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

01) Terrenos juntos 
15x30 cada terreno, 
esquina no Parque das 
Mansões.... 650.000.

02) Área em frente 
ao Posto Rodoanel, 
60x234 de esquina; 
750.000.

03) Três terrenos jun-
tos de 15x50 próximo 
a Associação dos 
C a m i n h o n e i r o s . . . 
300.000

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

05) Chácaras de vários 
tamanhos,
localidades e preços.

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

 07) Imóvel próximo 
ao posto Gabriela 
sentido Tangará/Cuia-
bá, 10.000m² com 60 
metros de frente pra 
pista.....350.000

08) Área de 73 Alque-
ires, para soja, à 20km 
do centro. 60.000  por 
alqueire.

09) Chácara no Pro-
gresso com 2 casas 
de alvenaria, salão 
de festa, com coz-
inha caipira, represa 
natural  com água 
abundante, chiquei-
ros, galinheiros, past-
agem, toda cercada 2 
alqueires, ótima pra 
lazer...500.000

10) Terreno no Jardim 
Floriza de 15x45 bem 
localizado...250.000

11) Apartamento no 
Edificio Tangará, 2 
quartos, 1 suíte, 2 
garagem, elevador, 
piscinas,  área de 
lazer, 97m², primeiro 
andar...350.000

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

13) Barracão com casa 
de residência nos fun-
dos... 350.000.

14) Terreno 15x30  no 
Parque das Mansões, 
bem localizado, todo 
murado...350.000

15) Apartamento no 
Edifício Milão, 110m², 
2 quartos, 1 suíte, 
1 vaga... 280.000.
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16) Casa no Parque 
das Mansões toda 
em laje,123m, terreno 
15x45... 500.000

17) Área comercial na 
Av Brasil esquina com 
o Rodoanel, sentido 
Cuiabá/ Campo Novo. 
6 Ha...3.500.000

18) Imóvel no Shangri-
lá,de 15x45 bom para 
kitinetes 150.000

19 ) Terreno de 15x30  
esquina no Parque das 
Mansões, na quadra 
da rua 1, melhor local-
idade do Parque das 
Mansões.. .500.000

20) Casa recém con-
struída, com móveis 
embutidos etc, na 
melhor localidade do 
Parque das Mansões, 
100m da Rua 1 . . . 
1.200.000. negocia-se.

21) Pesqueiro no 
Calcário Sepotuba, 
casa com 3 suite, 
pasto, pomar, curral, 
tablado etc.. 250.000

22) Casa toda em laje, 
esquina, Jardim Floriza  
com garagem para 3 
carros, 3 suítes, 248m², 
sem uso...880.000 

23) Casa em laje no 
Jardim I tá l ia  sem 
uso...300.000 

24) 2 Terrenos juntos 
de 15x30 no Jardim 
Europa...300.000  acei-
ta proposta e aceita 
veículos...

25) Imóvel próximo 
a Prefeitura 12x30 
...80.000

26) Casa em frente a 
Franchini, na rua 5, 
terreno 15x15... 160 mil

27)  Casa na avenida 
Brasil em frente a OAB. 
Boa para escritório de 
advocacia...650.000

28)  Sítio de 25 alque-
ires a 10 km do centro 
pastagem...60.000 por 
alqueires...

29)  Sít io de 11.5 
Alqueires a 8km do 
centro com frente para 
o asfalto...1.100.000.00

30) Área de 16 mil met-
ros quadrados a 5km 
do centro, com córrego 
nos fundos. Poço arte-
siano cercado, boa pra 
lazer ...350.000.

31) BARBADA...Chá-
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cara a 3km da cidade 
4.000² toda murada, 
com uma casa mo-
biliada, 2 suítes com 
moveis de cerejeira, 
f r e n t e  g r a m a d a , 
porcelanato , cozinha 
mobiliada... 450.000.

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... 380.000

33) Terreno de 15x45 
próximo a Havan... 
250.000

34) Terrenos de 15 x 30 
Vila Alta III...170.000.

35)  Terreno de 13x27 
todo murado com 
ótima localização no 
Jardim Itália...95.000.
 
36)  Casa no centro 
em laje esquina...  
450.000...

37)  Prédio comercial 
bem no miolo  da 
cidade, avenida Bra-
sil, lado da sombra... 
5.500.000.

38)  Sítio de 42 alque-
ires 15km sentido 
Campo Novo... 42.000 
por alqueires.

39)  Barbada...Imóvel 
no centro comercial 
de 15x30 com uma 
casa antiga proximo a 
Refrigeraçao Alvora-
da...380.000

40)   Chácaras de 
50x100 a 6km do cen-
tro...100.000... Aceita 
propostas.

41) Terreno de 12x45 
no Califórnia bem lo-
calizado.  150.000.00
42) Imóvel (chácara) 
de 100x170 próximo 
a Linha 12... 380.000.

43) BARBADA - Ter-
reno 30x45 no Monte 
Libano, plano 170 mil.

44) Casa no centro 
próx imo ao Hote l 
Gaúcho...  2 suítes 
grandes, dois quar-
tos, piscina, 280m... 
950.000.00.

45)  Casa no Jardim 
Europa, com terreno 
de 15x45 bem local-
izada... 350.000.

46)  Terreno no Tan-
gará II todo murado 
com portão medindo 
10x20 bem localiza-

do... 70.000
47)  Área com 3 mil 
metros quadrado na 
Linha 12 com asfalto 
na frente e poço ar-
tesiano,  energia etc.  
150 mil... 

48) Barbada 2 ter-
renos juntos de 15x45 
no Jardim Tapirapuã  
p r ó x i m o  a  U n i c , 
boa pra kitinetes... 
350.000

49) Área de 15 alque-
ires com 600 metros 
d e  r i o  S e p o t u b a , 
tanques de peixes, 
casa pra  casei ro , 
pesqueiro, energia, 
p o ç o  a r t e s i a n o , 
energ ia ,  toda  em 
pastagem, área de 
lazer... 700.000

50)  Área comercial  
12.000m² medindo 64 
de frente para a pista 
x 224 de fundos, em 
frente o posto Ro-
doanel... 700.000.

5 1 )  A p a r t a m e n t o 
no Ed. Napolis no 
centro, 140 metros, 
1  vaga ,  su í te  e  2 
quartos etc. 
320.000

52) BARBADA- Casa 
no centro com pisci-
na, cozinha embutida, 
sistema de câmeras, 
ar condicionado, 2 
quartos, suíte. etc. 
300.000

53) BARBADA imóvel 
próximo ao Posto 
Favete Vila Alta,  com 
dois terrenos juntos 
e mais 702 metros 
quadrados.. 750.000.

54) Imóvel de 15x30 
comercial próximo ao 
Parafusos Paulista no 
centro... 500.000

55) Terreos de 15x45 
próximo Lyons ( Antiga 
Horta)... 250.000

56) Terrenos juntos de 
13x45 próximo ao muro 
do Lyon... 450.000.

57)  Imóvel todo mu-
rado nos fundos da 
fábrica de rodos são  
Mateus no tangara II 
10x20....70.000.

58)  Sobradinho com 
5 salas no centro, lage, 
bom para escritorio. 280 
mil.

59)  Chacará próximo 
ao Anel Viário, medindo 
12Mts. com água nos 
fundos...350.000
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ALUGA-SE 
Apartamento NOVO com 
69.42m² no Condomínio 
Califórnia, Rua 21-A, nº 
1517-W, Jardim Itália, 
contendo sala, cozinha, 
2 quartos, banheiro, 

veículos

Oportunidade de Investimento!!!
Franquia do ramo alimentício , #Brasileirinho #Delivery está a venda!!!
Com toda a estrutura e ponto comercial no centro da cidade, clientes 
super satisfeitos. Aberta há 14 meses. Valor abaixo do mercado. Motivo, 
mudança de cidade. Interessados tratar com Marlon (65) 9 9988-7390

 VENDE-SE
Moto Biz 110 I, vermel-
ha, 2016/2016, com 
1.100k rodados. Preço a 
combinar. Tratar: (65) 9 
8405-6103 com Nelson 
(...)

área de serviço, varanda 
e garagem para dois 
carros. Valor: 1 salário 
mínimo. Interessados 
ligar: 9 9945-0145 ou 9 
9946-5696 (...)


