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Imóveis
Compra
e Venda

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO: SAID SALOMÃO
- A partir de R$ 100 mil casa
e terreno Realize o sonho da
casa própria na modalidade
aquisição e Construção
Casas modernas com Telha
de Cimento, portas de madeira em almofada e Manta
térmica. Construímos sua
casa a parti de 48 m2. com 2
quartos, sala, cozinha, Área
de serviço, WC social, Forro
PVC. RENDA BRUTA a partir
de R$ 1.700,00 AGENDE
UMA SIMULAÇÃO; USE SEU
FGTS; AVALIAÇÃO SUJEITA
À APROVAÇÃO; FINANCIAMENTO CAIXA. Entre em
contato conosco. whatsapp
e ligações Contatos 991134251 / 99121-1878
AEROPORTO

Vende-se ou troca-se casa.
Apta a financiamento.Tratar:
(95)99903-8609 Cód.901925
Qui
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e financio casa com ótima localização de frente p/ sombra
contendo: sala, cozinha, WC
social, suíte, dois quarto,
toda avarandada deposito,
área de serviço, garagem
p/ quatro carros, forrada,
cerâmica, murada, próximo
de tudo Vl: 300 mil Fone:
991697134 / 981139745 /
991211878/ 981126862.

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
duas casas em um só terreno com titulo definitivo
de frente para Avenida a
300m do shopping pátio
Roraima uma com sala, cozinha, WC social, uma suíte,
dois quartos, depósito, e
área de serviço à outra com
sala, cozinha, uma suíte,
um quarto, varanda, área de
serviço, ambas na cerâmica,
forradas e muradas, asfalto,
esgoto e meio fio valor:
295 mil. Fone: 991697134
/ 981139745 / 991211878/
981126862.
ALVORADA

Vende-se casa com 4 quartos,
murada, área de serviço,
cerca elétrica. R$ 200.00,00.
Tratar: (95)99148-5225
Cód.909349 Qui
Vende-se casa com 4 suítes,
cozinha americana, varanda. R$ 300.000,00.Tratar:
(95)99148-5225 Cód.909348
Qui
Vende-se casa com 3 quartos,
sendo 1 suíte, sala, cozinha,
área, murada, gradeada, cerca
eletrica. R$ 95.000,00.Tratar:
(95)99156-4305 (95)991385801 Cód.909264 Qua
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio casa nova com 82
m² à 80m da av. Ataíde teive
contendo: sala, cozinha, WC
social, uma suíte, dois quartos, área de serviço, telha
de cimento, forro de gesso,
no blindex, porcelanato,
murada com portão eletrônico, cerca elétrica. Valor:

220 MIL. fone: 91697134
x 81139745 x91211878 x
811268
APARECIDA

Vende-se casa com 4 quartos, sendo 2 suítes, sala,
cozinha, wc social, varanda,
churrasqueira + edicula. R$
390.000,00.Tratar: (95)984119623 Cód.907248 Qua
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/RR PF) Vende casa
nova, bairro aparecida,a 200
metros da villeroy Rua que
da acesso a cathedral e Garden shopping, contrutora de
renomada em boa vista, com
aproximadamente 400 imóveis construidos, pronta entrega, com 03 suítes, lavabo,
sendo uma com closet, wc
social, ampla sala, janela em
,blindex, piso porcelanato,
churrasqueira, piscina de
concreto, wc social externo,
área de lazer, jardim ao redor
da casa, portão eletronico,
cerca elétrica, telha de barro,
4 vagas garagem, sendo
02 cobertas, tendo como
plano de pagamento á vista
r$ 950.000,00, ou 20% de
sinal e restantefinanciado,
aceita imóvel de menor valor, garantia de 05 anos-eds
construções. tratar na rua
manoel dias de almeida nº
672, 31 de março, por trás do
goiana expresso da capitão
júlio mbezerra. telefone:
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
Cid-Escritórioimobiliário
(Creci 4339 18ªRegião – AM/
RR PF) Vende casa nova,

próximo à avenida Presidente dutra, entrega em 2
meses, financiamento direto, ou financiamento pelo
sistema financeiro, com 3
quartos, sendo 2 suítes,
wc social, sala retangular,
varanda, piso porcelanato,
janelas e portas em blindex,
forrada na laje, gesso acartonado, cozinha americana,
quintal, portão eletrônico, 2
vagas de garagem. Valor R$
450.000,00.Fotos whatsapp
: (99114-1955). Tratar na
rua Manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiano expresso da capitão Júlio bezer 99/991171606/981147680 Escritório(095) 3224-4070
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende casa próximo a praça
da aparecida e presidente
dutra, com 03 quartos, wc
social, sala, cozinha, quintal, ampla varanda, ponto
comercial na frente da casa,
4 vagas garagem, metragem
do terreno 17x30 metros.
valor r$ 190.000,00. tratar no
cid escritório imobiliário, rua
manoel dias de almeida 672,
31 de março. contatos 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa, oportunidade única,
próximo ao posto jumbo
da rua santos dumont, e
capitão júlio bezerra, localizada na rua macuxí,
excelente para clínica em
geral, escritório comercial,
advocacia e residencia, com

3 quartos, sendo 2 suítes,
parte forrada em pvc, toda
na cerâmica, sala de estar,
área de serviço e cozinha, 4
vagas garagem, lado sombra, varanda, amplo quintal,
terreno medindo 12x30 metros, imóvel necessitando
de uma reforma, valor r$
250.000,00 fotos do imóvel
pelo whatsapp (95)991141955. tratar no cid escritório imobiliário, rua manoel
dias de almeida 672, 31 de
março. fone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
APARECIDA, localizada naRua Gonçalves Dias, composta por:por 02 quartos,
sendo 01 suíte máster, banheiro social, ampla sala,
cozinha americana, lavanderia e garagem. Em um
terreno de 15x30m² ou seja
450m², área construída de
138m².R$ 490.000,00.Apta
a financiamento.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF
– 18º AM/RR vendo casa
contendo: sala, cozinha,
uma suíte, doisquartos, WC
social, área de serviço, varanda, garagem, forrada,
na cerâmica, murada, casa
com terreno medindo 15x30
registrado no cartório de
imóveis ótimo local. Obs.
não financia.Valor: 350 mil
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁ-

RIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO: APARECIDA Casa
de dois pisos cobertura
com greomembrana e telhas
de barro. Terreno 12x55m
escriturado e registrado em
cartório. Área construída de
aproximadamente 340 m2,
sendo primeiro piso com
ampla varanda, garagem
para três carros, área de
serviço aberta. Muro alto
com cerca elétrica de seis
fios. Portão e porteiro eletrônico. R$ 700 mil Entre em
contato conosco. whatsapp
e ligações Contatos 991134251 / 99121-1878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF – 18º
AM/RR vendo casa com
terreno medindo 15x30 contendo: sala, cozinha, uma
suíte, um quarto, WC social,
área de serviço, varanda, garagem, forrada, na cerâmica,
murada, ótimo local. Obs.
não financia. Valor: 240 mil
fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF – 18º
AM/RRvendo casa com um
terreno titulado e registrado no cartório de imóveis
medido 625 m² com sala,
cozinha, Três quartos sendo
uma suíte, WC social, área
de serviço, forrada, cerâmica, murada. Valor: 310 mil.
Obs. Esse imóvel é estilo
antigo porem, com ótima
localização.Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
ARACELIS

Vende-se casa com 2 quartos, sala, cozinha, area com

churrasqueira e ponto comercial.Tratar: (95)98101-0332
(95)99128-8782 Cód.901594
Qui
ASA BRANCA

Vende-se casa com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área +
apartamento. R$ 115.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 7 - 9 5 5 9
(95)99138-4785 Cód.909360
Qui
Vende-se ou troca-se Vila com
7 apartamentos, documentada. Tratar: (95)98115-0250
Cód.851109 Qui
Vende-se casa 8 cômodos.
R$ 150.000,00. Aceita-se
proposta.Tratar: (95)991464403 Cód.908549 Qui
Vende-se casa com 3 quartos, sendo 1 suíte, murada,
forrada, gradeada, cerâmica
+ 3 apartamentos. R$ R$
250.000,00. Aceita-se proposta.Tratar: (95)99119-3727
Cód.908519 Qua
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO- CRECI 4025 PF AM/RR
Vende-se uma Casa Usada
com 60 m², contendo: 02
quartos, sala, cozinha, wc
social, piso no cimento,
sem forro, terreno medindo
15x40 localizada no Bairro
Asa Branca. Valor R$ 110
MIL. Somente avista. Contatos: 99121-1878/ 98126-2017/
99142-0202.
BAIRRO DOS ESTADOS

Vende-se Casa de esquina,
murada, garagem, sala, 3
quartos, cozinha, wc, piscina. R$ 280.000,00 Tratar:
(95)99162-0101 Cód.888742
Qui
CID - ESCRITÓRIO IMOBI-

LIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
casa Bairro Dos Estados
na rua Paraná, 272, sem
financiamento, somente á
vista, com 2 quartos, wc
social, sala, área de serviço
e cozinha, piso cerâmica,
forrada, varanda, amplo jardim, com toda infraestrutura, como luz, água, esgoto,
energia, colégios, supermercado, farmácia, metragem de 15,50x25 metros,
num total de 387,50 m2,
área residencial, documentada. Valor:R$160.000,00,
fotoswhatsapp (991141955). Tratar na rua Manoel
dias de almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (creci 4339 18ª região-am/rr pf) vende, oportu8nidade única, ponto comercial
e residencia, localizado na
avenida brigadeiro eduardo
gomes, nas proximidades do
parque anauá, com dois pisos, necessitando de reforma, terreno correspondente
com a rua pará, excelentes
vagas de garagem, andar
superior, com 03 quartos,
suite, no térreo ampla área,
salão pela avenida e fundos
com 4 salas, wc social, quando da reforma terá retorno
garantido de mais de r$
6.000,00 de aluguel. valor
r$ 330.000,00, tratar no cid
escritório imobiliário, rua
manoel dias de almeida 672,
31 de março. 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)

02 FOLHABV
3224-4070.ref
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF 18º REGIÃO AM\RRVende-se casa
usada contendo 04 quartos
sendo 02 suítes, sala, cozinha, na laje murada, de
esquina, terreno medindo
26x22.Localizada na Rua
Pará no Bairro dos Estados.
Valor R$ 380 MIL. Contatos:
99121-1878\ 3623-2433.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF 18º
REGIÃO AM\RRVende-se
casa usada contendo 02
quartos, wc social, sala,
cozinha e contém ainda mais
02 quartos no fundo. Terreno
murado com 16x30. Possui
título definitivo. Localizada
na Rua Amapá no Bairro
dos Estados. Valor R$ 180
mil. Contatos: 99121-1878\
3623-2433
BELA VISTA

Vende-se casa com 3 quartos,
2 wc, sala, cozinha, forrada,
cerãmica, varanda, murada,
cerca e portão eletrônico. R$
135.000,00.Tratar: (95)991644964 Cód.909260 Qua
BURITIS

Vende-se casa com 3 suítes,
na laje em fase de acabamento + 4 apartamentos. R$
158.000,00.Tratar: (95)991193727 Cód.909176 Qua
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa bairro buritis, 3/4 quartos – sendo 01 suite, wc social, forro em tabique, piso
ceramica, gabinete, parede
emassada, área de serviço,
ampla cozinha, sala de jantar
e estar, garagem pra 4 carros, varanda em l, portão eletronico de aluminio, terreno
medindo 13,20x30. valor r$
300.000,00 fone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Vende-se
uma casa localizada na Rua
Antonio Marques,N°146,sendo 01 suíte,01 sala,01 cozinha,01 área na lateral, toda
gradeada,somente suíte forrada,piso queimado,telhado
brasilit, valor R$ 180.000,00.
cod.951. Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
Vende-se um terreno com 02
suítes/ kitnetes independentes com área de serviço com
acabamento em cerâmica,
forro em pvc. valor r$ 175 mil
somente avista, localizado
no bairro buritis. contato:
99121-1878/ 98126-2017/
99169-7134 / 98113-9745.
CAÇARI

Vende-se casa 3 suítes, quarto, sala, cozinha, wc, forrada,
piscina e sauna, garagem, murada, cerâmica.R$450.000.00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 5 - 4 2 9 1
Cód.902893 Qui
Vende-se ou financia-se Casa
com 4 quartos, 4 salas, copa,
cozinha, 2 wc, área de serviço, cerâmica, murada, terreno med 15x40 m².Tratar:
(95)98121-8358 (95)991273972 Cód.765098 Qui
Vende-se casa em construção. R$ 500.000.00.Tratar:
(95)98129-9230 (95)981121455 Cód.902531 Qua
Vende-se Casa na laje, terreno med. 600m2, no Park
Caçari. R$ 530.000,00. Tratar:
(95)98129-9230 Cód.901556
Qua
Cid -Escritórioimobiliário
(Creci 4339 18ª Região – AM/
RR PF) Vende casa bairro

Caçari, motivo viagem, sem
financiamento, aceitamos
veículo, terreno medindo18x35,75 metros, área
de 643 m2, com 3 suítes,
sendo uma suíte na edícula, wc social, forrada, boa
parte em laje, sala de estar
e jantar, piso em cerâmica,
piscina, área gourmet, sauna
e banheira de hidromassagem na suíte principal,
portão eletrônico valor :
R$ 490.000,00. Fotos whatsapp:(99114-1955). Tratar
na rua Manoel Dias de
Almeida 672, 31 de março, por trás do Goiano Expresso da Capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
apartamento térreo e 1º
andar, novo pronta entrega,
oportunidade única, apto
para financiar, a 100 metros
da avenida luiz canuto chaves, e sete quadras da cathedral garden shopping, com
2 quartos, sendo 1 suíte, wc
social, cozinha americana,
área serviço, piso porcelanato, varanda, garagem,
condomínio fechado com
apenas 6 apartamentos,
total privacidade. valor r$
230.000,00 financiado. fotos
do imóvel pelo whatsapp
(95)99114-1955. tratar no cid
escritório imobiliário, rua
manoel dias de almeida 672,
31 de março. 99114-1955/
escritório (095) 3224-4070.
ref. c355
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/RR PF) Vende casa
nova, caçarí, imperdível,
04 quartos, suite, closset,
gabinete, wc social, todos
com móveis projetados, piso
ceramica e porcelanato na
varanda, sala de estar, sala
de jantar, dependencia de
empregada com wc, ampla
cozinha e área de serviço,
70% de varanda da área
coberta toda em telha de
barro, área de lazer, jardim, uma edícula com despensa, wc, ambiente para
refeição e café da manhã,
churrasqueira, piscina, 05
vagas garagem, projetada
para construção de andar
superior, pronta entrega,
aceita fi nanciamento valor
680.000,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa nova, 1ª habitação,
apta para financiar, bairro
caçari, 3 quartos, sendo 02
suites, uma com closete, revestidas em porcelanato, wc
social, piso em porcelanato,
janelas em blindex, forrada
em gesso, telha de cimento,
ampla varanda. 04 vagas
garagem,portão eletronico,
vista para um bosque (área
verde), moradia privilegiada,
opção para construçaõ de
piscina. valor r$ 490.000,00
tratar: 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende 02 apartamntos térreos
conjugados de um e dois
quartos, wc social, todos
com sala, piso ceramica,
forro laje, telha de barro,
área de serviço, cozinha,
terreno medindo 15x40, com
30 metros livre para posterior construção na parte
da frente, portão eletronico,
apto para fi nanciamento.
valor r$ 320.000,00, preço
a vista a combinar. tratar:
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.

CLASSIFOLHA

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018
ref
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ)Vende-se uma
casa localizada na Rua Maria
Alves da Cunha,N 398,sendo composta por sala de
estar,sala de jantar,cozinha
americana,quarto suítes,espaço gourmet,garagem para
3 carros,piso porcelanato,
blindex e forro de gesso,portão eletrônico,2 áreas de serviço,com área construída de
275 M²,valor R$ 480.000,00 .
cod.809. Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende casa
no CAÇARI, localizada na
Rua José Gonçalves Tajuja,
composta por 02 quartos,
sendo 01 suíte, banheiro
social, sala, cozinha e garagem, com 75m² de área
construída em um terreno
medindo 12,50 X 26,05 com
325,62,00m² de área total.
R$ 320.000,00.Creci 324/PJ
18ªRegião Tel.: 98119 3839,
99132 1280, 8114 5230 ou
3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende casa
no CAÇARI, localizada na
RuaUitizeiro, esquina com a
Rua Dr. Hugo Mallet, nº 302,
composta por 04 amplas
suítes, sendo 03 suítes com
closet, home theater, banheiro social, lavabo, sala de
estar, sala de jantar, cozinha,
área de serviço, despensa,
espaço gourmet (bar, churrasqueira, varanda); piscina
adulto e infantil, garagem
para 04 carros, possui móveis planejados em excelente padrão. Com 684,57m²
de área construída em um
terreno com 887,50m² de
área total. R$ 2.900.000,00.
Apta a financiamento.Creci
324/PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
CAÇARI, localizada naRua
Rio Juruá, 119, sendo Térreocomposto por: sala de
estar, cozinha, banheiro
social, 2 quartos, área de
serviço, varanda, área de
lazer, piscina egaragem para
02 carros; 1º Andar: 02 suítes uma com closet e outra
com varanda; 2º Andar:
com sala para som e TV,
banheiro social, com a área
construída de 432,06m², em
um terreno com área total
de 512,50m².R$ 980.000,00.
Apta a financiamento.Creci
324/PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
CAÇARI, localizada naRua
Da Jaqueira, 666, composta
por:03 suítes máster, sala
com 03 ambientes, cozinha
com móveis planejados,
ampla varanda, mezanino,
solarium, espaço gourmet,
piscina egaragem para 02
carros. Terreno com 648m²
de área total. R$ 690.000,00.
Apta a financiamento.Creci
324/PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
CAÇARI, localizada naRua
do Jambeiro, 53, composta
por: 01 suíte com closet,
02 quartos, 03 banheiros
sociais, hall, sala de estar, sala de jantar, cozinha,
varanda, garagem e área
de serviço. O imóvel tem
195,72m² de área construída. Terreno medindo 15m
x 40m, ou seja, 600m² de
área total.R$ 820.000,00.
Apta a financiamento.Creci
324/PJ 18ªRegião Tel.:98119

3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RRVendo e
financio casa toda na laje
com 326 m² de construção
contendo: sala de estar,
sala de jantar, sala de TV,
cozinha, uma suíte máster
com closet, uma suíte simples, um quarto com closet,
área de serviço, escritório,
depósito, lavabo, área de
laser, churrasqueira, piscina, edícula com uma suíte,
toda no porcelanato, blindex, portão eletrônico, cerca
elétrica, interfone, câmera
de segurança valor: 950 mil.
fone: 991697134 x 981139745
x991211878 x 981126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende um imóvel na Rua
Adalberto Bezerra de Menezes nº778 Bairro Caçarí, de
alto padrão, dupléx com3
suítes com sacada, sala de
jantar, sala de estar, cozinha, brinquedoteca, móveis
projetados, em todos os
ambientes, área de serviço, dispensa, dependência
de empregada, depósito,
piscina aquecida, poço artesiano, jardim, garagem,
portão eletrônico e cerca
elétrica, Aproximadamente
417,55m² de área construída
e terreno medindo 600,00m²,
excelente localização . Valor: R$1.650.000,00. Apta a
financiamento Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende uma residência
com ótima localização, no
Park Caçarí, Na Rua Tenente Raimundo Alexandre
Silva, com 3 suítes, 2 salas,
cozinha, área de serviço,
lavabo, varanda, área de
serviço, área de lazer com
piscina, área gourmet, canil, garagem para 2 carros,
moveis projetados em todos os ambientes,blindéx,
sistema de câmeras, dependência de empregada,
portão eletrônico, cerca
elétrica, aproximadamente
288,00m² de área construída.
Terreno medindo 600,00m²
Valor: R$790.000,00. Apta a
financiamento, Visite nosso
site:www.rlimob.com.br ou
pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma residência com
ótima localização, no Caçarí, na Rua Capitão Castro
Mendes, casa de 2 pisos,
contendo 4 suítes, sala, sala
de tv, cozinha, wc social,
escritório, lavabo, piscina,
área externa, jardim, espaço
gourmet, garagem para 3
carros, aproximadamente
552,74m² de área construída.
Terreno medindo 887,50m²
Valor: R$1.500.000,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende 01 apartamento de
nº303 no Edifício São Luiz
Conjunto Monte Roraima
Bairro Caçarí, contendo
sala, cozinha, 2 quartos,
área de serviço, garagem,
aproximadamente 78,00m²
de área construída. Valor:
R$135.000,00. Nao apto a
financiamentoVisite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/99121-4503/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
CAIMBÉ

Vende-se casa com 2 quartos,

sala, cozinha, área de serviço,
murada. RT$ 180.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 1 2 2 - 1 2 7 9
(95)99142-1586 Cód.909309
Qui
Vende-se Casa com 3 quartos,
sendo 2 suítes, garagem, murada e forrada b+ kit net. R$
120.000,00.Tratar: (95)991537899 Cód.901043 Qua
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302JVende se casa no caimbé 3 quartos sendo uma
suíte sala, cozinha, área de
serviço, garagem, portão
eletrônico,cercaelétrica.
No valor de R$ 150.000,00
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CAPITAL IMÓVEIS CRECI 302J Vende-se casa no
Caimbé 2 quartos, 2 suítes,
sendo uma com armários
embutidos, painel para TV,
sala de visita, sala de jantar,
cozinha com armários,wc
social área de serviço, dispensa, canil, lustres decorativos, garagem, portão
eletrônico, cerca elétrica.
Valor de R$ 220.000,00.
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RRVendo casa
com sala, cozinha, três quartos sendo duas suítes, WC
social, varanda, garagem p/
três carros, forrada, cerâmica, murada, área de serviço.
Valo: 260 mil. Obs.a casa
precisa de reforma e não
financia. Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
CALUNGÁ

Ve n d e - s e c a s a . Tr a t a r :
(95)99156-6343 Cód.903754
Qui
vende-se casa com 2/4 sendo
1 suíte,wc social, cozinha
americana, sala, área de serviço, garagem + 1 edicula nos
fundos. Tratar: (95)991278039 Cód.905450 Qui
BONELLA IMÓVEIS vende
01 casa de alvenaria estilo
solar com 299,32m², constituída de: 02 pavimentos em
alvenaria sendo o Pavimento
Térreo: lavanderia, área de
lazer, banheiro, dormitório,
depósito, varanda em L,
sala de estar, escritório, vão
de escada, banheiro social,
copa/cozinha, despensa, garagem para 02 automóveis,
churrasqueira, piscina, com
quintal e jardim; Pavimento
Superior: escada, suíte,
banheiro social, dormitório,
varanda, mezanino e vazio
da sala; próxima da Rádio
Monte Roraima e do Supermercado Norberto. Preço a
combinar, apta a financiamento. Tratar: Av. General
Ataíde Teive, 1365, Bairro
Mecejana, (em frente da
Distribuidora de Bebidas, ao
lado da Mega Comunicação
Visual) CRECI nº 2153 / PF
18ª Região. Tratar (95) 4141707098112-5000 com Fábio.
CAMBARÁ

Vende-se casa com 3 quartos,
sendo 1 suite, 2 salas, wc,
cozinha, varanda, area de serviço, garagem p/ 3 carros. R$
160.000,00.Tratar: (95)981147233 Cód.901175 Qui
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa, cambará esquina com
a praça do bairro, terreno
medindo 15x25, murada,
dois portões de alumínio eletrônico, 02 quaros sendo 01
suíte e wc social, forrada em
pvc, varanda em l, excelente
para residencia ou comércio. valor r$ 160.000,00, tratar: 99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF
18º REGIÃO AM / RRvendo
casa nova de esquina com
87 m² de área construída
contendo: sala, cozinha,
uma suíte com closet, um
quarto, área de serviço, WC
social, garagem, forrada,
porcelanato, blindex, telha
de cimento, manta térmica,
murada, portão eletrônico,
cerca elétrica + interfone Valor: 230 mil. Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF
18º REGIÃO AM / RRvendo
casa com: sala, cozinha,
uma suíte, um quarto, área
de serviço, varanda, WC social, garagem p/ dois carros,
forrada, cerâmica, murada.
Valor: 130 mil não financia.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862
CANAÂ

Vende-se casa com 2 quartos, sala, cozinha, wc.Tratar:
(95)99118-0863 Cód.897389
Qui
Vende-se casa 2 quartos, wc,
sala, cozinha e area de serviço, ecramica e forradaTratar:
(95)99145-8383 Cód.909338
Qui
Vende-se casa 2 quartos, sala,
cozinha, wc arborizada R$
95.000,00Tratar: (95)991332015 Cód.909172 Qua
CARANÃ

Vende-se casa com 3 suítes,
wc social, sala , cozinha americana, área de serviço, garagem, forrada, portão e cerca
elétrica. R$ 190.000,00.Tratar:
(95)98114-0695 Cód.909358
Qui
Vende-se casa com 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço.
R$ 150.000,00 Apta a financiamento.Tratar: (95)98101-9200
(95)99167-5291 Cód.908259
Qui
Vende-se apartamento com 7
cômodos, documentado. R$
98.000,00.Tratar: (95)981215585 Cód.909254 Qua
Vende-se casa de esquina
com 2 suites, sala, cozinha R$ 120.000,00Tratar:
(95)99151-7900 (95)981100763 Cód.908237 Qua
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS
( CRECI 301 PJ) Vende-se uma casa localizada
na Rua Raimundo Alves
Soares,N°261,composta
por 02 quartos,01 suíte,WC
social,sala de estar, cozinha americana,01 banheiro
externo,depósito,varanda,
portão el etrônico, murada,
cerca elétrica,78 m² de área
construída na laje e área total de 620m²,R$ 500.000,00.
cod. 925. Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
CAUAMÉ

Vende-se casa 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, garagem, murada, R$
170.000,00Tratar: (95)991151949 (95)99904-4620
Cód.907121 Qui
Vende-se casa com 2 quartos, sala, wc, cozinha. R$
60.000,00.Tratar: (95)991254291 Cód.899241 Qui
Vende-se casa com quarto, sala, cozinha R$
37.000,00Tratar: (95)991225774 Cód.909292 Qui
Vende-se casa R$
80.000,00Tratar: (95)36272 7 6 7 ( 9 5 ) 9 9 111 - 4 2 9 8
Cód.908079 Qua
CENTENÁRIO

Ve n d e - s e c a s a . Tr a t a r :
(95)99136-5151 Cód.899616

Qui
Vende-se casa. R$ 80.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 6 - 5 1 5 1
Cód.908565 Qui
Vende-se casa com 3 suíes,
documentada. R$ 145.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 6 - 5 1 5 1
Cód.908561 Qui
Vende-se casa 155m² com
2 quartos, suite, wc, sala,
cozinha, area, gradeada,
varanda, garagem, portão
elet R$ 210.000,00Tratar:
(95)99133-7574 (95)991420405 Cód.909282 Qui
CAPITAL IMOVEIS vende
se casa em residêncial kactos com sala,02 quartos,
cozinha, área de serviço,
banheiro social e garagem.
apto a financiar. r$250.000,00capital imóveis creci 302j
tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na av.
ville roy, 6007 centro.
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa nova ,pronta entrega,financiamento pela caixa
economica,forrada,2/4,sendo 1 suíte, wc social,sala
retangular,piso porcelanato,cozinha,area de serviço,3 vagas de garagem,
terreno medindo 15x30
metros, valor 220.000,00.
fotos whatsapp : 991141955. tratar : na rua manuel
dias de almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão julio
bezerra– 99114-1955/ 991551950/ 99117-1606/ 98114768o/99164-8313 / escritório
(095) 3224-4070
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
condomínio luxuoso no
bairro centenário, com 04
apartamentos de 02 pisos
cada, térreo com sala, cozinha americana, móveis
projetados, 2º piso com 02
suítes, uma delas com sacada, condomínio fechado,
portão eletronico, garagem
coberta. valor r$ 800.000,00
negociamos fone: 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa nova, bairro centenário, rua casa ¾quartos
sendo 01 suite, wc social,
sala de estar, forrada, toda
no porcelanato e blindex,
terreno 12x31 e 70m de
área construída, excelente
para construção de piscina. valor: r$ 230.000,00ou
entrada de r$ 40mil e finc.
o restante de r$ 190.000,00.
tratar 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casas novas, condominio
fechado com 10 unidades,
a 100 metros. da av. brasil,
bairro centenário, pronta
entrega, fi nanciamento
garantido cef, aceitamos
fgts, 02 quartos, sendo 01
suite, 3º quarto opcional,
closset, wc social, toda
no porcelanato, aréa de
serviço, cozinha, varanda, 04 vagas garagem.
valor r$ 265.000,00- sinal
r$ 26.500,00 restante a fi
nanciar com prazo de 15 á
35 anos tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
condomínio luxuoso no
bairro centenário, com 04
apartamentos de 02 pisos
cada, térreo com sala, cozinha americana, móveis
projetados, 2º piso com 02
suítes, uma delas com sacada, condomínio fechado,
portão eletronico, garagem
coberta. valor r$ 800.000,00
negociamos fone: 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende Casa no
CENTENÁRIO,localizado
na Rua Caruaru, nº 607,
contendo, 03 suítes, sala de
estar/jantar, cozinha americana, área com churrasqueira e garagem. Apta à Financiamento.R$ 250.000,00.
Creci 324/PJ 18ªRegiãoTel.:
98119 3839,99132 1280,
98114 5230 ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende Casa no
CENTENÁRIO,localizada na
Avenida Parma, nº 22,Con-

tendo com 2 pavimentos,
sendo: pavimento térreo,
varanda, sala de estar, sala
de jantar, lavabo, área de
serviço e cozinha, com
área de 68,58m²m, e pavimento superior com suíte
máster com varanda, hall
íntimo, banheiro social e
02 quartos, com área de
63,70m², com área total
construída de 132,28m e
terreno com área total de
362,83m² apta à financiamento.R$ 370.000,00. Creci
324/PJ 18ªRegiãoTel.: 98119
3839,99132 1280, 98114
5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO CENTENÁRIO Linda casa, murada, forrada,
gradeada, garagem, massa
corrida, piscina, linda cascata, três quartos sendo 1
suíte, terreno medindo 12
x 30 R$ 265 mil Entre em
contato conosco. whatsapp
e ligações Contatos 991134251 / 99121-1878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/
RR BAIRRO CENTENÁRIO
Casa toda no porcelanato,
com2 quartos sendo 1 suíte,
sala, cozinha, banheiro social, terreno medindo 16.50
x 45 mt.R$ 170 mil Entre em
contato conosco. whatsapp
e ligações Rogério Gomes /
Rosiandro do Carmo 991134251 99121-1878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO CENTENÁRIO Vendo essa excelente no bairro
centenário c/ sala/ cozinha/
3/4 sendo uma suíte área de
serviço com churrasqueira,
banheiro social, forro de
gesso, dispensa, garagem,
cerca elétrica. valor R$
260 mil Entre em contato
conosco. whatsapp e ligações Contatos 99113-4251
/ 99121-1878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio casa nova com
108 m² de área construída
de frente p/ sombra contendo: sala, cozinha, WC
social, suíte uma c/ closet,
dois quartos, área de serviço, garagem, varanda,
telha de cimento, forrada,
cerâmica, murada, asfalto,
esgoto, cerca elétrica. Valor: 250 mil. fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO- CRECI 4025 AM/RR
Vende-se uma Casa Usada
contendo: 02 quartos sendo
01 suite, sala, cozinha,wc
social, e uma outra casa aos
fundos com 01 suíte ampla,
sala e cozinha. Casa localizada em Rua asfaltada a
300 metros da Avenida Centenário. Acabamento em
cerâmica e forro pvc. Valor
R$ 165 mil. Bairro Centenário. Contatos: 99121-1878/
98126-2017/ 99142-0202.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 AM/RR
Vende-se Casa Usada muito conservada com ótimo
acabamento, contendo: 03
quartos sendo 01 suíte com
closet, sala, cozinha, wc
social, escritório e garagem
para 02 carros. Acabamento
em porcelanato, portas e
janelas em blindex, forro de
gesso, bancada em granito.
Terreno medindo 10,33x40
e área construída de 145
m². Localizada no Bairro
Centenário. Valor R$ 258
MIL. Contatos: 99121-1878/
999142-0202/ 98126-2017.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR vendo casa com titulo definitivo com sala, cozinha,
WC social, uma suíte, dois
quartos, área de serviço,
garagem, forrada, cerâmica, murada, ótimo local
c/ frente a praça nova na
rua turim. Valor: 180 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO -CRECI 4025 AM/RR
Vende-se casa Usada com
138 m² de área construída
contendo 02 quartos sendo
01 suíte, sala, cozinha americana, wc social, garagem
para 02 carros, forro de
madeira, cerâmica, terreno
medindo 12x30. Valor R$
145 mil. Apta a Financiamento. Bairro Centenário.
Contato: 99121-1878/ 981262017. 99142-0202.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/RR
Vende-se Casa Usada com
154 m² de área construída,
contendo: 03 quartos sen-

CLASSIFOLHA
do 01 suíte, sala, cozinha,
WC social, garagem para
04 carros, portas e janelas
em blindex, forro PVC, cerâmica, terreno medindo
13x32. Bairro Centenário.
Valor R$ 170 MIL. Somente
Avista. Contatos: 3623-2433/
99121-1878/ 98125-6900/
99169-7134/ 98113-9745
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende casa em condomínio
fechado, na Rua Raimundo
da Silva Briglia, Centenário,
com duas suítes, varanda,
sala de estar, lavabo, cozinha, área de serviço, churrasqueira, parque infantil,
piscina com deck, garagem
para um carro, medidores de
água e energia individuais,
portão eletrônico e cerca
elétrica. Aproximadamente
81,28m² de área construída.
Valor: R$200.000,00. Apta a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425 PJ:
Vende-se casa, localizada na
rua Travessa Salomão Lima
da Silva, 417 no bairro centenário, condomínio fechado,
situado na via de acesso, 01
suíte master com closet, 01
quarto, sala, cozinha americana, banheiro social, área
de serviço, toda na laje, porcelanato e forro de gesso.
Valor: R$245.000,00. Apta
a financiamento. FONES:
(95) 3224-7998/ 99147-4435
/98118-8818 / 99113-0930/
98122-7870. Av. Ville Roy,
N°5782 - Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende-se casa, localizada na rua Ravena nº554
Bairro Centenário com 2
quartos, 1 wc social, sala,
cozinha, área de serviço,
garagem para 1 carro, aproximadanete 55,80m² de área
construída e terreno medindo 12x30 igual a 360,00m².
Valor: R$150.000,00. Apto
a financiamento. FONES:
(95) 3224-7998/ 99147-4435
/98118-8818 / 98122-7870. Av.
Ville Roy, N°5782 - Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425 PJ:
Vende-se casa, localizada na
rua: Santo Augustinho,n° S/
Nno bairro centenário, 02
quarto, sala, cozinha americana, banheiro social, varanda, Valor: R$150.000,00.
Nao apto a financiamento.
FONES: (95) 3224-7998/
99147-4435 /98118-8818 /
99113-0930/ 98122-7870. Av.
Ville Roy, N°5782 - Centro.
CENTRO

Vende-se casa com 3 quartos, sendo 2 suites, wc, sala,
cozinha, area de serviço e
garagem. R$ 380.000,00, aceita-se financiamento.Tratar:
(95)98121-0154 (95)981297671 Cód.900383 Qui
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa no centro da cidade,próximo ao restaurante
chão de brasa na ville roy, a
200 metros do supemercado goiana, excelente para
clínica médica em geral,
residência, construção de
condomínio, amplos estacionamentos externos,
casa com 3 quartos, sendo
1 suite, wc social, sala, piso
ceramica, forro em pvc,
área de serviço e cozinha,
portão eletronico. terreno
medindo 20x50 metros. valor r$ 400.000,00. tratar no
cid escritório imobiliário,
rua manoel dias de almeida
672, 31 de março. contatos
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa bairro centro, próximo
ao colégio Oswaldo cruz,
a 50 metros da praça da
bandeira, escriturado e registrado, excelente para clínica em geral, escritório de
advocacia, etc, 03 quartos
sendo 01 suite, wc social,
duas salas, piso cerâmica
- valor 450.000,00 .mensais.
foto no whatsap (95) 991141955/99164-8313/991171606/98114-7680 tratar na
rua manoel dias de almeida,
672, 31 de março. 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/98114-7680
(95) 3224-4070.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 / PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
e financio ótima casa de
esquina de dois pisos com

430 m² construídos em excelente localização a 200
metros da praça das águas
contendo sala de estar, sala
de tv, conceito aberto, sala
de ginástica, cozinha, duas
varandas, quatro suítes sendo duas másters, escritório,
área de serviço, WC social,
garagem p/ três carros, dois
depósitos, toda no forro de
gesso, porcelanato, blindex,
sistema de segurança externa, cerca elétrica, interfone,
portão eletrônico. Valor:
1.250.000. . Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende excelente residência,
na Av. Penha Brasil, Centro,
com 3 quartos, sendo 1 suíte
com closet, cozinha, sala,
piscina, área de serviço,
escritório com 8 salas com
móveis planejados. Valor:
R$1.800.000,00. Apta a financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende 1 casana Av. Major Williams nº937 Bairro
Centro com 3 quartos, 2
banheiros, sala, cozinha,
área de serviço e garagem,
um total de 200,00m² de área
construída, mais um Ponto
Comercial com 1 salão amplo e Habite-se, 110,00m²
de área construída, terreno
medindo 1.610.00m². Valor:
R$1.500.000,00.Nao apto a
financiamento Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
CIDADE SATÉLITE

Vende-se casa 2 quartos,
sala, cozinha, wc , murada,
forrada, documentada. R$
95.000,00.Tratar: (95)991153614 Cód.907564 Qua
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302Jvende se casa mobiliada com 3 quartos sendo
1 suíte ,sala,cozinha,área
de serviço, banheiro social,
garagem,portão eletrônico cerca elétrica,alarme,
jardim. Valor R$300.000,00
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa, Cidade Satélite, nova,
1ª habitação, com financiamento, a 100 metros da
Avenida principal, com 2
quartos, sendo 1 suíte, wc
social, sala retangular, piso
porcelanato, varanda, laje e
gesso acartonado, telha de
barro, portas e janelas em
blindex, 2 vagas de garagem,
portão eletrônico, rua asfaltada. Valor R$190.000,00.
Fotos whatsapp (991141955). Tratar na Rua Manoel
Dias de Almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende uma casa
nova, no CIDADE SATÉLITE,
localizada à Rua Pedro Camargo, nº 1799, composta
por 02 quartos, sendo 01
suíte, banheiro social, sala,
cozinha, área de serviço e
varanda. Na laje, porcelanato. Apta a financiamento.
R$ 210.000,00.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:99132
1280,98119 3839, 98114 5230
ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende Casa no
CIDADE SATÉLITE,Loteamento Cidade Universitária,Rua Puc, nº 1272,
composta por 02 quartos,
sendo 1 suíte, sala de estar,
banheiro social, cozinha,
canil, com a área construída de 68,55m² e terreno de
360,00m².Apta a financiamento.R$ 160.000,00.Creci
324/PJ 18ªRegiãoTel.: 99132
1280,98119 3839, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo e
financio casa nova com três
quartos sendo uma suíte,
sala , cozinha, wc social,
área de serviço, forrada,
porcelanato, blindex. Valor: 165 mil.fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO CIDADE SATÉLITE

FOLHABV 03

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Casa faltando acabamento com 2 quartos, terreno
medindo 12 x 30, murada
apenas a parte dos fundos
do terreno, arborizada R$
110 mil Entre em contato
conosco. whatsapp e ligações Contatos 99113-4251 /
99121-1878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO CIDADE SATÉLITE
Casa com 3 quartos inacabada, murada apenas os
fundos, terreno medindo
12 x 30 com titulo definitivo
R$ 110 mil whatsapp e ligações Contatos 99113-4251 /
99121-1878
REC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR vendo
casa conservada na cidade
universitária com 126 m² de
área construída contendo:
sala, cozinha, dois quartos
sendo uma suíte WC social
grande, varanda, garagem,
área de serviço, depósito,
forrada, na cerâmica, murada de frente p/ sombra.Valor: 185 mil. fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862. Obs. somente
a vista.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM Vendo e
financio casa nova de frente
p/sombra na avenida universa em fase de construção
contendo: sala, cozinha, três
quartos sendo uma suíte,
WC social, área de serviço,
telha de cimento, forro em
gesso a cartonado, blindex,
porcelanato, murada Vl:
225mil. Fone: 91697134 x
81139745 x 991211878 x
98126-2017.
REC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio casa nova com 116
m² de construção contendo:
sala, cozinha, WC social,
uma suíte, dois quartos,
área de serviço, forrada no
gesso, porcelanato, blindex,
murada, cerca elétrica, asfalto, meio fio, esgoto. Preço
de ocasião Valor: 220 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
REC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR vendo
e financio casa nova de
esquina na rua cirus com
116 m² com sala, cozinha,
WC social, uma suíte, dois
quartos, área de serviço, forrada, no porcelanato, blindex, murada valor: 300mil.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende excelente residência,
na Rua Libra nº1414 Bairro
Cidade Satélite, com 1 suíte
com closet, 1 quarto, sala
ampla, cozinha, área de
serviço, wc social. Aproximadamente 83,00m² de área
construída e terreno medindo 600,00m². Apta a financiamento. Valor R$185.000,00
Tratar 3224-7998/ 991474435/98122-7870 ou na Av.
Ville Roy, 5782/3 Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende-se uma ótima
residência, Na Rua Júpiter
nº193 Bairro Cidade Satélite,
com 1 suíte, 2 quartos, wc
social, 2 salas, cozinha, garagem coberta para 4 carro
e uma edícula, Aproximadamente 380,00m² de área
construída e terreno medindo área total de 450,00m²,
Valor R$250.000,00. Nao
apto a financiamento FONES: (95) 3224-7998/ 991474435/98122-7870. Av. Ville
Roy, N°5782 - Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende-se uma casa na Rua
R nº417 Bairro Cidade Satélitecom 2 quartos sendo 1 suíte, sala, cozinha com fogão
cooktop, área de serviço, wc
social, caixa d’água de 1000

litros, toda gramada, toda
no porcelanato, lâmpadas
em led, quartos com sanca,
portão eletrônico, cerca eletrônico. Valor R$220.000,00.
Nao apto a financiamento FONES: (95) 3224-7998/
99147-4435/98122-7870. Av.
Ville Roy, N°5782 - Centro.
CINTURÃO VERDE

Vende-se casa 4 quartos,
2 salas, cozinha, murada
forrada e portão eletTratar:
(95)99148-1762 (95)991754511 Cód.909293 Qui
Vende-se casa com 4 quartos sendo 2 suítes, sala,
cozinha americana, murada. R$230.000.00.Tratar:
(95)99162-0101 (95)36242525 Cód.904225 Qui
Vende-se casa com 3 quartos, sendo 2 suítes, sala,
cozinha, wc social, varanda,
garagem, portão eletrônico. R$
295.000,00.Tratar: (95)984119623 Cód.907247 Qua
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa nova ,pronta entrega,financiamento pela caixa
economica,forrada na laje
e gesso acartonado,com
2/4,sendo 1 suíte, wc social,sala retangular ,piso porcelanato, excelente cozinha,area de serviço,4 vagas de
garagem sendo uma coberta terreno medindo 15x30
metros, valor 290.000,00.
fotos whatsapp : 991141955. tratar: na rua manuel
dias de almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão julio
bezerra– 99114-1955/991551950/ 99117-1606/ 981147680/99164-8313 / escritório
(095) 3224-4070
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa cinturão verde próximo
ao pricumâ, terreno medindo
15x40 metros ,com 2/4 quartos, wc social, varandada, 3
vagas de garagem, forro em
pvc, portão eletrônico. Valor
R$ 250.000,00 em 10 parcelas iguais de 25 mil .FOTOS
WHATSAPP:(99114-1955)
TRATAR NA RUA MANUEL
DIAS DE ALMEIDA 672, 31
DE MARÇO, POR TRÁS
DO GOIANA EXPRESSO
DA CAPITÃO JULIO BEZERRA 99114-1955/ 991551950/98119-6499/ 991171606/98114-7680 (95) 32244070.ref
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Vende-se
uma casa localizada na Rua
São Marcos,N°943,Quadra
32,sendo composta por
03 quartos,sala de estar,
cozinha, banheiro social,
área de serviço, varanda,
amplo quintal arborizado,
murada e portão eletrônico,480m² de área total,valor R$ 170.000,00. cod.725.
Avenida Dr. Silvio Lofêgo
Botelho, N°351/2, Centro.
CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031 GLEYDSON (95) 99124-5310 JAÍRA
(95) 99172-5054.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RRvendo
e financio linda casa nova
com 170m² de construção
em ótima localização contendo: duas salas, cozinha,
três suítes sendo duas com
closet, área de serviço, garagem para dois ou mais
carros , área gourmet com
churrasqueira + bancada em
granito , jardim de inverno,
telha de cimento, manta
térmica, forro em gesso
acarto nado, toda no blindex, porcelanato, murada,
portão eletrônico, cerca
elétrica, interfone, caixa
d’agua de 1000 L, terreno
medindo 12 x 48 de frente
p/ sombra, valor: 440 mil .

Fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RRVendo
casa com sala, cozinha,
WC social, uma suíte, dois
quartos, área de serviço,
toda forrada, na cerâmica,
parcialmente murada, terreno medindo 15 x 40 quitado
e de frente p/ sombra. Valor:
270 mil obs. não financia.
Fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e financio casa nova com 148m²
de construção contendo: sal
com dois ambientes, cozinha, WC social, uma suíte
com closet, dois quartos,
área de serviço, garagem,
telha de cimento, manta térmica, blindex, porcelanato,
murada, portão eletrônico, terreno medindo 16x40
de frente p/ sombra valor:
350 mil. Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
CONJUNTO CIDADÃO

Vende-se casa com 2 quartos, sala, cozinha americana,
banheiro , área de serviço,
garagem. R$ 75.000,00.Tratar:
(95)99177-6471 Cód.909198
Qua
Vende-se casa 2 quartos, sala,
cozinha, varanda e forrado R$
40.000,00 rua CC 16 n 354 cj
cidadaoTratar: Cód.909167
Qua
EQUATORIAL

deposito, garagem, cerâmica, murada, forrada. R$
110.000,00.Tratar: (95)991623375 Cód.885474 Qui
RC Escritório Imobiliário
CRECI 4025 AM/RR Vende-se Casa NOVA com 67 m²
de área construída, contendo: 01 quarto, 01 suíte,
WC social, sala, cozinha,
área de serviço. Terreno
12x 30 localizada no Bairro
Jardim Olímpico. Valor R$
160 mil Apta a financiamento. Contato: 99121-1878/
98126-2017.
JARDIM PRIMAVERA

Vende-se casa 3 quartos
sala, cozinha gradeada R$
60.000,00Tratar: (95)991582652 Cód.906402 Qui
Vende-se casa com 2 quartos,
sala, cozinha, wc, forrada,
gradeada e murada.Tratar:
(95)99118-0863 Cód.898728
Qui
Vende-se casa com 3 quartos,
2 salas, cozinha, wc, murada,
cerâmica e um apartamento. R$ 120.000,00.Tratar:
(95)99134-7139 Cód.893699
Qua
JARDIM TROPICAL

Vende-se casa 3 quartos, wc
social, sala, cozinha, garagem.Tratar: (95)99151-3380
(95)99117-1426 Cód.909094
Ter
Vende-se casa 3 quartos
sendo 1 suite, sala, cozinha,
wc R$ 180.000,00Tratar:
(95)98111-7075 Cód.909082
Ter
JÓQUEI CLUBE

Vende-se ou troca-se casa
com 2 quartos, sala, cozinha,
wc.Tratar: (95)99143-7124
(95)99117-6593 Cód.909209
Qua
JARDIM FLORESTA

Vende-se casa com 3 quartos, salas, cozinha, garagem,
área de serviço, cerâmica. R$
170.000,00.Tratar: (95)984119623 Cód.907250 Qua
Ve n d e - s e c a s a . Tr a t a r :
(95)99146-9801 Cód.902930
Qua
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J vende se casa de alto
padrão com 3 quartos sendo 2 suítes, sala, cozinha,
área de serviço, área de
lazer com churrasqueira,
piscina, área gourmet, toda
casa projetada, trilho suíço, blecaute cortina, pergolato parte de trás Valor
650.000,00Tratar 3624-9991/
99129-8798/98123-7013 ou
na Av. Ville Roy, 6007 Centro.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO -CRECI 4025-PF AM/RR
Vende-se uma Casa Usada
contendo 03 quartos, sala,
cozinha, wc scial, , toda na
cerâmica, forro pvc, terreno
medindo 15x37,localizada
no Bairro Jardim Floresta.
Valor R$ 200 MIL. Apta a
Financiamento. Contatos:
99121-1878/ 98126-2017/
99142-0202.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende casa na umacasa na
Rua: Travessa Danilo Amorim, nº159 bairro: Jardim
Floresta, com 2 quartos, 1
banheiro, sala, cozinha,
área de serviço,depósito,
garagem para 2 carros,
portão eletrônico, aproximadamente 131,00m² de
área construída, terreno
medindo 510,00m².Valor
R$250.000,00. Apto a financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy N°5782 – Centro.
JARDIM OLÍMPICO

Vende-se casa com 2 quartos,
sendo 1 suite, wc, 2 salas,
cozinha, area de serviço,

Vende-se Casa com 4 quartos, 3 salas, cozinha, área
de serviço, cerâmica, portão
eletrônico, sistema de segurança.Tratar: (95)98115-0250
Cód.851111 Qui
Vende-se casa com 4 quartos,
varanda, 2 salas, cozinha,
area de serviço, 2 wc, murada, portão e cerca eleétrica. R$ 130.000,00.Tratar:
(95)99119-5971 Cód.901466
Qui
Vende-se ou troca-se casa 3
quartos R$ 130.000,00Tratar:
(95)99111-6382 Cód.909286
Qui
Vende-se ou troca-se casa
com 3 quartos, sendo 1 suite,
wc, sala, cozinha, area, murada, forrada e cerâmica. R$
135.000,00.Tratar: (95)991147314 Cód.893089 Qua
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/
RR BAIRRO JÓQUEI CLUBE
- jardim tropical Casa com
3/4 sendo 1 suíte, sala,
cozinha, área de serviço,
terreno medindo 12 x 25,
somente a vista, valor R$
120 mil whatsapp e ligações Contatos 99113-4251
/ 99121-1878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio casa nova com 130
m² de área construída de
frente p/ sombra contendo:
sala, cozinha, WC social,
duas suítes uma c/ closet,
um quarto, área de serviço,
garagem, varanda, telha de
cimento, forro de gesso, no
porcelanato blindex, murada, portão eletrônico, cerca elétrica. Valor: 265 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende casa Na Rua Silver
nº314 no Jóquei Clube com
3 suítes, sendo 1 com closet no banheiro, sala, sala
de jantar, cozinha, área de
serviço, wc social, garagem
para 3 carros, portão eletrônico, cerca elétrica. Valor
R$160.000,00 Nao apto a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/98122-

7870/98125-0167. Av. Ville
Roy N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma casa situada na
Rua Profª. Valdecir Botosi
Nº34 Bairro Jóquei Clube,
contendo 3 quartos, sendo
1 suíte, os 2 quartos com
wc conversível, sala de
jantar, sala de estar, área
de serviço, canil, garagem
para 2 carros, terreno medindo 486,00m² e 143,00m²
de área construída. Valor
R$260.000,00Nao apto a
financiamento.Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy N°5782 – Centro.
LIBERDADE

CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
casa padrão A, próximo
avenida Venezuela, 3 suítes,
sala de estar e sala de visita, piso porcelanato, forro
de gesso acartonado, área
de serviço, cozinha, móveis
projetados a combinar, 3
vagas de garagem coberta,
opção para piscina, jardim
de inverno, portão eletrônico, cerca elétrica. Valor R$
530.000,00 Fotos whatsapp
(99114-1955), Tratar na rua
Manoel Dias de Almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão Júlio Bezerra 991141955/99117-1606/991551950/98119-6499/981147680.(95) 3224-4070.
MECEJANA

Capital Imóveis Creci
J-302vende se casa no mecejana bem localizada com
sala, sala de tv, 2 quartos, 2
suítes, varands,despensa,cozinha,área gourmet, área
de serviço, 2 banheiros,
lavanderia, piscina.Valor
R$ 550.000,00 Tratar: 36249991 ou na AV. Ville Roy,
6007 Centro.
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Vende-se
uma casa localizada na
rua Patativa,N 44,sendo
composta por 02 suítes,01
quarto,sala,cozinha,área de
serviço,varanda em L,com
02 apartamentos suítes nos
fundos ambos na cerâmica,forrada,murada, terreno
medindo 14x23 m²,valor
R$ 320.000,00. cod. 965.
Avenida Dr. Silvio Lofêgo
Botelho, N°351/2, Centro.
CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031 GLEYDSON (95) 99124-5310 JAÍRA
(95) 99172-5054.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende belíssima
casa no bairro MECEJANA,
localizada à Rua Brás de
Águiar, nº 323, composta
por: 03amplas suítescom
closet, ampla sala 03 ambientes, lavabo, copa, cozinha, área de serviço com
varal, despensa. Edícula
com espaço gourmet (bar,
churrasqueira, varanda);
piscina com hidro e cascata, canil, depósito. Toda
ajardinada, com poço artesiano e reservatório de
água, sistema de irrigação
e segurança. Com 651,02m²
de área construída em um
terreno medindo 38,00m
x 48,50m totalizando uma
área de 1.651,00m².R$
1.800.000,00. Creci 324/PJ
18ªRegião Tel.: 99132 1280,
98119 3839, 98114 5230 ou
3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa
no MECEJANA, localizada
naRua Edmundo Amorim,
nº 649,composta por: 03
suítes, 02 salas, wc social,
cozinha, home theater, varanda/sacada, garagem
coberta para 02 carros (toda

na laje maciça, piso de granito e porcelanato, janelas
e portas externas ALCOA,
móveis projetados na cozinha e quartos, ar Split em
02 quartos). Edícula: com
tapiri em telha de barro,
churrasqueira e cozinha
externa, wc, depósito, lavanderia e dependência
de empregada; poço artesiano, toda gramada, cerca elétrica. O imóvel tem
366,47m² de área construída. Terreno com 1.204m².
R$ 1.200.000,00.Apta a financiamento.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114
5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR vendo
casa com escritura registrada no cartório de imóveis em ótima localização
próxima a praça contendo;
sala, cozinha, duas suítes,
um quarto, área de serviço,
uma edícula nos fundos
com duas suítes, forrada,
cerâmica, murada, garagem
p/ três carros, portão eletrônico, frente p/ sombra. Valor: 285 mil somente a vista.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
NOVA CIDADE

Vende-se casa com 3 suítes,
sala, cozinha americana, forrada, murada, cerâmica. R$
67.000,00.Tratar: (95)991147314 Cód.909361 Qui
Vende-se casa 2 quartos,
sala, cozinha, wc, documentada R$ 80.000,00Tratar:
(95)98104-3717 Cód.906421
Qui
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende casa( chácara ) dentro
de Boa Vista, no Bairro
Nova Cidade, com área de
1.934,43 m2, toda murada,
cerca elétrica, dois portões
de alumínio, sendo 1 eletrônico, casa com 2 suítes,wc
social, piso cerâmica, telha
de barro, área gourmet,
garagem coberta, piscina,
grande área de lazer, casa
para caseiro em fase de acabamento, pronta entrega,
escriturada e registrada no
Cartório de Registro de Imóveis.Valor: R$300.000,00,fotos whatsapp (991141955). Tratar na Rua Manoel
Dias De Almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
OPERÁRIO

Ve n d e - s e t e r r e n o m e d
12x30 com casa 6 comodso
em ponto de cobertura R$
28.000,00Tratar: (95)991245298 (95)99176-3949
Cód.909283 Qui
PARAVIANA

Vende-se casa com 2 quartos,
sendo 1 suíte, sala, cozinha
americana, forro de gesso. R$ 180.000,00.Tratar:
(95)99150-7428 (95)981073533 Cód.909384 Qui
Ve n d e - s e c a s a c o m 3
quartos, sendo 1 suíte. R$
460.000,00. Apto a financiamento.Tratar: (95)991612593 Cód.908832 Qui
Vende-se casa R$
350.000,00Tratar: (95)991695591 Cód.909333 Qui
Vende-se casa R$
200.000,00Tratar: (95)991695591 Cód.909332 Qui
Vende-se casa com 2 quartos, wc, sala, cozinha.Tratar:
(95)99124-9788 Cód.876223
Qui
Vende-se casa com 3 quartos,
sendo 1 suíte, salas, cozinha
americana, ártera de serviço, wc social , varanda. R$

04 FOLHABV
560.000,00.Tratar: (95)984119623 Cód.907249 Qua
BONELLA IMÓVEIS vende
01 casa, próximo da Vila
Militar da Base Aérea,c/
03 suítes e sala de estar,
cozinha, banheiro social,
área de serviço, varanda
e quintal. R$320.000,00.
(aceita terreno no Said Salomão ou veículos até 50%
do valor do Imóvel) Tratar:
Av. General Ataíde Teive,
1365, Bairro Mecejana, (em
frente da Distribuidora de
Bebidas) CRECI nº 2153 / PF
18ª Região. Fone/ Fax (95)
4141-707098112-5000
CAPITAL IMOVEIS vende
se casa com doisquartos,sala,cozinha,escritório,garagem. terreno 600 m2.
apta financiar,r$350.000,00.
capital imóveis creci 302j
tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na av.
ville roy, 6007 centro.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/RR PFVende casas duplex em construção,
( 2 pisos ), a 200 metros da
Avenida Severino Cavalcante, entrega em 2 meses, com
3 suítes no andar superior,
lavabo no térreo, 4 vagas
de garagem sendo duas
coberta, ampla varanda, piso
porcelanato, portas e janelas
em Blindex , área de serviço,
cozinha, amplo quintal, área
construída 165 m2, valor R$
550.000,00, 20% de sinal,
restante financiada pela
caixa econômica federal, ou
direto pela construtora. Fotos whatsapp (99114-1955).
Tratar na Rua Manoel Dias
de Almeida 672 – Bairro 31
de março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
casa (chácara), bairro paraviana, próxima ao bosque
dos papagaios, encravada
numa área de terra de 1169
m2 perfazendo um total
de 3 lotes, avaliado pela
prefeitura por 180 mil cada,
área construída de 380 m2,
casa com 3 suítes, wc social, banheiros em blindex,
closet, forrada, piso cerâmica, duas salas, gesso
acartonado, ampla varanda
, porta principal em blindex,grande cozinha e área
de serviço, portão eletrônico, cerca elétrica, 6 vagas
de garagem, arborizada,
financiamento próprio.valor
r$ 470.000,00, sendo 131
mil de sinal e três parcelas
de 113 mil.fotos whatsapp
(99114-1955) tratar: na rua
manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão julio bezerra – 991141955/ 98110-0763/991517920/99155-1950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vendo
casa duplex sendo, 3 suítes
no andar superior, terréo
com ampla sala, piso porcelanato, gabinete, sala de
cinema,portas e janelas em
blindex, varanda na parte
de detrás e frente, aréa de
serviço e cozinha, 4 vagas
de garagem, grande quintal,
opção para piscina, cerca
elétrica, portão eletronico,
de frente para o bosque
dos papagaios, apta para
financiamento.valor r$
970.000,00 . fotos whatsapp (99114-1955)tratar: na
rua manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão julio bezerra – 991141955/ 98110-0763/991517920/99155-1950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa nova, bairro paraviana,

contrutora de renomada
em boa vista, com aproximadamente 400 imóveis
construidos, pronta entrega, a 200 metros da avenida
luizcanuto chaves, rua que
dá acesso a cathedral e
gardem shopping, com
03 suítes, lavabo, sendo
uma com closet, wc social, ampla sala, janela em
blindex, piso porcelanato,
churrasqueira, piscina de
concreto, wc social externo, área de lazer, jardim ao
redor da casa, portão eletronico, cerca elétrica, telha
de barro, 4 vagas garagem,
sendo 02 cobertas, tendo
como plano de pagamento
á vista r$ 1.000.000,00, ou
20% de sinal e restante
financiado, aceita imóvel
de menor valor, garantia de
05 anos-eds construções.
tratar na rua manoel dias
de almeida nº 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitãojúlio bezerra. telefone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) vende
casa duplex, paraviana, na
rua sucupira, padrão “a”, 1ª
habitação, apta para fi nanciar, metragem 30x40 metros, valor r$ 2.350,000,00,
com opção de outro terreno
conjugado no valor de r$
250.000,00, medindo 15x40
metros, perfazendo uma
área de 1.800 m2, com as
seguintes caracteristicas:
com 6 suites (master e
closet), sendo 03 suites no
andar superior, com ampla
varanda com acesso para
as 3 suites, toda no porcelanato, lavabo, sala de estar
e jantar, área com jardim de
inverno, sala para cinema e
salão de jogos, área de serviço, piscina com iluminação led, hidro, cascata com
jardim, sistema de câmara
e alarmes, janelas e portas
em blindex, porcelanato, na
laje, portas em mdf, área
construida 496m2, valor r$
2.350.000,00. fotos no whatsap (95) 99114- 1955/991648313/ 99124- 2457/991171606/98114-7680. tratar no
cid escritório imobiliário,
rua manoel dias de almeida
672, 31 de março. contatos
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende casa nova, 1ª habitação, exelente acabamento,
pronta entrega, apta para
fi nanciar, bairro river park,
3 quartos, sendo 02 suites,
revestidas em porcelanato
sendo uma com closet, wc
social, piso em mporcelanato, janelas em blindex,
forrada em gesso, telha de
cimento, ampla varanda. 04
vagas garagem, portão eletronico, moradia privilegiada, opção para construçaõ
de piscina e árera goumert,
localizada a 100 metros
da av. luiz canuto chaves
que dá acesso ao garden
shopingg e faculdade cathedral, terreno medindo
15x30, área construida de
151 m2. valor r$ 530.000,00
tratar: 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa bairro paraviana, a 100
metros da rua principal, e
restaurante navalho, nova,
1° habitação, 2 quartos sendo 1 suíte, wc social, piso
porcelanato, forrada, sala,
cozinha, pequeno quintal,
fi nanciamento garantido,
valor 250.000,00, sendo
25.000,00 de sinal, restante

CLASSIFOLHA

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018
fi nanciado. tratar: 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende casa no
PARAVIANA, localizada
na Rua Aroeira, nº 665,
composta por 03 quartos,
sendo 02 suítes uma com
closet, banheiro social,
sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, varanda
e garagem para 02 carros, com 184,43m² de área
construída em um terreno
com 363,74m² de área total.
Apta a financiamento. R$
410.000,00.Creci 324/PJ
18ªRegião Tel.: 98119 3839,
99132 1280, 8114 5230 ou
3224 1356. (Marina)
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende casa no
PARAVIANA, localizada na
Rua Taperebazeiro, nº 248,
composta por03 suítes, sendo 1 máster, lavabo, sala de
estar/jantar, cozinha, área
de serviço, lavanderia e garagem para 02 carros, com
área construída de 180m²
em um terreno medindo
16,00 x 37,50m com área
total de 600,00m². Apta a financiamento. R$780.000,00.
Creci 324/PJ 18ªRegião Tel.:
98119 3839, 99132 1280,
8114 5230 ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende casa no
PARAVIANA, localizada na
Av. Pitombeira esquina com
a Rua Ministro Sergio Mota,
2 pavimentos; sendo pavimento Térreo: composto
por: sala de estar e jantar,
01 suíte máster, cozinha
americana,banheiro social,
área de serviço, varanda,
garagem e piscina. Pavimento Superior: composto
por: 03 quartos, banheiro
social, hall e varanda, com
área construída de 171,00m²
em um terreno com área
de 887,50m².R$590.000,00.
Creci 324/PJ 18ªRegião Tel.:
98119 3839, 99132 1280,
8114 5230 ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende casa no
PARAVIANA, localizada
na Rua Deusdete Coelho,
esquina com a Rua Totinho
Mota, composta por03 suítes, sendo 1 máster, sala
de estar e jantar, lavabo,cozinha, espaço gourmet,
área de serviço, banheiro,
piscina e garagem para 02
carros, com área construída
de 195,59m² em um terreno com431,12m² de área
total. (Móveis planejados
em todos os ambientes).
Apta a financiamento. R$
830.000,00.Creci 324/PJ
18ªRegião Tel.: 98119 3839,
99132 1280, 8114 5230 ou
3224 1356
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio ótima casa nova
com 600 M² de construção
na laje próximo ao colégio
vitória mota cruz contendo:
sala de estar, sala de jantar,
cozinha com bancada em
grannito, três suítes sendo
duas com closets, varanda,
garagem p/ três carros,
blindex, porcelanato, área
de serviço, área gourmet
com churrasqueira, piscina, balcão,depósito,jardim
lavanderia, wc social externo + piscina. Acabamento
padrão A. valor: 1.100.000
mil. fone. 991697134 x
991211878.
RC & LIMA ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIO CRECI. 4025
/ – PF18º REGIÃO AM / RR
vendo e financio próximo
ao bosque dos papagaios
ótima casa em um terreno
de 15 x 45 toda na laje com
275 m² de área construída
com moveis projetados
com tendo: sala de estar,
sala de jantar, sala de TV,
cozinha, dois wc sociais,
uma suíte com closet, wc

c/ dois chuveiros, escritório
garagem p/ dois carros,
área gourmet com piscina
, churrasqueira, balcão
, pia, quarto p/empregada, sistema de segurança,
jardim, interfone, alarme,
portão e cerca elétrica,
asfalto, murada, jardim,
casa de frente p/ sombra
Ótima localização valor:
850 MIL preço de ocasião.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x81126862
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR Vendo
casa com sala, cozinha, um
quarto, wc social, área de
serviço, forrada ,cerâmica,
murada com terreno medindo 16x40 documentado.
Valor: 220 mil. 991697134 x
991211878.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR Vendo
casa no paraviana de sub
esquina com 190 m² de área
construída na av Severino
soares de Freitas próximo
ao restaurante taquaras
com escritura publica contendo: sala ampla, cozinha,
dois wc sociais, uma suíte,
um quarto, área de serviço,
forrada, cerâmica, murada,
garagem p/ dois carros,
canil, terreno com 600 m².
Valor: 480 mil. obs. o imóvel não é financiável, mas
pode-se providenciar o
habite-se para que se torne
apta a financiar. 991697134
x 991211878.
RC & LIMA ESCRITÓRIO
IMOBILIÁRIOCRECI. 4025
/ – PF18º REGIÃO AM / RR
vendo e financio próximo
ao bosque dos papagaios
ótima casa em um terreno
de 15 x 45 toda na laje com
275 m² de área construída
com moveis projetados
com tendo: sala de estar,
sala de jantar, sala de TV,
cozinha, dois wc sociais,
uma suíte com closet, wc
c/ dois chuveiros, escritório
garagem p/ dois carros,
área gourmet com piscina
, churrasqueira, balcão
, pia, quarto p/empregada, sistema de segurança,
jardim, interfone, alarme,
portão e cerca elétrica,
asfalto, murada, jardim,
casa de frente p/ sombra
Ótima localização valor:
850 MIL preço de ocasião.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x81126862
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma casa na Rua
Claudionor Freire nº1329
Bairro Paraviana: com 3
quartos sendo 1 suíte, sala,
cozinha, área de serviço,
depósito, wc social, garagem coberta, pergolado,
na laje, portão eletrônico,
cerca elétrica, aproximadamente 120,00m² de área
construída, terreno medindo 12x24, ou seja 288,00m².
Apto a financiar. Valor
R$420.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma casa na AV: Luiz
Canuto Chaves , nº2239
bairro: com 2 quartos, suíte
máster, sala de estar, sala
de jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, depósito, garagem, 2 varandas, área total construída de 182,26m²
terreno medindo 480,00m².
ValorR$510.000,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/991474435/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende uma excelente
residência, com 01 suítes
com closet, 02 quartos,
sala de estar, cozinha,
cerca eletrica, wc social,

fino acabamento, na Laje.
Área construída aproximadamente 282,00m², terreno com 712,00m². Valor
R$950.000,00. Rua moyses
de sousa cruz n°910 no
Paraviana. Apto a financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma excelente residência, com 03 suítes, sendo 01 máster, sala de estar,
sala de jantar, cozinha, área
gourmet, churrasqueira, wc
social, fino acabamento, na
Laje. Área construída aproximadamente 350,00m²,
terreno com 600m². Valor
R$1.300.000,00. Rua Itaúba no Paraviana.Apto a
fianciamento.Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende casa na Rua Augusto
Cesar Luitgards Moura,
nº2855 bairro Paraviana,
com 1 suíte, 2 quartos, 1
banheiro conversível, 1 wc
social, sala, cozinha, área
de serviço, garagem para 3
carros, churrasqueira, toda
na lage, fino acabamento,
com móveis projetados,
Valor R$800.000,00, aproximadamente 180,00m² de
área construída, terreno
medindo 480,00m².Apto a
fianciamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
PINTOLÂNDIA

Vende-se casa com 3 quartos,
sendo 1 suíte, sala, cozinha,
wc. R$ 70.000,00.Tratar:
(95)99174-2953 Cód.905497
Qua
Vende-se casa 3 quartos,
sala, cozinha, murada . R$
65.000,00.Tratar: (95)991714208 Cód.906418 Qua
PRICUMÃ

Vende-se 2 casas e um pequeno deposito de esquina,
no mesmo terreno.Tratar:
(95)99119-7145 (95)991228699 Cód.902758 Qui
Vende-se casa com 2 suites,
2 quartos, 2 salas, cozinha,
piscina, area de serviço, garagem. R$ 350.000,00.Tratar:
(95)98401-1801 (95)991342540 Cód.882410 Qui
Vende-se casa R$
135.000,00Tratar: (95)991695591 Cód.909334 Qui
Vende-se Casa com 2 quartos, varanda, área de serviço,
murada. R$ 240.000,00. Apta
a financiar. Tratar: (95)981218290 Cód.900952 Qui
Vende-se casa com 3 quartos,
2 wc, sala, área de lazer +
quarto.Tratar: (95)991291273 Cód.909303 Qui
Vende-se casa com suite,
2 quartos, wc, sala, cozinha, forrada, murada R$
260.000,00Tratar: (95)981043717 Cód.906422 Qui
Vende-se casa com 3 quartos
e um apartamento externo. R$
115.000,00.Tratar: (95)991386126 Cód.904439 Qua
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Vende-se
uma casa localizada na
Rua Pastor Almir Nogueira
Guerra, N°196,composta
por 03 quartos,01 suíte,WC
social,sala de estar para 02
ambientes grandes,cozinha
ampla e projetada,edícula
com área de lazer e churrasqueira,depósito e área de
serviço,valor R$ 290.000,00.
cod.948. Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: ED-

SON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
PRICUMÃ, localizada naRua das Mil Flores, nº 513,
composta por:04 quartos,
02 banheiros, sala de estar,
cozinha, despensa, área de
serviço e canil. Com 177m²
de área construída em um
terreno com 450m² de área
total.R$ 170.000,00.Apta a
financiamento.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114
5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RRvendo e
financio casa com 237 m²
contendo: sala de estar,
sala de jantar, cozinha, três
quartos sendo duas suítes,
WC social, toda avarandada, depósito, canil, garagem p/ 4 carros, forrada, na
cerâmica, murada terreno
grande de frente p/ sombra
medindo 15 x 38 ótimo
local. Valor: 510 mil. fone:
991697134 / 981139745 /
991211878/ 981126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF
AM/RR Vende-se casa com
02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço, murada,
tem título definitivo, bem
localizada. Valor R$ 190
MIL.Bairro Pricumã. Contatos: 3623-2433/ 99121-1878/
98112-6862/ 99169-7134/
98113-9745.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende um Condominio
na Rua Pastor Almir Nogueira Guerra nº311 Bairro
Pricumã, contendo 3 apartamentos dupléx com 1
suíte master, sala, ccozinha
estilo americana, área de
serviço, wc social, garagem, mais 1 casa contendo
2 quartos, wc social, sala,
cozinha, área de serviço,
garagem para 2 carros.
Aproximadamente 261,00m²
de área construída e terreno
medindo 450,00m². Valor
R$375.000,00. Nao apto a
financiamento.Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende um Condominio
na Via das Flores nº1076
Bairro Pricumã, contendo
7 apartamentos, aproximadamente 750,00m² de
área construída e terreno
medindo 800,00m². Valor
R$590.000,00.Nao apto a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro
RAIAR DO SOL

CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
Casa Bairro Raiar do Sol,
apta para financiamento,
nova, 1ª habitação, 3 quartos, sendo 2 suítes, wc
social, sala, varanda piso
porcelanato, forrada, área
de serviço, cozinha, arborizada, canil, 5 vagas de
garagem, metragem do
terreno 16x30 metros,área
construída 165 m2 valor:R$
245.000,00, sinal de R$
49.000,00 em duas parcelas
iguais e restante financiado.Fotos whatsapp (991141955), Tratar na rua Manoel
Dias de Almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra 99114-1955/981100763/99151-7920/991551950.(95) 3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa bairro raiar do sol, a

200 metros da casa lira, semi-nova, escriturada, com
2 quartos, suíte, wc social,
sala, piso cerâmica área
de serviço, forrada, telha
de barro, ampla varanda,
edícula com área gourmet,
wc, piscina, cerca elétrica,
portão eletrônico, Valor R$
220.000,00 .FOTOS WHATSAPP:(99114-1955)TRATAR
NA RUA MANUEL DIAS DE
ALMEIDA 672, 31 DE MARÇO, POR TRÁS DO GOIANA
EXPRESSO DA CAPITÃO
JULIO BEZERRA 991141955/ 99117-1606/991551950/98119-6499/981147680 (95) 3224-4070
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
casa com título definitivo
registrado no cartório de
imóveis contendo: sala,
cozinha, WC social, dois
quartos, varanda, forrada, na cerâmica, murada,
quintal arborizado, asfalto,
esgoto. Valor: 85 mil. Fone:
991697134 / 981139745 /
991211878/ 981126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJRL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Residência na Rua Estrela do Norte no Raiar do
Sol, com 3 quartos, sendo 2 suítes, sala, cozinha,
depósito, wc social, garagem, varanda, canil, forro
de gesso, Aproxidamente
200,00m² de área construída, terreno medindo
15x30 ou seja 450,00m².
Valor R$245.000,00.Apto a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RIVER PARK

VENDE-SE CASA MED
280M², 2 SUÍTES, SENDO 1
COM CLOSET, BANHEIRO E
ÁREA EXTERNA, 1 QUARTO, SALA DE ESTAR, SALA
DE JANTAR, LAVABO, COZINHA, LAVANDERIA, DESPENSA, ÁREA GOURMET
COM 2 CHURRASQUEIRAS
E BANHEIRO, DEPÓSITO,
GARAGEM COM 2 VAGAS,
ALARME, CÂMERAS E CERCA ELÉTRICA, PRÓXIMA A
PRAÇA DO RIVER PARK,
ACABAMENTO PADRÃO
“A”, TERRENO MED. 15X40.
R$ 900.000,00. TRATAR:
98114-7224.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
casa nova, 1º habitção,
financiamento garantido,
distante 100 metros da avenida luiz canuto chaves, nas
proximidades da faculdade
cathedral, 3 quartos, sendo
1 suíte, wc social, piso
porcelanato polido, luminarias de led, pontos de ar
condicianado e antenas embutidos, portas laqueadas,
pias da cozinha e banheiro
todas no granito, revestimeto junta seca, sistema
de gás tubulado, portões
automáticos e fabricados
com metalon galvonizados
(não enferruja), interfone,
calçada toda com dilatação
e reforçada com tela de aço,
sala de estar e jantar, cozinha, área de serviço, com
pontos planejados para
maquina de lavar e jardim
de inverno, vagas para 3
carros, forrada em laje, com
gesso acartonado, telha
chapa galvonizada, caixa
d água de 1000 litros, valor
r$ 420.000,00 sendo 20%
de sinal. fotos whatsapp
(99114-1955) tratar : na rua
manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão julio bezerra – 991141955/ 98110-0763/991517920/99155-1950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende

casa duplex, nova, 1ª habitação, entrega imediata,
localização nobre de boa
vista, proximo a faculdade
cathedral e garden shopping, construção padrão
‘a’, com financiamento garantido, com 4 quartos,
sendo 3 suítes,closet,wc
social, ampla sala, piso porcelanato, janelas e portas
em blindex, área gourmet,
churrasqueira, wc social,
piscina em ceramica, 6
vagas de garagem,cerca
elétrica e portão eletrônico. valor r$ 1.600.000,00.
fotos whatsapp (991141955) tratar: na rua manuel dias de almeida 672,
31 de março, por trás do
goiana expresso da capitão julio bezerra – 991141955/ 98110-0763/991517920/99155-1950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
casa seminova no bairro
river park, entrega em 30
dias,toda mobiliada “porteira fechada”, mesa de
jantar e sofá, moveis projetados na sala, quartos
e cozinha,com 3 camas,5
televisores, lustres,sendo
3 suítes com closet, wc
social, sala retangular, piso
porcelanato, aréa de serviço, cozinha, aréa gourmet,
churrasqueira, piscina com
cascata, fino acabamento,
4 vagas de garagem, cerca
elétrica,portão eletrônico,
apta para financiamento.
valor r$ 1.200.000,00 .
fotos whatsapp (991141955) tratar : na rua manuel dias de almeida 672,
31 de março, por trás do
goiana expresso da capitão julio bezerra – 991141955/ 98110-0763/991517920/99155-1950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa a 50 metros da rua
Luiz Canuto Chaves, próximo ao Garden shopping.
Casa semi-nova,financiamento garantidocef, entrega em 30 dias, 3 quartos,
sendo 2 suítes, todas com
moveis projetados, closed,
wc social, sala em L , com
móveis projetados, piso
porcelanato, forrada na
laje, ampla área de serviço, cozinha, com moveis
projetados, 4 vagas de
garagem, varanda, cerca
elétrica, portão eletrônico,
terreno medindo 15x40
metros, área 600m2. valor
r$ 850.000,00.fotos whatsapp:(99114-1955) tratar na
rua manoel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da
capitão julio bezerra 991141955/99117-1606/ 991551950/98119-6499/981147680 (95) 3224-4070
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) vende casa duplex, , padrão
“a”, 1ª habitação, apta
para financiar, metragem
15x40 metros, valor r$
2.300,000,00, com opção
de outro terreno conjugado
no valor de r$ 250.000,00,
medindo 15x40 metros, perfazendo uma área de 1.200
m2, com as seguintes caracteristicas: 6 suites (master e closet), sendo 03 suites no andar superior, com
ampla varanda com acesso
para as 3 suites, toda no
porcelanato, lavabo, sala
de estar e jantar, área com
jardim de inverno, sala para
cinema e salão de jogos,
área de serviço, piscina
com iluminaçãoled, hidro,
cascata com jardim, sistema de câmara e alarmes,
janelas e portas em blindex,
porcelanato, na laje, portas
em mdf, área construida
496m2. fotos no whatsap
(95) 99114- 1955/991648313/ 99124- 2457/99117-

CLASSIFOLHA
1606/98114- 7680. tratar no
cid escritório imobiliário,
rua manoel dias de almeida
672, 31 de março. contatos
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa nova,com 4 suítes,
sendo 1 master,móveis
progetados, com 2 pisos,
2 banheiros sociais, piso
porcelaneto, aréa de serviço,cozinha ,todos com
moveis projetados, sala
de estar e jantar, sala interna com varanda,sala de
cinema e bar com ampla
varanda,área construída de
500m2, área do terreno de
600m2, medindo 15x40 metros,irrigação automática
nos jardins, água aquecida
através de paíneis solares,
cerca e câmeras instalados,
cabos de fibra óptica instalador, sistema de no-break
na casa que segura a iluminação de toda casa durante
apagões na cidade, sistema de som, e projeção da
sala de cinema importado
miami, mobiliado, móveis
planejados : dell ano, mobiliário e eletrônicos: perin
design e lojas perin. valor:
1.800.000,00, aceita proposta dependendo da forma de
pagamento, parcelamos
em até 36 vezes , com sinal
como parte do pagamento,
ap´ta para financiar. fotos
whatsapp (99114-1955) tratar : na rua manuel dias de
almeida 672, 31 de março,
por trás do goiana expresso
da capitão julio bezerra –
99114-1955/ 99155-1950/
99117-1606/98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa, próximo ao bosque
dos papagaios, localização nobre, com 3 suítes,
lavabo, salas com móveis
projetados, andar superior
com mezanino e varanda,
piscina, com excelente área
gourmet, com churrasqueira, piscina na ceramica,
com financiamento garantido, valor r$ 890.000,00.
foto no whatsap (95) 991141955/99164- 8313/991171606/98114-7680 tratar na
rua manoel dias de almeida,
672, 31 de março. 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa nova, bairro river park,
contrutora renomada em
boa vista, com aproximadamente 400 imóveis construidos, pronta entrega, a
200 metros da avenida luiz
canuto chaves, rua que dá
acesso a cathedral e gardem shopping, 03 suites,
sendo uma com closet, wc
social, ampla sala, piso
porcelanato, churrasqueira,
piscina de concreto, área
de lazer, jardim ao redor
da casa, portão eletronico, cerca elétrica, telha de
barro, 4 vagas garagem,
sendo 02 cobertas, tendo
como plano de pagamento
á vista r$ 900.000,00, ou
20% de sinal e restante fi
nanciado. aceita imóvel de
menor valor, garantia de
05 anos-eds construções.
tratar na rua manoel dias de
almeida nº 672, 31 de março,
por trás do goiana expresso da capitão júlio bezerra. telefone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa nova, de um particular, em fase de acabamento, oportunidade única, fi
nanciamento garantido, a
sete quadras da cathedral,
garden shopping, toda na
laje e gesso acartonado,
com estrutura para dois
pisos, pé direito duplo, 3
suites, sendo 2 com closet, wc social e lavabo,
sala de estar e jantar, piso
porcelanato, blindex, área
gourmet e churrasqueira,
fotos do imóvel pelo whatsapp (95)99114-1955. valor
r$ 830.000,00, aceitamos
qualquer instituíção fi nanceira .tratar no cid escritório imobiliário, rua manoel
dias de almeida 672, 31 de
março. fone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref

CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende casa nova, 1ª habitação, exelente acabamento,
pronta entrega, apta para
financiar, bairro river park,
3 quartos, sendo 02 suites,
revestidas em porcelanato
sendo uma com closet, wc
social, piso em porcelanato,
janelas em blindex, forrada
em gesso, telha de cimento,
ampla varanda. 04 vagas
garagem, portão eletronico, moradia privilegiada,
opção para construçaõ de
piscina e árera goumert, localizada a 100 metros da av.
luiz canuto chaves que dá
acesso ao garden shopingg e faculdade cathedral,
terreno medindo 15x30,
área construida de 151 m2.
valor r$ 530.000,00 tratar:
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende casa nova, 1ª habitação, exelente acabamento,
pronta entrega, apta para
financiar, bairro river park,
3 quartos, sendo 02 suites,
uma com closete, revestidas em porcelanato, wc
social, piso em porcelanato,
janelas em blindex, forrada
em gesso, telha de cimento,
ampla varanda. 04 vagas
garagem, portão eletronico,
vista para um bosque (área
verde), moradia privilegiada, opção para construçaõ
de piscina e árera goumert,
localizada a 100 metros
da av. luiz canuto chaves
que dá acesso ao garden
shopingg e faculdade cathedral, terreno medindo
15x30, área construida de
143 m2. valor r$ 530.000,00
tratar: 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa nova 1ª habitação,
pronta entrega já fi nanciada r$ 450.000,00. pela caixa
economica, com prestação
em torno de r$ 5.300,00
sinal de 450.000,00. valor
total de r$ 900.000,00. obra
de contrutora de renomada
em boa vista, com aproximadamente 400 imóveis
construidos, 03 suites, sendo uma com closet, central
de ar na sala e área de
serviço, ampla sala, piso
porcelanato, lavabo, sala
de estar refrigerada toda
em esquadria de aluminio,
com vista para piscina,
churrasqueira, piscina de
concreto, área de lazer,
jardim ao redor da casa,
portão eletronico, cerca
elétrica, telha de barro, 4
vagas garagem, sendo 02
cobertas, tendo como plano
de pagamento discriminado
acima. imoveis localizado
na av. luiz canuto chaves,
ao lado da casa nº 710 a
300m do garden shoppimg.
tratar na rua manoel dias de
almeida nº 672, 31 de março,
por tráz do goiana exprreso da capitão júlio bezerra. telefone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa (apta para fi nanciamento) de dois pisos, no
bairro paraviana, próximo
ao bosque dos papagaios,
semi-nova, terreno medindo 24 de frente por 22 de
fundos, área total de 528
m2, área construída 280 m2,
com 4 suites, sendo tres no
andar superior com closet
e uma no térreo, moveis
projetados, garagem para
4 carros, gabinete, escada
revestida em granito, com
guarda corpo em inox, área
gourmet com churrasqueira e balcão em l, todas
as bancadas em granito,
banheiro social e box em
blindex, piscina com revestimentos em azuleijos,
com cascata, iluminação e
hidromassagem, cozinha,
área de serviço, dispensa,
portas internas e frontal laqueadas externas e blindex,
janelas em blindex, pontos
para ar condicionado com
dreno embutidos, móveis
planejados “delano”, revestimentos em pastilha de vidro e ceramica, junta seca,
quadro de áudio e voz, toda
na massa acrílica externa e
massa corrida interna, sitema de gás encanado, portão
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eletronico, super seca elétrica com alarme, sacada
em l, guarda corpo em inox,
piso em porcelanato polido,
toda na laje, forro de gesso,
luminárias em led, rodapé
embutido, jardim com sistema de irrigação, frente
para o nascente, otima localização, super ventilada.
valor r$ 950.000,00 tratar:
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa, bairro river parque,
04 quartos, suite, wc social,
lavabo, 02 amplas salas,
piso porcelanato, área de
serviço, cozinha, dependencia de empregada, , telha
de barro, portão eletronico, cerca elétrica, terreno
medindo 20x37 metros,
localizada a 400 metros do
garden shopping, aceita
fi nanciamento. valor r$
800.000,00 fone: 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende casa, no
RIVER PARK, localizada
na Rua Hugo Mallet, nº
365, composta por dois
pavimentos, Piso superior: 01 suíte máster com
varanda e escritório. Piso
térreo: 01 suíte, 01 quarto,
banheiro social, sala de
estar/jantar, cozinha, área
de serviço, varanda, garagem, espaço gourmet com
piscina e jardim, em um
terreno com 900m² de área
total. R$ 890.000,00. Apta a
financiamento.Creci 324/PJ
18ªRegião Tel.:99132 1280,
98119 3839, 98114 5230 ou
3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende bela casa
no RIVER PARK, localizada
na Rua Tucumanzeiro, nº
418,(próximo à Ville Roy),Terreno de 30m x 40m =
1.200m². Composta por:03
suítes com móveis planejados, escritório, home, 02
salas, lavabo, copa/cozinha
com móveis planejados,
despensa, área de serviço, banheiro de serviço,
garagem, varanda. Suíte
externa, espaço gourmet,
churrasqueira, área de lazer, com saúna e piscina,
além de canil e belo jardim. R$ 1.400.000,00.Apta
a financiamento.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114
5230 ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
RIVER PARK, localizada
na Rua Cerejeira,terreno
medindo 15m x 40m, ou
seja, 600m² de área total.
Composta por:04 suítes
sendo 01 suíte com closet,
sala de estar, sala de jantar,
banheiro social, escritório,
espaço gourmet, cozinha,
piscina, lavanderia, despensa e depósito. O imóvel
tem 290m² de área construída.R$ 980.000,00.Apta
a financiamento.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114
5230 ou 3224 1356.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
venda de 01 casa na Av.
Anália Soares de Freitas,
nº1652, Bairro Paraviana
Boa Vista/RR, com as seguintes descrições: uma
edificação residencial em
alvenaria, com dois pavimentos, sendo: Pavimento
térreo, composto por: 2
suítes, hall, dois banheiros sociais, sala de estar,
cozinha, área de serviço, e
garagem; Pavimento superior, composto por: suíte,
varanda, hall, com área total
construída de 358,22m².
Terreno com área de 16x30,
área total de 480,00m².Valor R$750.000,00.Apta a
financiamento Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma ótima Residência no River Park, na Rua
Cap. Castro Mendes com
1 suíte máster, 2 quartos,
sala, cozinha com móveis
projetados, área de serviço,
depósito, wc social, piscina,
área de lazer com 1 edícula,
câmeras, cerca elétrica,
espaço gourmet, salão de
jogos, gerador de energia,
canil, garagem para 3 carros, área construída aproximadamente 400,00m²,
terreno medindo 887,50m².

Valor R$1.300.000,00.Apta a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
SANTA CECÍLIA

Vende-se Casa 2 quartos,
suite, sala, cozinha. R$
180.000,00.Tratar: (95)991249788 Cód.852260 Qui
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vendecasa Rua Cassia Heller s/n Santa Cecília com 2
quartos, sala, cozinha americana, wc social, garagem,
quintal.aproximadamente
62,62m² de área construída.
Valor R$95.000,00. Apto a
fianciamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
SANTA LUZIA

Vende-se casa com 2 apartamentos R$ 150.000,00Tratar:
(95)99177-9724 (95)991221942 Cód.909325 Qui
Vende-se casa com 4 quartos,
sala, cozinha, banheiro, área
de serviço, forrada, murada,
documentada. R$ 77.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 3 - 0 5 2 3
Cód.909288 Qui
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF
18º REGIÃO AM / RR Vendo condomínio com renda
mensal de R$; 1.050 reais
contendo três apartamentos
cada um com sala, cozinha, um quarto, WC social,
área de serviço, forrado, na
cerâmica, murado terreno
medindo 15 x 30 total de
450 m² próximo de supermercado, colégio, farmácia
com rua asfaltada, meio
fio, calçada. Valor; 140 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
SANTA TEREZA

Vende-se casa com 3 quartos,
2 wc, sala, cozinha. Tratar:
(95)99114-7420 Cód.876405
Qui
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
casa em madeira mais um
apto em alvenaria com titulo
definitivo todo murado com
terreno medindo 10.30 x 25
em ótima localização na rua:
acari nº 634 valor: 70 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
SÃO BENTO

Vende-se casa com 2 quartos,
sendo 1 suite, sala, cozinha, varanda, cerâmica. R$
60.000,00.Tratar: (95)991415382 (95)99132-9860
Cód.876417 Qui
Vende-se casa em madeira R$ 34.000,00Tratar:
(95)99105-2669 (95)991576137 Cód.909341 Qui
SÃO FRANCISCO

Vende-se casa com suite, 2
quartos, sala, cozinha, murada. R$ 350.000,00.Tratar:
(95)98104-3717 Cód.906423
Qui
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa nova, 1º habitação, próximo ápraça dos bambus,
área nobre do BairroSão
Francisco, financiamento
garantido, pronta entrega,
com 3 quartos, sendo 1
suíte, wc social, piso porcelanato, forrada na laje, gesso
acartonado, varanda, ampla
sala, cozinha e área serviço,
opção para área gourmet,
garagem coberta. Valor
R$380.000,00, sinal de 20%.
Fotos whatsapp (991141955). Tratar na Rua Manoel
dias de almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa, bairro São Francisco,
próximo á Avenida Santos
Dumont, e Ville Roy, preço
de terreno, com 3 quartos,
wc social, sala de estar e
jantar, piso cerâmica, forrada, varanda, ampla área
de serviço, cozinha, toda
murada, cerca elétrica, portão eletrônico de alumínio,
com toda infraestrutura,
como água, esgoto, energia,
asfalto, colégios, faculdade,
supermercado, farmácia, e
posto de saúde, excelente

para clinica em geral e escritório, metragem de 16x45
metros área total de 734
m2. Valor R$250.000,00,fotos whatsapp (991141955). Tratar na rua Manoel
Dias de Almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa, bairro são nfrancisco,
esquina, localização nobre,
encravada em terreno de
50x40 metros, com 5 suítes,
lavabo, 2 edículas, piso porcelanato, cozinha projetada,
na laje, e telha de porcelanato, 2 acessos para veículos,
área gourmet, piscina, com
02 banheiros, amplo jardim,
portão eletronico, cerca elétrica, poço artesiano, vagas
para 20 veículos, apta para
fi nanciar, valor 2 milhões.
foto no whatsap (95) 991141955/99164- 8313/991171606/98114-7680 tratar na
rua manoel dias de almeida,
672, 31 de março. 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende casa no
SÃO FRANCISCO, localizada na Rua Padre Caleri, nº
191,composta por: 03 suítes,
sendo 01 suíte máster,sala
de TV, sala estar e jantar,
cozinha, lavanderia com móveis planejados em todos os
ambientes, banheiro social,
depósito e garagem para 02
carros.R$1.400.000,00.Creci
324/PJ 18ªRegião Tel.: 99132
1280,98119 3839, 8114 5230
ou 3224 1356.
RC IMOVEIS CRECI: 4025
vendo três casas de alvenaria em um só terreno
medindo 19.50x38equivalente a 741m² na área nobre
e comercial do bairro são
Francisco dando fundos
com a liráuto, maternidade
ea praça. Vl: 1.400.000.00
aceita-se casa no valor de
até 250 mil comparte de
pagamento fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
venda de 01 casa Rua Padre
Caleri S/N Bairro São Francisco com 3 suítes,1 quarto,
sala ampla, cozinha, área de
serviço, deposito, wc social,
área de lazer com churrasqueira e piscina, toda
na lage, garagem, portão
eletrônico e cerca elétrica .
Aproximadamente 400,00m²
de área construída e terreno
medindo 1258,62m².Valor
R$1.000.000,00.Nao apto a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
SÃO VICENTE

CAPITAL IMOVEIS vende se
casa toda no porcelanato
e blindex,3 quartos sendo1 suíte,sala,cozinha,area
de serviço,garagem,apta a
financiar. valor r$480.000,00capital imóveis creci 302j
tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na av.
ville roy, 6007 centro.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende um apartamentos no SÃO VICENTE,
localizada na Rua Tacutu,
composta por: 02 quartos,
sendo 01 suíte, banheiro
social, sala, cozinha, área
de serviço, com 01 vaga
na garagem. O imóvel tem
90,30m² de área construída.R$ 280.000,00. Apto a
financiamento.Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
SEN. HÉLIO CAMPOS

Vende-se ou troca-se casa
com 2 quartos, 2 suites, sala,
cozinha americana, forrada,
cerâmica, varanda, garagem. R$ 110.000,00.Tratar:
(95)99170-8388 (95)981133060 Cód.888791 Qui
Vende-se casa com 3 quartos,
sala, cozinha americana, piscina. R$ 140.000,00.Tratar:
(95)99174-2953 Cód.905496
Qua
Vende-se ou troca-se casa
com 3 quartos, sala, cozinha, wc, area. R$ 85.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 111 - 1 8 2 7
Cód.897284 Qua
Vende-se casa com 2 quartos,
cozinha amnericana, wc,
murada. R$ 65.000,00.Tratar:
(95)98407-8339 (95)99111-

4580 Cód.909186 Qua
SILVIO BOTELHO

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo
casa com 48 m² contendo
sala, cozinha, dois quartos,
WC social, área de serviço,
murada, parcialmente forrada valor: 125 mil. obs. não
financia. Fone: 991697134
/ 981139745 / 991211878/
981126862.
TANCREDO NEVES

Vende-se casa com 3 quartos,
sendo 2 suítes, sala, cozinha
americana, gradeada.Tratar:
(95)99124-9788 Cód.906107
Qui
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 AM/RR
Vende-se uma Casa Usada
com 96 metros quadrados,
contendo: 03 quartos, sala,
cozinha, wc social, varanda,
cerâmica, forro pvc, telha
brasilit, murada, terreno
medindo 12x40, valor R$
195 mil. Localizada no Bairro Tancredo Neves. Contato: 99121-1878/ 98126-2017/
99169-7134.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende uma excelente
Residência no Tancredo
Neves, na Rua Horácio Mardel Magalhães, nº 2522, com
03 quartos sendo 01 suíte,
sala ampla, cozinha com um
balcão de granito e armário
embutido sob a pia, banheiro social, laje em dois quartos (pvc no restante), toda
em porcelanato, gradeada,
murada, com cerca elétrica,
área de serviço, garagem
coberta, portão eletrônico e manta térmica. Com
aproximadamente 110,00m²
de área construía, terreno
medindo 12,00mX30,00m
totalizando 360,00m². Valor
R$250.000,00. Apto a financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
31 DE MARÇO

CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
casa no bairro 31 de março,
próximo avenida santos
dumont e av. brigadeiro
eduardo gomes, com 3
quartos sendo 1 com suite,
wc social, sala, ampla cozinha americana, forrada em
tabique, piso ceramica, área
de serviço, garagem pra
4 carros, portão eletronico, terreno medindo 14x43
metros. edícula com suite,
parte da casa em laje. valor
r$ 300.000,00, aceitamos
imoveis de menor valor,
veiculo e restante em 6
parcelas. fotos no whatsapp
no telefone: (95) 99114-1955
/ 99164-8313. tratar no cid
escritório imobiliário, rua
manoel dias de almeida
672, 31 de março. contatos
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa bairro 31 de março,
a 100 metros da avenida
santodumont e folha de
boa vista, metragem de
20x35 metros, área total
de 700 m2, excelente para
clínica médica, escritório
comercial e residencia,
com 03 quartos, sendo
uma ampla suite, wc social,
varanda em l, pisoceramica, sala de estar e jantar,
forrada, área construída
de 240 m2, grande jardim,
casa de cachorro, garagem
para 5 veículos. Valor de r$
350.000,00, por 280.000,00
em ate 10 parcelas iguais
de R$28.000,00 aceita proposta à vista, tratar nocid
escritório imobiliário, rua
manoel dias de almeida 672,
31 de março. 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
casa residencial, de 03
quartos, banheiro social,
sala, cozinha, a 100 metros
da capitão julio bezzerra
e supermercado goiana,
medindo 15x65, com área
total de 975 m2. valor r$
260.000,00. tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERI-

MÓVEIS – Vende casa no
31 DE MARÇO, localizada
na Rua Edmur Oliva, nº 204,
composta por: 02 quartos,
02 suítes, banheiro social,
02 salas de estar, 01 sala
de jantar, cozinha, área de
serviço, varanda e garagem para 04 carros, edícula
com 01 suíte e depósito. O
imóvel tem 320m² de área
construída em um terreno
de 1.107m².R$ 450.000,00.
Creci 324/PJ 18ªRegião
Tel.:98119 3839,99132 1280,
98114 5230 ou 3224 1356.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma residência na
Rua Mestre Diogo s/n Bairro 31 de Março contendo
1 quarto, sala, wc social,
cozinha e área de serviço,
aproximadamente 70,00m²
de área construída e terreno
medindo 293,42m². Valor
R$250.000,00. Nao apto a
financiamento Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende uma excelente Residência no Bairro
Trinta e um de Março, na
Rua Manoel Dias de Almeida, com 03 quartos sendo 01 suíte, sala, cozinha,
banheiro social, área de
serviço, garagem para 6
carros, toda no porcelanato e forro de gesso. Com
aproximadamente 235,00m²
de área construía, terreno
medindo 500,00m². Valor
R$400.000,00. Nao apto a
financiamentoVisite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
OUTROS ESTADOS
E MUNICÍPIOS

Aluga-se casa em Pacaraima com suite, quarto, wc,
sala, cozinha, varanda, area
de serviço e garagem. R$
1.000,00.Tratar: (95)981147233 Cód.901174 Qui
Vende-se 2 casas em condominio em Pacaraima.Tratar:
(95)98114-7233 Cód.901172
Qui
Vende-se terrenos para
chacara em manacapuru-AMTratar: (95)99118-1800
Cód.909304 Qui
Vende-se Casa com 2 quartos, sala, cozinha, wc, forrada,
área, garagem, esquina no
Cantá. R$ 75.000,00 Tratar:
(95)99136-6915 Cód.882558
Qui
Vende-se ou troca-se Vila
com 8 apartamentos em Rorainopolis. Aceita-se casa em
Boa Vista. Tratar: (95)991270750 Cód.887790 Qui
Vende-se ou troca-se Casa
em Mucajaí, 2 quartos, cozinha americana. R$ 23.000,00.
A c e i t a - s e c a r r o . Tr a t a r :
(95)99111-0111 (95)981142448 Cód.865507 Qui
Vende-se ou troca-se 2 terrenos em rorainópolis com casa
em Rorainópolis. Valor a combinar .Tratar: (95)98123-0671
(95)99967-4069 Cód.909193
Qua
Ve n d e - s e o u t r o c a - s e
Casa em Iracema.Tratar:
(95)98123-0671 (95)999674069 Cód.868234 Qua
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno no centro de Pacaraima, com metragem de
34,70x46 metros, integralmentelegalizado, na rua
suapi, 510- centro, por trás
da receita federal, em frente
ao ponto de taxi, terreno
com registro na prefeitura,
iptu, contrato de compra e
venda, valor R$ 170.000,00.
Aceitamos proposta.Fotos
whatsapp (99114-1955),
Tratar na rua Manoel Dias
de Almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra 99114-1955/991230681/99117-1606/991551950/98119-6499/981147680.(95) 3224-4070.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vendo
ou troco linda casa em manaus, valor r$ 250.000,00,
bairro petrópolis a 8 minutos do centro, e a 5 minutos
do studio 5 e a 2 minutos do
centro de convenções povos da amazonia. obs: troco
por casa em boa vista – capital do estado de roraima,
casa até r$ 190.000,00. casa
de manaus com 3/4 sendo
01 suíte, wc social, piso cerâmica, forro pvc, armarios

na cozinha, guarda roupa,
próximo à supermercados
e academias, terreno medindo 17x30 metros. valor
r$ 250.000,00. 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende apartamento
em Condomínio fechado,
em Manaus/AMna Avenida
Constantino Nery nº2525
aptº 402 Bloco 7 entrada
B, Bairro chapada, com 1
suíte, 2 quartos, sala conjugada, cozinha, sacada,
wc social, área construída
aproximadamente 80,73m²
Valor R$290.000,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/991474435/99113-0930. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
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Imóveis
Aluguel
Residencial

ALVORADA

Aluga-se casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro.Tratar: (95)99132-1228
(95)99163-7490 Cód.909068
Qua
APARECIDA

Aluga-se apartamento forrado, gradeado e na ceramica Tratar: (95)99112-5073
Cód.909300 Qui
Aluga-se apto em condominio
2 quartos, sala, cozinha,
banheiro, area de serviço,
cx dágua, estacionamento,
portão eletronico. Tratar:
(95)99971-3038 (95)981145668 Cód.869868 Qua
CAPITAL IMÓVEIS-CRECI
302JAluga-se apartamento
com ,sala ,2 quartos,banheiro social,cozinha,corredor de circulação,área de
serviço,varanda e garagem
coberta.Valor:R$1.200,00
Tratar: 3624-9991/9992
(95)99129-8798/ (95) 981237 0 1 3 o u Av Vi l l e R o y
6007-Centro
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Alugam-se 3 casas
na Rua Minervina Franco
de Campos nº737 Bairro
Aparecida, com 2 quartos,
sala, cozinha, lavabo, 2
banheiros, armários nos
banheiros e cozinha, garagem. Valor R$2.100,00
(CADA). Visite nosso site:
www.rlimob.com.br ou
pelosFONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro
ASA BRANCA

Aluga-se casa com 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço,
garagem. R$ 800,00.Tratar:
(95)99118-2740 (95)981182380 Cód.909227 Qua
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Aluga-se um Galpão
Comercial na Av. Nossa Sra
Nazaré nº543 Asa Branca
com 1 banheiro. Aproximadamente 300,00m² de
área construída. Valor
R$5.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro
BAIRRO DOS ESTADOS

Aluga-se apartamento com
suíte, garagem, cozinha. R$
800,00.Tratar: (95)981151022 Cód.909203 Qua
BURITIS

Aluga-se quarto com wc. R$
250,00.Tratar: (95)991367889 Cód.901740 Qui
Aluga-se casa com 2 quartos,
sendo 1 suite, cozinha, churrasqueira, área de lazer, arborizada, murada, gradeada,
forrada. R$ 1.000,00.Tratar:
(95)99112-0976 Cód.909268
Qua
CAÇARI

Aluga-se apartamento quarto,
sala, cozinha, wc, cerca eletrica, sistema de monitoramento.Tratar: (95)99112-1468
(95)98125-8416 Cód.907207
Qui
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Casa com 1 quarto,1
banheiro, sala e cozinha,área de serviço Valor R$800,00Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.”
CAIMBÉ

Aluga-se apartamento com
quarto, sala, cozinha, wc, la-

06 FOLHABV
vanderia, portáo e cerca elétrica.Tratar: (95)99177-9592
(95)99134-2066 Cód.904920
Qua

suíte, cozinha, área de serviço,
murada. R$ 580,00.Tratar:
(95)99166-6095 Cód.909184
Qua

CAMBARÁ

CINTURÃO VERDE

Aluga-se apartamento com 5
comodos + banheiro, forrada,
gradeado, murado isento de
água e luz.Tratar: (95)991711825 Cód.909347 Qui
Aluga-se casa com 2 quartos,
cozinha americana, sala ,
banheiro, área de serviço,
garagem. R$ 700,00.Tratar:
(95)99132-9004 Cód.909320
Qui

Aluga-se apartamento. R$
450,00.Tratar: (95)99162-8835
Cód.909261 Qua

CANAÂ

Aluga-se casa 2 suites,
sala, forrada e murada R$
700,00Tratar: (95)99148-9978
Cód.909041 Ter
CARANÃ

Aluga-se apartamento.Tratar:
(95)99143-4720 (95)991487516 Cód.908044 Qua
CAUAMÉ

Aluga-se Quarto com wc.R$
280,00.Tratar: (95)991367889 Cód.903655 Qui
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Aluga se casa, com
sala de visita, sala de jantar, um quarto, uma suíte,wc social, cozinha, copa,
dispensa, área de serviço,
garagem para dois carros.
Tratar3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Aluga- se
casa com dois quartos,
sala de estar, 01 banheiro
social, cozinha americana,
área de serviço, e uma pequena varanda em frente,
toda murada, gradeada,
garagem para 01 carro, toda
forrada no PVC.RUA: AUSTRÁLIA, N° 203, R$ 750,00 ,
(COD:615) Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
CENTENÁRIO

Aluga-se casa com 2 quartos, sala, cozinha americana,
móveis projetados,área de
lazer.Tratar: (95)99164-7163
Cód.909305 Qui
Aluga-se casa ceramica,
sala, quarto, cozinha R$
400,00Tratar: (95)99150-3073
Cód.909287 Qui
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Aluga-se
um excelente apartamento,
Com 2 quartos, 1 banheiro
social, cozinha americana,
área de serviço, garagem,
forrado, todo na cerâmica.
Ótima localização para morar com tranquilidade.RUA:
BOLÔNIA, N°520. APARTAMENTO-03, R$ 800,00.
(COD.906) Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Aluga-se uma casa na
Rua Solange Brito nº190
Bairro Centenário com 3
quartos grandes, sendo 1
suíte, todos com luminária,
wc social, sala, cozinha,
garagem, chuveiro elétrico,
porcelanato, portão eletrônico, valor: R$1.200,00. Visite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
CENTRO

Aluga-se kitnet. R$ 390,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 5 5 - 8 8 5 5
Cód.909225 Qua
Aluga-se apartamento com
suíte, sala, cozinha. R$
850,00.Tratar: (95)99166-6095
Cód.909183 Qua
CIDADE SATÉLITE

Aluga-se casa com 2 quartos, cozinha americana, banheiro, portão eletrônico. R$
800,00.Tratar: (95)99111-3001
Cód.906904 Qui
Aluga-se apartamento com
suíte, cozinha americana, área
de serviço. R$ 450,00.Tratar:
(95)99164-7951 Cód.909239
Qua
Aluga-se casa com 2 quartos,
sendo 1 suíote, cozinha, garagem, área de serviço. R$
1.000,00.Tratar: (95)991462678 Cód.909224 Qua
Aluga-se apartamento com

JARDIM FLORESTA

Aluga-se Kitnet mobiliada com
quarto, cozinha, garagem,
portão e cerca elétrica, churrasqueira.Tratar: (95)991122662 Cód.875594 Qua
Aluga-se apartamento com
quarto, sala, wc, area R$
500,00Tratar: (95)99112-4373
(95)98121-2123 Cód.909173
Qua
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Aluga-se casa na Rua
Reinaldo Neves nº1173
Bairro Jardim Floresta com
2 suítes com centrais de
ar, 1 quarto, sala, cozinha,
wc social, área de serviço,
garagem, portão eletrônico. Valor R$1.300,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelosFONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
JARDIM OLÍMPICO

Aluga-se apartamento forrado,
ceramica, sala, wc e area R$
380,00Tratar: (95)9111-6382
Cód.909285 Qui
JÓQUEI CLUBE

Aluga-se casa 3 quartos, ceramica forrada e murada R$
700,00Tratar: (95)99176-3949
Cód.909284 Qui
MECEJANA

7403 Cód.909289 Qui
Aluga-se 2 apartamentos isento de água e luz. R$ 500,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 6 9 - 6 5 1 5
Cód.909220 Qua
PINTOLÂNDIA

Aluga-se casa 2 salas, wc,
suite, quarto e area de serviço Tratar: (95)98103-7880
(95)99118-1800 Cód.909079
Ter
PRICUMÃ

Aluga-se casa.Tratar:
(95)99147-4770 Cód.903169
Ter
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Aluga se casa gradeada, com sala, sala de visita,dois quartos,wc social, cozinha, área de serviço, garagem para dois carros, quintal amplo.Tratar3624-9991/
99129-8798/98123-7013 ou
na Av. Ville Roy, 6007 Centro.
RAIAR DO SOL

Aluga-se casa com 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço,
murada. R$ 600,00.Tratar:
(95)99124-1175 Cód.909216
Qua
SANTA CECÍLIA

RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Aluga-secasa Rua Cassia
Heller s/n Santa Cecília com
2 quartos, sala, cozinha americana, wc social, garagem,
quintal.aproximadamente
62,62m² de área construída.
Valor R$600,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
SANTA LUZIA

Aluga-se casa com 2 quartos,
2 salas, wc social, cozinha,
garagem, área de serviço,
portão e cerca elétrica. R$
950,00.Tratar: (95)3623-3168
(95)98119-6611 Cód.909359
Qui
Aluga-se apartamento com
2 quartos, sala, cozinha
americana, banheiro, área
de serviço, garagem, forro
de gesso, cerâmica.Tratar:
(95)99118-2820 (95)981178617 Cód.909297 Qui
Aluga-se apartamento com
quarto, sala, cozinha.Tratar:
(95)99114-0561 Cód.908172
Qui
Aluga-se apartamento com
cozinha, quarto, laje, telha
de barro, cerca e portão
elétrico, mobiliado. Tratar:
(95)99112-2662 (95)999036979 Cód.900714 Qua
Aluga-se Apartamento com
suites, sala, cozinha, wc, garagem, área de serviço, portão
e cerca elétrica, com mobília. Tratar: (95)99112-2662
Cód.896822 Qua
Aluga-se Suíte com mobília
completa, garagem, cozinha
comunitária, portão e cerca
elétrica. Tratar: (95)991122662 Cód.900347 Qua
Aluga-se quarto com banheiro, área de serviço. R$
450,00.Tratar: (95)99131-8662
Cód.909237 Qua
Aluga-se apartamento com
2 cômodos + banheiro. R$
550,00.Tratar: (95)99154-9644
Cód.909235 Qua
BONELLA IMÓVEIS aluga APARTAMENTO com
35,00m² e HABITE-SE, situado na Av. General Ataíde
Teive, 855-B, esquina com
a Rua Nicolau Hostman Bairro Mecejana, (em frente
à Clínica Dr. Samir Xaud
- infectologista, ao lado da
Gráfica Ióris). Obs.: (na cerâmica, teto em PVC). Valor
do aluguel: R$ 700,00. Obs.:
(por menos de 03 ou 04 diárias de hotel, você se torna
hospede durante o mês
todo, podendo adquirir a sua
própria mobília).Tratar: Av.
General Ataíde Teive, 1365,
Bairro Mecejana, (em frente
da Distribuidora de Bebidas,
próximo do Restaurante
Galletu’s) CRECI nº 2153 /
PF 18ª Região. Tratar: (95)
4141-707098112-5000
CAPITAL IMOVEIS bairro
mecejana:aluga se apartamento com uma suite,
mais um quarto, wc social,
sala, cozinha americana,
portão eletrônico, camera
de segurança central de ar
sprit no quarto e suite. valor
r$ 1.200,00 capitalimóveis
creci 302j tratar 3624-9991/
99129-8798/98123-7013 ou
na av. ville roy, 6007 centro.
PARAVIANA

Aluga-se apartamento com
suite, cozinha, area de serviço,
R$ 700,00Tratar: (95)99128-

CLASSIFOLHA

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Aluga-se casa com 2 quartos, sala, cozinha, área. R$
500,00.Tratar: (95)99135-8143
Cód.909277 Qua
SÃO VICENTE

CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J aluga se apartamento no São Vicente com 2
quartos sendo 1 suíte, sala,cozinha,banheiro social,
área de serviço, garagem
coberta para um carro,. Valor
R$ 1.150,00Tratar 3624-9991/
99129-8798/98123-7013 ou
na Av. Ville Roy, 6007 Centro.
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J aluga se apartamento
no São Vicente com 3 quartos, sala,cozinha,banheiro
social, área de serviço, garagem coberta para um carro,.
Valor R$ 1.300,00Tratar 36249991/ 99129-8798/981237013 ou na Av. Ville Roy,
6007 Centro.
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Aluga-se casa conjugada no São Vicente com
sala, cozinha americana,
quarto, suíte, banheiro da
suíte, wc social, área de
serviço, varanda e garagem,
portão eletrônico Valor R$
1.200,00Tratar 3624-9991/
99129-8798/98123-7013 ou
na Av. Ville Roy, 6007 Centro.
TANCREDO NEVES

Aluga-se apartamento.Tratar:
(95)99113-6462 Cód.909219
Qua
31 DE MARÇO

Aluga-se apartamento com
2 quartos, wc social, sala,
cozinha americana, área
de serviço, garagem. R$
1.200,00.Tratar: (95)981140695 Cód.908299 Qui
Aluga-se casa R$ 480,00Tratar: (95)3623-9882 (95)991321563 Cód.909316 Qui
Aluga-se apartamento forrado, gradeado e na ceramica Tratar: (95)99112-5073
Cód.909299 Qui
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Imóveis
Comerciais
Vende-se

Vende-se ponto comercial
b. Cidade sateliteTratar:
(95)98111-3726 Cód.909335
Qui
Vende-se terreno comercial
com casa na AV. capitão Júlio Bezerra. R$ 500.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 7 - 5 7 7 1
Cód.909329 Qui
Vende-se Ponto comercial
no Nova Esperança, med.
13x12, com wc externo, cerâmica. R$ 70.000,00. Aceito
proposta em veículo. Tratar:
(95)99159-5907 (95)991099556 Cód.901702 Qua
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende

(ponto comercial na capitão júlio bezerra, próximo
a vivo, terreno medindo
30x37,30 metros. tratar
99114- 1955/99164-8313.
escritório (095) 3224-4070
ref.t288
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo na
AV. Venezuela uma loja em
funcionamento com CNPJ e
toda a mercadoria existente
no estoque, prédio com
dois pisos prox. ao super.
Mercado Goiânia contendo
nos fundos uma residência
em alvenaria toda na laje,
sala, cozinha, suíte, área
de serviço, varanda, cerâmica com o total de 421m²
de área construída. Valor:
4.500.000.00 aceitamos proposta. Contato: 3625-9181
X 99157-9455 X 91697134 x
98126-2017
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
galpão novo com 320 m² de
construção com escritório,
WC social de produção,
contendo uma casa nova
de alvenaria 80 m² com sala
grande, cozinha, WC social,
toda forrada, na cerâmica,
poço artesiano, cx d’água,
sistema de segurança com
câmeras e uma serralheria
com 36 M² ou seja, total
construído 430 M² em um
terreno de esquina todo
cercado medindo 2.500 M²
com escritura publica registrado no cartório de imóveis.
Valor: 480 mil 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 / PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
prédio no centro comercial
na av. Benjamin Constant
próximo aos hotéis aipana e barrudada contendo
quatro lojas alugadas com
uma renda mensal de Rr$:
5.000.00 em um terreno titulado medindo 15x34 com
uma área total de 510 m²
valor: 1.500.000aceitamos
proposta. Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende um Ponto comercial
na Rua Laura P. Maia nº1483
Bairro Pintolândia com 2
salas medindo 30,00m² cada,
mais uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, área de
serviço, wc social. Aproximadamente 300,00m² de
área construída, 375,00m² de
terreno. Valor R$345.000,00.
Nao apto a financiamento.Visite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende Ponto Comercial situado na Rua Profª.
Valdecir Botosi Nº34 Bairro
Jóquei Clube, contendo
salão, cozinha, área com
churrasqueira, piscina, terreno medindo 486,00m² e
88,00m² de área construída. Valor R$255.000,00Nao
apto a financiamento.Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende um ponto comercial na Rua Coronel Mota
nº772 Centro antigo Espaço
Domus, com um salão de
1.100,00m² com recepção,
banheiros feminino e masculino. Valor R$1.500.000,00.
Nao apto a financiamentoVisite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
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Imóveis
Comerciais
Aluguel

Aluga-se Galpão com área no
Distrito Industrial. R$ 800,00
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 1 - 8 6 6 2
Cód.883860 Qua
Aluga-se 2 pontos comerciais
na Av. São Sebastião.Tratar:
(95)99153-8393 (95)991140979 Cód.909346 Qui
Aluga-se ponto comercial, com
quarto, wc, cozinha , área de
serviço no Nova Cidade.Tratar:
(95)99170-2670 Cód.909344
Qui
Aluga-se Ponto comercial
de esquina na Av. Severino
Soares de Freita 1464 - Paraviana.Tratar: (95)99127-3126
(95)98123-0037 Cód.879254
Qui

Aluga-se Ponto comercial na
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes- Mecejana. R$ 1.200,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 6 2 - 0 1 0 1
Cód.893897 Qui
Aluga-se Ponto comercial com
15 salas, med. 677m2, no
Centro. R$ 15.000,00.Tratar:
(95)99162-0101 (95)981067474 Cód.886342 Qui
Aluga-se salas comerciais para
profissional da saúde no 31 de
março.Tratar: (95)99127-8039
Cód.905451 Qui
BONELLA IMÓVEIS aluga LOJA-A com 39,57m²
e HABITE-SE, situada na
Av. General Ataíde Teive,
esquina c/ a Rua Rotary
(em frente da Distribuidora de Bebidas, próximo
do Restaurante Galletu’s).
Obs.: (na cerâmica, teto
em laje, c/ porta e vitrine de
vidro temperado).Valor do
aluguel: R$ 1.500,00.Tratar:
Av. General Ataíde Teive,
1365, Bairro Mecejana, (em
frente da Distribuidora de
Bebidas) CRECI nº 2153 /
PF 18ª Região. Tratar: (95)
4141-707098112-5000
BONELLA IMÓVEIS aluga
PONTO COMERCIAL com
30,60m² e HABITE-SE, situado na Av. General Ataíde
Teive, 855-A, esquina com
a Rua Nicolau Hostman Bairro Mecejana, (em frente
à Clínica Dr. Samir Xaud
- infectologista, ao lado
da Gráfica Ióris). Obs.: (na
cerâmica, teto em PVC, c/
porta e vitrine de vidro temperado + estacionamento na
frente). Valor do aluguel: R$
1.300,00. Tratar: Av. General
Ataíde Teive, 1365, Bairro
Mecejana, (em frente da
Distribuidora de Bebidas,
próximo do Restaurante
Galletu’s) CRECI nº 2153 /
PF 18ª Região. Tratar: (95)
4141-707098112-5000
BONELLA IMÓVEIS aluga
ótimo Terreno Comercial, ao
lado da Eletron Watts (segurança eletrônica), próximo
da Gráfica Ióris, situado na
Avenida Ataíde Teive, Mecejana, murado com grades
na frente, pavimentado com
britas. Valor do aluguel R$
2.000,00. Tratar: Av. General
Ataíde Teive, 1365, Bairro
Mecejana, (em frente da
Distribuidora de Bebidas,
próximo do Restaurante
Galletu’s) CRECI nº 2153 / PF
18ª Região. Fone/ Fax (95)
4141-707098112-5000
BONELLA IMÓVEIS aluga
ótimo Terreno Comercial,
próximo daForbrás, situado
na Avenida VilleRoy, com
15,00 metros de frente, na
confluência com a Avenida
Terêncio Lima, Bairro São
Vicente, murado e cercado
na frente. Valor do aluguel
R$ 2.000,00. Tratar: Av. General Ataíde Teive, 1365,
Bairro Mecejana, (em frente
da Distribuidora de Bebidas,
próximo do Restaurante
Galletu’s) CRECI nº 2153 / PF
18ª Região. Fone/ Fax (95)
4141-707098112-5000
BONELLA IMÓVEIS aluga LOJA-B com 39,56m²
e HABITE-SE, situada na
Av. General Ataíde Teive,
esquina c/ a Rua Rotary (em
frente da Distribuidora de
Bebidas, próximo do Restaurante Galletu’s),Bairro
Mecejana - Boa Vista-RR.
Obs.: (na cerâmica, teto
em laje, c/ porta e vitrine de
vidro temperado). Valor do
aluguel: R$ 1.300,00. Tratar:
Av. General Ataíde Teive,
1365, Bairro Mecejana, (em
frente da Distribuidora de
Bebidas) CRECI nº 2153 /
PF 18ª Região. Tratar: (95)
4141-707098112-5000
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J aluga se sala comercial
no centro próximo do supermercado DB. R$700,00.
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CAPITAL IMÓVEIS CRECI 302JBAIRRO MECEJANA:aluga se Prédio comercial com duas salas,de
35m2 com banheiro no valor
de R$ 850,00 CADA SALA
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Alugo
prédio comercial, com 3
pisos, 16 salas, 1 loja de
107 m2, com copa e cozinha,
Projeto Arquitetônico - Planta Baixa, com área construída de 1006,12 m2, blindex
nas janelas da fachada do
prédio.Pavimento térreo :
loja de 107 m2, recepção,
lanchonete, 5 salas, 3 wc

social.1° Pavimento: 6 salas,
sendo 3 salas de 60 m2, 4 wc
social. 2° Pavimento : recepção, 5 salas, 2 wc social,
localizado no centro de Boa
Vista á 50 metros da praça
do centro cívico e Palácio do
Governo.Valor R$12.000,00.
Fotos whatsapp (991141955). Tratar na Rua Manoel
Dias de Almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Alugo
sala no bairro 31 de março,disponivel para advogados,
preço a combinar, principalmente para advogados
recentemente formados,
com carência de três meses, incluso central de ar,
internet, luz e agua. 991141955/99155-1950
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Alugo
sala, em especial para advogados, com ar condicionado, internet, luz e água já
incluso no aluguel, próximo
ao antigo shoppingBoa Vista. Valor R$ 500,00. Tratar na
Rua Manoel Dias De Almeida, 672 Bairro 31 de março,
por trás do goiano expressoda Capitão Júlio Bezerra.
99114-1955/99155-1950.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
Aluga-se um predio comercial com 03 pisos, contendo
20 salas, 08 banheiros, 03
copas e 03 salões, com área
construída de 1400 m². acabamento em piso cerâmico,
todo forrado em gesso, portas principais em blindex,
portas de enrolar. localizado
na av. amazonas no bairro
dos estados. valor r$ 35.000
mil. contato: 99121-1878/
98126-2017/ 99169-7134 /
98113-9745.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
Aluga-se um ponto comercial, armazem com 07 salas
de deposito, vestiário com
banheiro, administração
com 02 pisos, 7 salas, 02
banheiros, e copa, estacionamento interno e externo.
terreno com 17.000 m² e
área construída de 4.000
m². localizado na av. carlos
pereira de melo no bairro jardim floresta. valor r$ 50.000
mil. contato: 99121-1878/
98126-2017/ 99169-7134 /
98113-9745.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
Aluga-se galpão com telhado alto e portão de carga e
descarga na frente e pela rua
dos fundos.terreno medindo
2.500 m² e área construída
de 1.300 m². localizado no
bairro tancredo neves. valor
r$ 11.000 mil. contato: 991211878/ 98126-2017/ 991697134 / 98113-9745.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Aluga-se prédio comercial
na Avenida Major, São Francisco. Com 760,00m² de área
construída, contendo 08
salas medindo 80,00m² cada,
com banheiro social masculino e feminino, incluindo
banheiro com mobilidade.
Valor R$28.000,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Aluga-se prédio comercial
na Rua Valério Magalhães
nº575, São Francisco. Com
185,35m² de área construída,
contendo 08 salas,banheiro
social masculino e feminino,
incluindo banheiro com
mobilidade, recepção, copa,
Valor R$4.500,00. Visite nosso site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Aluga-seum ponto comercial na Rua Coronel
Mota nº772 Centro antigo
Espaço Domus, com um
salão de 1.100,00m²com
recepção, banheiros feminino e masculino. Valor
R$10.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.brou
pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ:Aluga-se Ponto Comercial no Mecejana, Sendo
6 salas, 4 banheiros 1(cadeirante), (apta pra clinica, consultório, empresa),

estacionamento, próximo
ao HGR, Av. anauá 41, Mecejana, valor: R$5.500,00. Visite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Aluga-se Prédio Comercial
na Rua Coronel Mota 1484,
no centro, com 6 salas com
as seguintes descrições:
1 sala de recepção com
balcão, 3 salas com banheiro, 2 salas, 1 wc social, 2
jardins de inverno , Valor:
R$3.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br ou
pelos FONES: 3224-7998/
99147-4435/98122-7870. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
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Imóveis
TERRENOS
URBANOS

VENDE-SE TERRENO 30X50
(1.500M²), NO BAIRRO SÃO
PEDRO RUA PRES. COSTA
E SILVA, Nº 410 SUBESQUINA COM A AV. GETÚLIO
VARGAS, PRÓXIMO DA PANIFICADORA AJURICABA.
R$1.290.000,00 (ACEITA-SE
PROPOSTAS, CARRO OU
CASA NO NEGÓCIO. 991176627 Tratar: Cód.906175
24/08/18
Vende-se Terreno med. 17x58
no Cruviana. R$ 80.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 6 2 - 3 3 7 5
Cód.895437 Qui
Vende-se terreno no João de
Barro. Aceito proposta. Tratar:
(95)99114-5487 Cód.900706
Qui
Vende-se casa com 2 quartos, murada, cerca elétrica,
interfone, sala, cozinha. Bairo
Perola.Tratar: (95)99124-9788
Cód.904704 Qui
Vende-se terreno med. 12x30
no Monte das Oliveiras. R$
35.000,00.Tratar: (95)991776709 Cód.909178 Qua
VENDO Lotes Comerciais
urbanos no Bairro Operário,
com16,00 metros de frente para Av. General Bento
Gonçalves cada, ou seja,
Lote nº 98 com área total de
769,91m² por R$ 230.000,00,
Lote nº 82 com área total de
809,87m² por R$ 243.000,00.
(aptos para o financiamento)
Tratar: 99169-5250 Valmir
) CRECI nº 4333 / PF 18ª
Região.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CESCI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno próximo ao Distrito
Industrial, escriturado e
registrado, excelente para
indústria em geral, transportadora, maquinas pesadas,
com escritório de 300 m2,
e galpão, medindo 100x100
metros, área de 10.000m2.
Va l o r : R $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Tratar: 99114-1955/991171606/99155-1950/981196499/98114-7680 (95)32244070.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CESCI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
Terreno ao lado do Distrito
Industrial, documentada,
excelente para Indústria,
transportadora, vende de
maquinas pesadas, área
de 5.000 m2, metragem de
50x100 metros. Valor R$
400.000,00.Tratar: 991141955/99117-1606/991551950/98119-6499/98114-7680
(95)3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno distrito industrial,
com área de 12.800 m2,
sendo 80 metros de frente
com 160 metros de fundo,
todo cercado, terreno plano,
excelente para transportadores e indústria em geral,
valor r$ 170.000,00 tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno distrito industrial,
com área de 2.600 m2, sendo
26x100 metros de fundo,
excelente para indúsria valor
r$ 100.000,00 tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS ( CRECI 301 PJ) Aluga-se Prédio
Comercial com 01 recepção,
com 16 salas, 13 banheiros
sociais e instalações, piso
cerâmica e mármore, com
um terreno ao lado para estacionamento, entrada frente
com a Avenida Brigadeiro

Eduardo Gomes e Fundos
com a Rua Souza Junior,
com 02 galpão, área construída do prédio 1.000m², ponto
de referência: em frente
ao Centro de Diagnóstico
de Imagem. AVENIDA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, N°521, R$ 30.000,00.
(COD.706) Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Aluga-se um
excelente Prédio de vidro
com térreo e três andares,
área total 880 m², com elevador e Escada com corrimão
de ferro, garagem para 8
carros, rampa de acesso a
pessoas com deficiência
física. AVENIDA GETÚLIO
VARGAS, N° 6014, Prox ao
DB, R$ 20.000,00. (COD.34)
Avenida Dr. Silvio Lofêgo
Botelho, N°351/2, Centro.
CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031 GLEYDSON (95) 99124-5310 JAÍRA
(95) 99172-5054.
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS (
CRECI 301 PJ) Terreno +
Galpão com ótima localização de frente para Avenida
Getúlio Vargas, com 4.600
m² de terreno e 01 galpão
com escritórios nos fundos
(precisando de adaptações).
Obs: Terreno esta sujeito a
qualquer tipo de construção, desde que o cliente
nos apresente o projeto e
nós o executamos, aluguel
para até 20 anos. AVENIDA
GETÚLIO VARGAS, N°7166,
R$ 4.000,00. (COD.246) Avenida Dr. Silvio Lofêgo Botelho, N°351/2, Centro. CORRETORES: EDSON SILVA
(95)99134-4031 GLEYDSON
(95) 99124-5310 JAÍRA (95)
99172-5054.
ESSI-EDSON SILVA SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS ( CRECI 301 PJ) 01 Prédio com
1200 metros quadrados,
com amplo salão, recepção,
banheiros, mezanino para
escritório, garagem para 8
a 10 carros, frente pra Avenida Major Williams, umas
das Avenidas comerciais
mais valorizadas, próximo
a Av.Ville Roy, Valor a negociar. Avenida Dr. Silvio
Lofêgo Botelho, N°351/2,
Centro. CORRETORES: EDSON SILVA (95)99134-4031
GLEYDSON (95) 99124-5310
JAÍRA (95) 99172-5054.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
BAIRRO SAID SALOMÃO
Vendo três terrenos sendo
1 de esquina medindo 422.5
m2 e outros dois rua norma
medindo 360 m2 cada. R$
115 mil Entre em contato
conosco. whatsapp e ligações Contatos 99113-4251 /
99121-1878
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende Terreno na Estrada
de Acesso 15 no Loteamento Colina Park, medindo
25,08m de frente 25,08 de
fundos, lado Direito medindo 96,00m e lado Esquerdo medindo 96,00m,
totalizando 5.000,00m² valor: R$20.000,00 + parcelas.
Visite nosso site: www.rlimob.com.br ou pelos FONES: (95)3224-7998/991474435/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/
PJVende-se, terreno rural
localizado na Gleba Murupú, Loteamento Santa Luzia, com 39.113,00mt², POR
R$1.800.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/
PJ: Vende-se, 8 terrenos
rurais localizados na Gleba Murupú, Loteamento
Santa Luzia, cada um medindo 4.885,00mt², POR
R$180.000,00. (Cada)Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/991474435/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
AEROPORTO

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
terreno de frente para BR
próximo ao shopping medindo 12 x 38 documentado. Valor: 80 mil. Fone:991697134
/ 981139745 / 991211878/
981126862.

CLASSIFOLHA
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende terreno na Rua Val
de Cans, Bairro Aeroporto,
medindo 450,00m², POR
R$90.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
APARECIDA

Vende-se lote med 1317m²,
documentado, murado. Tratar:
(95)98129-2455 Cód.905422
Qui
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno bairro aparecida, a
300 metros da av.capitão
júlio bezerra, oportunidade única, excelente para
clínica em geral, escritório
de contabilidade, advocacia, etc. metragem de
14,80x58,15 metros, com
área total de 739,66 m2. valor
r$ 230.000,00. fotos whatsapp (99114-1955) tratar: na
rua manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão julio bezerra – 991141955/ 98110-0763/991517920/99155-1950.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno a 100 metros da
presidente dutra e praça da
aparecida, medindo 17x30
metros, rua asfaltada, energia, água e esgoto, área
residencial, lado sombra.
valor 190.000,00. tratar 99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, oportunidade única,
a cem metros da capitão
júlio bezerra e shopping
boa vista, com toda infraestrutura, execelente para
clínica em geral, advocacia
e residência medindo 15x59,
área total 885 m2. valor r$
200.000,00. tratar no cid
escritório imobiliário, na rua
manoel dias de almeida, 672,
31 de março. tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende terreno, oportunidade
única, bairro aparecida,
próximo a avenida presidente dutra e brigadeiro
eduardo gomes, murado,
terreno plano, aceita fi nanciamento, metragem de
15x29 metros, fotos e mais
informações pelo whatsapp
(99114-1955) tratar no cid
escritório imobiliário, na
rua manoel dias de almeida, 672, 31 de março. valor
155.000,00 tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende terreno,
na APARECIDA, localizado
na Av. Capitão Júlio Bezerra, com 619,22m² de área
total. R$ 500.000,00. Creci
1090/PF 18ªRegião Tel.:
99132 1280, 98119 3839,
98114 5230 ou 3224 1356.
(Gabriel)
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF – 18º
AM/RR vendo terreno murado, titulado e registrado no
cartório de imóveis medido
17 x 42.50 total de 722.50
M² na av. Presidente Dutra
de frente p/ sombra com
ótima localização ótima p/
condomínio. Valor: 350 mil.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF – 18º
AM/RR vendo terreno murado, titulado e registrado no
cartório de imóveis medindo 14 X 42.50 total de 595 M²
na av. Presidente Dutra de
frente p/ sombra com ótima
localização. Valor: 290 mil.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF
– 18º AM/RR vendo terreno
murado, titulado e registrado no cartório de imóveis
medindo 31 X 42.50 total de
1.317.50 M² na av. Presidente Dutra de frente p/ sombra
com ótima localização, ótimo para condomínio. Valor:
580 mil. Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862. Obs. Podemos
vender a metade do lote fica
a critério do ciente.

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI: 4025. PF – 18º
AM/RR vendo terreno com
375 m² de extensão todo
murado na rua: maiongong
a 30 m da avenida presidente Dutra. Valor: 190 mil
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ:Rua Casemiro de Abreu,
s/n - Nossa Senhora Aparecida, medindo 784,45m², Por
R$430.000,00 Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
ASA BRANCA

RC ESCRITÓRIO IMOBLIÁRIO CRECI: 4025 18°
REGIÃO vendo e financio
terreno de esquina em área
comercial medindo 14x26
parcialmente murado e
documentado ótimo p/ farmácia, posto de lavagem,
distribuidora etc. vl: 140
mil 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
BAIRRO DOS ESTADOS

CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Vende-se um terreno
medido 368,73m², murado
com portão de ferro. Valor
150.000,00. Tratar 36249991/ 99129-8798/981237013 ou na Av. Ville Roy,
6007 Centro.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, bairro dos estados,
área do parque anauá, com
toda infra-instrutura, excelente para construção de
hotel, faculdade, hospital
ou, clínica em geral, bem
como para residencia, apto
a fi nanciamento. medindo
11.326m2, valor em torno
de 250.000,00 o metro quadrado. tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende terreno, apto para fi
nanciar, vizinho ao clube
da aabb, área do parque
anauá, com infra-instrutura,
excelente para construção
de residência, escritório,
clínica em geral, medindo
30x55 metros. área de 1.650
m2, valor 370.000,00 ao
desmenbrar 15x55 metros
fi caria, por r$ 185.000,00
cada. tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, bairro dos estados, com infra-instrutura,
excelente para residencia,
grande escritorio, e clinica
médica em geral, apto para
fi nanciamento, área do
parque anauá, medindo
30x50 metros. escriturado e
registrado. valor 320.000,00
tratar - 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
02 terrenos conjulgados,
aptos para fi nanciar, vizinho ao clube da aabb, com
toda infra-instrutura, excelente para construção de
ecolinha de futebol socyte,
medindo 60x50 metros.
valor 690.000,00 tratar 99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno bairro dos estados,
30x50, área de 1.500 m2,
escriturado e registrado,
área do parque anauá. valor
370.000,00 tratar - 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF
18º REGIÃO AM / RRvendo
terreno medindo 7x18 murado com inicio de uma construção de 122m² conforme
projeto preparado para dois
pisos com laje ótima localidade. Valor: 140 mil. Rua
rio grande do norte. Fone:
991697134 / 981139745 /
991211878/ 981126862. Obs.
O titulo está em andamento.
BELA VISTA

Ve n d e - s e t e r r e n o R $

FOLHABV 07

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018
30.000,00Tratar: (95)991695591 Cód.909331 Qui
BAIRRO UNIÃO

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo
e financio ótimo terreno
com 480 m² todo murado
documentado e registrado no cartório de imóveis
de frente p/ sombra. valor:
90.000. contato. 991697134
x 99121187
BURITIS

Vende-se terreno medindo 10x40. R$ 110.000,00.
Apto a financiamento.Tratar:
(95)99137-1193 Cód.909266
Qua
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno com área de 5.000
m2 na rua princesa isabel,
próximo ao motel buritis,
excelente para clinica médica e comercio em geral.
valor 1.300.000.00, tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno no bairro buritis,
esquina, excelente para
construção de duplex, na
rua manoel felipe com a
rua josé queiroz, excelente para comércio em geral, clínica odontológica e
médica, 14,50x14 pela rua
manoel felipe, perfazendo
um total de 203 m2, devidamente registrado, aceitamos fi nanciamento. valor
145.000,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CAÇARI

Vende-se terreno med. 15x30.
R$ 240.000,00. Apto a financiamento.Tratar: (95)991612593 Cód.908831 Qui
Vende-se terreno med. 13x40.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 6 - 5 1 5 1
Cód.908566 Qui
Vende-se lote med. 16x30,
documentado, murado.Tratar:
(95)98129-2455 Cód.904963
Qui
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende terreno Parque caçari,
vista para o Rio Branco,
ao lado de mansão, boa
parte do terreno murado,
documentado, somente á
vista, metragem de 15x40
metros, com área total de
600 m2. Valor R$160.000,00,fotos whatsapp (991141955). Tratar na rua Manoel
dias de almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno medindo 15x40 metros, com obra iniciada, local
nobre do novo park caçari,
area residencial,vizinho aexcelentes casas, e a 100 metros do sinpol, bem proximo
a entrada do park caçari
escriturado e registrado,
valor: r$180.000 (cento e oitennta mil reias), aceitamos
propostas. fotoswhatsapp
: 99114-1955. tratar: na rua
manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão julio bezerra– 991141955/99155-1950/981196499/99117-1606/981147680
escritório (095) 3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, bairro parque caçarí, nas proximidades do
garden shopping, murado,
escriturado e registrado,
medindo 15x40, valor r$
200.000,00, tratar - 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, caçarí, a 200 metros
da avenida ville roy, fundos
com a churrascaria ville roy
grill, excelente para construção, e blocos de apartamentos residenciais, área 8.700
m2, escriturado e registrado
valor. r$ 3.600.000,00, tratar
- 99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
GABRIEL ALESSANDER

IMÓVEIS – Vende terreno,
no PARKCAÇARI, localizada naRua Maria Alves da
Cunha, medindo 15mx40m
com 600m² de área total.
Apto a financiamento R$
160.000,00.Creci 1090/
PF 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC Escritório Imobiliário
CRECI 4025 AM/RR Vende-se
uma área de terras no final
da Avenida Getulio Vargas
no Parque Cacarí, medindo
100 de frente por 300 de fundo. Toda documentada. Valor R$ 1.500,000,00. Contato:
99121-1878/ 98126-2017.
CALUNGÁ

Ve n d e - s e t e r r e n o . R $
90.000,00. Apto a financiamento.Tratar: (95)99137-1193
Cód.909263 Qua
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo
ótimo terreno na avenida
das guianas no calunga
medindo 15x 43 com total de 645 M²registrado no
cartório de imóveis com
excelente localização de
frente p/ sombra ao lado do
posto de gasolina, com três
lados murados. Ótimo para
galpão valor: 460 mil. Contato 991697134 / 981139745
/ 991211878/ 981126862.
CANAÂ

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF
AM/RR BAIRRO CANAÃ
EXCELENTE TERRENO E
LOCALIZAÇÃO FRENTE
PARA AVENIDA ATAIDE TEIVE, com 75 metros de frente
e 200 comprimento, área
com 15 mil M2, ideal para
Atacadista, distribuidora,
Loja, distribuidora, e afins.
R$ 5.5 Milhões Entre em
contato conosco. whatsapp
e ligações Contatos 991134251 / 99121-1878
CANARINHO

Vende-se terreno med 23x25
de esquina, documentado R$
173.000,00.Tratar: (95)981215585 Cód.908919 Qua
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) vende
terreno no bairro canarinho,
próximo a salomão veículos,
lado sombra, vista para o
rio branco, escriturado e
registrado, medindo 33x22
metros, área de 726 m2,
apta para financiamento,
valor r$ 450.000,00 fotos no
whatsapp (95)99114-1955,
(95)991648313. tratar no cid
escritório imobiliário, na rua
manoel dias de almeida, 672,
31 de março. tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) vende 2 terrenos conjulgados
bairro canarinho, próximo
a salomão veículos, na rua
gonçalves ledo, 234 - canarinho, medindo 16,50x22
metros área de 363 m2 cada.
apta para fi nanciamento, valor de cada terreno
r$ 225.000,00. fotos no
whatsapp (95)99114-1955,
(95)991648313. tratar no cid
escritório imobiliário, na rua
manoel dias de almeida, 672,
31 de março. tratar - 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CARANÃ

Ve n d e - s e t e r r e n o m e d
15x40 R$ 110.000,0Tratar:
(95)99125-4291 Cód.907779
Qui
Vende-se terreno med 16x25.
R$ 72.000,00 . Apto para financiamento.Tratar: (95)981215585 Cód.908383 Qua
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno bairro caranã, medindo 15x35 m2, apto para
fi nanciamento. valor r$
200.000,00. tratar -991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende terreno bairro caranã,
próximo ao supemercado
goiana, área de 6.000 m2 –
negocia 3.000 m2 no valor
de r$ 700.000,00, esquina.,
e a outra área de 3.000 m2 a
r$ 500.000,00 todos apto a fi
nancimento. tratar - 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 98114-

7680 (95) 3224-4070.ref
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF 18º
REGIÃO AM\RRVende-se
terreno medindo 40x80 totalizando 3.200 m² localizado
em Avenida, bem localizado,
ótimo para galpão, Bairro
Caranã. Valor R$ 400 MIL.
Contatos: 99121-1878\ 36232433.
CAUAMÉ

CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
exelente terreno, na rua
egito, plano, arborizado, murado nas laterais, rua asfaltada, a 80 metros da avenida
argentina e 200 metros da br
174, área de 375 m2, valor r$
90.000,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/
RR Vendo terreno documentado, murado, medindo
12x29, apto a financiamento.
Bairro Cauamé. Valor R$ 70
MIL Contatos: 3623-2433/
99121-1878/ 98112-6862/
99169-7134/ 98113-9745.
CENTENÁRIO

Vende-se Lote med. 24x40m,
documentado, murado. Tratar:
(95)98129-2455 Cód.891420
Qui
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vendo
terreno centenário a 100 m
da av. brasil, excelente para
construção residencial, garagem, galpão, escriturado e
registrado, medindo 40x100,
valor r$ 530.000,00 tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende terreno,
no CENTENÁRIO, localizada
na Av. Centenário, esquina
com a Rua Raimundo da
Silva Briglia, sendo 54 m²
de frente e 70 m² de fundos,
com 3.780m² de área total.
R$ 880.000,00. Creci 1090/
PF 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR vendo
terreno no centenário medindo 15 x 32 parcialmente
murado.de frente p/ sombra
valor: 75 mil entregamos
quitado ou 56 mil de entrada e 32 parcelas de 950
reais somente a vista. Fone:
991697134 x 991211878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/
RRVEnde-se 02 lotes de
terras urbano localizado
na rua constância monteiro
guedes, medindo 12x 25 no
bairro centenário. terreno
apto a financiamento atraves
da modalidade aquisição e
construção. valor r$ 70 mil
reais. contato: 99121-1878/
98126-2017/ 99169-7134 /
98113-9745.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ:Vende terreno na Rua X
no Bairro Centenário, medindo 12,50 metros de frente,
fundos 12,50 metros, lado
direito 40,00 metros e lado
esquerdo medindo 40,00 metros, totalizando 500,00m².
Por R$95.000,00. Visite nosso site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
CENTRO

Vende-se terreno medindo
464m². R$ 500,00.Tratar:
(95)98803-0199 Cód.909179
Qua
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno próximo ao restaurante chão de brasana
ville roy a 200 metros do
supemercado goiana, excelente para residencia,clínica
médica em geral, contrução
de condomínio residencial,
localizado na rua cerejo
cruz, terreno medindo 20x50
metros, tratar na rua manoel
dias de almeida, 672 – 31 de
março, por trás do goiana
expresso da avenida capitão júlio bezerra. telefones:
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, centro de boa vista,

próximo ao bradesco da
jaime brasil, área 1.400 m2
esquina, excelente para
construção de prédio comercial. valor r$ 2.850.000,00.
tratar 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno ao sesi, na avenida
brigadeioro eduardo gomes,
excelente área comercial,
próximo ao detran, ctg e
banco do brasil, área 3.800
m2. Valor r$ 3.900.000,00 tratar 99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno no centro próximo
ao campo do roraima, medindo 1.200 m2. valor r$
600.000.00, tratar – 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende terreno
no CENTRO, localizado na
Rua D. Pedro I, medindo
1.927,80m² de área total.
R$ 900.000,00. Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.: 98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende terreno
comercial no CENTRO
localizado na Av. Getúlio
Vargas,esquina com a Rua
Alfredo Cruz e Rua José
Amadeu Ribeiro Campos,
medindo 48,20mx25,20m
com 1.189,64m² de área
total, já deduzindo os cantos
mortos. Apto a financiamento. R$ 1.500.000,00.
Creci 1090/PF 18ªRegião
Tel.: 98119 3839, 99132 1280,
98114 5230 ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende terreno
comercial, no CENTRO localizado na Av. Sebastião
Diniz, próximo a Av. Jaime
Brasil, com 984,04m² de área
total. Parcialmente murado.
R$ 700.000,00. Creci 1090/PF
18ªRegião Tel.: 99132 1280,
98119 3839, 98114 5230 ou
3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS – Vende terreno no
CENTRO, localizado na Rua
Coronel Mota,com aproximadamente 1.829,61m² de
área total.R$ 900.000,00.
Creci 324/PJ 18ªRegião
Tel.: 98119 3839,99132 1280,
98114 5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 / PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo
na av. Glaycon de Paiva
com excelente localização
terreno de esquina murado
e documentado medindo
883 M² no centro comercial com frente ao Latife
Salomão. Valor: 1.200.000.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
CIDADE SATÉLITE

Vende-se terreno med. 12x30.
R$ 50.000,00. Apto a financiamento.Tratar: (95)99161-2593
Cód.909367 Qui
Vende-se terreno med.10x30.
R$ 25.000.00.Tratar:
(95)99136-5151 Cód.906749
Qui
Vende-se Terreno de esquina
med. 15x42.Tratar: (95)991161697 Cód.886795 Qui
Vende-se Terreno med.
12x30m², murado. R$
57.000,00Tratar: (95)991161697 Cód.880683 Qui
Vende-se lote. R$ 40.000,00
+ parcelas.Tratar: (95)991587229 Cód.906605 Qui
Vende-se 4 terrenos.Tratar:
(95)99136-5151 Cód.909169
Qua
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Vende-se terreno bem
localizado, todo documentado. Valor de R$ 60.000,00.
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/ RR PF) Vende 23
hectares, no bairro Cidade
Satélite, divisa com a Cidade
Universitária, todo escriturado e registrado no serviço
do registro de imóveis, na
comarca de Boa Vista-RR,
excelente para loteamento. Valor R$5.000.000,00.
Fotos whatsapp (991141955). Tratar na rua Manoel
Dias de Almeida 672 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 98110-

0763/99151-7920/991551950.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RRvendo
terreno no satélite city 29 mil
+ 14 parcelas de 500 reais,
medindo 10 x 25 = 250 m².
Fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RRvendo
terreno no satélite city medindo 10 x 25 valores: 37 mil.
Fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 / PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo
terreno no morada do sol
parcialmente murado com
asfalto, água e energia apto
p/ aquisição e construção
medindo 12x30 vl: 58 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
Vende-se um terreno medindo 12x20, no bairro cidade
satélite. valor r$ 35.000,00
( trinta e cinco mil reais)
somente avista. contato:
99121-1878/ 98126-2017/
99169-7134 / 98113-9745.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/RR
Vende-se 02 lotes urbanos,
lote 13 e 14 com metragem
de 1.106 m² no valor de R$
275 MIL CADA. Lote 11 com
metragem de 1.616,66 m² no
valor de R$ 400 MIL. Lote 10
com metragem de 1.384 m²
no valor de R$ 345 MIL. e
Lote 01 com metragem de
1.736 m² no valor de R$ 434
MIL. Todos localizados na
Avenida Dom José Aparecido esquina com Rua Taurus
no Bairro Cidade Satélite,
todos na mesma quadra. Todos Aptos a financiamento
e aceitamos PROPOSTAS.
Contato: 3623-2433/ 991211878/ 98125-6900 / 991697134 / 98113-9745.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/RR
Vende-se Terreno urbano
com 3.000 m², apto a financiamento, localizado de
esquina com as Ruas José
Brock e Nelson Salomão
e fundo com Rua CJ5. De
frente para Praça e Ginásio
Poliesportivo, no Bairro
Cidade Satélite. Valor R$ 750
MIL. Aceitamos Propostas.
Contato: 3623-2433/ 991211878/ 98125-6900 / 991697134 / 98113-9745
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende Terreno no Cidade
Satélite, na Gleba Cauamé,
Cidade Universitária, medindo 230.000,00m² valor:
R$5.000.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
CINTURÃO VERDE

Vende-se 4 terrenos med.
12x40 cada, documentados e aptos a financiar. R$
100.000,00 Tratar: (95)991623375 Cód.886837 Qui
EQUATORIAL

Vende-se terreno com casa
em construção R$ 40.000,00
aceita-se propostaTratar:
(95)99136-5365 Cód.909363
Qui
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende 01 chácara situada na Rua Norte, num
lote de terras nº832, bairro
Equatorial, com metragem
total de 17.952 m². Valor:
R$650.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
JARDIM FLORESTA

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio ótimoterreno medindo 20x40 todo murado +
asfalto próximo A U.F.R.R,
posto de gasolinaerestaurate de gasolina escriturado
e registrado no registro
de imóveis valor: 265mil.
fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo
terrenomedindo 20x40 todo
murado + asfalto próximo a
u.f.r.rescriturado e registrado no registro de imóvel valor: 250 mil. fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILI-

ÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM/RR vendo e
financio ótimo terreno com
quatro esquinas medindo
5.600m² dando frente p/ av.
princesa Izabel. Ótimo p/
posto de gasolina, farmácia etc. vl: 1.5000.00fone:
91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende 2 terrenos na
Rua João Magalhães,Bairro
Jardim Floresta, medindo
10,00m de frente, 10,00m de
fundo, 36,80m do lado direito e 36,80m do lado esquerdo, totalizando 368,00m².
Por R$115.000,00.Cada. Visite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
JÓQUEI CLUBE

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/
RR BAIRRO JÓQUEI CLUBE
- jardim tropical Terreno medindo 12 x 30, para aquisição
e construção, frente para
a sombra, bem localizado
R$ 60 mil whatsapp e ligações Contatos 99113-4251 /
99121-1878
LIBERDADE

Ve n d e - s e t e r r e n o m e d
12x43 R$ 140.000,00Tratar:
(95)99151-7920 (95)981100763 Cód.908235 Qua
MECEJANA

Ve n d e - s e t e r r e n o m e d .
14x44. R$ 350.000,00.Tratar:
(95)99177-5771 Cód.909323
Qui
Vende-se terreno 465m².
Apto a financiamento.Tratar:
(95)98116-7910 (95)991730130 Cód.909221 Qua
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende terreno,
no MECEJANA localizado
na Av. Mario Homem de
Melo, medindo 15m x 20m x
25m x 21,50 com área total
de 411,25m². R$ 420.000,00.
Creci 324/PJ 18ªRegião Tel.:
99132 1280, 98119 3839,
98114 5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e financio terreno no mecejana
com titulo definitivo registrado no cartório de imóvel parcialmente murado com 2.890
m² vl: 1.000.000. Aberto à
proposta Fone: 91697134
x 81139745 x 991211878 x
98126-2017.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RRREGIÃO
vendo e financio ótimo terreno medindo 1.000 m² de
sub esquina com a avenida:
Eduardo Gomes ao lado do
banco do Brasilparcialmente
murado ótimo p/consultório médico valor: 700 mil
fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 AM/RR PF
Vendo 02 terrenos murados
medindo 1.118 m² os dois
juntos; podendo ser vendidos separadamente. Bairro:
Mecejana. Nosso Escritório
fica localizado na Av. Nossa
Senhora da Consolata nº
249-3 São Pedro. Contatos: 3623-2433/ 99121-1878/
98112-6862 / 99169-7134/
98113-9745.
NOVA CIDADE

Vende-se terreno de 2000m²,
muado, documentado,piscina. R$ 300.000,00.Tratar:
(95)99151-7920 (95)981100763 Cód.908247 Qua
Vende-se terreno med 12x28,
murado,documentado. R$
60.000,00 .Tratar: (95)981043717 Cód.906572 Qui
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno, na br 174, localizado entre raiar do sol
e nova cidade, excelente
para fins comerciais, todo
murado, escriturado e registrado, apto para fi nanciar,
medindo 25x65. fotos no
whatsapp (95)99114-1955,
(95)991648313. tratar no cid
escritório imobiliário, na rua
manoel dias de almeida, 672,
31 de março. tratar - 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RRREGIÃO.
Vendo terreno com título
definitivo medindo 12x30
parcialmente murado aceitamos aquisição e constru-
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ção pela caixa econômico
valor: 50 mil.Fone: 91697134
x 81139745 x91211878 x
81126862.
OPERÁRIO

Vende-se terreno med, 12x30,
com casa em fase de acabamento. R$ 28.000,00.Tratar:
(95)99124-5298 Cód.909223
Qua
Vende-se 2 terrenos. R$
2 0 . 0 0 0 , 0 0 c a d a . Tr a t a r :
(95)99119-3727 Cód.908520
Qua
BONELLA IMÓVEIS VENDO Lotes Comerciais urbanos no Bairro Operário,
com16,00 metros de frente para Av. General Bento
Gonçalves cada, ou seja,
Lote nº 98 com área total de
769,91m² de R$ 230.000,00
por R$ 170.000,00 (Obs.
Aceito troca ate 50% do
valor), Lote nº 82 com área
total de 809,87m² por R$
243.000,00. (aptos para o financiamento) Tratar: 991695250 Valmir) CRECI nº 4333 /
PF 18ª Região.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende terreno
na área de Chácaras, no
OPERÁRIO, com 4.158,79
m², Fácil acesso pela Av.
Estrela Dalva, localizado na
Rua Quarta Nascente, boa
vizinhança, 100% aproveitamento, bom para moradia,
área de lazer ou produção
diversa. R$ 180.000,00.
Creci 1090/PF 18ªRegião
Tel.:99132 1280, 98119 3839,
98114 5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR Vendo
chácara de esquina com
área de 2.500 m² para fins
comerciais contendo: um
galpão novo com 320 m² de
construção com escritório,
WC social de produção,
uma casa nova de alvenaria
de 80 m² com sala grande,
cozinha, WC social, toda
forrada, na cerâmica, poço
artesiano, cx d’água, sistema de segurança com
câmeras e uma serralheria
com 36 M², ou seja, total
construído 430 M² em um
terrenotodo cercado com escritura publica registrado no
cartório de imóveis. Valor:
420 mil 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO -CRECI 4025-PF AM/RR
Vende-se uma Chacara mendido 50x100, com Casa principal e mais uma casa para
caseiro com quarto, sala,
cozinha, area de serviço,
área gourmet independente.
Valor R$ 400 MIL.Localizada
no Bairro Operário. Contatos: 99121-1878/ 98126-2017/
99142-0202.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO -CRECI 4025-PF AM/
RRVende-se uma Chacara
mendido 50x100, com Casa
principal e mais uma casa
para caseiro com quarto,
sala, cozinha, area de serviço, área gourmet independente. Valor R$ 400 MIL.
Localizada no Bairro Operário. Contatos: 99121-1878/
98126-2017/ 99142-0202.
PARAVIANA

Vende-se terreno em otima
localização, med 12x39, documentado, meia lateral e fundo
murado.Tratar: (95)981101108 Cód.908115 Qui
Ve n d e - s e t e r r e n o m e d
15x40m² R$ 200.000,00Tratar:
(95)99125-4291 Cód.907778
Qui
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CESCI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno bairro Paraviana,
próximo ao bosque dos
papagaios, medindo 15x40
metros, escriturado e registrado, energia e esgoto.
Valor: R$ 170.000,00. Tratar na Rua Manoel Dias De
Almeida 672, 31 de março,
por trás do Goiano expresso
da Capitão Júlio Bezerra
50/98119-6499/98114-7680
(95)3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
terreno oportunidade única, a 50 metros da avenida
principal do Paraviana e
mercantil do consumidor,
em uma avenida, lado sombra, escriturado e registrado, apto para financiar
construção, metragem de
15x40 metros, área de 600
m2. Valor R$ 180.000,00.
Fotos whatsapp (991141955), Tratar na rua Manoel
Dias de Almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio

Bezerra 99114-1955/991171606/99155-1950/981196499/98114-7680.(95) 32244070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende
terreno imperdível, próximo
ao bosque dos papagaios,
apto para financiar com
construção, totalmente sombra, metragem de 15x40 metrosárea de 600 m2. Valor R$
180.000,00. Fotos whatsapp
(99114-1955), Tratar na rua
Manoel Dias de Almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão Júlio Bezerra 991141955/99117-1606/991551950/98119-6499/981147680.(95) 3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO(CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno bairro paraviana,
próximo ao restaurante navalho, todo murado (com
muro recemconstruido),
área residencial, com supemercado, padaria e etc,
nas proximidades, terreno
medindo 13x30 m2, aceita financiamento. valor r$
165.000,00. tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/98114-7680
(95) 3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno bairro paraviana,
medindo 15x40 m2, apta à fi
nanciar. valor r$ 180.000,00.
tratar 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno, excelente localização, inicio da avenida estrela
dalva, área comercial, documentada, metragem 15x30.
valor r$ 500.000,00. fotos
no whatsapp (95)991141955. tratar no cid escritório
imobiliário, na rua manoel
dias de almeida, 672, 31 de
março. tratar - 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende 02 terrenos, no PARAVIANA, localizada na Rua Arapari,
medindo 12mx40m, com
480m² (cada um) de área
total. Apto a financiamento
R$ 155.000,00. (Cada um).
Creci 1090/PF 18ªRegião
Tel.:98119 3839,99132 1280,
98114 5230 ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vende02 terrenos, no PARAVIANA, localizada naRua Caimbe,
medindo 15mx40m, com,
600m² (cada um) de área
total, ou seja, 1200m² de área
total.Apto a financiamento
R$ 370.000,00. (Cada um).
Creci 1090/PF 18ªRegião
Tel.:98119 3839,99132 1280,
98114 5230 ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo e
financio 2 lotes um ao lado
do outro medindo 15x40
cada um no total de 1.200
M² parcialmente murado a
60 metros da av. Luiz Canuto
chaves próximo ao bosque dos papagaios. Valor
420 mil. fone: 91697134 x
991211878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio terreno titulado e
registrado medindo 15 X 45
com área total de 675 m² com
três lados murados de frente
p/ sombra valor: 185 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x81126862
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo e
financio terreno titulado e
registrado com área total
de 1.146.98 m² todomurado
de frente p/ sombra ótimo p/
condomínio valor: 350 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x81126862
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RRVendo e
financio terreno medindo
15x40 parcialmente murado a 60 metros da av. Luiz
Canuto chaves próximo
ao bosque dos papagaios.
Valor 200 mil. fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
81126862.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF 18º
REGIÃO AM / RR Vendo e
financio terreno 15x40próx
ao bosque dos papagaios
todo plano, murado, reboca-

CLASSIFOLHA

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018
do, cerca elétrica, poço artesiano ótimo local vl: 250 mil
fone: 91697134 x 81139745 x
91211878 x 81126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende terreno na Rua
Carnaúba, medindo 18,00m
de frente, 21,00m de fundo,
40,00m do lado direito e
35,54m do lado esquerdo,
totalizando 824,50m². Por
R$135.000,00 (Apta para
financiar). Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende terreno no Paraviana,
situado na Rua Sucupira,
medindo 15,00mX40,00m
totalizando 600,00m². Valor
R$160.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende terreno no Paraviana,
situado na Rua Anisio de
Carvalho, medindo600,00m².
Valor R$190.000,00. Apto a
Financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/PJ:
Vende-se, terreno ao lado do
Bosque dos Papagaios no
Paraviana, medindo 15X40,
ou seja, 600,00m², POR
R$180.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ:Vende 1terrenosna Rua
Desembargador Francisco
Murilo Pinto no Paraviana,
medindo 13x40 cada, área
total de 520,00m² cada. Por
R$220.000,00, cada. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/991474433/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/PJ:
Vende-se 01 terreno na Rua
Alameda Sebastião Ferreira da Costa no Paraviana,
medindo, 420,00m² POR
R$120.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/
PJ: Vende-se 01 terreno
na Rua Luiz Canuto Chaves no Paraviana medindo,
450,00m² POR R$135.000,00.
Visite nosso site: www.rlimob.com.br ou pelos FONES: (95)3224-7998/991474435/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/
PJ: Vende-se 01 terreno na
Rua Sucupira no Paraviana,
medindo 600,00m², POR
R$250.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/
PJ: Vende-se 01 terreno na
Rua Totinho Mota no Paraviana medindo, 426,86m²,
POR R$190.000,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI – 425/
PJ: Vende-se terreno na Av.
Pitombeira no Paraviana
medindo 1.140,00m², POR
R$ 780.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4433/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
PISCICULTURA

Vende-se Lote med. 15x30m,
murado. Tratar: (95)981292455 Cód.891702 Qui
RIVER PARK

CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende terrenos, oportunidade
única, área nobre de Boa
Vista, localizado na Avenida Luiz Canuto Chaves, a
200 metros da Faculdade
Cathedral e Garden Shopping, medindo 450 m2 e
600 m2, respectivamente,
no Valor R$ 300.000,00 e

350.000,00. Negociamos os
terrenos tão somente com
construção direto pela construtora. Preço de mercado.
Fotos whatsapp (991141955), Tratar na rua Manoel
Dias de Almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra 99114-1955/991171606/99155-1950/981196499/98114-7680.(95) 32244070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno, esquina e sub esquina, área residencial, com
toda infraestrutura, 40x37,50
metros, área de 1,500 m2.
Valor: R$ 700.000,00 whatsapp (95) 99114-1955.Tratar na
Rua Manuel Dias De Almeida, 672, Bairro 31 de março,
por trás do Goiana Expresso
da Capitão Júlio Bezerra.
Contatos: 99114-1955/991171606/99155-1950/981147680.(95)3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)Vende terrenos, oportunidade
única, área nobre de Boa
Vista, localizado na Avenida Luiz Canuto Chaves, a
200 metros da Faculdade
Cathedral e Garden Shopping, medindo 450 m2 e
600 m2, respectivamente,
no Valor R$ 300.000,00 e
350.000,00. Negociamos os
terrenos tão somente com
construção direto pela construtora. Preço de mercado.
Fotos whatsapp (991141955), Tratar na rua Manoel
Dias de Almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra 99114-1955/991171606/99155-1950/981196499/98114-7680.(95) 32244070.
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno medindo 15x40 metros, com obra iniciada, local
nobre do novo park caçari,
area residencial,vizinho aexcelentes casas, e a 100 metros do sinpol, bem proximo
a entrada do park caçari
escriturado e registrado,
valor: r$180.000 (cento e oitennta mil reias), aceitamos
propostas. fotoswhatsapp
: 99114-1955. tratar: na rua
manuel dias de almeida
672, 31 de março, por trás
do goiana expresso da capitão julio bezerra– 991141955/99155-1950/981196499/99117-1606/981147680
escritório (095) 3224-4070.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno, sub-esquina, oportunidade única, quando se
refere a terreno no bairro
river park, bem localizado,
área residencial, com toda
infraestrutura, metragem
20x40 metros, área de 800
m2, com financiamento.
valor r$ 300.000,00 fotos no
whatsapp (95)99114-1955.
tratar no cid escritório
imobiliário, na rua manoel
dias de almeida, 672, 31 de
março. tratar - 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/RR PF) Vende uma
quadra de terras no bairro
river park, a 4 quardras da
avenida ville roy, área de
11.400 m2, 76 metros pela
avenida pitombeira, lado
direito e esquerdo com 150
metros e fundos também
por 80 metros, composta de
18 lotes, sendo 4 lotes pela
avenida pitombeira, 05 lotes
nas laterais esquerda e 05
lotes pelas laterais direita
e 4 lotes de fundo por outra
rua, valor em torno de r$
450,00 o metro quadrados,
ou seja, r$ 5.262.000,00. fotos no whatsapp (95)991141955. tratar no cid escritório
imobiliário, na rua manoel
dias de almeida, 672, 31 de
março. tratar - 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
04 lotes de terras, todos
na avenida pitombeira, a 4
quardras da avenida ville
roy, metragem 76x37,50 de
fundos, perfazendo uma
área de 2.850 m2, sendo 02
terrenos de esquina, e 02
sub-esquina, boa localização, área residencial, com
toda infraestrutura, valor
em torno de r$ 450,00 o
metro quadrados, ou seja,

r$ 1.282.500,00. fotos no
whatsapp (95)99114- 1955.
tratar no cid escritório
imobiliário, na rua manoel
dias de almeida, 672, 31 de
março. tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, boa localização
do bairro river park, área
residencial com toda infraestrutura, como luz, água,
esgoto, energia, asfalto,
colégios, faculdade e posto
de saúde, terreno medindo
15x40 metros, aceitamos
fi nanciamento. valor r$
250.000,00o. fotos do imóvel no whatsapp (95)991141955. tratar no cid escritório
imobiliário, na rua manoel
dias de almeida, 672, 31 de
março. tratar - 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, esquina, oportunidade única, quando se
refere a terreno no bairro
river park, bem localizado,
área residencial, com toda
infraestrutura, metragem
20x40 metros, área de 800
m2, com financiamento.
valor r$ 350.000,00 fotos no
whatsapp (95)99114-1955.
tratar no cid escritório
imobiliário, na rua manoel
dias de almeida, 672, 31 de
março. tratar - 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno 9.000 m2 para grandes empreendedores, na
avenida ville roy, próximo ao
prédio varanda do rio branco, valor 8.000.000,00 tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno bairro caçarí, próximo a marçonaria, com 02
apartamentos térreos, na
parte de traz, com um e dois
quartos, wc social, todos
com sala, piso ceramica,
forro lage, telha de barro,
área de serviço, cozinha,
terreno medindo 15x40, com
30 metros livre para posterior construção na parte
da frente, portão eletronico,
apto para financiamento. tratar - 99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
SANTA CECÍLIA

Vende-se terreno medindo
20x45, R$ 55.000,00. Apto
a f i n a n c i a m e n t o . Tr a t a r :
(95)99137-1193 Cód.909267
Qua
Ve n d e - s e t e r r e n o m e d
15x60. R$ 35.000,00.Tratar:
(95)98112-5903 Cód.900555
Qua
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno com construção,
bairro santa cecilia, próximo a br, com fi nanciamento garantido pela caixa
economica federal, casa
de 02 quartos, banheiro
social, opção de suite na
modificação do projeto,
piso ceramica, forrada, telha
de barro, terreno medindo
11x40, soma do terreno e
construção r$ 100.000,00,
renda familiar em torno de
r$ 2.500,00 e prestação r$
600,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende terreno no bairro santa
cecilia, para grande residencia, medindo 20x45 metros, com área de 900 m2,
escriturado e registrado,
aceita financiamento valor r$
45.000,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende um terreno com uma
casa em construção na Rua
Tim Maia, lote: 63 quadra
230, Bairro Santa Cecilia
Município do Cantá/RR, com
1 quarto, sala, cozinha wc
social, aproximadamente
65,00m² de área construída,

terreno frente com a rua 7,
medindo 15,00 metros; fundos medindo 15,00 metros;
lado direito, medindo 40,00
metros e lado esquerdomedindo 40,00 metros, com a
área total de 600,00m². Valor R$60.000,00.Nao apto a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br ou
pelos FONES: (95)32247998/99147-4435 /981227870//98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
SANTA TERESA

Ve n d e - s e t e r r e n o m e d
2.400m² R$ 300.000,00Tratar:
(95)99123-5777 Cód.909049
Ter
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende 1 terreno na Rua
Acará-açu no Bairro Santa
Teresa, medindo 650,00 m²
no valor de R$155.000,00 Visite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro.
SÃO FRANCISCO

CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno bairro são francisco,
próximo a folha de boa vista
e av. santos dumont, mescriturado, medindo 15x37
m2, valor r$ 200.000,00 escriturado e registrado tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno bairro são francisco, próximo a folha de boa
vista e av. santos dumont,
escriturado, medindo 15x30
m2, valor r$ 200.000,00 tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª REGIÃO-AM/RR PF)Vendo terreno são vicente na avenida
castelo branco, metragem
27x100 metros, excelentes
para imóveis residenciais.
valor r$ 700.000,00. aceita
como parte do pagamento
veículo ou terreno de menor
valor. tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDER
IMÓVEIS – Vendeterreno,
no SÃO FRANCISCO, localizada naRua Lobo D’Almada,
com 12 metros de frente
por 48 metros de fundos,
ou seja, 576m² de área total.Apto a financiamento
R$ 250.000,00.Creci 1090/
PF 18ªRegião Tel.:98119
3839,99132 1280, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/RR
Vende-se Terreno murado
nas laterais e fundos, ao
lado da Nissan fundo com
a Rua José Bonifácio com
2.100 metros quadrados.
Bairro São Francisco. Valor R$ 4.000.000,00. Apto A
FINANCIAMENTO. Contato: 3623-2433/ 99121-1878/
98125-6900 / 99169-7134 /
98113-9745.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende 1 terreno na Rua Dom
José Nepote no Bairro São
Francisco medindo 413,49
m² no valor de R$200.000,00Visite nosso site: www.
rlimob.com.br ou pelos FONES: (95)3224-7998/991474435 /98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
SÃO PEDRO

RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende 1 terreno na Rua
Guanabara no Bairro São
Pedro medindo 160,34 m²
no valor de R$120.000,00 Visite nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/99147-4435
/98122-7870/98125-0167. Av.
Ville Roy, N°5782 – Centro
SÃO VICENTE

Vende-se Terreno med.
50x100m com galpão, documentado. R$ 1.900.000,00Trat a r : ( 9 5 ) 9 8 11 4 - 0 6 9 5
Cód.888947 Qui
Vende-se terreno medindo
530m², esquina, murado. R$
138.000,00. Apto a financiamento.Tratar: (95)98121-5585
Cód.908922 Qua
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/
RR Vende-se 03 Lotes de
Terras urbanas, somando

3.000 m² Localizado na Avenida Venezuela próximas as
concessionárias Citroen e
Honda, Apto a Financiamento. Bairro: São Vicente. Valor
R$ 5.500.000,00 MIL. Contato: 3623-2433/ 99121-1878/
98125-6900 / 99169-7134 /
98113-9745.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 / PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo
ótimo terreno com título
definitivo medindo 1.922
m² de sub esquina com a
av.ville Roy valor: 650 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 811268
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 / PF
18º REGIÃO AM / RR vendo ótimo terreno medindo
5.460 m² com ótima localização próxima ao posto
trevo ótima para empresa
de grande poste valor do m²
R$. 380.00Fone: 91697134
x 81139745 x 91211878 x
811268.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF 18º
REGIÃO AM\RR Vende-se
Terreno medindo 15x40 de
esquina, lateral murada
próximo ao INCRA. Bairro
São Vicente. Valor R$ 170
MIL. Contatos: 99121-1878\
3623-2433.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF 18º REGIÃO AM\RR Vende-se Área
de 18.500 m² próximo a Feira
do Produtor, Localizado no
Bairro São Vicente. Valor
R$ 6.500.000,00. Contatos:
99121-1878 \ 3623-2433.
SÍLVIO LEITE

RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/
RR Vende-se terreno com
área total de 18.000 m²,
murado na lateral, apto a
financiamento. Valor R$ 900
MIL. Localizado na Alameda
dos Tatus no Bairro Dr. Silvio
Leite. Contato: 3623-2433/
99121-1878/ 98125-6900 /
99169-7134 / 98113-9745.
TANCREDO NEVES

Vende-se terreno medindo 15x30. R$ 150.000,00.
Apto a financiamento.Tratar:
(95)99137-1193 Cód.909272
Qua
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM/RR Vendo terreno documentado
medindo 12x40 com ótima
localização, três lados murados a 200 metros da av.
Ataíde Teive. Valor 120 mil.
fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862. Obs.
construímos sua casa pela
caixa econômica.
13 DE SETEMBRO

CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno a 100 metros da
avenida benjamim constant, continuação da mesma avenida, excelente para
residencia, especialmente
para comércio, esquina,
terreno plano, escriturado e
registrado, área de 600 m2.
valor r$ 260.000,00. tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno, pechincha, bairro 13
de setembro, a 100 metros
da avenida gal. sampaio,
continuação da benjamim,
terreno todo no nível, com
tres frentes, excelente para
contrução de residencia,
edifícil, residencial e para
grande condomínio, terreno
medindo 20x45, área total
900 m2. valor r$ 390.000,00.
tratar 99114-1955/ 991551950/ 98119-6499/ 991171606/ 98114-7680 (95) 32244070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
terreno, a 100m metros da
capitão júlio bezerra e supemercado goiana, preço
de ocasião, rua asfaltada,
luz, água e esgoto, terreno
super plano, medindo 15x65,
área de 975 m2, valor r$
270.000,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
31 DE MARÇO

Vende-se terreno medindo
15x30 com ponto comercial.Tratar: (95)99153-9600
Cód.909357 Qui
CID – ESCRITÓRIO IMO-

BILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) vende
terreno bairro 31 de março
próximo a folha de boa vista
medindo 16x 40 metros.
valor r$ 210.000,00 fotos
whatsapp : 99114-1955. tratar : na rua manuel dias de
almeida 672, 31 de março,
por trás do goiana expresso
da capitão julio bezerra–
99114-1955/ 99117-1606/
98114-768/99164-8313 / escritório (095) 3224-4070
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) vende
terreno próximo a santos
dumont e folha de boa vista, esquina medindo 31x40
x 32x20. valor 420.000,00.
fotos whatsapp: 99114-1955.
tratar : na rua manuel
dias de almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão julio
bezerra– 99114-1955/ 991171606/ 98114-768/99164-8313
/ escritório (095) 3224-4070
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) vende
terreno bairro 31 de março,
a cem metros na santos dumont, bairro são francisco
6 lotes medindo 16x40 e
15x35 e 15x30 metros totalizando 2.800 m2. excelente
para clinica em geral, condomínio etc. valor:1.100.000,00
fotos whatsapp : 991141955. tratar: na rua manuel
dias de almeida 672, 31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão julio
bezerra– 99114-1955/ 991171606/ 98114-768/99164-8313
/ escritório (095) 3224-4070
CID – ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF)vende
terreno a cem metros da
santos dumont no bairro 31
de março. terreno medindo 15x30 metros valor r$
190.000,00 fotos whatsapp
: 99114-1955. tratar : na
rua manuel dias de almeida 672, 31 de março, por
trás do goiana expresso da
capitão julio bezerra– 991141955/ 99117-1606/ 98114768/99164-8313 / escritório
(095) 3224-4070
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
terreno bairro 31 de março,
próximo avenida santos dumont, esquina, escriturado
e registrado, medindo 15x34
m2, valor r$ 210.000,00 tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende
excelente terreno para investidores da construção
civil, clínica médica e odontológica, a 100 metros da
avenida santos dumont e
capitão júlio bezerra, esquina, 06 lotes, 3 frentes,
área de 2.779 m2, valor r$
1.200,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende terreno a 100 metros
da capitão júlio bezerra e
avenida santos dumont,
esquina, área de 2.800 m2.
valor r$ 1.200,000,00 tratar99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
excelente terreno para investidores da construção
civil, clínica médica e odontológica, a 100 metros da
avenida santos dumont e
capitão júlio bezerra, esquina, 06 lotes, 3 frentes,
área de 2.779 m2, valor r$
1.190,000,00 tratar 991141955/ 99155-1950/ 981196499/ 99117-1606/ 981147680 (95) 3224-4070.ref
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 - PF 18º
REGIÃO AM / RR vendo no
31 de março ótimo terreno
com duas esquinas e duas
laterais asfaltadas à 200
metros da av. presidente
Dutra documentado medindo 2.800 m²ótimo para empresa de distribuição valor:
1.200.000 fone: 991697134
/ 981139745 / 991211878/
981126862.
RL IMÓVEIS CRECI 425/
PJ: Vende terreno na Rua
General Sampaio no Bairro
13 de Setembro, medindo
5.330,16m², Ótima localização. POR R$750.000,00.

CLASSIFOLHA
Visite nosso site: www.rlimob.com.br ou pelos FONES: (95)3224-7998/991474435/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
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Imóveis
RURAIS

Vende-se chácara medindo
50x600 no Bom Intento. R$
38.000,00. Aceita-se proposta.Tratar: (95)99136-5365
Cód.909362 Qui
Vende-se Lote med 20x100
na Parada Obrigatoria - Alto
Alegre. Aceito proposta. Tratar:
(95)99114-5487 Cód.899891
Qui
Vende-se terreno com casa
com 2 quartos, cozinha americana, poço artesiano, ha
35 km de Boa VIsta, no São
sivestre.Tratar: (95)991220282 Cód.908360 Qui
Vende-se LOte 60x500 proximo ao parque aquatico R$
60.000,00Tratar: (95)991517 9 2 0 ( 9 5 ) 9 8 11 0 - 0 7 6 3
Cód.908232 Qua
Vende-se ou troca-se lote
400x1200, a 22 km de Boa Vista, documentado na região do
Bom Intento. R$ 180.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 7 - 5 6 7 6
(95)98107-0355 Cód.909244
Qua
Vende-se terreno med. 30x100
com casa de madeira, água,
energia, plantas frutíferas
na Vila São silvestreTratar:
(95)99167-0607 Cód.909238
Qua
Vende-se dois lotes com 57
ha cada , 200 linhas de capim
, cercado na Vicinal 5 - Paredão.Tratar: (95)99128-1929
Cód.909232 Qua
Vende-se ou troca-se Lote com
60ha, casa, na região da Confiança. R$ 38.000,00.Tratar:
(95)99134-5095 Cód.889419
Qua
Vende-se ou troca-se fazenda
com 190 ha, 110 ha de pasto
cercado na Região de Sumauma. R$ 390.000,00Tratar:
(95)99114-7314 Cód.892553
Qua
Vende-se ou troca-se sitio
com 5 ha no Bom Intento. R$
350.000,00.Tratar: (95)991372391 Cód.909194 Qua
Vende-se ou troca-se Terreno med. 300x2.000 em
São Luis do Anauá.Tratar:
(95)99967-4069 (95)981230671 Cód.896657 Qua
Vende-se ou troca-se 4 chácaras em Caracarai.Tratar:
(95)99967-4069 (95)981230671 Cód.870221 Qua
Vende-se ou troca-se, um Sítio
a 65 km de Boa Vista, região
do PA novo Amazônia com
árvores, rio, Igarapé, casa,
energia, plantação irrigada,
poço. Tratar: (95)99148-9343
(95)99122-4451 Cód.887011
Qua
Vende-se 5 lotes no Baruana
. Aceita-se proposta.Tratar:
(95)99153-0663 Cód.909175
Qua
CAPITAL IMÓVEIS CRECI

302J Vende-se chácara na
RR-205, Colina Park, 20
minutos do centro, medindo
5.000m². Valor 39.000,00.
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CAPITAL IMÓVEIS CRECI
302J Vende-se chácara na
RR-205, Colina Park, 20
minutos do centro, medindo
5.000m². Valor 25.000,00.
Tratar 3624-9991/ 991298798/98123-7013 ou na Av.
Ville Roy, 6007 Centro.
CID - ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Intermediamos a compra de fazenda, para empresários
do paraná, de preferência
de 2000 a 3000 hectares,
na região do Apiaú, para
criação de 1000 a 1500 bois,
no mínimo de 3000 linhas
de capim,( pasto limpo ), piquete, casa( cochos) de sal,
casa de moradia simples,
sendo a pastagem, curral e
cerca de suma importância,
para a nossa aquisição bem
como o titulo definitivono
registro do cartório de imóveis. Dispomos de pagamento á vista de 5 milhões.
Tratar na Rua Manoel Dias
de Almeida 672 Bairro31 de
março, por trás do goiana
expresso da capitão Júlio
Bezerra.99114-1955/ 981100763/99151-7920/991551950.
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vendo
terreno de 12 hectares próximo a br-174 e antiga policia
rodoviária federal, localizado a márgem da estrada que
da acesso ao bom intento
, valor r$ 700.000,00 tratar
99114-1955/ 99155-1950/
98119-6499/ 99117-1606/
98114-7680 (95) 3224-4070.
ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/RR PF) Vende:
chácara bom intento, a 30
km de boa vista, encravado
em terreno de 30 hectares,
com duas casas de alvenaria, uma com suite, barracão
com telha brasilit, 2 caixas
d’água de 5.000 e 500 litros,
energizada, água encanada,
2 bombas para irrigação,
plantações de 3.000,00 pés
de açaí, todos irrigados,
2 linhas de macaxeiras,
40 coqueiros, bananeiras,
laranjal, mangueiras, cajueiros, limoeiros, plantação de feijão etc.... valor r$
350.000,00 tratar 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
CID-ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO (CRECI 4339 18ª
REGIÃO-AM/ RR PF) Vende
chácara luxuosa, a 14 km
de boa vista, localidade
monte cristo, encravado em
terreno de 6 hectares, com
dois pisos, 2 suites na área
superior, gabinete, armarios
de primeira, varanda, construção na laje, 2 suítes na
área térreo, sala de cinema,
ampla sala, com móveis da

FOLHABV 09

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018
perin, lustres, também na
cozinha móveis projetados,
grande varanda, salão de
festas com lindos móveis,
2 banheiros sociais no salão, forro em jaje, piscina,
quadra de volei , grande
basquete, campo de futbol
socyte, casa de morador
com 02 quartos, terreno
todo cercado, 02 tanques de
criadores de peixes. valor r$
900.000,00 fone: 99114-1955/
99155-1950/ 98119-6499/
99117-1606/ 98114-7680 (95)
3224-4070.ref
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende SÍTIO ha
5 km de Boa Vista, com 43
hectares. Estrada do bom Intento, pomar, irrigação, todo
cercado, igarapé perene,
casa sede e caseiro, escriturado. R$ 1.500.000,00.Creci
324/PJ 18ªRegião Tel.:99132
1280, 98119 3839, 98114 5230
ou 3224 1356.
GABRIEL ALESSANDERIMÓVEIS– Vende FAZENDA
NA REGIÃO DOAMAJARI,
com 974 hectares. Boa localização, as margens do rio
Amajari ótima para desenvolvimento de agropecuária.
R$ 1.200.000,00. Creci 324/
PJ 18ªRegião Tel.: 99132
1280, 98119 3839, 98114 5230
ou 3224 1356.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025 18° REGIÃO
AM/RRvendo um ótimo lote
com 10 hc de esquina no
monte cristo a 23 KM de
boa vista todo cercado documentado com asfalto,
energia, três casas, dois poços artesianos e um aberto
com bomba,caxa d´água,um
lago nos fundos, arborizado
ótimo para granja, plantação
ou espaço para eventos.
valor: 1.500.000 contato.
991697134 x 991211878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025 18° REGIÃO
AM/RR vendo lote de terra
na gleba cauame na alça
viária com 40 mil M² com
energia e asfalto. Toda a
documentação está registrada no cartório de imóveis e
impostos em dia. Valor: 460
mil. Contato. 991697134 x
991211878
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI. 4025 – PF
18º REGIÃO AM / RR Vendo
lote de terra com 48 há
documentado contendo:
casa de caseiro, casa de sal,
depósito de material, todo
cercado com dois açudes
um medindo 80x220 outro
de 25x80, um berçário p/ alevinos medindo 25x75, pasto
p/ 50 cabeças com quatro
piquetes, curral, energia,
bastante água, arvores frutíferas a 100 km de boa vista.
Valor 150 mil +8 parcelas.
Fone: 91697134 x 81139745
x 91211878 x 81126862.
RC Escritório Imobiliário
CRECI 4025 AM/RR Vende-se uma área com 2.413
hectares na Região de Caracaraí com 400 hectares
de pasto formado brizantao,
Mombaça, 03 piquetes grandes. A 186 km de Boa Vista.
Valor R$ 2 milhões. Aberto

a negociação, aceito carro,
imóvel ou gado como parte
do pagamento. Contato:
99121-1878/ 98126-2017.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO - CRECI 4025 PF AM/RR
Vende-se imóvel rural com
1200 hectares localizado na
estrada tamandaré a 22 km
de mucajaí, com curral aproximadamnete 40x40, aprisco
para carneiro, cercado, sede
com suíte, cozinha e casa
de caseiro, 02 barragens,
7 km do rio mucajaí. valor
r$ 1.350.000,00 ( um milhão
e trezentos e cinquenta mil
reais). contato: 99121-1878/
98126-2017/ 99169-7134 /
98113-9745.
RC ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO CRECI 4025-PF AM/
RR Vende-se imóvel rural
cortado por dois igarapés
com bom volume de água.
Cortada pela estrada local, metade das terras são
cercada, pequena área de
pasto e casa do caseiro, no
Município de Mucajaí, vicinal
02 (nova vicinal 156). 205
HECTARES. Valor R$ 440
MIL. Contatos: 3623-2433/
99121-1878/ 98125-6900/
99169-7134/ 98113-9745.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:
Vende uma chácara na BR174 contendo 1 casa com
2 quartos sendo 1 suíte,
cozinha, avarandada, wc
social, 1 casa para caseiro, 1 casa de farinha. Com
aproximadamente 200,00m²
de área construía, área
medindo 45.000,00m². ValorR$200.000,00.Nao apto a
financiamento. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:Vende uma área no entrocamento do município do Cantá, totalizando 110.000,00m².
Por R$1.500.000,00. Visite
nosso site: www.rlimob.
com.br ou pelos FONES:
(95)3224-7998/991474435/98122-7870/981250167. Av. Ville Roy, N°5782
– Centro.
RL IMÓVEIS CRECI 425/PJ:Vende 1 chácara na Gleba
Tacutú, município do Cantá
medindo 3,7924,ha, contendo 1 casa com 2 quartos,
sala, cozinha, área de serviço, churrasqueira, área total
construída de 130,00m² Por
R$350.000,00. Visite nosso
site: www.rlimob.com.br
ou pelos FONES: (95)32247998/99147-4435/981227870/98125-0167. Av. Ville
Roy, N°5782 – Centro
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Veículos

CHEVROLET

VENDO/TROCO CHEVROLET SILVERADO STD 4X2,
C. ABERTA, DIESEL 2P
1997. Baixo consumo de
combustível, confortável
e documentação em dia.

Observação: (motor em ótimo estado, com rodas de
ferro aro 16 e embreagem
nova)(aceito carro de menor
valor).Tratar:Av. General
Ataíde Teive, 1310, Bairro
Mecejana, (entre a Distribuidora de Bebidas e a Porto
Rico Import)(95) 99124-6096
c/ Sérgio
Vende-se celta , ano 07/08, 2
portas, ar, vidro. R$ 15.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 6 - 0 7 5 1
Cód.909376 Qui
Vende-se agile 1.4 LTZ, ano
10/11, em dias, cinza.Tratar:
(95)98123-9020 Cód.909355
Qui
Vende-se s-10, ano 96, gasolina. R$ 10.000,00.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907950
Qui
Vende-se montana 1.4, ano
09/10, em dias, verde.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907952
Qui
Vende-se s-10 executive,
ano 10, 4x2, diesel.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907955
Qui
Vende-se prisma LT, ano 15,
cutomático, comp0leto .Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907958
Qui
Vende-se prisma max 1.0,
ano 09/10, completo, vermelho.Tratar: (95)98101-8109
Cód.907959 Qui
Vende-se s-10 LTZ, ano 13/14,
automática, completa, diesel,
branco.Tratar: (95)98101-8109
Cód.907960 Qui
Vende-se um cobalt 1.4 LT, ano
12, prata. R$ 28.000,00.Tratar:
(95)99116-2347 (95)991343508 Cód.909345 Qui
Vende-se prisma LTZ 1.4, ano
15, completo. R$ 43.900,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 4 8 - 2 0 8 4
Cód.826181 Qui
Vende-se S-10 LTZ, ano 13,
4x2, flex. R$ 57.900,00. Tratar:
(95)99148-2084 Cód.826182
Qui
Vende-se gol g4 1.0 ano
13, 4 portas, completo. R$
20.500,00. Tratar: (95)991234680 Cód.826184 Qui
Vende-se onix 1.0, ano
15. R$34.900.00.Tratar:
(95)99123-4680 Cód.757969
Qui
Vende-se gol g4, 1.0, ano
13, completo, manual. R$
21.300,00.Tratar: (95)991482084 Cód.757972 Qui
Vende-se S10 flex, executive,ano 10/11.Tratar:
(95)99117-4735 Cód.896719
Qui
Vende-se celta, ano 14/15,
completo.Tratar: (95)999635513 Cód.909326 Qui
Vende-se S10 executiva cabine dupla ano10/10 completaTratar: (95)99134-4989
Cód.909324 Qui
Vende-se Montana conquest
1.4 ano10/10 completoTratar:
(95)99134-4989 Cód.909321
Qui
Vende-se corsa classic
ano12/13 completoTratar:
(95)99134-4989 Cód.909318
Qui
Vende-se corsa classic
ano09/10 com ar, trava e
alarme Tratar: (95)99134-4989
Cód.909317 Qui
Vende-se Montana sport ano
04/05, completo, doc em
dias. R$ 13.500,00. Tratar:
(95)98410-6395 Cód.897274
Qui
Vende-se montana conquest,
ano 10.Tratar: (95)99112-8764
Cód.908707 Qui
Vende-se celta LT, ano
13.Tratar: (95)99112-8764
Cód.907347 Qui
Vende-se s-10, ano 08/09,
flex.Tratar: (95)99126-0430
Cód.907339 Qui
Vende-se s-10 LTZ, flex, ano
14/14. Tratar: (95)99126-0430
Cód.907337 Qui
Vende-se Celta ano 03, doc
em dia. R$ 8.500,00. Aceita-se
proposta.Tratar: (95)991327484 Cód.884010 Qui
Vende-se onix lt 1.0, ano
17/18. R$ 42.000,00.Tratar:
(95)99114-6106 Cód.909291
Qui
Ve n d e - s e P r i s m a LT Z
ano15/15 prata, conservado
R$ 45.000,00 financia-se Tratar: (95)99111-0111 (95)981142448 Cód.907913 Qui
vende-se S10 ano11 executive
diesel cor verde 4x4 conser-

vada R$ 58.000,00Tratar:
(95)99111-0111 (95)981142448 Cód.908736 Qui
Vende-se Cobaut ano12 LT
cor prata, R$ 28.000,00Tratar:
(95)99116-2347 (95)991343503 Cód.908457 Qui
Vende-se montana, ano
09, em dias, ar, direção. R$
17.500,00.Tratar: (95)991647263 (95)99158-0762
Cód.909269 Qua
Vende-se celta, ano 02, 2
portas, vidro elétrico, preto.
R$ 6.000,00 + doc.Tratar:
(95)99163-6859 Cód.909252
Qua
Vende-se celta, ano 07, 4
portas, prata, ar. R$ 11.800,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 8 - 1 9 2 9
Cód.909222 Qua
Vende-se onix lt 1.0, ano 18,
branco.Tratar: (95)98116-7910
(95)99173-0130 Cód.909212
Qua
Vende-se blazer, ano 98, diesel, completa. R$ 13.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 1 2 4 - 8 2 6 4
(95)99115-9006 Cód.909191
Qua

11/12. Tratar: (95)99126-0430
Cód.899653 Qui
Vende-se saveiro cross 1.6
track, ano 11/12. R$ 25.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 2 - 4 1 7 7
Cód.909259 Qua
Vende-se gol g3, ano 02/03,
completo, em dias. R$
9.000,00.Tratar: (95)991546066 Cód.908794 Qua
Vende-se ou troca-se fiorino baú. R$ 6.000,00.Tratar:
(95)99131-8662 Cód.909226
Qua
Vende-se fox 1.6, ano 11,
completo. R$ 21.900,00.Tratar:
(95)99173-0644 Cód.909181
Qua

FIAT

Vende-se sandero 1.6, ano
11/12, completo, autom,ático.Tratar: (95)98401-8141
Cód.909377 Qui
Vende-se Clio, ano 11/11,
completo, doc em dia. R$
15.000,00Tratar: (95)991444411 Cód.903784 Qui
Vende-se sandero 1.6 ,
ano 13/14, branco.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907949
Qui

Vende-se Palio vermelho,
completo, ano 13/14. R$
25.000,00.Tratar: (95)991331154 Cód.905273 Qui
Vende-se Palio ano10/11 completo Tratar: (95)9912-1990
(95)98125-4492 Cód.909375
Qui
Vende-se Uno mille ano10
completoTratar: (95)991121990 (95)98125-4492
Cód.909374 Qui
Vende-se grand siena 1.4
atractive, ano 12/13, em dias,
prata.Tratar: (95)98123-9020
Cód.909356 Qui
Vende-se Strada, cabine dupla,
ano 15. R$ 43.900,00. Tratar:
(95)99123-4680 Cód.757967
Qui
Vende-se ou troca-se Linea
ano11 perfeito estado R$
25.000,00Tratar: (95)991565433 Cód.909315 Qui
Vende-se palio weekend
adventure, ano 16.Tratar:
(95)99112-8764 Cód.907348
Qui
Vende-se Uno ano12 cor laranja, sport 1.4 R$ 27.000,00Tratar: (95)99111-0111 (95)981142448 Cód.908343 Qui
Vende-se ou troca-se palio,
ano 08, em dias, completo. R$
14.000,00.Tratar: (95)991261271 Cód.908255 Qua
Vende-se ou troca-se Toro
2.4 AT9, Freedon, flex, ano
16/17.Tratar: (95)98114-5316
Cód.900236 Qua
Vende-se strada ano 07,
completa, em dias.Tratar:
(95)99122-3342 Cód.905110
Qua
FORD

Vende-se fiesta, ano 06, em
dias, 4 portas. R$ 6.500,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 5 - 0 7 0 5
Cód.909337 Qui
Vende-se Ká 1.5, completo. R$
39.900,00.Tratar: (95)991482084 Cód.757973 Qui
Vende-se ranger sport XLS
cabine simples ano08/08 completaTratar: (95)99134-4989
Cód.909322 Qui
Vende-se Ka ano10/10 2 portas completoTratar: (95)991344989 Cód.909319 Qui
Vende-se ou troca-se Fusion
ano10/11 perfeito estado R$
35.000,00Tratar: (95)991565433 Cód.909314 Qui
Vende-se focus 1.6, ano
13.Tratar: (95)99112-8764
Cód.908706 Qui
Vende-se ranger XLT, ano
10/11, flex.Tratar: (95)991260430 Cód.907338 Qui
Vende-se pampa, ano 96, conservada, em dias. R$ 7.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 8 0 3 - 0 2 8 6
(95)98115-8415 Cód.909265
Qua
Vende-se Fiesta, ano 06, 4
portas, em dias. R$ 8.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 4 4 - 5 8 5 8
Cód.909188 Qua
VOLKSWAGEN

Vende-se Voyage ano09 completoTratar: (95)99112-1990
(95)98125-4492 Cód.909373
Qui
Vende-se saveiro trop, ano
15, completa, vermelha.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907948
Qui
Vende-se gol g6 1.0, ano
12/13, trend, cinza.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907954
Qui
Vende-se voyage I-trend,
ano 14/15, completo , branco.Tratar: (95)98101-8109
Cód.907957 Qui
Vende-se Voyage 1.0, ano

HONDA

Vende-se civic, ano 05,
completo, em dias.Tratar:
(95)99123-0258 Cód.909249
Qua
Vende-se Civic, ano 05,
completo, doc em dia.Tratar:
(95)99123-0258 Cód.901282
Qua
RENAULT

HYUNDAI

Vende-se HB20- 1.0, completo, branco.Tratar: (95)981167910 (95)99173-0130
Cód.909215 Qua
Vende-se tucson, ano 10. R$
23.000,00.Tratar: (95)991117282 Cód.909187 Qua
OUTRAS MARCAS

VENDE-SE COROLA XEI
2 0 1 6 / 2 0 1 6 P R E TO S E MI-NOVO COM APENAS
45.000 KM RODADOS,
REVISADO NA CONSERCIONARIA.EM PERFEITO
ESTADO 98127-1452Tratar:
Cód.908936 29/08/18
Vende-se corolla, ano 12/13,
preto.Tratar: (95)98101-8109
Cód.907951 Qui
Vende-se triton HPE, ano
12/13, automática, cinza.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 1 0 1 - 8 1 0 9
Cód.907956 Qui
Vende-se triton HPE, ano
11/12, diesel, manual, prata. R$ 65.000,00.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907962
Qui
Vende-se March 1.6, ano
16,completo. R$ 34.900.00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 4 8 - 2 0 8 4
Cód.757971 Qui
Vende-se Gran Vitara, ano
09, completo, doc em dia. R$
30.000,00.Tratar: (95)991296648 Cód.903461 Qui
Vende-se ou troca-se L200,
ano 04, em dias, completa.Tratar: (95)99123-0258
Cód.909251 Qua
Vende-se Pajero TR4 ano 10,
completo, flex, preta.Tratar:
(95)99111-2103 (95)991142103 Cód.894876 Qui
Vende-se corolla , ano 04,
completo. R$ 18.500,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 7 - 5 6 7 6
(95)98107-0355 Cód.909243
Qua
Vende-se sw4 4x4, ano 16,
7 lugares, diesel.Tratar:
(95)98116-7910 (95)991730130 Cód.909218 Qua
Vende-se hillux SRV 4x4 ,
ano 15, diesel, branca.Tratar:
(95)98116-7910 (95)991730130 Cód.909217 Qua
Vende-se carros.Tratar:
(95)98115-1022 Cód.908770
Qua
Vende-se ou troca-se por Pajero, corolla 2.0, ano 13, automático. R$ 48.000,00 .Tratar:
(95)99129-9399 Cód.909196
Qua
Vende-se L200 triton 3.2, ano
14/15, diesel, completa, em
dias. R$ 87.000,00.Tratar:
(95)99114-6089 Cód.909185
Qua
Vende-se L-200 outdor, diesel,
4x4, ano 11/11, manual, em
dias. R$ 45.000,00 Tratar:
(95)99154-6066 Cód.894058
Qua
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Veículos
Peças e
Acessórios

Vende-se jogo de rodas 17,
4 furos. R$ 1.800,00.Tratar:
(95)99165-9459 Cód.909200
Qua

CAMINHÕES E
TRATORES

Vende-se caminhão 24.250,
trucado, plataforma móvel, ano
07/08. R$ 340.000,00.Tratar:
(95)98107-5319 Cód.909382
Qui
Vende-se caminhão 9.160,
guincho p´lataforma, ano
12/12. R$ 110.000,00.Tratar:
(95)98107-5319 Cód.909381
Qui
Vende-se caminhão 9.150,
no chassi, ano11/12. R$
68.000,00.Tratar: (95)981075319 Cód.909380 Qui
Vende-se caminhão baú
ford 2429, alongado.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907961
Qui
Vende-se Iveco Baú refrigerado 5c16, ano 10.Tratar:
(95)98101-8109 Cód.907963
Qui
Vende-se caminhão Volvo
n-10, ano 85 R$ 8.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 2 - 8 3 5 8
(95)99131-7752 Cód.907584
Qua
Vende-se ou troca-se caminhão volvo mwm pipa, trucado,
em dias. R$ 145.000,00.Tratar:
(95)99123-0708 Cód.909189
Qua
MOTOS

Vende-se lander 250, ano
06/07, em dias, azul. R$
6.500,00.Tratar: (95)991222182 Cód.909383 Qui
Ve n d e - s e B r o s 1 6 0 c c
ano15 preta conservada R$
8.200,00Tratar: (95)991371506 Cód.909372 Qui
Vende-se Fan 150cc ano14
vermelha R$ 6.100,00Tratar:
(95)99113-7985 Cód.909368
Qui
Vende-se XRE 300, ano 10.
R$ 1.400,00 + doc.Tratar:
(95)99175-1805 Cód.909366
Qui
Vende-se fan 150, ano 13/13,
em dias. R$ 5.300,00.Tratar:
(95)99175-1805 Cód.909365
Qui
Compra-se Motos em dias,
atrasadas ou com multas.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 5 - 1 8 0 5
Cód.900336 Qui
vende-se YBR 125 es, ano
00. R$ 1.200.00 + doc e multa.Tratar: (95)99175-1805
Cód.905947 Qui
Vende-se fan 150, ano 11. R$
2.700,00 + doc e multa.Tratar:
(95)99132-0257 Cód.909354
Qui
Vende-se XT 660, ano14, doc
atrasado R$ 17.500,00Tratar:
(95)99171-2669 Cód.906852
Qui
Vende-se fan 125, ano 10. R$
2.400,00 + doc e multa.Tratar:
(95)99132-0257 Cód.908780
Qui
Vende-se fan 125 ano08.
R$2.300.00. +doc. e multa.Tratar: (95)99135-2385
Cód.902501 Qui
Vende-se Biz 125, ano 08, conservada. R$ 2.500,00 + doc. e
multa.Tratar: (95)99135-2385
Cód.900735 Qui
Vende-se bros 150, ano 07.
R$ 3.100,00 + doc.Tratar:
(95)99135-2385 Cód.908173
Qui
Vende-se Factor 125, ano 11
. R$ 2.500,00 + doc.Tratar:
(95)99135-2385 Cód.906441
Qui
Compra-se motos em dias,
atrasadas e com multas.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 5 - 2 3 8 5
Cód.900937 Qui
Vende-se factor, ano 13/14,
em dias, vermelha.Tratar:
(95)99159-3048 Cód.909298
Qui
Vend-se CB300 ano13/13
quitada doc em dia R$8.000,00Tratar: (95)99132-6641
Cód.909294 Qui
Vende-se Bros 125cc partida eletrica, alarme, vermelha.Tratar: (95)99111-0111
Cód.901057 Qui
Vende-se biz 100, ano 03,
em dias, pedal. R$ 2.500,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 8 - 4 5 5 1
Cód.909273 Qua
Vende-se cb300R, ano 15,
preta. R$ 9.500,00.Tratar:
(95)98111-4635 (95)984041574 Cód.909271 Qua
Compra-se motos em dias ou
atrasada.Tratar: (95)991387560 Cód.907055 Qua
Vende-se biz 100 es, ano 03.
R$ 1.900,00 + doc.Tratar:
(95)99138-7560 Cód.908386
Qua
Vende-se dafra speed 150,
ano 09, em dias. R$ 1.900,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 3 - 0 2 5 8
Cód.909250 Qua
Vende-se fan 150 es, ano
11/11, em dias, vinho. R$
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5.200,00.Tratar: (95)991122773 Cód.909245 Qua
Vende-se biz 125 es, ano
13/14, vermelha. R$ 6.300,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 2 - 2 7 7 3
Cód.909242 Qua
Compra-se motos em dias
ou atradas.Tratar: (95)991261271 Cód.909241 Qua
Vende-se ou troca-se corsa,
ano 99, em dias. R$ 6.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 4 - 0 5 5 3
Cód.908444 Qua
Vende-se fan 150, ano 14,
em dias. R$ 6.000,00.Tratar:
(95)99114-0553 Cód.908766
Qua
Vende-se bros 160, ano 16,
em dias. R$ 8.500,00.Tratar:
(95)99114-0553 Cód.908439
Qua
Vende-se lander, ano 13,
em dias. R$ 8.500,00.Tratar:
(95)99114-0553 Cód.908443
Qua
Vende-se biz es, ano 10,
em dias. R$ 4.500,00.Tratar:
(95)99114-0553 Cód.908440
Qua
Vende-se titan es, ano 13,
em dias. R$ 5.100,00.Tratar:
(95)99114-0553 Cód.908441
Qua
Vende-se titan , ano 99. R$
1.300,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 9 - 6 7 7 4
Cód.909205 Qua
Vende-se biz 100, ano 03. R$
1.700,00.Tratar: (95)991196774 Cód.909204 Qua
Vende-se ybr, ano 07, prata. R$
1.500,00.Tratar: (95)991659459 Cód.909201 Qua
Vende-se titan , ano 09/09,
azul, em dias. R$ 4.800,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 6 5 - 9 4 5 9
Cód.909199 Qua
Vende-se cg 125, aro de liga
leve, em dias. R$ 4.500,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 4 4 - 5 2 0 2
Cód.909190 Qua
Vende-se Bros 160cc, ano
16, doc em dia. R$ 8.300,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 8 - 1 8 7 2
Cód.905177 Qua
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Telefones

Vende-se lg K4. R$ 220,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 5 - 0 1 2 9
Cód.909276 Qua
Vende-se galaxy pocket, prata.
R$ 130,00.Tratar: (95)991280470 Cód.909258 Qua
Vende-se galaxy gran prime
tv, dois chips, dourado. R$
310,00.Tratar: (95)99128-0470
Cód.909257 Qua
Vende-se LG k10, dois chips,
preto. R$ 380,00.Tratar:
(95)99128-0470 Cód.909256
Qua
Compra-se celulares com ou
sem defeito.Tratar: (95)991280470 Cód.909255 Qua
Vende-se ou troca-se J1. R$
250,00.Tratar: (95)99136-0051
Cód.909253 Qua
Vende-se moto g play. R$
420,00.Tratar: (95)99154-6066
Cód.909248 Qua
Vende-se galaxy core 2, digital.
R$ 250,00.Tratar: (95)991546066 Cód.909247 Qua
Vende-se ou troca-se sansung
A9 completo. R$ 1.500,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 4 0 2 - 4 0 1 8
Cód.909202 Qua

4

Empregos

“A FOLHA DE BOA VISTA
informa que, respeitando
a igualdade de todos perante a lei, conforme prega
a Constituição Federal de

1988, não publica anúncios
que contenham qualquer
expressão discriminatória quanto a origem, raça,
Tero, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação. Por força da lei
nº11.644/2008, também não
serão publicados anúncios
que exijam do candidato,
experiência superior a seis
meses na função”
CONTRATA-SE

AQUAMAK CONTRATA:
PROGRAMADOR DE PHP
COM CONHECIMENTO EM
HTML, CSS E JAVASCRIPT.
MAIS INFORMAÇÕES E
ENVIO DE CURRICULOS:
HTTP://AQUAMAK.COM.
BR/TRABALHECONOSCO.
HTML Tratar: Cód.909208
24/08/18
OPORTUNIDADE DE TRABALHO: PARA REVENDA
DE PRODUTOS NATURAIS.
INVESTIMNENTO ZERO,
RETIRE OS PRODUTOS,
PAGAMENTO PÓS-VENDA, EXCELENTE MARGEM
DE LUCRO, PRODUTOS
DE ÓOTIMA ACEITAÇÃO.:
999125-4223 / 98402-4326,
RURA TERÊNCIO LIMA,
711 - SÃO VECENTE Tratar:
Cód.908301 06/09/18
Cadastra-se revendedores romance.Tratar: (95)99127-5738
(95)99146-0153 Cód.905904
Qui
Contrata-se mestre.Tratar:
(95)99112-2001 Cód.909342
Qui
Contrata-se gerente de negócios.Tratar: (95)99112-2001
Cód.909340 Qui
Contrata-se lavador de carro
com experiência. Entregar
curriculo, rua Raimundo Pena
Forte n°783- Buritis.Tratar:
(95)00000-0000 Cód.909330
Qui
Cadastra-se revendedores
Avon.Tratar: (95)99127-8035
(95)98118-5686 Cód.857798
Qui
Contrata-se repositor. Entregar curriculo, Rua Lourival
Coimbra n°2154 -Nova Canaã.Tratar: (95)00000-0000
Cód.909308 Qui
Cadastra-se revendedores
Avon.Tratar: (95)99120-2426
Cód.886312 Qui
Cadastra-se Vendedores Romance e Favorita. Tratar:
(95)99120-3580 Cód.896664
Qui
Contrata-se promotora de
telemarketing. Enviar curriculo
para curriculum_2018@gmail.
comTratar: (95)00000-0000
Cód.909379 Qui
Cadastra-se revendedores
Romance modas. Tratar:
(95)99168-7591 (95)981160646 Cód.901102 Qua
Cadastra-se Revendedores
Avon. Tratar: (95)99168-7591
(95)98116-0646 Cód.897273
Qua
Contrata-se gerente de restaurante. Enviar curriculo
para homehelprr@gmail.
com .Tratar: (95)00000-0000
Cód.909207 Qua
Contrata-se doméstica.Tratar:
(95)99112-2001 Cód.909206
Qua
Cadastra-se revendedores
Romance.Tratar: (95)991410612 Cód.907547 Qua
Contrata-se designer gráfico
com experiência. Enviar curriculo para marcosviniciusjorgecosta@gmail.com .Tratar:
(95)00000-0000 Cód.909177
Qua
Contrata-se Costureira com
experiência.Tratar: (95)9911811 0 8 ( 9 5 ) 9 9 1 7 5 - 1 9 7 4
Cód.909174 Qua
Contrata-se técnico de ma-

CLASSIFOLHA

Boa Vista, quinta-feira, 23 de agosto de 2018
nutenção de aeronaves, operador de caixa , fiscal de
salão, recepcionista bilingue,
promotor de vendas,conferente, repositor, operadora de
caixa, auxiliar de logistica.
Deixar curriculo: Cecilia Brasil
1274 sala 1 - centro.Tratar:
(95)0000-0000 Cód.904052
Qua
Contrata-se tecnico em refrigeração e auxiliar de refrigeração com experiencia. Av
ataide teive 7043 CanaaTratar:
Cód.909369 Qui
PROCURA-SE
EMPREGO DE

Procura-se emprego de caseiro.Tratar: (95)99174-0314
Cód.909364 Qui
Procura-se emprego de vigia noturno e porteiro.Tratar:
(95)99141-1820 Cód.908894
Qui
Procura-se emprego de vigia,
porteiro ou garçomTratar:
(95)99141-1820 Cód.908240
Qui
Procura-se emprego de motorista cat AD ou aux de entregaTratar: (95)99151-3805
Cód.909353 Qui
Procura-se emprego de serviços geraisTratar: (95)991652669 (95)99157-6137
Cód.909339 Qui
Procura-se emprego de motorista, CNH cat. AD. Tratar:
(95)99118-2649 Cód.894456
Qui
Procura-se emprego de babá
ou cuidadora com experiência.Tratar: (95)99152-4659
Cód.909336 Qui
Procura-se emprego de pedreiro ou encarregadoTratar:
(95)99121-7302 Cód.909307
Qui
Procura-se emprego de diarista ou babaTratar: (95)991535156 Cód.909296 Qui
Procura-se emprego de tecnico de refrigeração.Tratar:
(95)99129-9776 Cód.902687
Qui
Procura-se emprego de vigia
ou porteiro.Tratar: (95)991456670 Cód.908990 Qui
Procura-se emprego de cozinheira.Tratar: (95)99170-0845
Cód.908887 Qua
Procura-se emprego de caseiro.Tratar: (95)99163-4714
Cód.909246 Qua
Procura-se emprego de doméstica, camareira, babá,
auxiliar de cozinha.Tratar:
(95)99150-4003 Cód.899390
Qua
Procura-se emprego de babá
ou diarista.Tratar: (95)991617913 Cód.908781 Qua
Procura-se emprego de doméstica ou auxiliar de cozinha.Tratar: (95)99154-1271
Cód.909192 Qua
Procura-se emprego de
motorista cat. A.E.Tratar:
(95)99115-2471 Cód.909182
Qua
Procura-se emprego de chapeiro e serviço geraisTratar:
(95)99144-1879 Cód.909171
Qua
Procura-se emprego de serviço geraisTratar: (95)991502394 Cód.909168 Qua
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Serviços

MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTOS DE
MÓVEIS EM GERAL. COLOCAMOS CORTINAS, PAINÉIS DE TV E ARMÁRIOS,
SUPORTE PARA TV LCD,
RODAS PARA MÓVEIS,
ATENDEMOS TODOS OS
DIAS SEM EXCEÇÃO EM

BOA VISTA E INTERIOR E
FAZEMOS FRETE.. TRATAR C/ ADALTO. Tratar:
(95)99117-9425 (95)981040302 Cód.908853 23/08/18
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CONSERTOS DE
MÓVEIS EM GERAL. COLOCAMOS CORTINAS, PAINÉIS DE TV E ARMÁRIOS,
SUPORTE PARA TV LCD,
RODAS PARA MÓVEIS,
ATENDEMOS TODOS OS
DIAS SEM EXCEÇÃO EM
BOA VISTA E INTERIOR E
FAZEMOS FRETE.. TRATAR C/ ADALTO. Tratar:
(95)99117-9425 (95)981040302 Cód.908852 23/08/18
FAÇO CORTE E PODAGEM
DE ARVORES,LIMPEZA DE
QUINTAL,RETIRADA DE
GALHADAS E ENTULHOS.
TRABALHAMOS COM ROÇADEIRAS E MOTOSERRA.
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO, COBRAMOS
PREÇO JUSTO. TRATAR
TEL:99113-3070
991435900 Tratar: Cód.907543
29/08/18
Faz-se concerto e instalação de cerca eletricaTratar:
(95)99126-1713 Cód.908649
Qui
Faz-se conserto e instalação de cerca eletrica, vídeo
porteiro e interfone.Tratar:
(95)99126-1713 Cód.907069
Qui
Faz-se conserto e instalação
de portão eletrônico em geral.Tratar: (95)99126-1713
Cód.908651 Qui
Faz-se serviço de Pintura em
geral.Tratar: (95)99158-2652
Cód.902165 Qui
Eletrecista predial e residencialTratar: (95)98406-1248
Cód.909343 Qui
Concerta-se ventilador,
microondas , etc.Tratar:
(95)99171-2669 Cód.908358
Qui
Conserta-se Tablet e celular
de todas as marcas. Tratar:
(95)99171-2669 Cód.896760
Qui
Aluga-se mesas e cadeiras.Tratar: (95)99120-2231
(95)98405-4608 Cód.909328
Qui
Cadastra-se Revendedores
romance.Tratar: (95)991273088 (95)98406-2404
Cód.840364 Qui
Faz-se cadastro de revendedores de peças intimas e roupas.Tratar: (95)99127-3088
(95)98406-2404 Cód.840367
Qui
Faz-se serviços de pintura
e reforma em geral.Tratar:
(95)99168-9971 Cód.909327
Qui
Faz-se Montagem, desmontagem de móveis e instalação de antenas parabólicas.Tratar: (95)99176-7349
(95)99145-5667 Cód.760520
Qui
Aluga-se som completo
com iluminação e Dj. Tratar:
(95)99116-1783 (95)981037813 Cód.897469 Qui
Faz-se faxina e passa-se roupas. Tratar: (95)99116-1783
(95)98103-7813 Cód.897470
Qui
Faz-se Serviços de eletricista
residencial e predial. Tratar:
(95)99129-1132 Cód.894216
Qui
Faz-se dedetização e limpeza
de forro e caixa d’agua.Tratar:
(95)99118-1800 Cód.909302
Qui
Da-se aula de matematica e
espanholTratar: (95)999535153 Cód.909295 Qui
Faz-se Serviços com camara
fria, baú frigorificado, máquina de sorvetes, conteiner,
refrigeração em geral. Tratar:

(95)99127-0750 Cód.877737
Qui
Faz-se Limpeza de grama,
quintais e retirada de galhada.Tratar: (95)99110-7692
Cód.901244 Qui
Faz-se Instalação e limpeza de centrais de ar.Tratar:
(95)99159-2399 Cód.871226
Qui
Faz-se Montagem e desmontagem de móveis.Tratar:
(95)99159-2399 Cód.871225
Qui
Faz-se serviço de pintor,
pedreiro e eletricista. Tratar:
(95)99125-7615 Cód.890949
Qua
Aluga-se microonibus com 32
lugares .Tratar: (95)991153614 Cód.909138 Qua
Presta-se assessoria contra multas de transitoTratar:
(95)99138-9243 Cód.872512
Qua
Faz-se serviços de acessoria acadêmica, elaboração
de tcc, artigos, monografias. Tratar: (95)99138-9243
Cód.871404 Qua
Lava-se e Passa-se roupas.
R$ 100,00 mensal. Entrega a
domicilio.Tratar: (95)991666117 Cód.892967 Qua
Faz-se serviço revisão, elaboração de artigos, monografias
e trabalhos acadêmicos em
geral.Tratar: (95)99166-6117
Cód.904209 Qua
Dá-se aula de matemática
e física a domicilio.Tratar:
(95)99166-6117 Cód.904210
Qua
Faz-se monografias,elaboração de artigos cientificos,
trabalhos acadêmico em geral.Tratar: (95)99168-4498
Cód.862303 Qua
Faz-se encomendas de comida para aniversarios, eventos
em geral.Tratar: (95)991700845 Cód.908548 Qua
Faz-se serviço de pintura.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 2 - 5 6 8 1
Cód.908844 Qua
Faz-se serviços de pinturas e
roçagem de terrenos.Tratar:
(95)99172-5681 Cód.908468
Qua
Faz-se prestação de serviços de auditoria, rh, departamento pessoal.Tratar:
(95)99142-5749 (95)981190128 Cód.909234 Qua
Faz-se Trabalho acadêmicos e escolares.Tratar:
(95)99142-5749 (95)981190128 Cód.889226 Qua
Faz-se faxina.Tratar:
(95)99140-8112 Cód.909231
Qua
Faz-se serviços de pintura,
pedreiro, limpeza de terrenos,
serviços em gerais.Tratar:
(95)99140-8112 Cód.909230
Qua
Faz-se instalação de forro PVC e instalação eletrica.Tratar: (95)99133-5263
(95)99133-5472 Cód.895857
Qua
Faz-se massagem relaxante,
redutora e gomagem.Tratar:
(95)99177-6367 Cód.760981
Qua
Faz-se instalação , concertos e manutenções de cerca elétrica, câmeras.Tratar:
(95)98115-1022 Cód.908754
Qua
Faz-se frete em pampa.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 9 - 3 3 4 2
Cód.891991 Qua
Faz-se Dedetização de
pragas em geral.Tratar:
(95)99129-3342 Cód.851387
Qua
Faz-se Desmocegação, descupinização, desrratização,
limpeza de forro,caixa d’água
e gordura, limpeza de centrais, banho e tosa.Tratar:

(95)99121-1437 (95)981117832 Cód.809554 Qua
Faz-se instalação, manutenção, conserto, centrais
de ar, geladeiras, freezers,
máquinas de lavar, microondas. Tratar: (95)99147-7534
(95)98118-2321 Cód.896994
Qua
Aluga-se mesas e cadeiras.
R$ 5,00. Tratar: (95)984106395 Cód.900729 Qui
Aluga-se Pula pula P. R$
60,00. ; M e G R$ 70,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 9 - 2 7 4 5
(95)98112-9850 Cód.758376
Qua
Faz-se serviços de limpeza,
reparo e instalação de centrais de ar.Tratar: (95)991542974 Cód.907219 Qua
Faz-se Serviço de pinturas
em geral. Tratar: (95)991397319 Cód.901688 Qua
Aluga-se Tobogã R$ 150,00
Casinha de bolinha. R$ 80,00.
X-box R$80,00, Pebolim.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 9 - 2 7 4 5
(95)98112-9850 Cód.837142
Qua
Faz-se digitação, elaboração
e projetos de artigos Tratar:
(95)99158-4241 Cód.909371
Qui
Faz-se Detetização, limpeza
de caixa d’água, forro em
geral. Tratar: (95)99137-9086
Cód.895595 Qui
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Diversos

Vende-se Cabos 6mm e
2,5mm. Tratar: (95)999637813 Cód.891599 Qui
Vende-se 2 janelas de ferro em perfeito estado R$
200,00Tratar: (95)98102-0211
Cód.909313 Qui
Vende-se Porta cerveja de
600ml. Tratar: (95)991278039 Cód.900449 Qui
Vende-se mudas de goiaba pêra. R$ 3,00.Tratar:
(95)99115-0129 Cód.909275
Qua
Vende-se mudas de plantas
frutíferas. R$ 3,00.Tratar:
(95)99115-0129 Cód.909274
Qua
Vende-se 190 varas de
vergalhão 5/16 8mm, 12
m.Tratar: (95)99124-5929
Cód.909270 Qua
Vende-se ou troca-se estrutura metalica med 10x10 R$
10.000,00Tratar: (95)991360051 Cód.908967 Qua
Aluga-se Tendas. Tratar:
(95)99136-0051 Cód.900944
Qua
Vende-se mudas de açai,
cafe, pimenta do reino, copaiba e ipê.Tratar: (95)991725681 Cód.906708 Qua
Vende-se Tabique de cedro,
simalhas, alisares.Tratar:
(95)99136-2046 (95)981157478 Cód.874002 Qua
Vende-se casa para cachorro.Tratar: (95)99964-3429
Cód.909180 Qua
Vende-se Rolo de pintura elétrica, novo. R$300,00Tratar:
(95)99138-9125 Cód.879222
Qua
Compra-se Baterias usadas.Tratar: (95)3224-4062
(95)99118-6963 Cód.757680
Qua
Vende-se Muda de plantas
frutiferas.Tratar: (95)991389125 Cód.757679 Qua
Vende-se Vasilhames de cerveja.Tratar: (95)3224-4062
(95)99118-6963 Cód.757677
Qua
OPORTUNIDADE

Vende-se lancha de fibra com

motor 40 HP yamaha. R$
15.000,00.Tratar: (95)984018141 Cód.909378 Qui
Vende-se e Instala-se vidros temperados, boxe,
marmore, granito e espelho.Tratar: (95)99172-1039
Cód.757532 Qui
Vende-se Carrinho para
servi Chopp, semi novos.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 11 4 - 8 5 3 2
Cód.903543 Qui
Vende-se Areia media, barro
para reboco, aterro, areia
fina, seixo, brita, piçarra.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 5 9 - 7 3 9 9
Cód.898902 Qui
Concerto de Ventilador e
Eletrodoméstico em geral.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 6 - 1 7 1 3
Cód.907412 Qui
Vende-se Telhas de barro,
Miranda Corrêa, direto da
fábrica.Tratar: (92)993180224 Cód.892233 Qui
Vende-se Telha Romana,
portuguesa e impermeabilizada, direto da fábrica.
Tr a t a r : ( 9 2 ) 9 9 3 1 8 - 0 2 2 4
Cód.892232 Qui
Vende-se Telhas de barro
Miranda Corrêa, cumeeiras
e cumeeiras terminais direto
da fábica.Tratar: (92)993180224 Cód.892231 Qui
Vende-se Telha de barro
Miranda Correa, a pronta
entrega.Tratar: (95)991583840 Cód.902049 Qui
Vende-se Lancha 19 pés,
motor 160cv 4t, 8 pessoas, carreta. R$ 26.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 9 0 3 - 5 3 9 3
Cód.903438 Qui
Vende-se ou troca-se espelho por uma bicicleta feminina.Tratar: (95)98411-5406
Cód.909290 Qui
Vende-se Trailer + 1 apartamento mobiliado completo, com freezer, geladeira,
mesas e cadeiras. Valor a
combinar.Tratar: (95)991664798 Cód.901871 Qui
Vende-se equipamentos
completo para assadão.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 2 7 - 6 8 1 4
Cód.909278 Qua
Vende-se lancha 23 péws,
motor mercury 175hp. R$
45.000,00.Tratar: (95)9912711 4 0 ( 9 5 ) 9 8 111 - 5 0 6 3
Cód.909229 Qua
Vende-se lancha 16 pés,
motor honda 50hp. R4
25.000,00.Tratar: (95)9912711 4 0 ( 9 5 ) 9 8 111 - 5 0 6 3
Cód.909228 Qua
ANIMAIS

Ve n d e - s e g a d o . Tr a t a r :
(95)99124-8368 (95)991266131 Cód.908435 Qui
BICICLETAS

Vende-se ou troca-se bic i c l e t a R $ 2 8 0 , 0 0 Tr a tar: (95)99136-0051
Cód.908968 Qua
Vende-se ou troca-se Bicicleta, aro 20, cross. R$
230,00. Tratar: (95)991360051 Cód.894812 Qua
Vende-se ou troca-se por
iphone 8, Bike aro 29, shimano.Tratar: (95)98116-7910
(95)99173-0130 Cód.909211
Qua
ELETRODOMÉSTICOS

Vende-se freezer, metalfrio.
R$ 250,00.Tratar: (95)981015356 Cód.909214 Qua
Vende-se armário duplo, paneleiro duplo, balcão, armário de parede, fogão 4 bocas,
gaveteira. Tratar: (95)991641101 Cód.909195 Qua
Vende-se fogão 4 bocas R$
70,00Tratar: (95)99161-9881
Cód.908948 Qua

7

Informática

Vende-se boc para internet 4g
R$ 200,00Tratar: (95)991128789 Cód.909352 Qui
Ve n d e - s e c o m p u t a d o r
completo com impressoraTratar: (95)99132-2801
Cód.909312 Qui
Ve n d e - s e m o n i t o r 1 5 ”
samsung R$ 150,00Tratar: (95)99132-2801
Cód.909310 Qui
Vende-se peças de notebook
e desktop e artigos de infor-

matica. Faz-se assintência
tecnica de notebooks e desktops. Tratar: (95)99117-4476
Cód.869438 Qui
VIDEO GAME

Vende-se xbox 360 com
kinect, controle.Tratar: (95)99129-6395
Cód.908417 Qui
Vende-se Nintendo com 1
controle e uma fita . R$
270,00. Tratar: (95)991712669 Cód.897899 Qua
Coloca-se Jogos no pen drive
para PS2. Tratar: (95)991712669 Cód.897900 Qua
Conserta-se Video Game e
faz-se desbloqueio de PS3
e Xbox. Tratar: (95)991712669 Cód.897902 Qua
Vende-se PS 2 com 2 jogos
R$ 220,00Tratar: (95)991712669 Cód.906618 Qua
REFRIGERAÇÃO

Vende-se central de ar
12.000btus R$ 480,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 1 - 2 6 6 9
Cód.906853 Qui
MÓVEIS

Vende-se estante com gavetas em perfeito estado R$
120,00Tratar: (95)991322801 Cód.909311 Qui
Vende-se Barzinho em madeira mogno com espelho
e bancos.Tratar: (95)991278039 Cód.905173 Qui
Vende-se Mesa de vidro com
4 cadeiras. Tratar: (95)991278039 Cód.885023 Qui
Vende-se Guarda roupa em
madeira de cedro.Tratar:
(95)98129-9230 (95)981121455 Cód.905254 Qua
Ve n d e - s e o u t r o c a - s e
guarda roupa. R$ 350,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 6 - 0 0 5 1
Cód.907993 Qua
Vende-se ou troca-se armario de cozinha. R$400,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 6 - 0 0 5 1
Cód.902307 Qua
Vende-se cama de solteiro
com colchão semi ortopédico.
R$ 330,00.Tratar: (95)991318662 Cód.909236 Qua
Vende-se estante de madeira com 3 compartimentos , 4 gavetas. R$ 150,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 4 4 - 5 1 6 1
Cód.909197 Qua
ARTIGOS PARA BEBÊ

Vende-se carrinho smart
baby confort R$ 220,00Trat a r : ( 9 5 ) 9 9 11 2 - 8 7 8 9
Cód.909351 Qui
vende-se carrinho de bebe
cor preta R$ 280,00Trat a r : ( 9 5 ) 9 9 11 2 - 8 7 8 9
Cód.909350 Qui
Vende-se bebê conforto. R$
110,00.Tratar: (95)981052363 Cód.909240 Qua
Vende-se carrinho de bebê.
R$ 150,00.Tratar: (95)991644815 Cód.909233 Qua
Vende-se berço completo
R$ 250,00Tratar: (95)991185957 Cód.909170 Qua
INSTRUMENTOS MUSICAIS

Ve n d e - s e Te c l a d o
Ya m a h a . R $ 5 0 0 , 0 0 .
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 3 1 - 8 6 6 2
Cód.903963 Qua
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Vende-se compressor x211,
seminovo.Tratar: (95)991270750 Cód.907201 Qui
vende-se máquina de assar
frango, progás. R$ 2.000,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 1 0 1 - 5 3 5 6
Cód.909213 Qua
Vende-se compressor de ar,
120 libras, chiaperini. R$
800,00.Tratar: (95)991531670 Cód.909210 Qua
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Som e
Imagem

Vende-se tv 42”. R$ 600,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 6 4 - 7 1 6 3
Cód.909306 Qui
Vende-se tv 21”, tela plana, controle. R$ 150,00.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 9 1 7 4 - 1 8 8 0
Cód.909129 Qui
Ve n d e - s e T V 2 0 ” R $
100,00Tratar: (95)991581973 Cód.909281 Qui
Ve n d e - s e T V 2 9 ” R $
170,00Tratar: (95)991581973 Cód.909280 Qui
CÂMERA DIGITAIS

Vende-se Câmera Profissional Nikon D300, semi nova.
Tr a t a r : ( 9 5 ) 9 8 1 2 1 - 8 3 5 8
Cód.765101 Qui
FIM
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