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OPORTUNIDADES CASAS

APARTAMENTOS

CA02411 – JARDIM PEDROSO:
Casa com 02 dorms (1 suíte), banheiro
social (banheiros com Box Blindex),
sala, coz., lavanderia coberta, quintal
com churrasqueira e garagem coberta
para dois veículos. R$ 295.000,00

CA02421 – CONDOMÍNIO VILA FORMOSA:
Casa com 03 dorms (01 suíte), cozinha, banheiro,
sala de estar, sala de jantar, área de serviço e 02
vagas de gar. Área social Completa. Área de lazer
com Lazer quadra poliesportiva, playground com
área verde, sistema de lazer com Casa Clube,
churrasqueira, praça arborizada e espaço zen.
Acesso com asfalto. R$ 340.000,00

CA02539 - VILA RESIDENCIAL GREEN PARK:
Linda casa térrea em condomínio fechado, com 03
suítes, arms planej., ar condic., aquecimento solar, sala
com pé direito alto, lavabo, escritório, coz. planej., despensa, área gourmet com churrasq., piscina aquecida,
WC de serviço, 02 vagas cobertas e 02 descobertas,
quarto deposito, paisagismo com muitas plantas. Aceita permuta até metade do valor. R$ 1.060.000,00

CA02035 – CASA BELLA: Sobrado com
03 dorms (01 suíte com closet), WC social
gabinetes e box, sala 02 ambs e coz.
planejada. Área de serviço com lavanderia
planej. Área de lazer c/ varanda estendida
c/ churrasq. e amplo quintal. Gar. para 02
carros. R$ 530.000,00

CA02212 – JARDIM ESPLENDOR:
Sobrado com 03 suítes, escritório, sala
de Tv, salas de jantar e estar. Cozinha
planejada dispensa lavanderia. Espaço
gourmet, aquecedor solar. Garagem para
02 carros. R$ 1.360.000,00

CA02540 – JD. RESID. TERRA NOBRE: Casa térrea,
nova, ótimo acabamento c/ 3 suítes (a suíte Master c/ closet), 1 suíte c/ moveis planejados, banhs c/ arms. e duchas
em alumínio, escritório, sala de jantar, sala de estar, lavabo,
belíssimo roupeiro no corredor c/ amplo espaço interno, varanda c/ churrasq., lavand., desp., espaço preparado para
piscina, tubulação de ar condic. já preparado p/ instalação,
boiler c/ aquec./energia solar, coz. c/ arms. Evviva Bertolini,
2 vagas cobertas e 2 descobertas. R$ 740.000,00

AP00803 – JD. SEVILHA: Apartamento c/ 2
dorms, sala, terraço, Cozinha, área de Serviço,
WC social, 01 vaga de Gar. R$ 240.000,00
AP00507 - JD. PRIMAVERA: Apartamento
com 02 dorms (1 suíte com arm.), sacada, WC
(com gabinete e espelho). Sala, coz. americana e
área de serviço. Gar. para 02 carros. Prédio com
cerca elétrica, luz de presença, câmeras e portão
eletrônico. R$ 269.000,00
AP00868 – AQUI SE VIVE: Apartamento novo
todo planejado, com 03 dormitórios (1 suíte),
cozinha planejada, WC social, área de serviço,
sala, Sacada gourmet com fechamento em vidros.
Gar. para 01 carro. R$ 340.000,00
AP00840 – CIDADE NOVA I: Apartamento
com 03 dormitórios (sendo uma suíte), sala dois
ambientes, cozinha, lavanderia, WC, 02 vagas de
garagens, apartamentos esta com infraestrutura
para ar condicionado, na suíte e na sala, possuem também infraestrutura para água quente
na cozinha e nos banheiros. R$ 360.000,00
AP00772 - JD. POMPEIA: apartamento com
02 dorms (01 suíte), wc social, sala 02 ambs,
cozinha, área de serviço, varanda, garagem
coberta para 02 carros. R$ 365.000,00
AP00857 – EDIFÍCIO SOHO: Apartamento
com 03 dorms (1 suíte), sala, cozinha, WC social, 02 vagas cobertas independentes (ao lado
do elevador). Piscina, playground, sauna, salão
de festas, cinema, quadra, 02 churrasqueiras
(sendo que uma com forno de pizza). Preparado
para receber ar condicionado. R$ 425.000,00
AP00496 – CENTRO: Apartamento com 03
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, salas
amplas com 03 ambientes, cozinha e ampla
lavanderia com quarto. Garagem para 02 carros.
R$ 500.000,00
AP00888 - EDIFÍCIO IMAGINE: Apartamento com 03 dormitórios, todos com armários
(sendo 01 suíte), sala, WC social, cozinha e área
de serviço com armários. Garagem subterrânea

para 02 carros. Área de lazer completa. R$
550.000,00
AP00792 – VILA N. SRA APARECIDA:
Apartamento com 04 dorms. (2 suítes AE
- 01 com hidro e closet), wc social, sala 03
ambientes, escritório, sacada. Lavabo, cozinha
planejada, área de serviço, garagem para 02
carros cobertos. R$ 620.00000
AP00875 – COND. PIAZZA TREVISO: Lindo apartamento com 03 dormitórios (sendo
01 Suíte Master com Closet, 02 Suítes Conjugadas) Sala, Lavabo, Cozinha; Área de Serviço. Área de Lazer completa; 02 Vagas de
Garagens Livres. R$ 780.000,00
AP00879 – VILA SFEIR: Apartamento com
03 dormitórios (sendo 01 suíte), sala de estar
e jantar, cozinha planejada, área de serviço,
varanda, lavabo. Área de lazer completa. R$
850.000,00
AP00762 – JD. PAU PRETO: Aparta-mento
Duplex com 03 dormitórios (sendo 02 suítes,
01 master com hidro, closet e escritório
planejado), sala 03 ambientes e lavabo, coz.
planejada com fogão e coifa + despensa. Área
de serviço com armários. Gar. para 04 carros.
R$ 880.000,00
AP00853 – VILA CASTELO BRANCO:
Apartamento de Alto Padrão com 03 suítes,
grande varanda gourmet com churrasqueira
integrada com cozinha e sala de jantar, sala
de estar, lavabo, WC empregada, 03 vagas
de garagem, com depósito no andar. Lazer
completo - R$ 900.000,00
AP00791 - RESIDENCIAL ATENAS:
Apartamento de Alto Padrão com 04 dorms
com armários (2 suítes), sala de estar e jantar, cozinha planej., área de serviço planejada, dispensa, varanda gourmet com churrasqueira, WC social, lavabo, Box, despejo,
ar condicionado, garagem para 03 carros.
R$ 945.000,00

TERRENOS

CA02515 – PARQUE RESIDENCIAL
INDAIA: Casa com 03 dorms (sendo 01
suíte), WC social, sala de estar, cozinha,
lavanderia, varanda, amplo quintal. Garagem para 02 carros. R$ 350.000,00.
Aceita permuta c/casa nas cidades de
Santa Barbara D’Oeste ou Americana.

CA02501 – PQ. SÃO LOURENÇO: Bela
casa com 03 dorms (1 suíte), 02 salas
(jantar e estar/TV) com área externa com
pergolado, Lavabo, Coz. com gabinete na
extensão da pia, Lavand., Edícula com
churrasq., pia, banheiro e jardim, Gar. p/
2 carros c/ portão eletr. R$ 410.000,00

CA02514 - JD. VILLA ROMANA: Casa assobradada c/: Parte inf.: 1 suíte (c/ closet e hidro) lavabo, sala 2 ambs, coz. c/ muitos arms,
desp., á. de serviço. Parte sup.: 1 suíte c/ varanda, 1 dorm. c/ varanda e WC social. Piscina,
churrasq. e edíc c/ WC social. R$ 1.280.000,00.
Aceita permuta c/ outra casa térrea em condomínio ou apartamento.

TE01656 – VILA VERDE: Terreno com 150m².
R$128.000,00
TE01655 – CONDOMÍNIO BRÉSCIA: Terreno
com 200m². R$ 172.000,00
TE01478 – CONDOMÍNIO MARINGÁ: Terreno com 310 m². R$ 205.000,00
TE01597 - COND. TERRA MAGNA: terreno com
360m². R$ 220.000,00
TE01575 – JARDIM ESPLANADA II: terreno
com 320m². R$ 225.000,00
TE01583 – CHACARAS ALVORADA: rua
principal corte do pedágio. terreno com 880m².
R$ 260.000,00
TE01667 – JD. RESID. DUAS MARIAS:
Terreno em loteamento fechado com 360m². Área
de lazer completo R$285.000,00

TE01262 – RESID. VILA INGLESA: Terreno
com 793,66 m². R$ 360.000,00
TE01651- JARDIM RESID. HELVETIA
PARK: Terreno com 490 m². R$ 380.000,00
TE01444 – VILA BORGUESE: excelente
terreno em loteamento fechado ao lado do
parque ecológico, com lago no fundo do
loteamento. tamanho ideal para uma bela
residência, 458 m². R$ 385.000,00
TE0918 – JARDIM DOM BOSCO: Terreno
esquina com 444,12m². R$ 400.000,00
TE01567 – RESIDENCIAL SANTA CLARA:
terreno com 450m². R$ 450.000,00
TE01550 – JARDIM DOS AMARAIS:
Terreno Comercial - Avenida Conceição 691m²
- Próximo ao Clube 09 de Julho. R$ 900.000,00

CA02551 – VILA NOSSA SENHORA APARECIDA: Casa de fundos, com 01 dormitório, WC social, sala, cozinha e lavanderia coberta. Garagem para moto. R$ 700,00
CA02543 - CENTRO: Casa com 02 dormitórios, sala, coz. americana com arms, WC
social, lavanderia, churrasq., forno de pizza e
garagem com portão eletrônico. R$ 1.500,00
CA02399 – CONDOMÍNIO FLAMBOYANT:
Sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 suíte), sala 02 ambientes, WC social, lavabo,
cozinha, área de serviço, WC empregada. 02
vagas de garagem. Condomínio com piscina
e churrasqueira. R$ 1.600,00
CA02550 - VILA RUZ PEREZ: Casa com
03 dormitórios (sendo 01 suíte com armários
e hidro), WC social, coz. planejada, copa com
armários, sala de visita, sala de jantar com
área de luz, sala de TV ampla lavanderia com
banh., jardim na frente e nos fundos, churrasqueira, portão eletrônico, interfone, cerca

elétrica, aquecimento solar. R$ 3.000,00

LOCAÇÃO

CA02295 – COND. RESID. DA LAGOA: Casa
de 3 dorms (1 suite), coz. planej., WC social, sala
2 ambs, área de serviço. Gar. p/ 2 carros e quintal.
Cond. fechado c/ portaria e segurança monitorada
24 horas. Internet gratuita. Área de lazer c/ Wifi,
salão de festas c/churrasq., piscina aquec., playground e quadra esportiva. R$ 1.550,00

CA02516 – JARDIM AMÉRICA: Bela
casa com 03 dormitórios (sendo 01 suíte),
sala, cozinha planejada, escritório, WC
social, área de serviço coberta, quintal,
jardim. Garagem coberta. R$ 1.900,00

CA02494 – JARDIM DO VALE: Sobrado com 03 dormitórios (sendo 01
suíte) sala dois ambs, WC social, cozinha planejada, área de serviço, edícula com quarto, WC churrasqueira.
Garagem para 04 carros. R$ 1.800,00

PLANTÃO DE VENDAS: (19) 99712-5368 |

AP00662 - JD. MOACYR ARRUDA:
Apartamento com 02 dorms, WC social, sala,
cozinha, área de serviço e sacada. Gar. para
02 carros. R$ 1.000,00
AP00670 – CONDOMÍNIO MIRIM II:
Apartamento com 02 dormitórios com a/e,
sala planejada, cozinha planejada, WC
com gabinete, área de serviço, uma vaga
de garagem coberta. R$ 1.000,00
AP00888 – VILA SFEIR: Apartamento
com 03 dormitórios, todos com armários
(sendo 01 suíte), sala, WC social, cozinha
e área de serviço com armários. Garagem
subterrânea para 02 carros. Área de lazer
completa. R$ 2.000,00
AP00886 - CIDADE NOVA I: Apartamento com 03 dormitórios (1 suíte), WC
social, coz. planejada, lavanderia, Lavabo.
Vaga para 02 carros. R$ 2.700,00
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