,00 Jd. Wanderley 2d R$ 165 mil

Santa Cruz 1d R$ 400,00 Bairro Tanquinho 3d R$ 135 mil

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S  &  COMERCIAL
NOVOS   FUNDAÇÃO M. GUEDES • APARTAMENTOS  2 DORM   sala/coz
wc lavand. gar 1 v • R$ 600
NOVOS   R. Quintino Bocaiúva • SOBRADOS  2 DORM + 2 wc  sala coz./lavand.
gar 1 v • R$ 800
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 + condom.
NOVA DR LAURINDO •  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
RESID. 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

NOVOS RESID. BOM CLIMA   •  Fundação M. Guedes  • APTOS  2 DORM
SEM entrada e SEM despesas R$ 120 mil
RESID. SÃO LUCAS • APARTAMENTO MOBILIADO • SUÍTE  sala/coz lavand.
gar. 1 v. • R$ 150 mil
NOVOS   R. Quintino Bocaiúva  • SOBRADOS 2 DORM + 2 wc  sala coz./
lavand. gar 1 v • R$ 175 mil

32 anos desferiu golpes de faca em sua namorada e esta foi
socorrida no pronto socorro municipal de Tatuí. O autor foi
detido por guardas municipais e a autoridade de plantão lavrou
um auto de prisão em flagrante, recolhendo-o em um sistema

prisional da região.

MORTE EM ACIDENTE
 NA ESTRADA DA QUADRA

Dia 17 de outubro, 18h30, Alessandro Manes, 40 anos,
morreu em um acidente na Estrada Municipal Monsenhor
Silvestri Murari (Tatuí/Quadra). Segundo consta, a vítima dirigia
uma motocicleta e colidiu com um caminhão no KM 4 da
rodovia. O caso foi registrado no plantão do delegado José Luiz
Silveira Teixeira.

FURTO DE TRATOR
 NA ZONA RURAL

Dia 17 de outubro, 19h30, um agricultor de 57 anos compa-
receu ao plantão policial e comunicou o furto de trator Ford
modelo 6/600, cor azul. A vítima informou ao delegado Francis-
co Castilho que o trator foi furtado de uma propriedade na
estrada do bairro Jardim Gramado. Moradores do local viram a
máquina agrícola trafegando no sentido Bairro dos Palanques,
município de Tatuí.

ANUNCIE NO JORNAL INTEGRAÇÃO- FONE:  3305-6674

Neste sábado (24), no Tea-
tro “Procópio Ferreira”, do Con-
servatório de Tatuí, serão ence-
nadas duas peças dentro da
programação da 4ª edição do
“Intercâmbio em Conserva”, pro-
jeto realizado pela companhia
teatral “Atores em Conserva”.

Às 15h30, será apresenta-
do o espetáculo “História de
Papiros”, com a companhia
teatral “Quatro Cantos”, de
Quadra. E às 20h30, no mes-
mo local, será encenada a peça
“Auto da Paixão e Alegria”,

“INTERCÂMBIO EM CONSERVA”
TRAZ PEÇAS E OFICINAS TEATRAIS

com o grupo teatral “Sete Cha-
ves”. Os ingressos custam doze
reais (meia entrada por seis
reais) e são adquiridos na bi-
lheteria do teatro, na Rua São
Bento, nº 415.

Oficinas gratuitas
Na mesma data, haverá

duas oficinas gratuitas de tea-
tro. A oficina “Provocações para
um teatro popular”, a ser minis-
trada por Lucas Gonzaga e
Rafaele Breves, fornece ferra-
mentas ao processo criativo
de arte popular, com jogos te-

atrais, danças e improvisa-
ções. A oficina “Música e tea-
tro: do ensaio ao palco”, com
Déverson Correia, Lala Nelly e
Nando Colina, traça um
parâmetro na relação entre te-
atro e música.

SESI DESENVOLVE CURSO DE
“BRIGADISTA ESCOLAR”

Durante o mês de setembro,
o Centro de Qualidade de Vida
(CQV) do Sesi, em parceria com
o Corpo de Bombeiros, desen-
volveu junto aos alunos de suas
escolas nas cidades de Tatuí,
Boituva e Cerquilho, o curso de
“Brigadista Escolar 2015”, den-
tro do programa de ações
direcionadas à educação e pre-
venção.

O curso, ministrado pelas
equipes do Corpo de Bombei-
ros de Tatuí e Boituva, e a equipe
de guarda vidas do Sesi de Tatuí,
formada por Evandro Belmiro,

Felipe Santos e Jonas Diniz, teve
como foco principal a prevenção
de acidentes, a partir de um tra-
balho de orientação aos alunos.
Nas aulas, os estudantes rece-
beram noções básicas de pri-
meiros socorros, com ativida-
des práticas e teóricas e foram
conscientizadas sobre o impor-
tante papel que exercem no con-
trole endêmico dos acidentes.

As atividades tiveram dura-
ção total de oito horas e atende-
ram 199 crianças, na faixa etária
de 8 a 11 anos. Dia 29 de setem-
bro, após receber o certificado

de conclusão do curso, os estu-
dantes homenagearam o Corpo
de Bombeiros através da leitura
de uma poesia elaborada por
eles.

Fotos: Sesi Tatuí

Aulas foram ministradas pela
equipe do Corpo de Bombeiros.

Localização de
vazamentos de

água com
precisão.

JOSE  CAÇA
VAZAMENTOS

Fone: (15)
9.9627-1622

e-mail: redacao@jornalintegracao.com.br


