
CACOAL

Vende-se uma chácara 
a 25 km de Cacoal, 
com 5,5 alq. Sendo um 
de reserva, 3 de café 
e 1,5 com uma casa, 
represa e um córrego, 
água potável de poço e 
energia bifásica. Valor 
R$ 135.000,00 – Pa-
gamento em dinheiro 
a vista. Interessados 
tratar pelo cel. 041-69-
8114-4243 

ARIQUEMES

Vende-se fazenda, no 
município de Rio Cres-
po a 53 km da cidade de 
Ariquemes, com 3.800 
alq., sendo 1.800 alq. 
formados e cercados, 
com várias divisões, 
todas com água e cocho 
para sal. Topografia 
plana, terra mista, com 
casa sede e 12 casas 
para funcionários. , 
energia da Ceron, 3 re-
tiros, todos com curral 
e casa. Almoxarifado, 
barracão p/ ofi cina, ga-
ragem, escritório em 
alvenaria, barracão em 
alvenaria para sal, ra-
ções e ferramentas. Pis-
ta para pouso de avião 
de pequeno porte com 
800 m. Escritura públi-
ca. Valor a combinar. 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030. 

venaria, coberta com 
eternit, medindo 14X7, 
piso de cerâmica, na Av. 
Teresina, 5.296 – Bairro 
Planalto, área na frente, 
2 quartos, sala, cozinha, 
wc, dispensa e varanda 
nos fundos. Valor R$ 
45.000,00, aceita carro 
popular de menor va-
lor. Cel. Vivo 69-9974-
4030 ou ainda no TIM 
041-69-8114-4243.

SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ

Vende-se casa em 
alvenaria na Rua Pe-
raba, nº 2076, medin-
do 7,80x13,60, toda 
na cerâmica e forrada 
PVC, 2 quartos, sala, 
cozinha e 2 banheiros. 
Área de descanso e área 
de serviço, cercada. 
Água de poço e da rua, 
energia 220. Valor R$ 
90.000,00 a combi-
nar. Interessados de-
vem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Claro)69-9234-2929.

Vendem-se 02 salões 
comerciais em alve-
naria, medindo 60 m² 
cada, piso de cerâmica, 
na Av. 16 de Julho, nº 
1410, esquina com a 
Prefeitura. Valor R$ 
60.000,00, aceita-se 
carro, moto. 041-69-
8114-4243.

Vende-se fazenda lo-
calizada na linha 106 
- km 12 – Lado Norte, 
com 215 alq, 110 bem 
cercados e formados, 
e 105 de mata virgem, 
com toda madeira a ser 
explorada, com 16 re-
partições de pastagem, 

ALVORADA

Vende-se casa de ma-
deira, próximo a APAE, 
na Av. Sargento No-
gueira Vaz, 4450, o 
imóvel mede 65 m2, 
terreno de 10x50, 2 
quartos, sala, cozinha 
e banheiro todo na ce-
râmica, dispensa e área 
nos fundos, murado nas 
laterais e fundos. Valor 
R$ 32.000,00. Aceita 
proposta, pega carro ou 
moto. (Fixo)69-3412-
2142

Vende-se casa em al-
venaria na Rua Osvaldo 
Cruz, medindo 10x11, 
com 3 quartos, sala, 
cozinha e wc na cerâ-
mica, forrada e toda 
na cerâmica. Murada, 
energia água da rua e 
esgoto. (Vivo)69-9974-
4030 / (TIM)041-69-
8114-4243 

Vende-se terreno na 
rua Eça de Queiroz, 
10x50, tendo asfalto, 
água, energia, rede de 
esgoto e rede telefôni-
ca, murado nos fundos. 
Valor R$ 20.000,00 
aceita-se proposta. 69-
8488-0022 

ROLIM DE 
MOURA

Vende-se casa de al-
venaria, terreno de 400 
m2, na Av. Recife, 3786 
– Bairro Centenário, 
coberta com eternit e 
com 3 quartos, sala, 
cozinha, wc. Documen-
tação OK. Tratar com 
Vicente no Cel. 69-
9234-2929. 

Vende-se casa de al-
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todas com água, sendo 
2 córregos permanen-
tes e 7 represas, curral 
de 30X30, com bret, 
tronco e balança de 
1500 Kg. Tulha de 7x7, 
coberta com eternit, e 
lavoura com 9.000 pés 
de café. Casa de madei-
ra coberta com eternit, 
piso queimado, medin-
do 8X8, 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro em 
alvenaria e área lateral. 
Energia elétrica com 
dois transformadores; 
de 5 KVA e 10 KVA. 
Água encanada, direto 
de mina e movida a 
roda d’água. Estuda-
-se proposta. 69-8488-
0022 ou 69-9234-2929.

PIMENTA BUENO
Vende-se sitio na li-

nha 55 - capa 87 – lote 
56 – setor Barão do 
Melgaço, 48 alq., sen-
do 30 todo formado e 
cercado, pastagem de 
branquearão. Várias re-
partições, algumas com 
água, rio que atravessa 
o sitio, 18 alq. de mata. 
2 casas de madeira co-
berta com telha de bar-
ro, cercada. Valor R$ 
200.000,00 aceita pro-
posta com parte em ve-
ículo ou casa de menor 
preço. Interessados de-
vem entrar em contato 
com Vicente Corretor: 
(Fixo)69-3412-2142 / 
(Vivo)69-9974-4030 


