
classificados
compra & venda

CadernoB+

01) Áreas comer-
ciais de vários 
tamanhos no Ro-
doanel e vários 
preços.

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

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

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

05) 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

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

08) 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

09) 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.

10) 2 Terrenos jun-
tos de 15x30m no 
Jardim Europa. 
R $ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 

aceita proposta e 
veículos.

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

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

13) 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

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

15) Aluga-se 2 sa-
las comerciais sem 
uso na avenida 
maua próximo ao 
posto  favete
 
16)  Casa toda em 
laje, centro, fundos 
do Shopping e mer-
cado Big Master, 
suíte, 2 quartos, 
esquina, 150 m². 
R$ 450.000,00. 
Aceita negociação.

17)  Prédio co-
mercial bem no 
miolo da cidade, 
avenida Brasil, 
lado da sombra. 
R$5.500.000,00

18) Área de 15 al-
queires com 600 
metros de rio Se-
potuba, tanques 
de peixes, casa 
pra caseiro, pes-
queiro, energia, 
poço artesiano, 
toda em pasta-
gem, área de lazer. 
R$700.000,00

19) BARBADA: 
imóvel próximo ao 
Posto Faveti Vila 
Alta,  com dois 
terrenos juntos 

e mais 702 me-
tros quadrados. 
R$750.000,00

20) Imóvel de 
15x30m, comer-
cial, próximo ao 
Parafusos Pau-
lista no centro. 
R$500.000,00

21) Terrenos de 
15x45m próxi-
mo Lions (an-
tiga Horta). 
R$250.000,00

22) Terrenos jun-
tos de 13x45m 
próximo ao 
muro do Lions. 
R$450.000,00
  
23)  Sobradinho 
com 5 salas, no 
centro, laje, bom 
para escritório. 
R$280.000,00

24)  Chácara pró-
ximo ao Anel Vi-
ário, com água 
nos fundos. 
R$350.000,00

25) BARBADA: 3 
imóveis juntos, 
de 15x50m cada 
imóvel, em frente 
a Associação dos 
Ca m i n h o n e i ros . 
R$250.000,00

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

27) Salão Co-
mercial na Rua 
I com 400 M² 
bem localizado... 
R$700.000... Acei-
ta proposta.

28) Salão Co-
mercial no Jar-
dim dos Ipês... 
R$350.000... Acei-
ta proposta.

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

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

R$400.000.00.

31) Salão comercial 
de vários tama-
nhos,  valores e lo-
calidades.

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

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

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

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

36) Imóvel com 
casa de alvena-
ria 15x45 proximo 
ao posto favete 
R$350.000,00

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

38) Terreno no 
Royal parque 
15x40. R$ 220.000

39) Sitio de 12 al-
queires com duas 
casa sofisticadas, 
tanques de peixes, 
fundos do rio se-
potuba, pesqueiro 
com tablado, cur-
ral, todo cercado, 
pastagens, casa 
de caseiro. Aceita-
se  casa, terrenos 
, carros no negó-
cio ou uma parte 
agora e o restan-
te a combinar. 
R$700.000.00

40) Sobra-
do na Avenida 
Mauá, esquina  
R$850.000.00. 
Aceita proposta. 

41) Salão comer-
cial na avenida 
Tancredo Neves 
próximo a Domani.
1.000.000.00

indicadores
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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
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Diário da Serra

ALUGA-SE
ApArtAmento no ed. GenovA I I, ruA décIo BurAllI, 405-e, centro, 
tAnGArá dA SerrA, Sendo 1 Suíte, 2 quArtoS, BAnheIro SocIAl, SAlA, 
cozInhA, lAvAnderIA, 1 vAGA nA GArAGem, pIScInA, churrASqueIrA, 
porteIro, GuArdA noturno e câmerA de SeGurAnçA. 
TrATAr: (65) 3326-5103 / 9 9921-2050 / 9 9931-5333. (26-04)

IMÓVEIS

VENDE-SE

vendo ImÓvel SItuAdo nA ruA BenedIto pereIrA de olIveIrA, 588-W, 
centro, prÓXImo A pAdArIA Art pÃo, terreno 675 m2, áreA conStruídA: 
420m2, todA em lAJe, Sendo umA reSIdÊncIA e duAS SAlAS comercIAIS. 
vAlor r$ 1.700.000,00. CONTATO: (65) 9 9948-3344.


