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JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 14 DE NOVEMBRO DE 2015

Ofertas
Imperdíveis!!!

• Casa Inocoop   - dorm.,
sala, coz., banh. e entra-
da 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. Pq. San Raphael
–- 2 dorms., sala, coz.,
banh., lavand. e gar. -
R$ 135 mil  – Aceita fi-
nanciamento.
• Casa Dr. Laurindo (Av
.Sen. Laurindo Minhoto)
– Terreno 8x30 - R$ 230
mil .

• Oportunidade!!! 2 ca-
sas Jd. Mantovani  - 2
dorms., sala, coz., banh.,
lavand., quintal e gar. - R$
210 mil  ( cada imóvel ) –
Aceita financiamento.
• Casa nova Jd.
Mantovani  – 3 dorms.,
suíte, sala, cz, wc, lav,
quintal, acab. de 1ª e gar.
- R$ 280 mil  – Aceita
financiamento.
• 3 Terrenos Jd.
Mantovani  ( plano) - R$
90 mil  ( cada terreno ) -
Inicio do bairro.
• Oportunidade!!!  Casa
no centro 600 m² - R$
1.750.000,00
• Oportunidade!!!  Área

comercial próximo ao
Banco Bradesco

ALUGA-SE
• Casa Jd. Junqueira  –
Preço a combinar.
• 2 Casas Jd.
Wanderley – 2 dorms.,
sala, coz., banh., área
serv. e gar. - R$ 600,00.
( cada imóvel ).
• Casa Jd. Andrea Ville
II – 2 dorms.,  sala, coz.,
wc,  lavand. e gar. - R$
700,00.
• Casa Jd. Atlanta  – 2
dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, lav. e
garagem  p/ 2 carros - R$
750,00.

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

CASAS
• Jd. Thomaz Guedes
(nova) - 2 quartos, sala,
coz. americana, banh.,
área serv., quintal e esp.
p/ gar. (5x25) - R$ 140
mil . “Minha Casa Minha
Vida”.
• Jd. Santa Rita  (Con-
domínio fechado - nova)
- 2 quartos, sala/coz.
amer., banh., ár. serv.,
esp. p/ gar. - R$ 145 mil.
• Jd. Marajoara  - quar-
to, sala, coz., banh.,
área serv., quit. gde.,
todo murado, gar. cob.,
(5.5x30) - R$158 mil.
• Jd. Donato Flores  - 2
quartos, sala, coz.,
banh., área serv. cob.,
quintal e gar. coberta
(6x26,5) - R$ 180 mil.
• V. Menezes  (Centro -
R. Mal.) - 2 quartos,
sala, coz., banh., área
serv. c/ banh.,  quit.,
desp., mais 1 coz., gar.
p/ 04 car., (10x25) - R$
260 mil.
• Res. Alvorada  (nova)
- 3 quartos (1 suíte),
sala, coz., banh., área
serv., gar., (6x25) - R$
290 mil.
• Jd. Ordália  - sala c/
sanca, coz. amer.
planej., hall, lavab, banh.
social, 3 quartos (1 su-
íte c/closet e 1com ar-
mário), área serv. c/
arm., chur. c/ balcão,
pia e banh., quintal peq.,
gar.. (7x33) - R$ 425
mil.
• Centro  (próx. Correio)
- 3 quartos (2 suítes),
sala, copa, coz. plan.,
banh.soc., +1 quarto c/

banh., área serv.
cob.,quintal peq. e gar.,
(10x30) - R$ 420 mil.

Lotes
• 923,06 m² - Ecopark
(murado) - R$ 70 mil
.
• 175,00 m² - Reserva
dos Ypes 2  - R$ 75 mil.
• 216,25 m² - Reserva do
Ypes 2  - R$ 78 mil.
• 350,00 m² - Reserva
dos Ypes 2  (quadra A) -
R$ 150 mil.
• 10x30 - Av. Donato
Flores  - R$ 160 mil.
• 10x30 - Nova Tatuí
(prox./ Onda Viva) - R$
200 mil.
• 488 m² - Nova Tatuí
(prox./ Onda Viva) - R$
300 mil.
• 450 m² - Bosque do
Junqueira  - R$ 200 mil.
• 258 m² - Lot. fechado
Monte Verde  - R$ 210
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., dis-
pensa, 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 mar-
ginal (6.380 m²) - R$
3.200.000,00.
Aluguéis - Barracões

• V. Esperança  - ótima
localização, salão, desp.,
banh.,  hall, escr., 153.85
m² constr., (necessita de

reforma) - R$ 900,00.
• B.N. Senhora de Fá-
tima  - salão c/ 2 banh.,
espaço p/ estaciona-
mento p/ 4 carrros - R$
4.000,00.
• Centro  (novo) - esq .
R. 7 de Maio/ Cel. Bento
Pires, salão , mezanino
c/ 2 banh., gar., (9x25)
- R$ 9.000,00.

Aluguéis - Casas
• Pq. São Rafael  - quar-
to, coz., banh, área
serv. gde., quit. gde.,
gar. p/2 car. - R$ 600,00.
• Centro  (Rua do Cru-
zeiro, 106) - 1 quarto,
coz., banh, ár. serv.
peq., gar. - R$ 650,00.
•  Alto Santa Cruz  (R.
Cap. Joao Cidade, 34) -
2 quartos, sala,
coz.,banh., área serv.
cob., quintal e gar. - R$
700,00.
• V. Menezes  - 2 quar-
tos, sala, coz., banh.,
área serv. cob., quit,
gar. 2 carros - R$ 800,00.
• Jd. Mantovani - 2
quartos, sala, todos c/
vent. de teto, coz. amer.,
banh., gar., quint. - R$
850,00.
• Jd Mantovani - 2
quartos,sala, coz.,
banh., área serv. cob.,
chur. c/pia, gar. p/ 2
carros - R$ 880,00.
OFERTA DA SEMANA

• Excelente Lote de
216,25 m² – Lot. Fe-
chado - Reserva dos
Ypes 2 - R$ 78 mil.
Imobiliária com 22
Anos de Tradição com
Departamento Jurídi-
co Especializado.

EXCURSÕES:
•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 Jd. Santa Rita  –
2 quartos, sala, cozi-
nha, banheiro e gara-
gem – R$ 155 mil . Cód.
2.135.
• Apto. Vale da Lua  – 2
quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – Re-
servas e valor à con-
sultar . Cód. 2.118.

• Terreno Reserva dos
Ypês II – lotes disponí-
veis – Valor a consul-
tar . Cód. 2.134.
• Casa Jd. Santa Rita  –
2 quartos, sala, coz.,
banh. e garagem – R$
160 mil . Cód. 2.126.

ALUGA:
• Apto. Praça da Santa  –
quarto, suíte, sala, cozi-

nha, banheiro e gara-
gem – R$ 1.500,00. Cód.
2.115.
• Ponto comercial V.
Dr. Laurind o – 150 m²
- R$ 800,00. Cód. 2.033.
• Casa Res. São
Conrado  – 2 quartos,
sala, coz., banh., lavan-
deria e garagem – R$
750,00. Cód. 2.132.

Localização de
vazamentos de

água com
precisão.

JOSE  CAÇA
VAZAMENTOS

Fone: (15)
9.9627-1622

• Centro  – 1 suíte + 4
dorms. – R$ 600 mil.
• Terr. Nova Santa Cruz
– R$ 85 mil de entr. +35
parc. R$ 423,00.
• Inocoop  – 3 dorms.
– R$ 160 mil.• Monte

Verde  – 3 dorms. – R$
565 mil.
• Colina Verde  – 3
dorms. – R$ 980 mil.•
• Donato Flores   (no-
va) - 2 quartos - R$ 190
mi l .

• San Marino  – 1 dorm.
– R$140 mil.
• Jd. Santa Rita – 3
dorms. – R$ 120 mil.
• Dr. Laurindo – 2
dormitórios – R$ 200
mi l .

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

*Consulte validade e condições na loja.

New Focus Sedan AT. 1.6 Flex 2014
– Comp.
Voyage G6 Trend 1.6 Flex 2014
S-10 LT 2.4 Flex CS 2013
Uno Vivace 1.0 Flex 2013
Palio Week. 1.6 Flex 2012
Biz 125 ES 2012 – Flex
Sorento 2.4 Ex 2011 – Única Dona!
Focus Sd Ghia 2.0 Flex 2011 – AT.
Gol G5 Trend 1.0 Flex 2011
S10 Exec. 2.4 Flex 2011 – Comp.
CG Fan 125 ES 2011
Gol G4 Trend 1.0 Flex 2008 – 4P.
Uno Fire 1.0 Flex 2007 – 4P.
Classic 1.0 Flex 2007

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS

*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.

XTZ-250 LANDER
• 2014 • Azul • Bx. Km. •
R$ 11.900,00.

BIZ 125-ES
• 2012 • Vermelha • Bx.
Km. • R$ 6.300,00.

Aluguel
Residencial Vendas
Manoel de Abreu 1d R$550,00 San Rafael 3d $190 mil
Santa Rita 2d R$500,00 Santa Cruz 2d $190 mil
Pq. San Rafael 1d R$500,00 São Conrado 2d $180 mil
Jd. Wanderley 1d $500,00 Manoel de Abreu 2d $175 mil
Jd. Wanderley 1d $450,00 Jd. Wandreley 2d $165 mil
Santa Cruz 1d R$400,00 Bairro Tanquinho 3d $135 mil

Fone: (15)
9.9619-1806

- Gleice

13/11 - Praia de
Peruíbe (02 dias)

SALÃO COMERCIAL
Tratar fones:

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

ALUGA-SE

LADRÕES LEVAM MOTORES
 EM PROPRIEDADE RURAL

Dia 8 de novembro, ladrões invadiram uma propriedade rural
próximo ao Parque San Raphael e abriram um barracão. Segundo
consta, os marginais conseguiram furtar cinco motores e muitas
ferramentas que estavam no local. O caso foi registrado no plantão
do delegado Emanuel dos Santos Françani.

VACA ABATIDA
 A TIRO EM PASTO

Dia 5 de novembro, um proprietário rural compareceu ao
plantão policial para comunicar o furto de uma vaca da raça nelore
de seu sítio na estrada municipal do Bairro do Lageado, em Tatuí.
Ele contou ao delegado Emanuel dos Santos Françani que o
animal foi abatido com um tiro e desossado no pasto. Os ladrões
deixaram apenas a cabeça, os pés e a barrigada da vaca.

LADRÕES LEVAM
 R$ 11 MIL DE RESIDÊNCIA

Dia 9 de novembro, o  proprietário de uma residência nas
imediações da Avenida Salles Gomes compareceu ao plantão
policial para registrar furto ocorrido em seu domicílio. Segundo
consta, ladrões aproveitaram a ausência da família e furtaram R$
11 mil em dinheiro e uma máquina fotográfica. O caso foi registrado
no plantão do delegado José Luiz Silveira Teixeira. Durante a
semana, a Polícia Civil registrou muitos furtos em residências em
diversos bairros de Tatuí.

APOSENTADA VÍTIMA
 DE FURTO EM  SUA CASA

Dia 7 de novembro, uma aposentada, acompanhada de seu
filho, compareceu ao plantão policial e comunicou um desfalque
de R$ 8 mil em sua conta corrente. O boletim cita uma parente da
vítima como suposta autora. Segundo consta, ela apresentava
comportamento estranho dentro da casa. O caso foi registrado no
plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino. A autoridade policial
lavrou o boletim como furto.

POLÍCIA MILITAR DETÉM
SUPOSTO AUTOR DE FURTO

Dia 8 de novembro, 19h20, policiais militares faziam ronda na
cidade e detiveram um rapaz de 20 anos, suspeito da autoria do
furto de um Gol. O rapaz foi detido na estrada municipal do Bairro
Queimador, no município de Tatuí. A delegada Rafaela Valério de
Melo expediu um auto de prisão em flagrante e arbitrou fiança de
R$ 800,00 para que o rapaz responda o processo em liberdade.

VÍTIMA ASSALTADA
 AO SAIR DE BANCO

Dia 5 de novembro, uma pessoa de 31 anos foi vítima de roubo
após sair de uma agência bancária na Rua 11 de Agosto, região
central de Tatuí. Segundo consta, ao sair do banco, a vítima foi em
direção à sua motocicleta em um estacionamento na Rua Capitão
Lisboa. Ao chegar no local foi rendido por dois assaltantes e teve
que entregar uma bolsa aos marginais. O caso foi registrado no
plantão do delegado Paulo Cezar Tolentino.

LEI FEDERAL PREVINE
 PRÁTICA NOCIVA DE “BULLYNG”

Dia 6 de novembro, o Diário Oficial da União publicou a Lei
Federal 13.185 que institui no Brasil o Programa de Combate à
Intimidação Sistemática (Bullying). A nova legislação, promulgada
pela presidente Dilma Rousseff, foi editada com o propósito de
prevenir e reprimir a prática nociva de “bullying”, inclusive no
ambiente de trabalho e no meio escolar. No contexto e para os fins
da nova Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying)  todo
ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que
ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo,
contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou
agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de
desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Caracteriza-se
a intimidação sistemática (bullying)  quando há violência física ou
psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação
e, ainda: I - ataques físicos; II - insultos pessoais; III - comentários
sistemáticos e apelidos pejorativos; IV - ameaças por quaisquer
meios; V - grafites depreciativos; VI - expressões preconceituosas;
VII - isolamento social consciente e premeditado; VIII - pilhérias. A
intimidação sistemática (bullying)  pode ser classificada, conforme
as ações praticadas, como: I - verbal: insultar, xingar e apelidar
pejorativamente; II - moral: difamar, caluniar, disseminar rumores;
III - sexual: assediar, induzir e/ou abusar; IV - social: ignorar, isolar
e excluir; V - psicológica: perseguir, amedrontar, aterrorizar, intimi-
dar, dominar, manipular, chantagear e infernizar; VI - físico: socar,
chutar, bater; VII - material: furtar, roubar, destruir pertences de
outrem; VIII - virtual: depreciar, enviar mensagens intrusivas da
intimidade, enviar ou adulterar fotos e dados pessoais que resul-
tem em sofrimento ou com o intuito de criar meios de constrangi-
mento psicológico e social. No artigo  5o  “É dever do estabeleci-
mento de ensino, dos clubes e das agremiações recreativas
assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e
combate à violência e à intimidação sistemática (bullying) ”. A lei
entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua
publicação oficial.

VENDE-SE LIVINA/M2013
31.000 Km. Na garantia. Completa.
Revisada. R$ 30 mil. Tratar fones:
(15) 3251-2993 ou 3305-6674.

Locação:  •Casa B° Dr. Laurindo  - 4 dorm. - R$ 1.600,00
•Ponto Coml.  110 m² a. constr. - B° Dr. Laurindo - R$ 1.700,00
Venda:  •Casa B° Sta. Rita  - 2 dorm. - R$ 160.000,00
•Casa B° Manoel de Abreu  - 2 dorm. - R$ 180.000,00
•Terreno B° Sta. Rita  - 125 m² - R$ 45.000,00

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S  &  COMERCIAL
RESID. S. CONRADO • R. Abílio Gardenal, 65  SUÍTE e cozinha e área de
serviço sem garagem • R$ 500
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$ 750
DR LAURINDO • R. Fernando Prestes, 656    SUÍTE + 1 DORM  sala/coz
wc + edícula. gar 1 v • R$ 1.000
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

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

Nesta sexta-feira (13) e sá-
bado (14), o projeto “Teatro a
Bordo”, da concessionária CCR
SPVias, oferece diversas ativi-
dades na Praça Paulo Setúbal
(Praça do Barão), em Tatuí. Com
o compromisso de promover o
desenvolvimento social e cultu-
ral nas regiões onde atua, este
projeto traz atrações gratuitas em
um contêiner que se transforma
em palco, iluminado com ener-
gia solar. As ações são desen-
volvidas através da lei de incen-
tivo do Ministério da Cultura e
apoio do Instituto CCR.

O “Teatro a Bordo” apresen-
tará, durante a sua passagem
por Tatuí, personagens da tradi-
ção oral brasileira, músicas do
cancioneiro popular, gangues de
palhaços, interação com o públi-
co e valorização da cultura local
com os artistas da cidade, além
de trazer a mensagem da
sustentabilidade como um com-
promisso de todos.

Nesta sexta-feira, dia 13,
haverá “cortejo de chegança”
pelas ruas de Tatuí e os artistas
visitam escolas municipais,
onde realizam brincadeiras. Já
na praça, será desenvolvida a
oficina “Bonecos Brincantes”,
que ensina como fazer
um boneco com materiais
recicláveis.

No sábado, dia 14, haverá
mais uma oficina de bonecos e

“TEATRO A BORDO” COM
APRESENTAÇÕES EM TATUÍ

ocorrem apresentações dos
espetáculos teatrais “Embornal
de História”, que conta a trajetó-
ria de dois contadores e suas
experiências de viagens pelo
mundo, e “De Sol a Sol”, que
retrata as aventuras vividas por
uma trupe de artistas a bordo de
seu contêiner, traçando rotas por
terras, trilhos e mares.

Haverá ainda apresentação
de artistas de Tatuí, visando a
valorização da cultura local. Além
disso, serão exibidos vídeos de
arte e educação. O “Teatro a
Bordo” já passou por Itararé,
Avaré e Itapeva. As atividades
são indicadas para todas as ida-
des. Para participar e assistir,
basta dirigir-se à Praça Paulo
Setúbal.

Foto: Toto Cottone

RECURSOS PARA SAÚ-
DE - Na sexta-feira (6), o verea-
dor Dione Batista (PDT) foi rece-
bido no gabinete do deputado
estadual Fernando Capez
(PSDB). Dione solicitou interces-
são do deputado junto ao gover-
nador Geraldo Alckmin, para li-
berar recursos para o setor de
saúde de Tatuí e auxiliar a Santa
Casa de Misericórdia. O verea-

dor destacou que a instituição
precisa urgentemente de apoio,
tanto do governo estadual como
federal.


