
Polícia/Classificados
PÁGINA  9

JORNAL INTEGRAÇÃO
TATUÍ, 28 DE NOVEMBRO DE 2015

Ofertas
Imperdíveis!!!

• Casa no Monte Verde
- R$ 780 mil.
• Casa na Colina das
Estrelas – Preço a con-
sultar.
• Casa no Res. São
Marcos ( Alto Padrão) –
Preço a consultar.
• Casa na Colina Verde
– R$ 650 mil  – Aceita
financiamento.
• 4 Aptos. no Centro  –
Preço a consultar.
• Apto. Pq. San Raphael
–- 2 dorms, sala, coz,
banh., lavand. e gara-
gem - R$ 135 mil –
Aceita financiamento

• Casa no Dr. Laurindo
(Av .Senador Laurindo
Minhoto) – Terreno 8x30 -
R$ 230 mil.
• Casa Jd. Mantovani  – 2
dorms., sala, coz., banh.,
quintal - R$ 190 mil –
Aceita financiamento.
• Casa nova no Jd.
Mantovani – 3 dorms.,
suíte, sala, coz., wc, lav,
quintal, acabamento de 1ª
e garagem - R$ 280 mil  –
Aceita Financiamento.
• 3 Terrenos Jd.
Mantovani  (plano) – R$
90 mil  (cada terreno) -
Inicio do bairro.
• Casa no Centro  - 1.200
m² - R$ 3.000,00 m².

• Área comercial  no
Centro  – 450,00  m² - R$
960 mil .

ALUGA-SE
• 2 Casas no Jd. Wan-
derley  – 2 dorms., sala,
coz., banh., área serv. e
gar. - R$ 600,00 (cada).
• Casa no Jd. Andrea
Ville II  – 2 dorms.,  sala,
coz., wc,  lavand. e ga-
ragem - R$ 700,00.
• Casa Dr. Laurindo  –
2 dorms., sala, coz., wc,
quintal, wc e gar p/ 2
carros - R$ 1.000,00.
• Sobrado no Jd. Andrea
Ville I - 3 dorms. (1 suíte),
+1 wc, sala, coz., lav, e
gar. - R$ 1.200,00.

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 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
Santa Rita 2d $500,00 San Rafael 3d $190 mil
Inocoop 1d $500,00 Santa Cruz 2d $190 mil
Santa Cruz 1d $500,00 São Conrado 2d $180 mil
San Rafael 1d $450,00 Manoel de Abreu 2d $175 mil
Jd. Wanderley 1d $450,00 Jd. Wanderley 2d $165 mil
Santa Cruz 1d $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

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

CONTINUAM FURTOS
 DE GADO EM TATUÍ

Dia 20 de novembro, a Polícia Civil registrou mais uma
ocorrência de furto de gado no município de Tatuí. Desta vez,
os ladrões agiram na estrada velha Tatuí/Itapetininga. Um
pecuarista contou ao delegado Hélio Momberg de Camargo que
foram furtadas duas vacas, dois bois e uma novilha. Este delito
tem ocorrido com bastante frequência, principalmente nesta
região do município.

LADRÕES LEVAM DOIS TRATORES
 DE PROPRIEDADE RURAL

Dia 20 de novembro, durante a madrugada, ladrões agiram
no Bairro Cruz de Cedro, município de Quadra, e furtaram dois
tratores do Sítio Palmeiras. O proprietário informa que as
máquinas são um New Holland e MA/Valtra, utilizadas no
plantio. O boletim foi lavrado na Delegacia de Polícia de Tatuí
com  o delegado Francisco Castilho.

ASSALTANTE LEVA DINHEIRO
 DE CABINE DE PEDÁGIO

Dia 19 de novembro, 19h40, o motorista de uma Hyundai/
HB20, munido de um revólver, assaltou um cobrador de pedágio
em sua cabine no KM 135 da Rodovia SP-270. Segundo consta,
o assaltante pagou a tarifa do pedágio e quando o funcionário
foi devolver o troco foi ameaçado por um revólver. A vítima
entregou R$ 1.658,00 em dinheiro ao motorista e o caso foi
registrado pela concessionária no plantão do delegado Francis-
co Castilho, na Delegacia de Polícia de Tatuí.

ADOLESCENTE ASSALTADA NA
 MARGINAL DO RIBEIRÃO MANDUCA

Dia 20 de novembro, 20h40, uma adolescente foi vítima de
assalto próximo à ponte do Ribeirão Manduca, no Jardim
Alvorada, em Tatuí. Segundo consta, a vítima foi subjugada por
um indivíduo e este tentou arrastá-la para um mato. Em razão
da resistência da jovem, o marginal levou seu celular e fugiu do
local do crime. Guardas municipais que atenderam a ocorrên-
cia tentaram localizá-lo, mas foi em vão.  O caso foi registrado
no plantão da delegada Rafaela Valério de Melo.

FURTO DE MOTOCICLETA
 PRÓXIMO AO RESIDENCIAL MANTOVANI
Dia 21 de novembro, durante a madrugada, ladrões furtaram

uma motocicleta Honda CG 150, placa DLE-4867. Segundo o
proprietário, o veículo foi furtado da Rua 15 de Novembro,
próximo ao Residencial Mantovani. O caso foi registrado no
plantão do delegado Hélio Momberg de Camargo.

ZAFIRA BATE EM VIATURA
 DA GUARDA MUNICIPAL

Dia 22 de novembro, 3 horas, uma Zafira dirigida por um
servente colidiu frontalmente com uma Pálio Weekend,
placas PJK-7036, de Salvador, ocupada por guardas munici-
pais de Tatuí. A viatura de propriedade da empresa Uzeda
Comércio e Serviços Ltda EPP saia do trevo de acesso da
Rodovia SP-127 em direção à Rua 11 de Agosto quando
houve uma colisão com a Zafira, que seguia no sentido
contrário. A polícia deve apurar em que circunstâncias
ocorreu o acidente e as vítimas foram socorridas por ambu-
lâncias da SPVias. O caso foi registrado no plantão do
delegado Hélio Momberg de Camargo.

LADRÃO TROCA
 PNEU E LEVA VEÍCULO

Dia 22 de novembro, 17h30, a Polícia Civil de Tatuí registrou
o furto de um Fiat Marea, placas CYA-9433, na Rua Nhô Inácio
Vieira, em Tatuí. Segundo consta, o carro estava com o pneu
furado e o proprietário recebeu a ajuda de um estranho para
colocar o estepe. Terminado o serviço, o indivíduo pediu para
ocupar o volante e virar o carro. Neste instante ele saiu em alta
velocidade e levou o Marea. O caso foi registrado no plantão da
delegada Rafaela Valério de Melo.

FURTO DE
CABOS TELEFÔNICOS

Dia 15 de novembro, mais uma vez ladrões de cabos
telefônicos agiram na zona rural e deram prejuízo para a Vivo.
Representante da empresa compareceu à Delegacia de Polícia
de Tatuí e contabilizou o furto de 162 metros de cabos telefôni-
cos na estrada municipal do Jardim Gramado.

DUAS VÍTIMAS FATAIS  - O feriado prolongado do “Dia da Cons-
ciência Negra”, entre os dias 19 a 22 de novembro, registrou duas
vítimas fatais em estradas da região, administradas pela concessi-
onária AB Colinas. Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido na
Rodovia SP-075, que liga Itu a Campinas, e outra em um acidente
registrado na Rodovia SP-300, entre Tietê e Jundiaí.

A concessionária informa que 486 mil veículos trafegaram em
sua malha viária durante o feriado, com trinta acidentes, onde se
registraram outras 14 pessoas feridas. Na Rodovia Castelo Branco
(SP-280), entre Itu e Tatuí, ocorreram dez acidentes, com nove
feridos. E na Rodovia Antonio Romano Schincariol (SP-127), entre
Tatuí e Rio Claro, aconteceram três acidentes, com uma pessoa
ferida.

A concessionária CCR SPVias também divulgou balanço do
feriado prolongado, quando 369.870 veículos trafegaram em sua
malha viária. No período, registraram-se 16 acidentes, sem nenhu-
ma vítima fatal. A SPVias realizou ainda 642 atendimentos de
inspeção de tráfego, 159 de socorro mecânico, 241 de guincho e 47
de resgate. O serviço “0800” recebeu total de 851 ligações.

*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.

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

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

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

FAZER 150
• 2014 • Laranja • Bx.
Km. • R$ 7.200,00.

CRIPTON T-115
• 2014 • Azul • Bx.
Km. • R$ 4.300,00.

CDHU INICIA CAMPANHA
PARA MUTUÁRIOS
INADIMPLENTES

Na segunda-feira (23), a
CDHU – Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Ur-
bano – iniciou a campanha “Fi-
que em Dia” em todo o Estado
de São Paulo. O objetivo é
oferecer uma oportunidade ao
mutuário inadimplente de ne-
gociar sua dívida utilizando o
13º salário e garantir a con-
quista da casa própria. De acor-
do com o valor, o saldo da
dívida será parcelado sem ju-
ros. A campanha prossegue
até dia 20 de dezembro, e se-
gundo o secretário estadual da
Habitação, Rodrigo Garcia, “os
recursos recuperados serão
investidos em novas moradias,
assim como já fazemos com
os valores das prestações de
quem está em dia. O Estado
oferece agora a oportunidade
para que o inadimplente acerte
sua dívida em condições espe-
ciais e garanta o imóvel da

família”.
A negociação poderá ser

feita na internet (www.cdhu.
sp.gov.br) ou nos escritórios
regionais da CDHU. Para os
que não têm acesso à internet,
basta se dirigir aos postos do
programa de inclusão digital
“Acessa SP” ou a uma unida-
de do Poupatempo, onde se
encontram os serviços eletrô-
nicos do “e-poupatempo”. Lá
será possível imprimir o termo
do acordo e o próximo boleto.
Para esclarecer dúvidas ou
receber orientações, basta li-
gar no “Alô CDHU”, pelo fone:
0800-000-2348, com o boleto
em mãos e o CPF. Lançada
no ano de 2011, para promo-
ver a regularização financeira
e contratual, a campanha “Fi-
que em Dia” já reduziu a
inadimplência de 29,24% para
16,52% no Estado de São
Paulo.

L O C A Ç Õ E S  »   R E S I D E N C I A I S
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 • APTO 1º ANDAR  1 SUÍTE  sala/cozinha lavanderia gar
1 v • R$ 800 + condom.
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 despesas de ITBI/registro  R$ 120 mil

T E R R E N O S  »  temos 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


