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ANUNCIE AQUI 8856-3830 FALAR COM GUSTAVOCompre BEM O SEU GUIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

OPORTUNIDADE
ALUGO CASA NO BAIRRO ALTO DO

SUMARÉ, 02 QTOS, SALA,COZINHA, WC
SOCIAL E 02 VAGA NA GARAGEM.
RECÉM CONSTRUÍDA. PRÓXIMO A
BASE DA PETROBRÁS.

INTERESSADOS LIGAR PARA: 8863-
9813



4 www.omossoroense.com.br8 a 14 de julho de 2015 CLASSINOSSO
O Mossoroense

MOSSORÓ

APARTAMENTO
CENTRO

A89 - Aluga apartamento na Av.
Augusto Severo no 3º andar, Vizinho a
lojaMercadão das Malhas, frente pa-
ra sombra, com 02 quartos, 01 sala,
01 wc completo, 01 cozinha, 01 copa,
dependência de empregada, decora-
do. R$ 700,00

COSTA & SILVA
A120 - Aluga apartamento na Rua

Vingt Rosado,520 - AP 03,com 02 quar-
tos sendo 01 suíte, WC social, sala /
cozinha, área de serviço e uma vaga
de garagem. Próximo a UERN - R$
550,00.

NOVA BETÂNIA
33ª - Aluga apartamento com 02

quartos, WC social, Sala, cozinha e ga-
ragem com vaga para um veículo. R$
400,00

33A - RESIDECIAL VILA VERDI - alu-
ga apartamento ao lado do Hiper Quei-
roz, na Av. Jeronimo DixNeuf Rosa-
do,com 02 quartos sendo um suíte, sa-
la ampla,cozinha,área de serviço e 01
vaga de garagem. R$900,00 taxa de
condomínio inclusa.

PAREDÕES
1573 - RESIDENCIAL VILAGIO VER-

DI - aluga apartamento na Rua Pru-
dente de Morais 170, no 6° andar,con-
tendo 02 quartos sendo 01 suíte,WC so-
cial,01 cozinha com armários,sala pa-
ra 02 ambientes e 01 vaga de gara-
gem, apartamento no lado dasombra.
Próximo ao posto Olinda.R$ 500,00 +
taxa de condomínio R$ 310,00

SANTO ANTÔNIO
A254 - RESIDENCIAL NOEMIA

CHAVES - Apartamento na Rua Rodri-
gues Alves, APTO 1301 - Com 03 quar-
tos sendo um suíte, sala, cozinha e área
de serviço, possui uma vaga de gara-
gem. R$ 1.200,00 com taxa de condo-
mínio inclusa.

CASA/RESIDÊNCIA

BARROCAS
A11 - Aluga casa na Rua Dizinha

Rodrigues, ConjuntoIndependente02,
próximo ao Supermercado Queiroz e
ao Posto de Saúde. Com sala ampla,

03 quartos, WC social, terraço amplo,
garagem p/ 02 carros, área de servi-
ço, cisterna com capacidade para 5mil
litros. R$450,00.

COSTA E SILVA
1579 - av. Professor Antônio Cam-

pos 406, casa contendo 02 salas gran-
des, 03 suítes,01 semi suíte, 02 dispen-
sas,01 cozinha,área de serviço,WC so-
cial,02 dependência com WC,toda al-
pendrada encravada em cinco lotes
de terreno 15x30mvárias vagas de ga-
ragem. Próximo a UERN. R$ 3.000,00 

A5898 - Rua Beni Saldanha com 01
sala,03 suítes,01 sala para escritório,01
cozinha,01 despensa,01 dependência
completa,área de serviço e 02 vagas
de garagem.prox. ao bar das piscinas.
R$ 800,00

A179 - Rua Primeiro de maio, ca-
sa duplex 1° pesocom uma suíte,WC so-
cial, sala, cozinha, área de serviço e
02 vagas na garagem. 2° piso com 02
suítes, cozinha, sala, 01 varanda. Por
trás do Sabino Palace. R$ 950,00.

1419 - Rua Severino Batista, casa
com 03 quartos sendo 01 suíte com clo-
set, 01 WC social, sala ampla, varan-
da alpendrada, 01 copa, 01 cozinha,
01 despensa, 01 área de serviço, ga-
ragem para um carro, cerca elétrica,
piscina com jardim. Valor R$2.500,00.
Por trás do restaurante tenda.

A310 - Rua Alameda das Carnau-
beiras - Casa residencial com 02 quar-
tos sendo 01 suíte, sala, cozinha. Próxi-
mo ao novo Fórum. R$ 650,00

DOZE ANOS
A3650 - Rua Aristides Batista da

Mota - Casa residencial com 04 quar-
tos sendo 01 suíte equipado com guar-
da-roupas, 02 salas, cozinha, área de
serviço, WC social, Vaga de garagem
para um veículo. Próximo ao SESI Clu-
be / Supermercado Cidade. R$
1.500,00

DOM JAIME CÂMARA
A23 - Aluga casa na Rua Herondina

Cavalcante Dantas, 277, com sala, cozi-
nha, 02 quartos, WC social, área de ser-
viço e garagem para 02 carros.R$ 400,00.

NOVA BETÂNIA
A38 - Aluga casa na Rua Teresinha

Vasconcelos, com piscina, cascata, jar-
dim, garagem para 02 carros cober-
tos e 04 descobertos, 01 suíte com clo-
set, 02/4, 01 WC social, escritório, sa-
la para 03 ambientes com área de sol
e lavabo, cozinha com mesa, armários
sobre a pia, área de serviço com de-
pendência de empregada completa,
área coberta de laser, gradeada e la-
jeada.Contendo terreno amplo nos fun-
dos com 2/4, cozinha e WC social. R$
3.500,00 

A100 - Aluga casa na Rua Pastor
Ramiro Vasconcelos, com muro alto,por-
tão eletrônico, garagem p/ 02 carros,
03 quartos sendo 01 suíte com closet,
sala de visita e de jantar, dependência
de empregada com WC, cozinha com-
pleta com armários e mesa em granito
e área de serviço. R$ 1.200,00

A272 - Aluga casa residencial com
excelente localização na Rua Isinha Ne-
gócio, com 03 quartos, sendo 01 suíte
e 01 reversível, sala de TV, sala de vi-
sitas, sala de jantar, WC social reversí-
vel, cozinha, área de serviço, quarto
de despejo, quintal amplo, jardim e
garagem para dois veículos. R$
1.800,00

5879 - Aluga casa residencial na
Rua Raimundo Nonato Chaves, 202 -
Com 03 quartos sendo um suíte, WC
da suíte com closet e banheira de hi-
dromassagem, quarto suíte com cen-
tral de ar instalada, WC social, sala
de visita, sala de jantar, cozinha com ar-
mários, área de serviço, piscina, espa-
ço para festa com WC social, gara-
gem com espaço para dois veículos e
portão eletrônico. R$ 1.200,00

PLANALTO 13 DE MAIO
A06- Aluga Casa na Rua Sérvulo

Marcelino, de muro alto, garagem, 02
quartos, 01 wc social, sala c/ 02 am-
bientes, cozinha,despensa,área de ser-
viço, isolada nos dois lados, toda for-
rada, piso todo em cerâmica, pega la-
drão nas portas e janelas, paredes da
cozinha c/ cerâmica. R$ 550,00.

SANTA DELMIRA
A587 - Aluga casa na Rua Desem-

bargador Jose Menescal 1637, com
03 quartos, sendo uma suíte, 02 salas,
cozinha ampla, área de serviço, área
de sol, (1/4 e 1 sala forrados, piso em
cerâmica). Prox. drogaria Maranata,

rua lateral da loja Souza. R$ 
500,

WALFEDO GURGEL
A325 - Aluga casa na Rua Henrry-

Koester, 25 - Com 05 quartos sendo
01 suíte, sala de visitas, sala de jantar,
cozinha com despensa,WC social,área
de serviço e garagem para até dois veí-
culos do tipo passeio. Próximo a Escola
Aída Ramalho. R$ 900,00.

GALPÃO

BARROCAS
A32. Aluga galpão na Rua Mare-

chal Deodoro,na Antiga fábrica de óleo,
medindo 9x35m de fundos. R$
1.000,00.

A33. Aluga galpão na Rua Mare-
chal Deodoro,na Antiga fábrica de óleo,
medindo 36x35m de fundos. R$
3.000,00.

BR 304
A07.Aluga galpão próximo ao Ca-

fé SANTA CLARA, medindo 35x45m,
perfazendo área de 1485m², 01 WC,
com terreno de 6.000m². R$ 3.000,00.

KIT NET
COSTA E SILVA

A34- Aluga kitnet na Rua Olivar
Monte, com sala para dois ambientes,
com um quarto, portão eletrônico, co-
zinha, banheiro, 01 vaga de garagem.
R$ 400,00.

SALA/ ESPAÇO COMERCIAL

BOM JARDIM
A02 - Aluga sala comercial na Av.

Alberto Maranhão, ao lado do Rebou-
ças, medindo 5x7m com banheiro. R$
1.050,00. INCLUSO ÁGUA.

CENTRO
A94 - Aluga sala no 2° andar,na

Avenida Augusto Severo, com w/c, ide-
al para escritório, no valor de R$
600,00. Ao lado da casa lotérica. Ao
lado da casa Lotérica.

A21 - Aluga sala 06 do 3º andar,
na Rua Duodécimo Rosado, no Edifício
Medical Center, medindo 26,43m. R$
600,00 + Taxa de Condomínio.

A316 - Aluga sala comercial na Av.
Alberto Maranhão no SHOPPING OA-

SIS CENTER. R$ 500,00 com taxa de
condomínio inclusa.

ILHA DE SANTA LUZIA
A53 - Aluga Excelente Ponto Co-

mercial na Rua Manoel Hemetério, em
excelente localização ao lado do IBIS
Hotel. Com 02 pavimentos (Térreo e 1º
Andar). Espaço Novo ideal para escri-
tórios, empresas e outros. Com eleva-
dor, estacionamento, banheiros mascu-
linos e femininos. R$ 15.000,00 (aber-
to à negociação)

SANTA DELMIRA
A44 - Aluga 08 salas comerciais

na Rua Dehuel Vieira Diniz, ideal pa-
ra escritórios,medindo 20m²cada com
banheiros individuais. R$ 500,00 ca-
da.

PRÉDIO COMERCIAL
BARROCAS
A160- Aluga prédio comercial na

antiga fabrica de óleo, medindo apro-
ximadamente 3mil m². Sendo 1.000
m² de área construída e 2.000 m² de
pátio com área livre. Aceita negocia-
ção. R$2.000,00

CENTRO
1461 - Aluga prédio comercial, em

excelente localização no centro ao la-
do do banco do nordeste,correios e car-
tório.com fácil acesso e de esquina.
Área total construída 242,63m².
R$5.000,00

A171. Aluga prédio comercial na
Av. Coronel Gurgel, 536, medindo
6x22, 01 WC, piso em cerâmica, for-
rado. R$ 3.000,00.

A63. Aluga prédio comercial on-
de funcionava a REPET, na Av. Alberto
Maranhão, em frente ao HSBC com:
03 pavimentos com07 salas,02 banhei-
ros,ótimo ponto para instalação de Ban-
co, Escritórios ou Instituição de ensino.

A20.Aluga prédio comercial na Rua
Coronel Gurgel, prox. à Mossoró Pa-
rafusos, medindo 100m², com 01 sala
para escritório e 01 WC. R$ 1.800,00.

A27. Aluga prédio na Rua Lopes
Trovão,prox.a Unidas,medindo 4x12m,
perfazendo uma área de 24m². R$
700,00.

A31 - Aluga prédio na Rua Lopes

Trovão,prox.a Unidas,medindo 4x12m,
perfazendo uma área de 48m². R$
1.000,00.

A28. Aluga prédio na Rua Lopes
Trovão,prox.a Unidas,medindo 4x12m,
perfazendo uma área de 24m². R$
700,00.

A29. Aluga prédio na Rua Lopes
Trovão,perfazendo uma área de apro-
ximadamente 24m². R$ 700,00.

A30. Aluga prédio na Rua Lopes
Trovão,perfazendo uma área de apro-
ximadamente 24m². R$ 800,00.

A161- Aluga prédio comercial na
Rua Lopes Trovão medindo aproxima-
damente 6x15 m². R$1.200,00

A42-Aluga ótimo ponto comercial
na Rua JeronimoDix-Neuf Rosado, com
área coberta e amplo espaço livre - me-
dindo 13x15 m². R$2.000,00

SANTO ANTONIO 
A51 - Aluga prédio comercial na

Rua Jeremias da Rocha, a antiga Jo-
diesel, com galpão medindo 25x40,10
salas para escritório, 03 banheiros, 02
recepções, 01 apartamento com 03
quartos, 02 salas, cozinha, área de ser-
viço. R$ 15.000,00.

TERRENO

AEROPORTO 
A64. Aluga terreno na Rua Frei Mi-

guelinho, perfazendo uma área de
2.000m². R$ 2.000,00.

NOVA BETÂNEA
A54. Aluga terreno na BR 304, vi-

zinho ao Campos do Conde, uma área
de 1.800m². R$ 3.000.00

TIBAU

CASA/RESIDENCIAL
A115 - Aluga casa na Rua Praia

de Manibu próximo a Peixada do Au-
rélio com: sala para 02 ambientes, 01
WC, 04 quartos sendo 01 suíte, cozi-
nha, despensa, área de serviço, chur-
rasqueira, cascata, poço, toda alpen-
drada, garagem para 10 carros. R$
3.000,00.

ALUGA

VENDE
MOSSORÓ

APARTAMENTO
ABOLIÇÃO I

V-201514 Vende apartamen-
to no Residencial José Negreiros.
O concomínio conta com 96 apar-
tamentos de 65m² que contém: 02
quartos sendo 1 suíte, sala de es-
tar/jantar, 01 wc social, cozinha,
área de serviço e varanda. O
apartamento contém 2 vagas de
garagem. O Residencial José Ne-
greiros conta com toda infraestru-
tura de condomínio, contendo Pis-
cina adulto/infantil, salão de fes-
tas, salão de jogos, quadra po-
liesportiva, guarita de segurança,
sistema de segurança. R$
215.000,00.

ALTO DO SUMARÉ
V-1571. Vende apartamento

no Residencial Alameda Planalto,
com 02 quartos sendo um suíte, co-
zinha, sala, varanda, área de ser-
viço. obs.: banheiros com box e ar-
mários, bancada de granito e ar-
mários na cozinha,armários, reves-
timento da portada em granito.R$
110.000,00

CENTRO
V-201515 Vende apartamen-

to com 03 quartos sendo 01 suíte,
sala de estar, sala de jantar, es-
critório com wc social, cozinha e cor-
redor em L em frente aos quartos.
No área de lazer dispõe de aca-
demia, salão de jogos, piscina e
playground. R$ 450.000,00.

CASA/RESIDÊNCIA
ABOLIÇÃO III

V-516. Vende casa localiza-
da no Loteamento Três Vinténs.
Contendo 01 garagem,01 sala de
estar e jantar, escritório, lavabo,

03 quartos sendo 01 suíte com clo-
set, wc social, cozinha, despensa,
área de serviço, varanda e depó-
sito de lixo. valor R$ 250.000,00.

V-1442. Vende Casa próximo
à Principal do Macarrão com 01
sala,01 cozinha,01 quarto,banhei-
ro, área de serviço, piso de cimen-
to. Valor R$ 38.000,00.

BARROCAS
V-1572. Vende casa na Rua

Sargento Ladislau inserida em um
terreno medindo 10m x 20m, pró-
ximo ao bar da Kelly (final da rua)
forrada no gesso, piso em cerâmi-
ca, constituída de sala, 02 quar-
tos,banheiro com divisória de már-
more,cozinha,área de serviço com
lavanderia, garagem com 03 va-
gas cobertas. No fundo do terre-
no possui um kit net (dois cômodos
com banheiro). R$ 110.000,00

BOA VISTA
V201503 - Vende uma casa na

Boa Vista próximo ao aeroporto
e supermercado queiroz conten-
do 03 quartos sendo 01 suíte, 01
wc social, sala, cozinha, área de
serviço e garagem para 01 carro.
Casa toda na cerâmica. R$
200.000,00.

BOM JARDIM
V-201506 Vende casa duplex

contendo, terreo: 01 suíte, sala de
estar e jantar, cozinha planejada,
wc social, área de serviço, terraço
e amplo quintal. Primeiro andar:
03 suítes, sendo uma com closet,
área grande e sala de som. R$
650.000,00.

CENTRO
V-1437. Vende casa na Rua

Venceslau Braz, em excelente lo-
calização,próximo ao CREA.Cons-
tituída por 03 quartos, 02 banhei-
ros, varanda, sala em "L", cozinha,
área de serviço, despensa. Forra-
da na laje. Com escritura pública.
Pode ser financiada. R$
375.000,00.

COSTA E SILVA
V-1596. Vende uma casa in-

serida em 06 lotes com 13m fren-
te x 39m fundo cada lote. Casa
virada para o nascente. Casa to-
da alpendrada, todos os cômo-
dos são espaçosos, material de
qualidade, toda forrada na laje,
com área de sol. ACEITA FINAN-
CIAMENTO. R$ 600.000,00.

201510 - Vende uma casa no
Residencial Odília Lopes, conten-
do: sala, cozinha, corredor de cir-
culação, 01 wc social, 02 quartos
sendo 01 suíte, área de serviço e
terraço. R$ 140.000,00.

V-1422. Vende esta ótima ca-
sa na Rua Severino Batista de Li-
ma, por trás do rest. Tenda com
um ótimo acabamento e inserida
em um terreno amplo. Layout mo-
derno e recém-reformado, o imó-
vel é constituído de sala de estar,
sala de jantar, 02 quartos sendo
um suíte,cozinha com armários pro-
jetados, garagem com uma vaga.
Casa inserida em um terreno de
15m x 30 m(450m²), permitindo
área para expansão. Pode ser fi-
nanciada. R$ 165.000,00

V-1590. Vende Casa com 02
Quartos, 01 Suíte, Sala de Jantar,
Sala de Estar, Banheiro Social, Co-
zinha, Área de Serviço, Terraço,
Garagem com 03 Vagas. De fren-

te para o Nascente. Valor de R$
145.000,00.

V-1591. Um imóvel com 02 pi-
sos.O TÉRREO consiste em 03 apar-
tamentos ideais para aluguél. Ca-
da apartamento com sala, 01
quarto, cozinha, área de serviço,
wc social, estacionamento. PISO
SUPERIOR com uma Casa de 03
quartos "em fase de construção"!
Valor R$ 150.000,00

PAREDÕES
V-201507 Vende casa locali-

zada na Rua Marechal Floriano
Peixoto, contendo 03 quartos sen-
do 01 suíte, 01 wc social, sala de
estar e jantar, cozinha, imovel na
cerâmica, situado no lado da som-
bra. 165.000,00.

PLANALTO 13 DE MAIO
A06 - Vende casa localizada

na rua Sérvulo Marcelino, Planal-
to 13 de Maio, contendo sala com
dois ambientes, cozinha,dois quar-
tos, 01 wc social, despensa e área
de serviço; piso todo na cerâmi-
ca, toda forrada,pega ladrão nas
portas e janelas, parede da cozi-
nha com cerâmica, isolada dos dois
lados e muro alto. R$ 140.000,00.

SANTA DELMIRA
V-1432. Vende casa localiza-

da na rua Desembargador José
Mozart Estigarriga Menescal com
03 quartos, sendo 01 suíte, wc so-
cial, sala, cozinha, área de servi-
ço, garagem para 01 carro, toda
gradeada, muro alto. Valor R$
100.000,00.

V-201508 Vende uama casa
localizado no Santa Delmira con-
tendo 02 quartos com suíte (ina-

cabada), banheiro, cozinha, quin-
tal e vaga de garagem para 01
carro. (Casa precisando de refor-
ma). R$ 75.000,00.

V-642. Vende casa contendo
01 sala, 01 cozinha ampla, 03
quartos sendo 01 suíte, 01 wc so-
cial, 01 área de serviço, quintal e
01 ponto para comércio. Quita-
da. Valor R$ 240.000,00.

LOTE/TERRENO
ABOLIÇÃO II

V-343. Vende 01 área de 10
hectares na estrada da alagoinha,
em frente á Toca do Leão. Preço a
combinar.

COSTA E SILVA
V-1415. Vende terreno todo

murado, medindo 24x54 m². To-
talizando uma área de 1.296m².
Valor R$ 150.000,00.

201513 - Vende lote locali-
zado no loteamento portal de Mos-
soró medindo 12x26m. Valor R$
40.000,00.

GRANJA CANAÃ
V-201505 Vende dos terre-

nos inseridos em 2500m² no Lotea-
mento Gurilândia II, na Granja Ca-
naã. (OBS: os terrenos, cada um
mede 25x50=1250m²).

Valor: R$ 170.000,00.

NOVA BETÂNIA
V-1423. Vende excelente ter-

reno de esquina medindo 12m x
30m (360m²) no bairro mais valo-
rizado de Mossoró,nas imediações
do Partage Shopping, de frente
para a sombra.Possui escritura pú-
blica e pode ser financiado. Valor
R$ 90.000,00.

SANTO ANTÔNIO
V-201516 Vende terreno no lo-

teamento Santa Delmira compos-
to por uma área total de 555m² de
esquina. R$ 35.000,00.

SALA/CONJ. COMERCIAL

BOM JARDIM
V-201512 Vende imóvel loca-

lizado na Rio Branco com prédio
comercial. Parte de cima conten-
do sala de estar e de jantar, 02
quartos com suítes, cozinha, área
de serviço e área de sol. Térreo:
02 prédios comerciais, ambos com
banheiro. R$ 400.000,00.

CENTRO
V-1408. Vende prédio comer-

cial em excelente localização no
centro, ao lado do Banco do Nor-
deste,Correio e Cartórios.Com fá-
cil acesso e de esquina. Área total
construída com 242,63m². Valor
à combinar.

TIBAU

CASA/RESIDÊNCIA
PRAIA DO CEARÁ

V-1416. Vende casa em ex-
celente localização na descida
da Praia do Ceará, próximo a
Peixada do Aurélio, excelente
para construção de empreen-
dimentos. Contendo: 04 quar-
tos espaçosos, 02 banheiros, co-
zinha ampla com bancada de
cerâmica, sala de estar/jantar,
toda alpendrada, de frente pa-
ra a sombra, garagem frontal
com 02 vagas, e garagem nos
fundos com 02 vagas cobertas,
inserida em um terreno de
2000m². Pode ser financiada.
Valor R$ 350. 000,00.


