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Mudança no BNDES vai
reduzir crítica, diz analista

● O envolvimento de Abilio Diniz
com a BRF foi um caminho encon-
trado pelo empresário para com-
pensar a diminuição de sua in-
fluência no Grupo Pão de Açúcar,
que passou a ser controlado pelo
Casino no ano passado. Em briga
aberta com os sócios franceses,
Abilio não vai recuar tão cedo,
mas decidiu diversificar seu tem-
po, seus investimentos e seu ar-
co de interesses. Desde o ano
passado, já investiu mais de R$ 1
bilhão em ações da BRF.

NACHO DOCE/REUTERS

Abilio Diniz define meta de 100 dias para a BRF
Com ajuda do consultor Claudio Galleazzi, novo presidente do conselho tem dito a interlocutores que o objetivo é ‘revisitar’ estrutura da companhia

Os novos interesses
do empresário

Conselho. Empresário assumiu novo cargo no início do mês

Daniela Amorim / RIO

A decisão do BNDES de mudar
sua estratégia de incentivar fu-
sões e aquisições para criar gran-
des empresas nacionais pode,
segundo analistas, dar fim às crí-
ticas à instituição por fornecer
ajuda a grandes grupos que po-
deriam buscar parceiros no se-

tor privado e captar recursos no
mercado. A mudança foi revela-
da pelo presidente do banco, Lu-
ciano Coutinho, em entrevista
publicada ontem pelo Estado.

“O que se criticava muito nes-
sa política é que ela nunca dei-
xou muito clara quais seriam os
benefícios para o País. Na reali-
dade, ter uma empresa grande

que recebe recursos públicos
para se tornar maior e comprar
outros competidores dela aqui
dentro e lá fora é muito bom pa-
ra os acionistas da empresa. Co-
mo a estratégia deles de favore-
cer a concentração no setor de
frigoríficos trouxe benefícios
para os mais de oito mil pecua-
ristas no País?”, questionou
Mansueto Almeida, economis-
ta do Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea).

Na avaliação de Sergio Almei-
da, sócio da área de transações
da Ernst & Young Terco, é preci-

so olhar cada caso em que hou-
ve participação do BNDES para
avaliar se o resultado foi satisfa-
tório. “O fato de o BNDES in-
centivar megaempresas a inves-
tirem no exterior é válido. Acho
que é válido para o País criar
grandes grupos para competir
internacionalmente. Agora,
tem de ver o custo dessa ajuda”,
disse Sergio.

Segundo Mansueto, outros
países que viveram experiên-
cias bem-sucedidas ao incenti-
var a criação de grandes corpo-
rações por meio de fusões e

aquisições atuaram ajudando a
diversificar os ramos de atua-
ção de empresas já bem estrutu-
radas e administradas, mas que
ainda não tinham vantagem
competitiva.

“O que fizemos foi diferente.
Pegou-se grupos já grandes,
que sabem exportar, e injetou-
se dinheiro para esses grupos fa-
zerem mais do mesmo, com-
prar os concorrentes e conti-
nuar exportando”, criticou o
economista do Ipea.

Em seis anos, as estimativas
são de que o BNDES injetou cer-

ca de R$ 18 bilhões em empre-
sas como JBS, Marfrig, Fibria,
LBR e Oi com a estratégia de
criar grupos fortes, capazes de
concorrer até no exterior.

Na entrevista, Coutinho dis-
se que a política tinha “méri-
tos” e “chegou até onde podia
ir”, já que o número de setores
dentro do País com potencial
para criar gigantes multinacio-
nais é limitado. Segundo ele, o
banco está focado agora em se-
tores inovadores, como o de tec-
nologia da informação, farma-
cêutico e de bens de capital.

Raquel Landim

O empresário Abilio Diniz es-
tabeleceu um prazo de 100
dias para desenhar sua estra-
tégia para a BRF, empresa re-
sultante da fusão entre Sadia
e Perdigão. Ele assumiu re-
centemente o posto de presi-
dente do conselho de admi-
nistração e, aos 76 anos, en-
frenta seu primeiro desafio
fora do Pão de Açúcar, varejis-
ta fundada por seu pai.

Nesse período, o consultor
Claudio Eugênio Galeazzi, da
Galeazzi & Associados, ganhou
uma sala na BRF e está se reunin-
do com todas as lideranças da
empresa. Com os vice-presiden-
tes, vai para a terceira rodada de
conversas. Sua equipe, formada
por seis pessoas, também come-
çou a conversar com diretores e
gerentes executivos.

A meta de 100 dias foi mencio-
nada por Abilio em sua primeira

reunião na BRF, da qual partici-
param cerca de 60 pessoas. O
encontro ocorreu no fim da ma-
nhã do dia 10 de abril, logo após
ele assumir o cargo. Com base
nessa data, o prazo expira em
meados de julho.

Abilio tem dito a interlocuto-
res que “pode chegar a conclu-
são de que não há nada a ser alte-
rado”, mas o objetivo é “revisi-
tar” a estrutura BRF. Em sua pri-
meira coletiva de imprensa co-
mo presidente do conselho. ele
disse que sua maior contribui-
ção à BRF será na gestão.

Galeazzi tem fama de enxu-
gar empresas para elevar sua
rentabilidade. Segundo fontes
do setor, a operação da BRF es-
tá adequada, mas a área comer-
cial é grande. Isso ocorreu por-
que, para aprovar a fusão de Sa-
dia e Perdigão, a BRF vendeu as
marcas Rezende e Confiança pa-
ra o concorrente Marfrig, mas
manteve a equipe de vendas.

O objetivo da empresa era evi-
tar que a “inteligência do negó-
cio” migrasse para o concorren-
te e ganhar tempo para avançar
ainda mais com as marcas líde-

res. Essa equipe de vendas, for-
mada por mais de mil pessoas,
foi deslocada para produtos in
natura. Por enquanto, porém,
não há evidências de que vão

ocorrer demissões na BRF.

Grupo. Abilio vai a empresa to-
dos os dias, muitas vezes com
roupas informais, mas não tem

sala. Ele costuma despachar jun-
to com o presidente executivo,
José Antonio Fay, de quem tem
dito que “aprende muito”.

Às terças-feiras, participa da
reunião de um novo grupo estra-
tégico criado para discutir o fu-
turo da empresa. O grupo é for-
mado por Abilio e três conse-
lheiros: Sérgio Rosa, ex-presi-
dente da Previ (fundo de pen-
são dos funcionários do Banco
do Brasil), Pedro Faria, sócio do
fundo privado Tarpon, e Valter
Fontana, da família fundadora
da Sadia.

Com apoio de Previ e Tarpon,
Abilio substituiu Nildemar Sec-
ches na presidência do conse-
lho da BRF. Secches foi o res-
ponsável pelo crescimento da
Perdigão e pela fusão com a Sa-
dia, mas alguns sócios capita-
neados pela Tarpon acreditam
que a empresa pode ser mais
“agressiva”. Procurados, BRF e
Abilio não comentaram.

SÃO PAULO

Vendem-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

FLAT

AEROPORTO
R$230.000 FLAT IBIS GUARU-
LHOS. Excelente Oportunidade!
E x c l u s i v i d a d e - C o n f i r a !
�(11)3887-0721(olivver.com.br)

FARIA LIMA
R$310.000 FLAT de 1 e 2 DORMS,
gar, decorado. Várias excelentes
opções! Venha conhecer! �(11)
3887-0721(www.olivver.com.br)

JARDINS
R$285.000 FLAT 1Dorm/Gar/de-
corado. Oportunidade Única!
�(11)3887-0721(olivver.com.br)

VL OLÍMPIA
COMPRO apto Affinity (Cardoso de
Melo) 86m2 Tratar �(14) 8116-
2020

1 DORMITÓRIO

BELA VISTA
R$173.000 Sala, Coz. e banh.,re-
formado,Prédio Ótimo!Oport., bom
p/renda. cr35333�99986-7146

2 DORMITÓRIOS

ALTO DO IPIRANGA

Excelente Cober tura Duplex
300mts metrô Alto do Ipiranga
105m²áu,(1ste), fino acabamento
c/porcelanato, piso laminado,
sanca. Pronto para morar, 2vagas
demarcadas. Prédio novo, cond.
compl.(pisc+acad+sauna+sl.festa
e 2 churrasq.) (11)2914-3665 HC
7811-7657 - www.cimatti.com.br

CAMBUCI
80,685m² á. priv., 2ds(1ste) Var.
c/churr. e protegida c/ vidros, Mó-
veis planej. em todos os ambs.
Cond. lazer compl., seg. 24h. 1vg
18°and., R$550mil (11) 96425-
0350/ 7004-7547/ 5933-2148

ITAIM
R$1.700.000 124m² área útil, 2
suítes, 2 vagas, lazer, alto padrão,
entrega julho/2013. � (11)
99705-6494/ (11) 3845-8888

JD PAULISTA
R$535.000 93m²út, 2dorms,
1vaga+dep., R. Pamplona pxo
Franca.cr35333� 98433-2211

MORUMBI
R$227.000 Novo! Sala p/2 ambs
c/terraço, 2 amplos dorms, ampla
cozinha e 1 vaga livre. Piscina,
sauna, fitness e churrasq. Visite o
decorado. Av Giovanni Gronchi nº
3757. Tel: 3050-3322. Prontos a
partir de R$ 267.671.

VL DAS MERCES
R$460.000 novo,69m²,2d/1st
18a., 1vg,var.gourm. 4356-2154/
99479-5993/ 98555-0848

3 DORMITÓRIOS

JARDINS
Oportunidade! Excel.apto, cora-
ção dos Jardins. 112m², prédio
novo, lazer tot, 2ste, 3vgs, equipa-
do+ ar cond. Melhor custo benefí-
cio! �99612-7732/3368-5008

JD MARAJOARA
Apto 105m², 3dorms (4ºreversí-
vel), sala estar/jantar, terraço, qto.
empreg, 3banhs (1ste), 2vgs, la-
zer compl. R$620mil. Dir. propr.
�(11)99909-4203/2532-6091

VL MASCOTE
3Dorms, Varanda, sala 2amb,
72m², 1 vg.pisc. churr. academia,
sala de jogos, quadra R$400mil,
�(11)99934-0233/5521-2829

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

MORUMBI
590m², R$2.100.000 �99625-
3213/3842-5105/95486-4390

VL MARIANA
R$2.550.000 1 por andar, alto
padrão, novo, pronto para morar.
208,32m² útil, 4 suítes, 4 vagas,
depósito, terraço gourmet, etc.
�(11)99505-5177

VL N. CONCEIÇÃO
361m², R$2.100.000 �99625-
3213/3842-5105/95486-4390

ZONA OESTE

1 DORMITÓRIO

VL MADALENA
R$500.000 48m² 1d., novo, lazer,
1vaga, próx. metrô (11) 98657-
6233/ 3873-0277 dir. c/ prop

3 DORMITÓRIOS

BARRA FUNDA
R$450.000 65m²Á.Ú., 3ds(1ste),
var. gourmet, aquec. gás, vista pa-
norâmica, 2vgs, lazer total.c/Propr.
�(11)99548-5046/3463-4922

BUTANTÃ
R$290.000 Mobiliado, Raposo
Tavares a 800mts. metrô V. Sônia,
apto. c/ 63aú, 3ds(1ste)1vg.,la-
zer compl.(clube) qd. tênis e fute-
bol, acad., piscinas, sl. festas,seg.
24h. F:(11)5575.9977(11)
97234.1294 Creci 13461J

CITY LAPA
Cobertura Duplex Nova, 3stes, es-
paço gourmet, piscina + hidro, ar
cond, fina mobilia, proj. arquitetô-
nico, 3vgs, prédio toda infraestrut.
Permuto. (11)99910-5030 Propr.

RIO PEQUENO
3dorms, 1ste, sala, coz, dep.empr.
. lavand, 2vgs, pisc., qdra esport.,
px Extra, local privileg. Ac.imóv.
part pgto �(11)2017-4320

ZONA NORTE

3 DORMITÓRIOS

CASA VERDE
R: Domingues Fasolari X Maram-
baia X Brás Leme, 88m², 2 vgs, 3ds
(1ste), varanda gourmet. Financiá-
vel. Ac. imóv. parte pagto. Dir.propr
�(11)3857-4900/ 99573-4602

PQ NV MUNDO
Apto novo, pronto p/morar, 10º
and, 3ds (1ste), 62,37m², 1vg co-
berta, lazer compl, seg.total. Cond.
R$230. R$90mil + saldo devedor
�(11)97199-5838/2983-2192

CENTRO

2 DORMITÓRIOS

BELA VISTA
R. Avanhandava. Oportunidade!
2ds, 71m²,1vaga p/ 2 autos, to-
talm reformado, 10ºand. Pronto
p/uso. Vda R$430mil, Cond.
R$470, IPTU isento.S/contra-ofer-
ta.(11)3284-3111/98406-0991

Vendem-se

CASAS

ZONA OESTE
BUTANTÃ
R$450.000 Próx. a USP, 4 dorms,
(1ste) c/ sacada, sala ampla, es-
crit, cozinha, área de serviço e dep
empregada,4vagas � (11) 3749-
9431 klsimoveis@bol.com.br

PQ S DOMINGOS
Sobrado 4dorms(1suíte), 4vgs, c/
arms, Impecável! só mudar!
R$850.000 �(11)3834-3395

ZONA LESTE
ARICANDUVA
Sobrados Prontos para Morar,
3dorms.,130m², garag. p/3 autos
�(11)99632-4033/ 3873-7252

MOOCA
R$900.000 3stes 2sl coz. amer
3gars ótima, rua esplendida, tran-
quila. Das 10 às 16h 5571-5039

PENHA
R$380.000 3ds(1ste), 2vgs. Ac.
imóvel Campinas (19)3289-3315

PENHA
Sobr. rua partic., 3dorms, 1ste, sl,
coz, dep. empreg., 4vg gar., churr.
Ac.imóv.part pgto(11)2017-4320

Vendem-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
BERRINI
Av. Berrini - conj. de 233,98 aú., 6
vagas, sist. segurança, catraca
eletr., financ. direto c/ proprietário.
Sinal e Saldo em até 100meses.
�(11)5575-9977 Creci 13461J

CH STO ANTÔNIO
Sala comercial, Ed. Capital 85m²,
2 vagas, próximo shop. Morumbi.
�(11)99208-5312 /2507-3857

PARAÍSO
R$750.000 Conj. 107aú., px. me-
trô, sist. segur. catraca eletr., fin. dir.
c/prop. Sinal e saldo em 100me-
ses. F:(11)5575-9977 Cr.13461J

S JOÃO CLIMACO
Terreno c/16.980m², galpão c/
área construída de 8.590m², Km11
Via Anchieta. Rua Edmundo de
Carvalho. Tetra Imóveis Creci
10896-J Luciano

�(11)99668-7519

ZONA OESTE

PINHEIROS
R$1.950.000 Sl coml duplex alu-
gad c/retorno duplex vista jardins
3vg 99481-0015/3031-6699

ZONA NORTE

VL GUILHERME
Vendo/alugo. Prédio coml. :
1660m2á.útil, 1360m2á.terreno,
2471m2á.total. 4andares e 2sub-
solos; 4salas de 50m2; 4salas de
32m2; 4salas de 26m2; 12salas de
40m2; 8salas de 30m2; 62 Vagas
de Garagem �(11)2901-8111

Alugam-se

APARTAMENTOS

ZONA SUL

FLAT

AV PAULISTA
R$3.000 (pacote LOCAÇÃO) FLATS
e RESIDENCES mobiliados 1 , 2 e
3 Dorms. Opcões a partir de 3mil
pacote em toda ZONA SUL. Ligue
e encontre o seu FLAT �(11)
3887-0721(www.olivver.com.br)

JD PAULISTA
Al. Min.Rocha Azevedo 750,
1°and., 58m² a.ú., suíte c/banh.
amplo, closet, sala, coz.estilo
americ., a.emb., ar cond.nos ambs.,
varanda, 1vg., reform./mob. Paco-
te $4.300 ou vendo p/$580mil
�3031-9997 hc/ 99488-0033

1 DORMITÓRIO

INDIANÓPOLIS
Al. dos Arapanés, 1dorm., sala, coz.,
á. ser. R$1500 + cond. R$ 292,00
IPTU isento. Tr. Dr. Roberto -e-mail
assessoriazorub@uol.com.br

JARDINS
Alameda Santos, 2387 Apt 207.
sla, quarto, coz, banh.Tratar com
Eleuza � (11) 3589-4355

3 DORMITÓRIOS

JARDINS
C/ 3dorms, 1suíte + 1wc. Ampla
sala, coz, dep. empreg c/ banh,
área serv. 2vgs. Al. Itu, 402. Tratar
� 3061-3950 Creci 06169

VL N. CONCEIÇÃO
Apto 3dorms (1ste) c/armários,
coz.planej, ampla sala, lavabo,
dep.emp. c/banh, á.serv, 3vgs.
R:Baltazar da Veiga, 473 apto 151.
�(11)3061-3950 Creci 06169.

VL OLÍMPIA
Rua Alvorada, 3ds, 1vg. Propr. Fer-
nando 98330-1943/ 3542-9401

4 DORMITÓRIOS
OU MAIS

ITAIM
R:Campos Bicudo 174, 4ºand.,
reform., 320m² áú, 4sts, Q.E.,
arms.emb., 3vgs.gar. R$12mil
(11)3031-9997 hc/99488-0033

JARDINS
4dorms/suíte, 2gar., ótimo local,
210m²áú. R$4.800 + cond./Iptu.
�(11)3081-0588/98187-8814

ZONA OESTE

3 DORMITÓRIOS

ALTO DE PINHEIROS
1 por andar, 3stes, 3 vagas, vista
total para o verde. Direto c/ prop.
�(11)3062-3200/ 99984-2110

Alugam-se

CASAS

ZONA SUL
JD AMÉRICA
Casa de vila, 4sts, reform,terr., QE,
200m² áú, px. Oscar Freire/Metrô.
$5500.R:Capote Valente 288casa
16�3031-9997/99488-0033

ZONA OESTE
PACAEMBÚ
2stes, 2qtos, sl. festas, sl jgos, sl
gde c/lareira, 4vgs, jardim. 2q.e.,
3341-2912/99862-7900 c/ Neia

Alugam-se

COMERCIAIS

ZONA SUL
AV PAULISTA
Melhor prédio da Paulista, 245m²,
5vgs, metrô Trianon/MASP, fibra
ótica, ar condicionado central,
portaria 24hs, gerador de emer-
gência, controle de acesso, 4 ele-
vadores inteligentes, segurança
24hs. R$31.850. Direto c/prop.
�(11)2429-5217/99905-5200

CH STO ANTÔNIO
Armazém. R: Carmo Rio Verde, 149.
Térreo 400m2 (+) 350m2 sobr.lo-
ja. (11)99947-3722/3284-7200

ITAIM BIBI
Conjunto Comercial, alto padrão,
R.Tabapuã, 100m², c/divisórias,
3Vgs 2banh. ar cond. R$9.000
(11)5521-2829(11)99934-0233

MOEMA
Conjuntos Comerciais 77m/90m,
Próx. Shop. Ibirapuera (11)2063-
6495/ 0032 /(11)97694-0013

MORUMBI
Loja 280m² infinitas vgs frontais,
novo, lindo! R$ 14.500 ideal p/
banco/ móvel/ roupa etc �(11)
97225-2155/3771-4846 prop

PARAÍSO
R$16.900 Cj.307aú.,px.metrô, re-
form., lindo, sist. de segur. e catra-
ca eletr. (11)5575-9977 Cr13461J

SAÚDE
R$19.500 Conj. de 260m2 a.u.
Piso Elevado, Ar condic., 06 vagas,
lado do metro na Av. Jabaquara
(11)5575.9977 – Creci13.461-J

VL MARIANA
78m²,1vg,2wc.�(11)5579-7722

ZONA OESTE
ALTO DE PINHEIROS
R$15.000 R.Macunis,exc.sobr.
300m2aú,700m2 ter.,8sls,3bhs,
20vgs.(11)5575-9977 Cr13461J

ALTO DE PINHEIROS
“Shopping Villa Lobos” Escritório,
moderno, 43m², 2vagas. R$2.700
(11)99912-5339/3021-4398

LAPA
R$45.000 Loja e sobreloja c/
640m², excelente ponto! Rua Cle-
mente Alvares, 65 � 3884-6767

PACAEMBÚ
Prédio Monousuário! prox Av Pa-
caembu fácil acesso Marginais,
900m² 10 vgs, sem condomínio
�(11)3255-0753/98213-0613

PINHEIROS
R$17.900 Conjunto de 223m2
á r e a ú t i l , 5 va ga s , n o vo .
�(11)5575-9977 Creci 13461J

CENTRO
CENTRO
Conjunto c/ 55 e 110m², c/ 2 wcs,
na Praça da República, 272, 9º
andar. Chaves com o zelador. Creci
06169 �(11)3061-3950

TERRENOS

ZONA SUL

IPIRANGA
Terreno c/ 1.250m² na Av. Cario-
ca. R$2.150.000. Tratar Tetra Imó-
veis Creci 10896J. Luciano

�(11)99668-7519

ZONA OESTE

C H A C A R A
JARAGUA
Terreno Urbano, 22.000m², a 5min
do km 21 da Via Anhanguera (an-
tes do pedágio), acesso também
pelo Parque S. Domingos. Locali-
zado em bolsão de casas de clas-
se média alta, na Chácara Jara-
guá. Rua Alto Araguaia - Anhan-
guera Cep: 05240010 - (fácil vi-
sualização pelo Google Satélite).
Ideal para condomínio de até 100
casas - OPORTUNIDADE R$260,00
o m². � (11)96444-0888/
(11)99624-9632 cassia.terreno@
hotmail.com

ZONA NORTE
SANTANA
Oportunidade! Av.Santos Dumont
R$2.250m² (AT:3.346m²) (TO:
50%). Email:yrbd@uol.com.br

ALPHAVILLE E
TAMBORÉ

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS

ALPHAVILLE BURLE MARX
Casa nova. Facilito pagamento! �
(11)3087-8100hc / 7852-1290

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS

ALPHAVILLE
Alugo maravilhoso galpão, pré
moldado, 2.000m²AC e 2.400 ÁT,
pé direito 8 mts., docas, estacio-
namento. Ótima localização. Dir
prop. �(11)3062-3200

T A M B O R É
EMPRESARIAL
Alugo maravilhoso galpão, pré
moldado, 3.600m² á.c, 4.400m²
de terreno, pé direito 10 mts., do-
cas, estac. Ideal p/ multinacio-
nais. Dir prop. �(11)3062-3200

GRANJA VIANA
E RAPOSO
TAVARES

Vendem-se
CASAS /

APARTAMENTOS
GRANJA VIANNA
CHÁCARA REPRESINHA!Cond.fe-
chado,2.979m²á.t.,747m²á.c.
,4dorms.(1ste.),hidro,repl.arms.
,toda infra-estrut.,pisc.,edícu-
la,churrasq.Construção sólida.Ref.
CA6846�4612-2599.Detalhes
no site! www.proinvest.com.br.

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS
RAPOSO TAVARES
Lançamento Industrial! A 800
m e t r o s d a R a p . Ta v a r e s
Km30,apenas 50 lotes bem dis-
tribuídos de 1.250m² a 3.000m²
apartir de R$ 700,00m².Entre-
gues prontos p/construção.Pagto
facil itado em até 36 meses.
�4612-2599.Veja mais detalhes
no site! www.proinvest.com.br.

TERRENOS

GRANJA VIANNA
300m², 10x30, plano, murado, Vi-
la Diva, ao lado do Alphaville Granja
Viana. Dir. propr (11)4169-5255

Vendem-se e
alugam-se

COMERCIAIS

DIADEMA
Galpão Aluga-se, 5.000m² A/C
Site: www.diademagalpao.com !!!
Com Entrada e Saída para 2 ruas!
Só R$49mil p/mês - Ótimo !!!!
Ligue agora !�(11)99264-3811

�(11)97552-3900

JANDIRA

Prédio comercial 3 andares Con-
domínio fechado de 700 metros a
4.300 metros divisa Barueri /
Jandira a 500 metros da estação
de trem novo. Entrega 40 dias to-
da infraestrutura � (11)4195-
3585/99587-8387/7718-3737

OSASCO
Lançamento - Salas Comerciais de
27m² á 486m² -Incorporações -
Clavi - Pavimentos 11= total de
unidade 198 metragem do terre-
no 1.500m². Rua Narciso Sturlini,
52-62 Corretor - Creci 80625 Jo-
sé Pereira. � (11) 96308-4545

TABOÃO DA SERRA
Ocasião! Alugo Galpões industri-
ais completos. 1200m2á.c e
1500m 2 te r r ; 1400m 2 á .c e
2000m2terr, Pé dir. 7mts. Ót. local.
�(11)4786-1024/99666-5161

1 ZAP id. TD54D026

TERRENOS

COTIA
Área 156.000m² R$110,00 o
metro, fácil acesso 350 mts da
Rodovia SP 029 e próximo a Es-
trada Fernando Nobre ! �(11)
2771-0719 / (11)99551-1011

S B DO CAMPO
1.990m², Projeto aprovado p/ 02
torres de 15 andares, total 120
Aptos de 55m² (suite) - 240 va-
gas, fte p/Vokswagem - R$4.800.
000. (11)99121-5053/ 4123-
7900 - CRECI 39044

LITORAL

Vendem-se

APARTAMENTOS
GJÁ ASTÚRIAS
R$1.100.000 Frente p/ o mar.
Edifício novo, mobil. Facilito Paga-
mento. Ac. troca. Tratar c/ Tony.
�(11)3087-8100/ 7852-1290

GJÁ ENSEADA
R$2.000.000 Novo, frente para o
mar, 4dorms! Facilito pagamento.
Acei to t roca. Tratar c/ Tony
�(11)3087-8100/7852-1290

GJÁ PITANGUEIRAS
Fte.mar, 146m²á.ú, 3ds(1ste), 1gar,
dep.empr.R$550mil Dir. propr (11)
3051-2928/2936 Teresa/Jorge

GUARUJÁ
Enseada, 316m²á.t, lazer tot. c/
vista mar, var. gourmet, 4ds/2ste/
4vg, ar cond. Oportun. $1.490mil
(11)99481-0015/3031-6699

Classificados
Para anunciar  (11) 3855.2001
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




