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Diário da Serra

01) Áreas comerciais de vários ta-
manhos no Rodoanel e vários pre-
ços.

02) Chácaras de vários tamanhos, 
localidades e preços.

03) Área próximo de 11.30 Alqué-
res de frente para 
o asfalto a 10 km do centro senti-
do 
deciolândia. 
R$ 1,500.000.

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

05) Chácara no Progresso com 2 
casas de alvenaria, salão de festa, 
com cozinha caipira, represa natu-
ral com água abundante, chiquei-
ros, galinheiros, pastagem, toda 
cercada 2 alqueires, ótima pra la-
zer. R$600.000,00

06) Barracão com casa de residên-
cia nos fundos. R$450.000,00
 
07) Área de 6 Ha no final da aveni-
da brasil sentido 
vila alta, boa 
para condomínio.
R$ 2.500.000.

08) Área Comercial de 15 Ha rodo-
via sentido Tangara x Progresso, 
frente para a o asfalto.
R$ 2.000.000. 

09) Casa recém construída, 
com móveis embutidos etc, na 
melhor localidade do Parque 
das Mansões, 100m da Rua 1. 
R$1.200.000,00 negocia-se.

10) 2 Terrenos juntos de 15x30m 
no Jardim Europa. R$300.000,00 
aceita proposta e veículos.

11) Área de 16 mil metros quadra-
dos a 5km do centro, com córrego 
nos fundos. Poço artesiano cerca-
do, boa pra lazer. R$350.000,00

12)  BARBADA: Chácara a 3km da 
cidade 4.000² toda murada, com 
uma casa mobiliada, 2 suítes com 
moveis de cerejeira, frente grama-
da, porcelanato, cozinha mobilia-
da. R$600.000,00
 
13)  Casa toda em laje, centro, fun-

dos do Shopping e mercado Big 
Master, suíte, 2 quartos, esquina, 
150 m². R$ 450.000,00. Aceita 
negociação.

14) Terrenos juntos de 13x45m 
próximo ao muro do Lions. 
R$450.000,00
  
15) Terreno próximo ao Diário da 
Serra na Tancredo Neves 15 x 30... 
R$400.000.00.

16) Salão comercial de vários ta-
manhos,  valores e localidades.

17) Imóvel de 15x45 no centro co-
mercial.R$850.000.000.

18) Tenho vários salões comer-
ciais a venda pra quem quer ter 
uma renda em aluguel.

19) Sitio de 12 alqueires com duas 
casa sofisticadas, tanques de 
peixes, fundos do rio sepotuba, 
pesqueiro com tablado, curral, 
todo cercado, pastagens, casa de 
caseiro. Aceita-se  casa, terrenos 
, carros no negócio ou uma par-
te agora e o restante a combinar. 
R$700.000.00

20) Salão comercial na avenida 
Tancredo Neves próximo a Doma-
ni.
1.000.000.00 

21) BARBADA - Terreno de 15x50 
próximo ao posto dos caminho-
neiros $65.000.00

22) Área comercial na Avenida 
Brasil, 6.7 Ha boa pra condomínio. 
R$ 2.5000.00.

23) Salão comercial no San Diego 
sem uso com escritório cozinha 
banheiros etc, de frente para ro-
dovia. R$ 350.000.

24) BARBADA - Terrenos comerciais 
de esquina e sob esquina 12x30. 
R$ 150.000.00 

25) Casa toda em laJe com 4 quar-
tos, piscina etc.  R$.1.100.000, acei-
ta soja.

26) BARBADA - conjunto com 4 
casas com acabamento fino na 
vila alta.Rende 5 mil de aluguel. 
R$650.000

Vendo Sobrado
Com 2 suítes, 2 quartos, 4 banheiros, 2 Cozinhas, 2 salas, 4 despensas, 
garagem para 2 Carros, sala de televisão, sala de jogos, pisCina, área 
de lazer Com Churrasqueira, forno a lenha, balCão de granito Com 2 
Cubas, lavanderia e varal reservado, portão eletrôniCo. loCalização, 
fundos do imóvel de frente para o Colégio ipes (rua 16-a). valor r$ 450 mil 
ou r$ 500 mil e pego Casa até r$ 300 mil no negóCio. tratar: (65) 9 9634-2553. (...)

aLUGa-Se SaLaS CoMerCIaIS
alugam-se salas ComerCiais em anexo ao sz studio, inCluso: água, 
energia, internet, telefone, serviço de reCepção, iptu, serviço de 
segurança. situadas na rua arlindo lopes da silva, 1425-W (próximo 
ao ttC). telefones para Contato: (65) 3326-9564 ou (65)9 9909-0533. (16-09)

IMÓVeL CoMerCIaL = eXCeLenTe LoCaLIZaÇÃo
Terreno medindo 450 meTros quadrados, (15m de frenTe por 30m de fundo). Con-
TenTo 1 salão ComerCial, Com sala de esCriTório, banheiro e mais 2 divisões, 
medindo aproximadamenTe 100 meTros quadrados de área ConsTruída. Tem 
Também 1 Casa residenCial em alvenaria na parTe do fundo. loCalizado na área 
CenTral da Cidade, enTre 3 avenidas, rua 16 sob esquina Com a av. ismael José 
do nasCimenTo(1), em frenTe a meCâniCa beTo. exCelenTe para exploração Com-
erCial. esCriTurado, regisTrado e sem nenhuma resTrição. valor r$ 780.000,00. 
TraTar: (65) 9 9987-0925. aCeiTa -se proposTa de Condições de pagamenTo, bem Como, 
aCeiTamos parTe do pagamenTo em veíCulo, gado ou imóvel de menor valor. (02-10)

Vende-Se
ponTo ComerCial (lanChoneTe), loCalizado na av. ismael José do nasCimenTo, Cen-
Tro, Com 10 anos de funCionamenTo. preço a Combinar. TraTar: (65) 9 8402-4702. (10-09)

aLUGa-Se
aparTamenTo no primeiro piso, Com uma suíTe, sala e Cozinha ConJugada, 
lavanderia, água inClusa no aluguel, loCalizada na rua luiza, 1382-s, 
vila porTuguesa. valor r$ 580,00. TraTar: (65) 9 9292-3282 / 9 9961-4272 (13-09)

aLUGa-Se: 
aparTamenTo de 1 quarTo, sala/Cozinha, banheiro, área de serviço, 
varanda, inTerneT fibra ópTiCa, 1 vaga de garagem, espaço Com Chur-
rasqueira. rua 58, Jardim europa. Telefone para ConTaTo: (65) 9 9966-7600 (20-09)

IMÓVEIS

VenHa TrabaLHar ConoSCo
esTamos seleCionando barbeiros. inTeressados enviar CurríCulo para 
o email: salao@szsTudio.Com.br ou pelo whaTsapp (65) 9901-3101. (16-09)

ProCUro
Trabalho Como diarisTa ou mensal, serviços gerais, limpeza. quem se inTeres-
sar, enTrar em ConTaTo Com ivani no Celular  (65) 9 9928-6322 ou 9 9903-1872(filha).

OUTROS


