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Diário da Serra

SALÃO COM AUDITÓRIO À VENDA NO BAIRRO CIDADE ALTA
O imóvel que você procurava! Salão à venda com auditório, sala, sanitários e apar-
tamento superior. 184,50m² de área construída. Terreno com 309,74m². Ideal para 
templo religioso, salão de festa, quitinete, depósito, etc. Apenas R$ 246.000,00. 
Fone: (65) 99932-8844 / (65) 98118-2610 / (65) 99276-9015.

01) Áreas comerciais de vários tama-
nhos no Rodoanel e vários preços.

02) Chácaras de vários tamanhos, lo-
calidades e preços.

03) Área próximo de 11.30 Alquéres 
de frente para o asfalto a 10 km do 
centro sentido 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 cozi-
nha caipira, represa natural com água 
abundante, chiqueiros, galinheiros, 
pastagem, toda cercada 2 alqueires, 
ótima pra lazer. R$600.000,00

06) Barracão com casa de residência 
nos fundos. R$450.000,00
 
08) Área Comercial com água de 19 
Ha rodovia sentido Tangará x Pro-
gresso, frente para a o asfalto.
R$2.000.000. 

09) Casa recém construída, com mó-
veis embutidos etc, na melhor locali-
dade 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 quadrados a 
5km do centro, com córrego nos fun-
dos. Poço artesiano cercado, 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 
móveis de cerejeira, frente grama-
da, porcelanato, cozinha mobiliada. 
R$600.000,00
 
13)  Casa toda em laje, centro, fundos 
do Shopping e mercado Big Master, 
suíte, 2 quartos, esquina, 150 m². R$ 
450.000,00. Aceita negociação.

14) Terrenos juntos de 13x45m próxi-
mo 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 tama-
nhos,  valores e localidades.

17) Imóvel de 15x45 no centro comer-

cial.R$850.000.000.

18) Tenho vários salões comerciais 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 parte agora e o restante a com-
binar. R$700.000.00

20) Salão comercial na avenida 
Tancredo Neves próximo a Domani. 
R$1.000.000.00 

21) BARBADA - Terreno de 15x50 pró-
ximo ao posto dos caminhoneiros 
R$65.000.00

22) Área comercial na Avenida Bra-
sil, 6.6 Ha boa pra condomínio. 
R$2.700.00.

23) Salão comercial no San Diego 
sem uso com escritório cozinha ba-
nheiros etc, de frente para rodovia. 
R$350.000.

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

25) Casa toda em laje com 4 quartos, 
piscina etc.  R$1.100.000, aceita soja.

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

27) Areá de 50 alqueires a 8 km do 
asfalto em pastagem com casa, cur-
ral, barracão, água por gravidade. R$ 
2.000.000, aceita proposta.

28) Areá de 50 alqueires a 5 km da 
cidade cultura para soja, plana. R$ 
120.000 por alqueires. Facilita paga-
mento.

29) Terreno na Vila Alta próximo Ave-
nida Mauá, 15x32. R$300.000.

30) Imóvel comercial no centro com 
casa e escritório, prédio comercial 
com 200 m², terreno de 15x45. R$ 
1.000.000.00.

31) Areá de 62 alqueires para soja, fá-
cil acesso, facilita pagamento. R$600 
sacos de soja por Ha. 

30) Chácara 5 alqueres, 2 casas alve-
naria com curral e água corrente pró-
ximo do asfalto. R$ 1.000.00

Vendo Sobrado
Com 2 suítes, 2 quartos, 4 banheiros, 2 Cozinhas, 2 salas, 4 despensas, ga-
ragem 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$ 380 mil. tratar: (65) 9 9634-2553. (...)

IMÓVEIS

CASA COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, WC, ÁREA COBERTA NO FUNDO, 
TODA MURADA, CERCA ELÉTRICA, PORTÃO ELETRÔNICO, DUAS CÂMERAS HD DE 
VIGILÂNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO BURITIS. VALOR R$ 58.000,00. INTERESSADOS 
LIGAR: (65) 9 9648-9762. ACEITA-SE PROPOSTAS.

VENDE-SE ÁGIO DE CASA


