
Polícia/Classificados
PÁGINA  9

JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 21 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 Nova Tatuí  – 3
suítes, sala jantar, sala
estar, sala de TV, área
de lazer c/ lavanderia e
churr. – R$ 600 mil .
Cód. 1.960.
• Casa Andréa Ville II  –
3 quartos, sala, coz., 3
banheiros 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$
1.500.000,00. Cód.
2.103.

ALUGA:
• Casa Alvorada  – 2 quar-

tos (1 suíte), sala, coz.,
banh. e garagem – R$
1.100,00. Cód. 2.143.
• Casa Planalto  – 2
quartos, sala, coz.,
banh., lavanderia e ga-
ragem – R$ 850,00. Cód.
1.124.
• Ponto comercial Jd.
Tóquio  – 15 m² c/ ba-
nheiro – R$ 500,00. Cód.
2.152.

Localização de
vazamentos de

água com
precisão.

JOSE  CAÇA
VAZAMENTOS

Fone: (15)
9.9627-1622

• Jd. América  – terr.
c/ edícula, todo mu-
rado – R$ 110 mil.
• Valinho  – 2 dorms. –
R$ 190 mil.
• Terr. Nova Santa Cruz
– R$ 85 mil de entr. +35

parc. R$ 423,00.
• Monte Verde  – 3
dorms. – R$ 565 mil.
• Colina Verde  – 3
dorms. – R$ 980 mil.•
• Donato Flores   (no-va)
- 2 quartos - R$ 190 mil.

• 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

CLASSIFICADOS - VEÍCULOS - IMÓVEIS

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

ASSALTO NO PARQUE
 INDUSTRIAL DE TATUÍ

Dia 16 de novembro, a Polícia Civil registrou um assalto
ocorrido no Parque Industrial, ao lado da Rodovia Senador
Laurindo Minhoto. Uma pessoa de 59 anos dirigia seu Fox
quando dois indivíduos interceptaram o carro. Armada de
revólver e encapuzada, a dupla levou o carro e a polícia o
encontrou abandonado no trevo de acesso existente no local.

POLÍCIA MILITAR DETÉM
 SUPOSTO AUTOR DE FURTO

Dia 16 de novembro, 2h40, policiais militares detiveram um
indivíduo de 34 anos ocupando uma motocicleta. Segundo
consta, ele não parou no comando, foi perseguido e caiu da
moto, sendo detido pela polícia. Ele alegou que fugiu porque
estava sem documentos. Os policiais não acreditaram na
história e descobriram que a moto havia sido furtada de uma
garagem de uma residência na Vila Angélica. O delegado Hélio
Momberg de Camargo mandou lavrar um auto de prisão em
flagrante por furto e arbitrou fiança de R$ 850,00 para que o
suposto autor responda o processo em liberdade.

GERENTE ASSALTADO
 NO CENTRO DE TATUÍ

Dia 12 de novembro, 2 horas, um gerente de 25 anos foi
vítima de assalto na Rua Coronel Aureliano de Camargo, região
central de Tatuí. Ele trafegava com sua motocicleta Suzuki,
placa EKA-6486, quando foi interceptado por dois assaltantes.
Os marginais roubaram a motocicleta e o caso foi registrado no
plantão do delegado Francisco Castilho.

LADRÕES FURTAM
 GADO NA ZONA RURAL

Dia 14 de novembro, no período noturno, ladrões furtaram
três bezerros e duas novilhas em um pasto de uma propriedade
na Rodovia SP-129 (estrada velha Tatuí/Itapetininga). A vítima
registrou queixa do furto de seus animais no plantão do
delegado Emanuel dos Santos Françani.

ASSALTO EM RESIDÊNCIA
 NA ZONA RURAL

Dia 13 de novembro, 12 horas, um aposentado de 84 anos
foi vítima de assalto em sua residência na estrada Americana/
Bairro Guaxingu, município de Tatuí. Ele contou ao delegado
Emanuel dos Santos Françani que o assaltante colocou uma
corda em seu pescoço e o obrigou a entregar-lhe R$ 1.500,00
em dinheiro.

ASSALTO NA
 RUA CECÍLIO BONEDER

Dia 13 de novembro, 22h30, um ajudante de motorista de 19
anos foi vítima de assalto quando passava pela Rua Cecílio
Boneder, em Tatuí. Ele conta que foi abordado por dois indivíduos
ocupando uma motocicleta. Sob ameaça, teve que entregar sua
mochila com R$ 250,00 em dinheiro e outros pertences. A
ocorrência foi lavrada no plantão do delegado Emanuel dos
Santos Françani.

ASSALTO EM LOTÉRICA
 NO CENTRO DA CIDADE

Dia 14 de novembro, 8 horas, dois indivíduos assaltaram uma
lotérica na Rua Capitão Lisboa, região central de Tatuí. A dupla
conseguiu levar R$ 19 mil em dinheiro, que estava escondido em
uma lixeira. Como os assaltantes já sabiam onde estava o
dinheiro, a polícia investiga quem teria ligação com os assaltan-
tes. O caso foi registrado no plantão da delegada Sílvia Fernanda
Albiero.

ACIDENTE PROVOCA
 MORTE DE CICLISTA

Dia 14 de novembro, 21h30, Misael Rodrigues, 32 anos,
morreu após sofrer um acidente na Rua 11 de Agosto, próximo
ao Clube de Campo. A vítima transitava com sua bicicleta quando
foi atropelada por um veículo. Misael sofreu ferimentos graves, foi
socorrido no pronto socorro de Tatuí e morreu quando ia ser
transferido para Sorocaba. O acidente foi registrado no plantão da
delegada Sílvia Fernanda Albiero.

ASSALTO NA TRAVESSA
ADELAIDE PEREIRA

Dia 14 de novembro, 21 horas, um rapaz de 19 anos foi
agredido e assaltado na Travessa Adelaide Pereira, em Tatuí.
Segundo consta, um indivíduo roubou seu celular e a vítima teve
que ser encaminhada ao pronto socorro em razão das agres-
sões sofridas durante o assalto. O caso foi registrado no
plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ASSALTANTES LEVAM MOCHILA
 DE ENTREGADOR DE PIZZA

Dia 11 de novembro, 23h10, um entregador de pizzas de
29 anos foi vítima de assalto na Rua Ana da Silva Campos,
em Tatuí. Segundo consta, ao chegar ao endereço de
entrega, a vítima foi recebida pelos dois assaltantes e estes
levaram sua mochila. Ele contou ao delegado Emanuel dos
Santos Françani que a encomenda deve ter sido feita pelos
próprios marginais.

CENA DE AMOR NA
 DELEGACIA DE POLÍCIA

Na terça-feira (17), por volta de 10 horas, a reportagem
deste semanário presenciou uma inusitada cena de amor na
Delegacia de Polícia de Tatuí. Três rapazes, que cometeram
atos ilícitos e presos em flagrante na noite anterior, algema-
dos nos pés e nas mãos, estavam sendo transferidos para
um sistema prisional da região. Antes de entrar na viatura,
várias mocinhas gritavam seus nomes do lado de fora do
pátio. Uma delas bradava para um dos detentos: - Eu te amo.
O rapaz, em um ar de felicidade, também gritava para sua
amada: - Eu também te amo. Sexta-feira estarei de volta.
Fique me aguardando”. Quando a viatura passou pelo portão,
uma delas chegou a beijar o vidro do veículo, demonstrando
uma apaixonada despedida. Esta cena, além de chamar a
atenção da reportagem, também despertou comentários de
policiais. Com ar de pilheria, um deles disse:  - “Eles não
pensam na hora de praticar o crime”. E, logo em seguida,
mostrou muitos objetos produtos de furto em um canto da
sala.

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     R. Quintino Bocaiúva  • SOBRADOS  2 DORM + 2 wc  sala coz./
lavand. gar 1 v • R$ 750
RESID. SÃO LUCAS  • APARTAMENTO 1º ANDAR 1 SUÍTE sala/cozinha
lavanderia 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
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

*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.

BIZ 125-EX
• 2014 • Branca • 2000
Km. rodados • Apenas
R$ 8.200,00.

FAN 150-ESDI
• 2015 • 4000 Km. roda-
dos • R$ 7.500,00.

FAN-125
• 2006 • Preta • Bem con-
servada • R$ 3.200,00 a
vista ou 12x no cartão.

Locação: •Casa B° Dr. Laurindo  - 4 dorm. - R$ 1.600,00
Locação: •Casa B. Santa Cruz  - 3 dorm - R$  1.200,00
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


