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>> PARTE INTEGRANTE DO DIÁRIO DA SERRA. NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

02) Terrenos juntos 
15x30 cada terreno, 
esquina no Parque 
d a s  M a n s õ e s . . . . 
650.000.

04) Área em frente 
ao Posto Rodo Anel, 
60x234 de esquina; 
R$ 500.000,00

05) Três terrenos jun-
tos de 15x45 próximo 
a Associação dos 
Caminhoneiros. . . 
300.000

06) Áreas comerciais 
de vários tamanhos 
no Rodoanel e vários 
preços

07)  Chácaras de 
vár ios tamanhos  
localidades e preços.

08) Imóvel nos fundos 
do Shopping,  12x35,-
murado ...150.000

09) Terreno comercial 
na Rua 1, 13x30  próx-
imo a Ford Veículos... 
280.000
 
10) Imóvel próximo ao 
posto Gabriela senti-
do Tangará/Cuiabá, 
10.000 M² com 60 
metros de frente pra 
pista.....350.000

11) Casa toda em laje 
no centro Rua 30, 
286m² com 2 suítes, 
móveis, 5 ar condicio-
nado, piscina térmica 
com cascata, área de 
serviço Etc. 760.000.

12) Área de 73 Alque-
ires, para Soja, à 
20km do centro. R$ 
55.000  por alqueire.

1 3 )  C h á c a r a  n o 
Progresso com 2 
casas de alvenaria, 
salão de festa, com 
coz inha  ca ip i ra , 
represa natural com 
água abundante, 
chiqueiros, gali-
nheiros,pastagem 
t o d a  c e r c a d a  2 
alqueires, ótima pra 
lazer...500.000

14) Terreno no Jardim 
Floriza 15x30  bem 
localizado ..230.000
15) Terreno no Jardim 
Floriza de 15x45 bem 
localizado...270.000

16) Imóvel de 15x45 
no Floriza...270.000

ImóvEIs à vENdA - (65) 99987-5151
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17) Apartamento no 
Edificio Tangará, 2 
quartos, 1 suíte, 2 
garagem, elevador, 
piscinas, área de 
lazer, 97m², primeiro 
andar...350.000

18) Aviários, Imó-
vel com 10 alqueires 
com 2 aviários em fun-
cionamento...1.000.00

19) Barracão com 
casa de resídencia 
nos fundos... 300.000.

20) Salão Comercial 
com uma casa nos 
fundos já alugada, 
rende 2 mil de alu-
guél...280.000.

21) Terreno 15x30  no 
Parque das Mansões, 
bem localizado, todo 
murado...300.000

22) Apartamento no 
Edifício Milão, 110m², 
2 quartos, 1 suite, 1 
vaga... 280.000.

23) Terrenos  de vários 
tamanhos e pre ços 
próximo a Unic...
24) Área Comer cial 
próximo ao pos to 
Rodoanel, bem lo-
calizada, 60x2 24... 
500.000.

25) Casa no Parque 
das Mansões toda 
em laje,123m, terreno 
15x45... 450.000

26) Terreno fundos 
do Shopping ,12x30 
...170.000

27) BARBADA- Casa 
toda em laje com 2 
suíte grande com 
hidro 310 metros 
de área construída, 
edícula nos fundo, 4 
banheiros, 2 terrenos 
de 15x30 juntos, 
30x30 próximo ao 
Big Master da Av. 
Brasil...650.000

28) Área comercial na 
Av Brasil esquina com 
o Rodoanel, sentido 
Cuiabá/ Campo Novo.
6 Ha...3.000.000

29) Imóvel no Shangri-
la,de 15x45 bom para 
kitinetes ...170.00

30 ) Terreno de 15x30  
esquina no Parque 
das Mansões, na 
quadra da rua 1, 
melhor localidade do 
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Parque das Mansões.. 
.500.000

31) Casa recém con-
struída com móveis 
embutidos etc, na 
melhor localidade do 
Parque das Mansões, 
100m da Rua 1.. . 
1.200.000.00, nego-
cia-se.

32) Pesqueiro no 
Calcário Sepotuba, 
casa com 3 suite, 
pasto, pomar, curral, 
tablado etc.. 220.000

33) Casa toda em laje 
Jardim Floriza  com 
garagem para 3 car-
ros, 3 suítes, 248m², 
sem uso...800.000 

34) Casa no Jardim 
Floriza , sem uso, 
laje, 3 suites, vaga 
para 3 carros, 258 
m²...840.000

35) Casa no 
Floriza, sem uso, laje, 
273 m², 3 suítes, 2 
vagas na 
garagem..880.000

36) Casa no
Floriza, sem uso, 
laje, 230m², 3 suites, 
2  vagas  na  gar -
agem...700.000

38) Casa em laje no 
Jardim Itália sem 
uso...300.000 

39) Casa em laje no 
Jardim Itália sem 
uso...320.000

40)Terrenos juntos 
de 16x30 no Jardim 
Europa . . . 300 .000  
aceita p’roposta e 
aceita veiculos...
41) Imovel próximo 
a Prefeitura 12x30 
...90.000

43) Terreno na vila alta 
de 15x45. R$250.000..
Aceita proposta.

45) Casa no parque 
das Manssoes...
R$ 450.000
46) Casa em frente 
a franquina na rua 5 
terreno 15x15...
R$ 160 mil..

47)  Casa na avenida 
Brasil em frente a 
OAB.Boa para es-
critório de advoca-
cia...R$ 650.000

49)  Sitio de 25 alque-

ires a 10 km do centro 
pastagem...60.000 
por alqueires...

50)  Sitio de 11.5 
A lquei res  a  8km 
d o  c e n t r o  c o m 
frente para o asfal-
to...1.100.000.00

51)  BARBADA...Cha-
cara de 6 alqueires a 
15km do centro de 
frente para a pista, 
p o ç o  a r t e s i a n o , 
casa em alvenaria, 
cercada, próximo ao 
rio sepotuba, terras 
mistas, excelente 
localidade, sentido 
dec io lând ia . .  R$ 
380.000...

52)  (4) -Casas no 
jardim Itália sem uso 
toda em lage a partir 
de R$ 280.000...

53) Casas no Jardim 
Floriza  de vários 
preços e localidades, 
a partir de R$700.000... 

54) Area  de 16 mil 
metros quadrados a 
5km do centro, com 
corrego nos fundos. 
Poço art eziano cer-
cado, bo a pra lazer 
...R$350.000.

55) BARA BADA...
Chacara a 3km da 
cidade 4 .000² toda 
murada, com uma 
casa mob ilhada, 2 
suítes c om moveis 
de cerej eira, frente 
gramada, porcelanato 
, cozinha mobilhada , 
R$ 400.000

56) Casa na vila alta 
III toda em lage com 
190 M² m oveis e 
sistema de alarme 
com câma ras de 
seguranç a 3 suítes, 
churrasq ueira etc .. 
R$380.000

57) Terreno de 15x45 
próximo a Havan... 
R$ 200.000

58) Terrenos de 15 x 
30 vila alta III...
R$ 150.000.

59) Casa ao lado do 
cartorio do Tuim 
centro..R$ 220.000

60)  Terreno de 13x27 
todo mur ado com 
otina localização no 
Jardim Itália.
R$ 100.000.

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
TERÇA-FEIRA - 28 DE MARÇO DE 2017

VENDE-SE: Apartamento “COBERTURA DUPLEX” no Edifício Saint Riom, 
nunca habitada, medindo 195,79 m2 de área privada do Apartamento, 32,40 
m2 de Garagem privativa e 4,48 m2 de Depósito, totalizando 232,65 m2, 
localiza do à Rua Y nº 200, Bairro Consil, ótima localização, uma quadra 
da Av. d o CPA, próximo ao Banco Safra, região nobre de Cuiabá. Valor 
R$ 1.300.000,00 – aceita-se como parte de pagamento imóvel de menor valor 
em Tangará da Serra-MT. Fone: 3326-2332 / 99634-5071.

VENDE-SE: Apartamento com 54,16 m² de área privativa “Residencial 
Torres de Madri” incluindo 01 vaga de garagem; 02 Quartos sendo 01 
suíte, 01 Sala de star/jantar, 01 Cozinha, 01 banheiro social, 01 sacada, 
01 circulação,   nunca habitado, na parte comum possui Churrasqueira, 
Piscina adulto, Piscina infantil, Playground, Salão de festas, Recepção, 
Portaria 24H, garagem coberta. Valor R$ 210.000,00 – aceita-se como 
parte de pagamento imóvel de menor valor em Tangará da Serra-MT ou 
carro no negócio. Fone: 3326-2332 / 99634-5071.


