
classificados
compra & venda

CadernoB+

01) Terrenos juntos 
15x30m cada terre-
no, esquina no Par-
que das Mansões. 
R$650.000,

02) Área em frente 
ao Posto Rodoanel, 
60x234m de esqui-
na; R$750.000,

03) Três terrenos 
juntos de 15x50m 
próximo a Associa-
ção dos Caminho-
neiros. R$300.000,

04) Áreas comer-
ciais de vários 
tamanhos no Ro-
doanel e vários pre-
ços.

05) Chácaras de 
vários tamanhos, 
localidades e pre-
ços.

06) Imóvel nos fun-
dos do Shopping,  
12x35m, murado. 
R$150.000,

 07) Imóvel próximo 
ao posto Gabriela 
sentido Tangará/
Cuiabá, 10.000m² 
com 60 metros de 
frente pra pista. 
R$350.000,

08) Área de 73 Al-
queires, para soja, 
a 20km do centro. 
R$60.000, por al-

ALUGA-SE 
Apartamento NOVO 
com 70m² no Con-
domínio Califórnia, 
Rua 21-A, nº 1517-W, 
Jardim Itália, conten-
do sala, cozinha, 2 
quartos, banheiro, área 
de serviço, varanda 
e garagem para dois 
ca r ros .  Va lo r :  R$ 
700,00. Interessados 
ligar: 9 9945-0145 ou 
9 9946-5696 (...)

ALUGA-SE 
Barracão na Av. Nilo 
Torres, Residencial 
Dona Julia, 03 bar-
racões, cada um cm 
12x30m2, mais área 
aberta nos fundos. 
Tratar: 9 9973-8208

VENDE-SE 
C a s a  n o  J a r d i m 
Europa, local izada 
na rua Júlio Martinez 
Benevides  nº 1529-E. 
Valor R$ 410.000,00. 
Tratar: (65) 9 9912-
6976(João) (18-03)
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queire.

09) Chácara no 
Progresso com 2 
casas de alvenaria, 
salão de festa, com 
cozinha caipira, re-
presa natural com 
água abundante, 
chiqueiros, gali-
nheiros, pastagem, 
toda cercada 2 al-
queires, ótima pra 
lazer. R$500.000,

10) Terreno no 
Jardim Floriza de 
15x45m bem loca-
lizado. R$250.000,

11) Apartamento 
no Edifício Tan-
gará, 2 quartos, 1 
suíte, 2 garagens, 
elevador, piscinas, 
área de lazer, 97m², 
primeiro andar. 
R$350.000,

12) Aviários, Imóvel 
com 10 alqueires 
com 2 aviários em 
funcionamento. 

13) Barracão com 
casa de residên-
cia nos fundos. 
R$350.000,
 
14) Terreno 15x30m  
no Parque das Man-
sões, bem localiza-
do, todo murado. 
R$350.000,

15) Apartamento 
no Edifício Milão, 

110m², 2 quartos, 
1 suíte, 1 vaga. 
R$280.000,

16) Casa no Par-
que das Mansões 
toda em laje, 123m, 
terreno 15x45m. 
R$500.000,

17) Área comercial 
na Av Brasil esqui-
na com o Rodoanel, 
sentido Cuiabá/ 
Campo Novo. 6 Ha. 
R$3.500.000,

18) Imóvel no Shan-
gri-lá, de 15x45m 
bom para quitine-
tes. R$150.000,

19 ) Terreno de 
15x30m  esqui-
na no Parque das 
Mansões, na qua-
dra da rua 1, melhor 
localidade do Par-
que das Mansões. 
R$500.000,

20) Casa recém 
construída, com 
móveis embuti-
dos etc, na melhor 
localidade do Par-
que das Mansões, 
100m da Rua 1. 
R$1.200.000, ne-
gocia-se.

21) Pesqueiro no 
Calcário Sepotuba, 
casa com 3 suites, 
pasto, pomar, cur-
ral, tablado, etc. 
R$250.000,

22) Casa toda em 
laje, esquina, Jar-
dim Floriza  com 
garagem para 3 
carros, 3 suítes, 
248m², sem uso. 
R$880.000,

23) Casa em laje no 
Jardim Itália sem 
uso. R$300.000,

24) 2 Terrenos 
juntos de 15x30m 
no Jardim Europa. 
R$300.000, aceita 
proposta e veícu-
los.

25) Imóvel pró-
ximo a Prefei-
tura 12x30m. 
R$80.000,

26) Casa em frente 
a Franchini, na rua 
5, terreno 15x15m. 
R$160.000,

27)  Casa na aveni-
da Brasil em frente 
a OAB. Boa para 
escritório de advo-
cacia. R$650.000,

28)  Sítio de 25 al-
queires a 10 km do 
centro, pastagem. 
R$60.000, por al-
queire.

29)  Sítio de 11.5 
Alqueires a 8km do 
centro, com fren-
te para o asfalto. 
R$1.100.000,

30) Área de 16 mil 
metros quadra-
dos a 5km do cen-
tro, com córrego 
nos fundos. Poço 
artesiano cerca-
do, boa pra lazer. 
R$350.000,

31)  BARBADA: 
Chácara a 3km 
da cidade 4.000² 
toda murada, com 
uma casa mobilia-
da, 2 suítes com 
moveis de cerejeira, 
frente gramada, 
porcelanato, co-
zinha mobiliada. 
R$450.000,

32) Casa na Vila 
Alta III toda em laje 
com 190m², móveis 
e sistema de alar-
me com câmaras de 
segurança 3 suítes, 
churrasqueira etc. 
R$380.000,

33) Terreno de 
15x45m pró-
ximo a Havan. 
R$250.000,

34) Terrenos de 
15x30m, Vila Alta 
III. R$170.000,

35)  Terreno de 
13x27m todo mura-
do com ótima loca-
lização no Jardim 
Itália. R$95.000,
 
36)  Casa toda em 

laje, centro, fundos 
do Shopping e mer-
cado Big Mastes, 
suíte, 2 quartos, 
esquina, 150 m². R$ 
450.000,00. Acei-
ta negociação.

37)  Prédio comer-
cial bem no miolo 
da cidade, avenida 
Brasil, lado da som-
bra. R$5.500.000,

38)  Sítio de 42 al-
queires 15km sen-
tido Campo Novo. 
R$42.000, por al-
queire.

39)  Barbada: Imó-
vel no centro co-
mercial de 15x30m 
com uma casa anti-
ga próximo a Refri-
geração Alvorada. 
R$380.000,

40)  Chácaras de 
50x100m a 6km 
do centro. R$ 
100.000,. Aceita 
propostas.

41) Terreno de 
12x45m no Califór-
nia bem localizado.  
R$150.000,

42) Imóvel (chá-
cara) de 100x170m 
próximo a Linha 12. 
R$380.000,

43) Área de 15 al-
queires com 600 
metros de rio Se-

potuba, tanques 
de peixes, casa pra 
caseiro, pesqueiro, 
energia, poço ar-
tesiano, toda em 
pastagem, área de 
lazer. R$700.000,

44)  Área comercial  
12.000m², medin-
do 64 de frente 
para a pista x 224 
de fundos, em fren-
te o posto Rodo-
anel. R$700.000,

45) Apartamento 
no Ed. Nápolis no 
centro, 140 me-
tros, 1 vaga, suíte 
e 2 quartos etc. 
R$320.000,
 
46) BARBADA: 
imóvel próximo ao 
Posto Faveti Vila 
Alta,  com dois 
terrenos juntos 
e mais 702 me-
tros quadrados. 
R$750.000,

47) Imóvel de 
15x30m, comercial, 
próximo ao Parafu-
sos Paulista no cen-
tro. R$500.000,

48) Terrenos de 
15x45m próximo 
Lions (antiga Hor-
ta). R$250.000,

49) Terrenos juntos 
de 13x45m próximo 
ao muro do Lions. 
R$450.000,

  
50)  Sobradinho 
com 5 salas, no 
centro, laje, bom 
para escritório. 
R$280.0000,

51)  Chácara próxi-
mo ao Anel Viário, 
com água nos fun-
dos. R$350.000,

52)   Casa, com to-
dos os móveis den-
tro, murada, por-
tão Eletrônico, etc. 
recém construída. 
R$300.000,

53) BARBADA: 3 
imóveis juntos, 
de 15x50m cada 
imóvel, em frente 
a Associação dos 
C a m i n h o n e i r o s . 
R$250.000,

54) BARBADA: Área 
na linha 12, medin-
do 100x170m. Poço 
artesiano, toda 
cercada, com cerca 
para Carneiro, cór-
rego nos fundos. 
R$250.000,

55) Casa no Par-
que das Mansões, 
bem localizada. 
R$900.000,

56) MUITO BARA-
TO... Casa toda em 
laje, recém construí-
da, com móveis em-
butidos, no Jardim 
Itália. R$500.000,

IMÓVEIS À VENDA (65) 99987-5151
Avaliações judiciais, bancárias em qualquer tipo de imóveis

CRECI 03983-MT

VENDE-SE
Caminhonete Silverado 
D20, ano 2000/2001, motor 
MWM 6cc, completa, em 
ótimo estado, cor prata. 
Tratar: (65) 9-9904-0697, 
falar com Reinaldo (15-03)

www.facebook.com/jornalds
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Diário da Serra

VENDE-SE
CASA NO CENTRO, 
com 2 pavimentos. Ótima 
para residência e ponto 
comercial. Cobertura de 
laje e telhas de barro. 
220m2 de área construí-
da. Terreno medindo 
570m2, com 19 metros 
de frente para a Rua 20 
por 30 metros de fundos. 
Valor R$ 600.000,00. 
Tratar pelo telefone 9 
9965-0910.

VEÍCULOS


