
classificados
compra & venda

CadernoB+

01) Terrenos juntos 
15x30m cada terreno, 
esquina no Parque das 
Mansões. R$650.000,00

04) Áreas comerciais de 
vários tamanhos no Ro-
doanel e vários preços.

03) Chácaras de vários 
tamanhos, localidades e 
preços.

04) Imóvel nos fundos 
do Shopping,  12x35m, 
murado. R$150.000,00

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

06) Área de 73 Alquei-
res, para soja, a 20km do 
centro. R$60.000,00 por 
alqueire.

07) Chácara no Progresso 
com 2 casas de alvenaria, 

salão de festa, com cozi-
nha caipira, represa natu-
ral com água abundante, 
chiqueiros, galinheiros, 
pastagem, toda cercada 
2 alqueires, ótima pra la-
zer. R$500.000,00

08) Apartamento no 
Edifício Tangará, 2 quar-
tos, 1 suíte, 2 garagens, 
elevador, piscinas, área 
de lazer, 97m², primeiro 
andar. R$350.000,00

09) Barracão com casa 
de residência nos fundos. 
R$350.000,00
 
10) Terreno 15x30m  no 
Parque das Mansões, 
bem localizado, todo 
murado. R$350.000,00

11) Área comercial na 
Av Brasil esquina com o 
Rodoanel, sentido Cuia-
bá/ Campo Novo. 6 Ha. 
R$3.500.000,00

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

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

14) Casa recém cons-
truída, com móveis em-
butidos etc, na melhor 
localidade do Parque das 
Mansões, 100m da Rua 1. 
R$1.200.000,00 nego-
cia-se.

15) Pesqueiro no Calcá-
rio Sepotuba, casa com 
3 suites, pasto, pomar, 
curral, tablado, etc. 
R$250.000,00

16) 2 Terrenos juntos de 
15x30m no Jardim Euro-
pa. R$300.000,00 acei-
ta proposta e veículos.

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

18)  Sítio de 11.5 Alquei-
res a 8km do centro, com 
frente para o asfalto. 
R$1.100.000,00

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

20)  BARBADA: Chácara 
a 3km da cidade 4.000² 
toda murada, com uma 
casa mobiliada, 2 suítes 
com moveis de cerejeira, 
frente gramada, porcela-
nato, cozinha mobiliada. 
R$450.000,00

21) Casa na Vila Alta III 
toda em laje com 190m², 
móveis e sistema de 
alarme com câmaras 
de segurança 3 suí-
tes, churrasqueira etc. 
R$380.000,00
 
22)  Casa toda em laje, 
centro, fundos do Sho-
pping e mercado Big 
Master, suíte, 2 quar-
tos, esquina, 150 m². R$ 
450.000,00. Aceita ne-
gociação.
23)  Prédio comercial bem 
no miolo da cidade, ave-
nida Brasil, lado da som-

bra. R$5.500.000,00

24)  Sítio de 42 alquei-
res 15km sentido Campo 
Novo. R$42.000,00 por 
alqueire.

25) Área de 15 alqueires 
com 600 metros de rio 
Sepotuba, tanques de 
peixes, casa pra casei-
ro, pesqueiro, energia, 
poço artesiano, toda em 
pastagem, área de lazer. 
R$700.000,00
 
26) BARBADA: imóvel 
próximo ao Posto Fa-
veti Vila Alta,  com dois 
terrenos juntos e mais 
702 metros quadrados. 
R$750.000,00

27) Imóvel de 15x30m, 
comercial, próximo ao 
Parafusos Paulista no 
centro. R$500.000,00

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

29) Terrenos juntos de 
13x45m próximo ao muro 

do Lions. R$450.000,00
  
30)  Sobradinho com 
5 salas, no centro, laje, 
bom para escritório. 
R$280.000,00

31)  Chácara próximo ao 
Anel Viário, com água nos 
fundos. R$350.000,00

32) BARBADA: 3 imóveis 
juntos, de 15x50m cada 
imóvel, em frente a As-
sociação dos Caminho-
neiros. R$250.000,00

33) MUITO BARATO. 
Casa toda em laje, recém 
construída, com móveis 
embutidos, no Jardim 
Itália. R$500.000,00

34) Salão Comercial 
na Rua I com 400 M² 
bem localizado... R$ 
700.000... Aceita pro-
posta.
35) Salão Comercial no 
Jardim dos Ipês... R$ 
350.000... Aceita pro-
posta.

36) Área de 45 x 45 

em frente ao futu-
ro mercado Ataca-
dão, Tancredo Neves. 
R$2.000.000.00.

37) Terreno próximo ao 
Diário da Serra na Tan-
credo Neves 15 x 30... R$ 
400.000.00.

38) Salão comercial de 
vários tamanhos,  valo-
res e localidades.

39) Terreno 15x40 
no Royal Parque 
R$220.000.

40) Mega barbada.. 
Casa com 4 quartos, edi-
cula, churrasqueira, pró-
ximo ao futuro mercado 
Atacadão e Hotel Mais. 
R$220.000.

41) Casa em alvenaria 
terreno de 15x45 próxi-
mo ao posto Faveti na 
Vila Alta. R$400.000. 
Aceita proposta.

42) Imóvel de 15x45 
no centro comercial.
R$850.000.000.

43) Barbada - Casa no 
Rio Preto bem localiza-
da.  R$ 300.000. Oca-
sião

44) NEGÓCIO DE OCA-
SIÃO - Imóvel na Av. 
Brasil 15x30, casa em 
alvenaria, com piscina, 
churrasqueira, edicu-
la, 2 cozinha com mo-
veis, 1 suite, 3 quartos, 
área de serviço etc. R$ 
450,000. Não aceita 
proposta.

45) Salão comercial na 
rua I sentido rodoanel 
com 2 terrenos juntos e 
medindo 580 m² já alu-
gado por R$4.000. Con-
trato para o tempo que 
quiser.  R$ 650.000.

46) Tenho vários salões 
comerciais a venda pra 
quem quer ter uma ren-
da em aluguel.

47) Sitio antonio conse-
lheiro Beira do Sepotu-
ba.Bom pra peskero. 34 
há pasto, energia, casa 
etc  R$600.000.

ALUGA-SE
Kitinete com quarto e banheiro, sala 
e cozinha conjugada, área de serviço, 
portão eletrônico, livre de água. na rua 
martin célio rosella (34), 188-n, centro. 
tratar: (65) 9 9922-2129 / 9 9224-1111.

ALUGA-SE
apartamento no térreo, com uma suíte, 
sala e cozinha conjugada, lavanderia, 
água inclusa no aluguel, localizada 
na rua luiza nº 1.382-s, vila portuguesa.
va lo r  r $  6 0 0 , 0 0 .  t r ata r :  ( 6 5 )  9 
9 2 9 2 - 3 2 8 2  /  9  9 9 6 1 - 4 2 7 2  ( 1 6 - 0 8 )

VENDE-SE
distribuidor, marca stara, amazone 
maxis 3500 centrifugo, ano 2004, ótimo 
estado. valor r$ 20.000,00. tratar: 
(65) 9 9984-1001/3326-8202 Keila (18-08) 

VENDE-SE
va lt ra  17 8 0,  a n o  2 0 0 4 ,  4 x 4 ,  1 6 0  c v, 
com cabine, ar condicionado, motor 
m Wm co m 5500 horas origina is,  co -
mando hidráulico com retorno para 
qualquer tipo de plantadeira à vác-
uo. valor r$ 70.000,00. tratar: (65) 
9 9984-1001/3326-8202 Keila (18-08)

VENDE-SE
subsolador stara sfil ano 2003, modelo au-
tomático laser asa-cr-dcr 9.9, nove astes, 
ótimo estado. valor r$ 20.000,00. tratar: 
(65) 9 9984-1001/3326-8202 Keila (18-08)

VENDE-SE
plantadora e adubadora, marca john 
deere, ano 2003, modelo 9212 com 11 
linhas espaçamento de 50cm, à vácuo 
e sensor de linha com monitor pm 
400, revisada, ótimo estado de con-
servação. valor r$ 60.000,00. tratar: 
(65) 9 9984-1001/3326-8202 Keila (18-08)

VENDE-SE
s t r a da  W o r K i n g  c e ,  2 0 1 2 / 2 0 1 3 , 
vermelha,flex, ar/direção/alarme, 
cabine estendida. ipva pago. abaixo 
de preço de tabela à negociar. 
tratar: (65) 9 9922-2129 / 9 9224-1111.

projetos para alvará de construção, 
regularização, bombeiros.
cívil e elétrica.
contato: (65) 9 9632-6529 / 9 9804-4709.

VENDE-SE
sobrado em construção, terreno 15x45. planta completa para 
finalização. rua 14, qd. 11 lt.14, parque das mansões, uma quadra 
da escola atec. ótima localização. excelente espaço para 
ampliação. valor r$ 790.000,00 - aceita proposta

 mais informações Whatts (65)9 9974-0956 
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