
Polícia/Classificados
PÁGINA  9

JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 31 DE OUTUBRO DE 2015

Ofertas
Imperdíveis!!!

• Casa no Inocoop   -
dorm., sala, coz., banh. e
entr. p/ carros - R$ 110 mil
– Aceita financiamento.
• Casa Jd. Santa Rita  -
3 dorms., sala, coz.,
banh., lavand. e gar. -
R$ 130 mil  – Aceita fi-
nanciamento.
• Apto. no Pq. San
Raphael  - 2 dorms., sala,
coz., banh., lavand. e
garagem - R$ 135 mil  –
Aceita financiamento.
• Casa no Dr. Laurindo
(Av. Sen. Laurindo
Minhoto) - terreno 8x30 -

R$ 230 mil .
• Oportunidade!!! - 2
casas Jd. Mantovani  - 2
dorms., sala, coz., banh.,
lavand., quintal e gar. - R$
210 mil  (cada imóvel) –
Aceita financiamento.
• Casa  Jd. Mantovani
(nova) - 3 dorms., suíte,
sala, coz, wc, lav, quintal,
acab. de 1ª e gar. - R$ 280
mil  – Aceita financiamen-
to.
• 3 terrenos no Jardim
Mantovani (plano) - R$
90 mil  (cada terreno).
• Oportunidade!!!  Casa
no centro 600 m² - R$
1.750.000,00.

ALUGA-SE
• Casa no Inocoop  –
dorm., sala, coz , wc e
gar. - R$ 500,00.
• 2 Casas no Jd.
Wanderley  – 2 dorms.,
sala, coz., banh., área
serv. e garagem - R$
600,00. (cada imóvel).
• Casa no Jd. Andrea
Ville II  – 2 dorms., sala,
coz., wc,  lavand. e ga-
ragem - R$ 700,00.
• Casa no Jd. Atlanta  – 2
dorms., sala, coz., banh.,
lav e gar. - R$ 750,00.
• Casa Inocoop  - 2
dorms., sala, wc, cz, +
lavand. e gar. - R$ 800,00.

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.

Fone: (15)
9.9619-1806

- Gleice

13/11 - Praia de
Peruíbe (02 dias)

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 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 Manoel de
Abreu  – 2 quartos, sala,
cozinha, banheiro e ga-
ragem – R$ 180 mil .
Cód. 2.120.
• Apto. Vale da Lua  – 2
quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – Re-
servas e valor a con-
sultar . Cód. 2.118.
• Terreno Reserva dos

Ypês II  – 175 m², quadra
J, lote 49 – R$ 80 mil.
Cód. 2.116.
• Casa Jd. Santa Rita  –
2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
160 mil . Cód. 2.126.

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, cozinha,
banheiro e garagem –
R$ 800,00. Cód. 2.031.
• Barracão Jd. Santa
Helena  (próx. à prefei-
tura) – 300 m² de cons-
trução repartidos em
salas de 17 m², pronto
para o ramo alimentício
– R$ 5.000,00. Cód.
2.114.

Localização de
vazamentos de

água com
precisão.

JOSE  CAÇA
VAZAMENTOS

Fone: (15)
9.9627-1622

PUBLICITÁRIA DENUNCIA FALTA
DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Dia 26 de outubro, uma publicitária de 26 anos, portadora de
uma doença que se agravou nos dois últimos anos, procurou a
Delegacia de Polícia de Tatuí para registrar seu caso. Ela
informa que sempre fez tratamento com neurologistas do
Sistema Único de Saúde. Em setembro ela apresentou uma
guia para atendimento neurológico na Central de Vagas do
Município. Segundo a publicitária, o responsável pelo departa-
mento a orientou a procurar  atendimento particular, porque seu
caso era complexo e raro. No boletim lavrado no plantão do
delegado Paulo Cezar Tolentino ela denuncia que não conse-
gue atendimento especializado e está sendo atendida por
clínicos de UBSs e da Santa Casa. O boletim registra que a
paciente tomará as medidas cabíveis, “pois seus medicamen-
tos estão sendo prescritos sem exames e sem o devido
acompanhamento médico”.

ARAPONGA VIRA
 CASO DE POLÍCIA

Dia 26 de outubro, uma aposentada de 60 anos solicitou a
presença da Guarda Municipal e entregou uma araponga a seus
agentes. Ela alega que o pássaro pertencia ao seu sogro, que
já faleceu, e cuidou da ave enquanto pode. Nos últimos tempos
a situação se agravou em razão do canto estridente da
araponga e este provoca reclamações de vizinhos. Conduzida
à Delegacia, o delegado José Luiz Silveira Teixeira deliberou a
abertura de um auto de apreensão da ave, em razão de o
pássaro constar de uma lista que se encontra em extinção.

FURTO DE TRATOR
 NO BAIRRO GUARANÁ

Dia 23 de outubro, um proprietário rural na Estrada do Bairro
Guaraná, no município de Tatuí, registrou queixa do furto de um
trator New Holland, modelo TL-85, azul, ano 2011. A vítima
informou ao delegado José Luiz Silveira Teixeira que a máquina
agrícola foi furtada durante a madrugada de um barracão em sua
propriedade.

CONSUMIDOR DEVE FICAR
 ATENTO COM AQUISIÇÕES

 Esta semana, a Polícia Civil de Tatuí registrou boletins de
ocorrências com problemas ocorridos com compra de terrenos
e materiais para construção. No caso dos terrenos, duas
pessoas tiveram problemas na aquisição de lotes que já haviam
sido vendidos para outras pessoas. E na área de construção,

um casal teve um prejuízo de quase R$ 50 mil. Elas possuíam
créditos no cartão Construcard da Caixa Econômica Federal.
As vítimas contaram ao delegado José Luiz Silveira Teixeira que
os cartões foram utilizados na cidade de Paulínia em uma casa
de material de construção por pessoa desconhecida.

DEPÓSITO DESAPARECE
 DE CAIXA ELETRÔNICO

Dia 23 de outubro, um administrador de empresas registrou
queixa de desaparecimento de depósito de R$ 950,00 em
dinheiro em um caixa eletrônico de uma agência bancária de
Tatuí. Segundo consta, os bancos estavam em greve e o único
meio de depósito era o caixa eletrônico. O comprovante de
depósito não foi impresso e nem a máquina registrou o depósito
alegam os responsáveis pela agência. O delegado José Luiz
Silveira Teixeira registrou o caso como estelionato.

MENOR DETIDO
 COM MOTO FURTADA

Dia 24 de outubro, 1h20, um rapaz de 17 anos, pilotando uma
motocicleta BIZ C100, furou o bloqueio da Polícia Militar na
Avenida Pompeo Reali. O infrator foi seguido por uma viatura e
capturado instantes depois de cair da moto. Segundo policiais
militares, ele confessou o furto da moto e de um capacete de uma
residência. O jovem foi conduzido ao delegado José Luiz Silveira
Teixeira para que fossem tomadas as medidas de praxe.

MAIS UMA VÍTIMA DE ROUBO
 DE CELULAR NA VIA PÚBLICA

Dia 23 de outubro, 12h30, a polícia registrou mais um roubo
de celular envolvendo menor na via pública de Tatuí. Segundo
consta, uma garota de 15 anos seguia pela Rua Tamandaré
quando foi abordada por duas garotas. Desferindo socos e
pontapés na vítima, a dupla roubou seu celular. Estes roubos
acontecem com frequencia após o término do horário escolar
quando as vítimas voltam para sua casas. Este caso foi
registrado no plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

MULHER CAI EM
BURACO NA VIA PÚBLICA

Dia 18 de outubro, uma policial civil contou ao site G1 que
caiu em um buraco em uma rua do Jardim Wanderley. A vítima
trafegava com sua motocicleta e sofreu ferimentos na perna. Ela
garante que irá entrar com uma ação contra a prefeitura. Uma
pessoa residente no Jardim Rosa Garcia também reclamou ao
Jornal Integração que em sua rua existem muitos buracos.

*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.

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.

TITAN 150-EX
• 2015 • Branca • Bx.
Km. • R$ 8.900,00.

BURGMAN – 125-I
• 2014 • Vermelha • 20.000
Km. rodados • R$
5.900,00.

• Monte Verde  – 3
dorms. – R$ 565 mil.
• Colina Verde  – 3
dorms. – R$ 980 mil.•
Jd. Santa Rita  – 2
dorms. – R$ 160 mil.
•Terr. Ipê I  – R$ 75

mil.
• Donato Flores   (no-
va) - 2 quartos - 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.

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$ 900,00 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$ 600,00 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

A Prefeitura de Tatuí abriu
concurso público para o preen-
chimento de 55 vagas, nas áre-
as de Saúde, Infraestrutura, Edu-
cação e Administração. As ins-
crições podem ser feitas até o
dia 24 de novembro, pela
Internet, no site: www.mga
concursospublicos.com.br. O
edital está disponível no site ofi-
cial da Prefeitura, no endereço
eletrônico: www.tatui.sp.gov.br,
no link: “atos oficiais/concursos”.
Quem não tem acesso à Internet,
pode inscrever-se no Posto de
Atendimento ao Trabalhador
(PAT), na Rua Adauto Pereira, nº
352, Vila Minghini, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Após preenchimento do ca-
dastro, o candidato deve impri-
mir boleto, que poderá ser pago
até a data de vencimento, em
qualquer casa lotérica, agência
ou correspondente bancário. O
valor da inscrição é de R$ 22,00
para todos os cargos. A previsão
é de que a prova seja realizada
no dia 20 de dezembro, com
horário e local a serem defini-
dos, após a homologação das
inscrições. Das 55 vagas dispo-
níveis, 16 são destinadas à for-

PREFEITURA OFERECE 55 VAGAS
EM CONCURSO PÚBLICO

mação de cadastro reserva, ou
seja, o candidato será chamado
quando surgir a vaga no serviço
público.

As vagas para início imedia-
to são para analista de sistemas
(1), atendente (1), atendente de
saúde bucal (1), bibliotecário (1),
inspetor de alunos (2), médico
clinico geral (1), médico planto-
nista (3), médico de saúde da
família (3), médico pediatra (1),
médico psiquiatra (2), monitor
(15), motorista (5), prático de
poda e corte (1), psicólogo (1) e
técnico de enfermagem (1).

As vagas do cadastro reser-
va são para cargos de auxiliar de
serviços gerais (1),
fonoaudiólogo (1), médico
otorrinolaringologista (1), médi-
co neurologista (1), médico do
trabalho (1) médico cardiologista
(1), médico hematologista (1),
médico infectologista (1), médi-
co pneumologista (1), médico
urologista (1), médico ginecolo-
gista (1), operador de máquinas
(1), professor de educação bási-
ca II – ciências (1), professor de
educação básica II – educação
artística (1), técnico ambiental
(1) e terapeuta ocupacional (1).

PADRE SERTANEJO
APRESENTA-SE EM TATUÍ

Neste domingo (1º), o pa-
dre Alessandro Campos, co-
nhecido como “Padre Sertane-
jo do Brasil”, apresenta-se na
Associação Atlética XI de
Agosto, em Tatuí. O religioso,
considerado a maior revelação
musical da Igreja Católica,
apresenta o programa
“Aparecida Sertaneja” nas noi-
tes de terça-feira, pela TV
Aparecida.

Atualmente, o padre
Alessandro faz parte do “cast”
da gravadora Som Livre, onde
lançou seu segundo CD,
intitulado: “O que é que eu sou
sem Jesus?”, que já vendeu

um milhão de cópias. Escre-
veu também dois livros, “Os
Segredos da Felicidade”, pela
Editora Gente, e “O que eu sou
sem Jesus?”, pela Editora
Loyola.

O padre Alessandro é fã
incondicional da música serta-
neja de raiz e leva as palavras
do Evangelho às pessoas can-
tando, de maneira alegre e ino-
vadora. Maiores informações e
ingressos para a apresenta-
ção em Tatuí pelo fone: (15)
3251-8550. No dia do evento,
os portões do XI de Agosto
serão abertos a partir das 15
horas.

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

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
NOVOS     R. Quintino Bocaiúva  • SOBRADOS 2 DORM + 2 wc  sala coz./
lavand. gar 1 v • R$ 175 mil

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
DR LAURINDO   • próximo à Praça Airton Senna LOTE 16,5 x 30 = 495 m²
• R$ 280 mil

Aluguel Resid. Vendas
Rosa Garcia I 2d R$700,00 San Rafael 3d $190 mil
Vila Esperança 1d R$600,00 Santa Cruz 2d $190 mil
Manoel de Abreu 1d R$550,00 São Conrado 2d $180 mil
Inocoop 1d R$500,00 Manoel de Abreu 2d $175 mil
Pq. San Rafael 1d R$500,00 Jd. Wanderley 2d $165 mil
Santa Cruz 1d R$400,00 Bairro Tanquinho 3d $135 mil ASSINE - FONE: 3305-6674


