
classificados
compra & venda

CadernoB+

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

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

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

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

05) Imóvel pró-
ximo ao posto 
Gabriela sentido 
Tangará/Cuiabá, 
10.000m² com 
60 metros de 
frente pra pista. 
R$350.000,00

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

07) Chácara no 
Progresso com 2 
casas de alvena-
ria, salão de festa, 
com cozinha caipi-
ra, represa natural 
com água abun-
dante, chiqueiros, 
galinheiros, pas-
tagem, toda cer-
cada 2 alqueires, 
ótima pra lazer. 
R$500.000,00

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

09) Barracão com 
casa de residên-
cia nos fundos. 
R$350.000,00
 
10) Terreno 
15x30m  no Par-
que das Mansões, 
bem localizado, 
todo murado. 
R$350.000,00

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

12) Imóvel no Shan-
gri-lá, de 15x45m 
bom para quitine-
tes. R$150.000,00
13) Terreno de 
15x30m  esqui-
na no Parque das 

Mansões, na qua-
dra da rua 1, melhor 
localidade do Par-
que das Mansões. 
R$500.000,00
14) Casa recém 
construída, com 
móveis embuti-
dos etc, na melhor 
localidade do Par-
que das Mansões, 
100m da Rua 1. 
R$1.200.000,00 
negocia-se.

15) Pesqueiro no 
Calcário Sepotuba, 
casa com 3 suites, 
pasto, pomar, cur-
ral, tablado, etc. 
R$250.000,00

16) 2 Terrenos jun-
tos de 15x30m no 
Jardim Europa. 
R $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
aceita proposta e 
veículos.

17) Imóvel pró-
ximo a Prefei-
tura 12x30m. 
R$80.000,00

18)  Sítio de 11.5 Al-
queires a 8km do 
centro, com fren-
te para o asfalto. 
R$1.100.000,00
19) Área de 16 mil 
metros quadra-
dos a 5km do cen-
tro, com córrego 
nos fundos. Poço 
artesiano cerca-
do, boa pra lazer. 
R$350.000,00

20)  BARBADA: 
Chácara a 3km 
da cidade 4.000² 
toda murada, com 
uma casa mobilia-
da, 2 suítes com 
moveis de cerejei-
ra, frente grama-
da, porcelanato, 
cozinha mobiliada. 
R$450.000,00

21) 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$380.000,00
 
22)  Casa toda em 
laje, centro, fundos 
do Shopping e mer-
cado Big Master, 
suíte, 2 quartos, es-
quina, 150 m². R$ 
450.000,00. Acei-
ta negociação.
23)  Prédio co-
mercial bem no 
miolo da cidade, 
avenida Brasil, 
lado da sombra. 
R$5.500.000,00

24)  Sítio de 42 al-
queires 15km sen-
tido Campo Novo. 
R$42.000,00 por 

alqueire.

25) Área de 15 al-
queires com 600 
metros de rio Se-
potuba, tanques 
de peixes, casa pra 
caseiro, pesqueiro, 
energia, poço arte-
siano, toda em pas-
tagem, área de la-
zer. R$700.000,00
 
26) BARBADA: 
imóvel próximo ao 
Posto Faveti Vila 
Alta,  com dois 
terrenos juntos 
e mais 702 me-
tros quadrados. 
R$750.000,00

27) Imóvel de 
15x30m, comercial, 
próximo ao Parafu-
sos Paulista no cen-
tro. R$500.000,00

28) Terrenos de 
15x45m próximo 
Lions (antiga Hor-
ta). 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 pró-
ximo ao Anel Vi-
ário, com água 
nos fundos. 
R$350.000,00

32) 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$250.000,00

33) MUITO BARA-
TO. Casa toda em 
laje, recém cons-
truída, com mó-
veis embutidos, 
no Jardim Itália. 
R$500.000,00

34) Salão Co-
mercial na Rua I 
com 400 M² bem 
localizado... R$ 
700.000... Aceita 
proposta.
35) Salão Co-
mercial no Jar-
dim dos Ipês... R$ 
350.000... Aceita 
proposta.

36) Área de 45 x 45 
em frente ao futuro 
mercado Atacadão, 
Tancredo Neves. 
R$2.000.000.00.

37) Terreno pró-
ximo ao Diário da 
Serra na Tancredo 
Neves 15 x 30... R$ 

400.000.00.
38) Salão comer-
cial de vários ta-
manhos,  valores e 
localidades.

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

40) Mega barba-
da.. Casa com 4 
quartos, edicula, 
c h u r r a s q u e i r a , 
próximo ao futuro 
mercado Ataca-
dão e Hotel Mais. 
R$220.000.

41) Casa em alve-
naria terreno de 
15x45 próximo ao 
posto Faveti na Vila 
Alta. R$400.000. 
Aceita proposta.

42) Imóvel de 
15x45 no cen-
tro comercial.
R$850.000.000.
43) Barbada - Casa 
no Rio Preto bem 
localizada.  R$ 
300.000. Ocasião

44) NEGÓCIO DE 
OCASIÃO - Imóvel 
na Av. Brasil 15x30, 
casa em alvenaria, 
com piscina, chur-
rasqueira, edicula, 
2 cozinha com mo-
veis, 1 suite, 3 quar-
tos, área de serviço 
etc. R$ 450,000. 
Não aceita propos-
ta.

45) Salão comer-
cial na rua I senti-
do rodoanel com 
2 terrenos juntos 
e medindo 580 
m² já alugado por 
R$4.000. Contra-
to para o tempo 
que quiser.  R$ 
650.000.

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

47) Sitio antonio 
conselheiro Bei-
ra do Sepotuba.
Bom pra peske-
ro. 34 há pasto, 
energia, casa etc  
R$600.000.

48) Terreno de 
esquina Vila alta, 
bem localizado 
R$250.000,00

49) Imóvel com 
casa de alvenaria 
15x45 proximo ao 
posto favete R$ 
350.000,00

50) Terreno de es-
quina 13x28 no Ta-
rumã proximo a rua 
90 R$ 95.000,00

indicadores
econômicos

editais
& atas

novelas
&diversos

horóscopo
&diversos

AQUI!
ANUNCIE

(65) 3326.6501

diariodaserra.com.br

IMÓVEIS

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

CRECI 03983-MT

www.facebook.com/jornalds

TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUARTA-FEIRA - 17 DE OUTUBRO DE 2018     

Diário da Serra

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$750.000,00 - ACeitA ProPoStA
mAiS informAçõeS WhAttS (65)9 9974-0956 

VENDE-SE
CASA nA VilA AltA Com 3 SuíteS, 
l AVA b o,  S A l A  d e  t V,  SA l A  d e 
eStAr, SAlA de jAntAr, CozinhA, 
ChurrASQueirA Com CozinhA e 
bAnheiro, deSPenSA, lAVAnderiA, 
gArAgem feChAdA PArA 2 CArroS. 
trAtAr: (65) 9 9931-7330 (13-10)

ALUGA-SE
APArtAmento no térreo, Com 
umA Suíte, SAlA e CozinhA Conju-
gAdA, lAVAnderiA, águA inCluSA 
no Aluguel, loCAlizAdA nA ruA 
luizA nº 1.382-S, VilA PortugueSA.
VAlor r$ 550,00. trAtAr: (65) 9 
9292-3282 /  9 9961-4272 (11-10)

VENDE-SE TERRENOS 
loCAlizAdo no jArdim VenezA, 15x30, 
r$ 270.00,00. loCAlizAdo PArQue 
dAS mAnSõeS, 16,5x30, r$ 195.000,00. 
trAtAr: (65) 9 9900-8784 (15-10)

IMÓVEIS


