
classificados
compra & venda

CadernoB+

01) Terrenos juntos 
15x30m cada terre-
no, esquina no Par-
que das Mansões. 
R$650.000,00

02) Área em frente 
ao Posto Rodoanel, 
60x234m de esquina; 
R$750.000,00

03) Três terrenos 
juntos de 15x50m 
próximo a Associação 
dos Caminhoneiros. 
R$300.000,00

04) Áreas comerciais 
de vários tamanhos 
no Rodoanel e vários 
preços.

05) Chácaras de vários 
tamanhos, localida-
des e preços.

06) Imóvel nos fun-
dos do Shopping,  
12x35m, murado. 
R$150.000,00

 07) Imóvel próximo 
ao posto Gabriela sen-
tido Tangará/Cuiabá, 
10.000m² com 60 
metros de frente pra 
pista. R$350.000,00

08) Área de 73 Al-
queires, para soja, 
a 20km do centro. 
R$60.000,00 por al-
queire.

09) Chácara no Pro-
gresso com 2 casas 

APARTAMenTo CuIAbÁ
A pA r tA m e n t o  5 0 6 , 
lo c A l i zA d o  n A  ruA 
VereAdor JuliAno dA 
costA mArques, 615, 
edifício torre do rio, 
condomínio pArque 
residenciAl pAntAnAl 
3, bAirro bosque dA 
sAúde, ficA próximo Ao 
shophing pAntAnAl. 
possui sAlA de estAr/
JAntAr, VArAndA com 
churrAsqueirA, 2 suítes 
com móVeis plAneJAdos, 
1 quArto, 1 bAnheiro 
sociAl, cozinhA, áreA de 
serViço e wc de serViço. 
áreA de 100,98m², mAis 
2 VAgAs de gArAgem 
que totAlizAm 125,0m².  
e xc e l e n t e  á r eA  d e 
lAzer, umA dAs mAiores 
de cuiAbá. VAlor r$ 500 
mil. AceitA imóVel em 
tAngArá. 
trAtAr: (65) 9 9991-8869

indicadores
econômicos

editais
& atas

novelas
&diversos

horóscopo
&diversos

AQUI!
ANUNCIE

(65) 3326.6501

diariodaserra.com.br

IMÓVeIS

IMÓVeIS

de alvenaria, salão de 
festa, com cozinha cai-
pira, represa natural 
com água abundante, 
chiqueiros, galinhei-
ros, pastagem, toda 
cercada 2 alquei-
res, ótima pra lazer. 
R$500.000,00

10) Terreno no Jardim 
Floriza de 15x45m 
bem localizado. 
R$250.000,00

11) Apartamento no 
edifício Tangará, 2 
quartos, 1 suíte, 2 ga-
ragens, elevador, pis-
cinas, área de lazer, 
97m², primeiro andar. 
R$350.000,00

12) Aviários, Imóvel 
com 10 alqueires com 
2 aviários em funcio-
namento. 

13) barracão com casa 
de residência nos fun-
dos. R$350.000,00
 
14) Terreno 15x30m  
no Parque das Man-
sões, bem localiza-
do, todo murado. 
R$350.000,00

15) Apartamento no 
edifício Milão, 110m², 2 
quartos, 1 suíte, 1 vaga. 
R$280.000,00

16) Casa no Parque das 
Mansões toda em laje, 
123m, terreno 15x45m. 
R$500.000,00

17) Área comercial 
na Av brasil esqui-
na com o Rodoanel, 
sentido Cuiabá/ 
Campo novo. 6 Ha. 
R$3.500.000,00

18) Imóvel no Shan-
gri-lá, de 15x45m 
bom para quitinetes. 
R$150.000,00

19 ) Terreno de 
15x30m  esquina no 
Parque das Mansões, 
na quadra da rua 1, 
melhor localidade do 
Parque das Mansões. 
R$500.000,00

20) Casa recém cons-
truída, com móveis 
embutidos etc, na 
melhor localidade 
do Parque das Man-
sões, 100m da Rua 1. 
R$1.200.000, 00 ne-
gocia-se.

21) Pesqueiro no Cal-
cário Sepotuba, casa 
com 3 suites, pasto, 
pomar, curral, tablado, 
etc. R$250.000,00

22) Casa toda em 
laje, esquina, Jardim 
Floriza  com garagem 
para 3 carros, 3 suí-
tes, 248m², sem uso. 
R$880.000,00

23) Casa em laje no 
Jardim Itália sem uso. 
R$300.000,00

24) 2 Terrenos jun-
tos de 15x30m no 

Jardim europa. 
R$300.000,00 aceita 
proposta e veículos.

25) Imóvel próximo 
a Prefeitura 12x30m. 
R$80.000,00

26) Casa em frente 
a Franchini, na rua 
5, terreno 15x15m. 
R$160.000,00

27)  Casa na aveni-
da brasil em frente a 
oAb. boa para escri-
tório de advocacia. 
R$650.000,00

28)  Sítio de 25 al-
queires a 10 km do 
centro, pastagem. 
R$60.000,00 por al-
queire.

29)  Sítio de 11.5 Al-
queires a 8km do 
centro, com fren-
te para o asfalto. 
R$1.100.000,00

30) Área de 16 mil me-
tros quadrados a 5km 
do centro, com córrego 
nos fundos. Poço arte-
siano cercado, boa pra 
lazer. R$350.000,00

31)  bARbADA: Chá-
cara a 3km da cidade 
4.000² toda murada, 
com uma casa mobi-
liada, 2 suítes com mo-
veis de cerejeira, frente 
gramada, porcelana-
to, cozinha mobiliada. 
R$450.000,00

32) Casa na Vila Alta 
III toda em laje com 
190m², móveis e sis-
tema de alarme com 
câmaras de segurança 
3 suítes, churrasqueira 
etc. R$380.000,00

33) Terreno de 15x45m 
próximo a Havan. 
R$250.000,00

34) Terrenos de 
15x30m, Vila Alta III. 
R$170.000,00

35)  Terreno de 
13x27m todo murado 
com ótima localiza-
ção no Jardim Itália. 
R$95.000,00
 
36)  Casa toda em laje, 
centro, fundos do Sho-
pping e mercado big 
Mastes, suíte, 2 quar-
tos, esquina, 150 m². 
R$ 450.000,00. Acei-
ta negociação.

37)  Prédio comer-
cial bem no miolo da 
cidade, avenida bra-
sil, lado da sombra. 
R$5.500.000,00

38)  Sítio de 42 al-
queires 15km sen-
tido Campo novo. 
R$42.000,00 por al-
queire.

39)  barbada: Imóvel 
no centro comercial de 
15x30m com uma casa 
antiga próximo a Re-
frigeração Alvorada. 
R$380.000,00

40)  Chácaras de 
50x100m a 6km 
do centro. R$ 
100.000,00. Aceita 
propostas.

41) Terreno de 12x45m 
no Califórnia bem loca-
lizado.  R$150.000,00

42) Imóvel (chá-
cara) de 100x170m 
próximo a Linha 12. 
R$380.000,00

43) Área de 15 alquei-
res com 600 metros 
de rio Sepotuba, tan-
ques de peixes, casa 
pra caseiro, pesqueiro, 
energia, poço arte-
siano, toda em pas-
tagem, área de lazer. 
R$700.000,00

44)  Área comercial  
12.000m², medindo 
64 de frente para a pis-
ta x 224 de fundos, em 
frente o posto Rodo-
anel. R$700.000,00

45) Apartamento no 
ed. nápolis no centro, 
140 metros, 1 vaga, 
suíte e 2 quartos etc. 
R$320.000,00
 
46) bARbADA: imóvel 
próximo ao Posto Fa-
veti Vila Alta,  com dois 
terrenos juntos e mais 
702 metros quadra-
dos. R$750.000,00

47) Imóvel de 15x30m, 
comercial, próxi-
mo ao Parafusos 

Paulista no centro. 
R$500.000,00

48) Terrenos de 
15x45m próximo 
Lions (antiga Horta). 
R$250.000,00

49) Terrenos juntos 
de 13x45m próximo 
ao muro do Lions. 
R$450.000,00
  
50)  Sobradinho com 
5 salas, no centro, laje, 
bom para escritório. 
R$280.000,00
51)  Chácara próximo 
ao Anel Viário, com 
água nos fundos. 
R$350.000,00

52)   Casa, com todos 
os móveis dentro, mu-
rada, portão eletrôni-
co, etc. recém constru-
ída. R$300.000,00

53) bARbADA: 3 imó-
veis juntos, de 15x50m 
cada imóvel, em 
frente a Associação 
dos Caminhoneiros. 
R$250.000,00

54) bARbADA: Área 
na linha 12, medindo 
100x170m. Poço arte-
siano, toda cercada, 
com cerca para Carnei-
ro, córrego nos fundos. 
R$250.000,00

55) Casa no Par-
que das Mansões, 
bem localizada. 
R$900.000,00

56) MuITo bARATo. 
Casa toda em laje, 
recém construída, 
com móveis embuti-
dos, no Jardim Itália. 
R$500.000,00

57) Sítio 17 alqueires 
à 20km da cidade, 
3 tanques de peixe,  
Rio branco passa nos 
fundos do imóvel. R$ 
500.000,00

58) Terreno 15x45 
Comercial próximo a 
Avenida brasil... R$ 
350.000.
59) Salão Comercial 
na Rua I com 400 M² 
bem localizado... R$ 
700.000... Aceita pro-
posta.

60) Salão Comercial 
no Jardim dos Ipês... 
R$ 350.000... Aceita 
proposta.

61) Terreno comercial 
na Rua I... 13x30.. R$ 
300.000.

62) Areá de 45 x 45 
em frente ao futuro 
mercado Atacadão 
Tancredo neves.. 
R$2.000.000.00.

63) Terreno próximo 
ao Diário da Serra na 
Tancredo neves 15 x 
30... R$ 400.000.00.

64) Salão comercial 
de vários tamanhos e 
valores e localidades

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

CRECI 03983-MT

www.facebook.com/jornalds
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