
CLASSIFICADOS
IMÓVEIS

ALUGUEL

KITINETE/QUARTO

CUSTODIO PEREIRA – Alu-
ga-se Suítes com banheiro, 
cama, guarda-roupa, bancada 
e cadeira, cozinha e lavanderia 
completa estacionamento para 
moto e carro. Suítes individu-
ais e duplo. Pacote mensal e 
diária. Boa localização. Contato 
(34)98421-6841/(34)99212-
0715 

VENDA

CHÁCARAS

SAÍDA  PARA O PRATA - Chá-
cara Bonanza, 20 mil m². Pego 
casa e caminhonete. Casa boa 
e documento pago. TRATAR: 
(34)98841-1441
VENDO  RANCHO  no reser-
vatório da hidroelétrica de 
Nova Ponte, próximo usina 
Uberaba,estrada para Almei-
da Campos,3 quartos, uma 

suite,dois banheiros sociais, 
sala, cozinha, varanda, cômo-
do de despejo. Área construída 
120m², área total fora do mar-
co da Cemig. Hum mil cento e 
cinquenta metros. Estaciona-
mento cimentado para 6 car-
ros,terreno pouco declive,ideal 
para descer lancha e jetski. R$ 
180 mil - Contato Paulo Rober-
to (34)99994-9153

OPORTUNIDADES

VENDEDORES EXTERNOS -  Con-
sultor tributário simples na-
cional Ganhos médios 16 mil. 
Autônomo, Curso superior Fem-
inino, Treinamento comercial e 
operacional presencial gratuito 
WhatsApp (34) 99152- 3142
AUXILIAR MECÂNICO  DE MOTOS 
com experiência.Salário a com-
binar. Empresa New Cicle Motos 
CONTRATA. Contato (34) 99960-
7349.
ENTREGADOR -  para Drogaria 
que possui moto própria. Tratar 
pessoalmente com currículo. Av. 
Getúlio vargas 1186 - Tratar pela 
manhã: das 7:00 às 12:00hs
ESTAGIÁRIO JORNALISMO - 
portal de notícias da região. 

Home office. Ajuda de custo R$ 
100  semana (R$ 400/mês). Tel. 
(34.9.8415-5556)
FUNILEIRO/LANTERNEIRO - Con-
tratação Imediata!Função: Lan-
ternagem, Alinhamento e solda 
MIG em veículos. Salário com-
patível com o cargo, requisitos: 
Experiência comprovada. Empre-
sa: Mascarello Cabines. Contato 
34 3213-9795/34 99211-0292 
rh@mascarellocabines.com
MOTORISTA - Loja Mestre da 
Obra Contrata -  Motorista CNH 
B Carga e descarga de materiais 
construção civil, ensino médio, 
experiência em manutenção de 
equipamentos elétricos, more 
próximo bairro Granada. (34) 
3215-6040( WhatsApp)
MONTADOR AUTOMOTIVO – Con-
tratação Imediata!Função: Des-
montar e montar cabines de 
caminhões. Requisitos: experiên-
cia comprovada, salário com-
patível com o cargo. Empresa: 
Mascarello Cabines. Contato 34 

3213-9795/34 99211-0292 rh@
mascarellocabines.com
PREPARADOR/PINTOR AUTO-
MOTIVO - Contratação Imediata!-
Função: Aplicar massa, fundo PU 
e lixamento. Salário compatível 
com o cargo, requisitos: Ex-
periência comprovada. Empresa: 
Mascarello Cabines. Contato 34 
3213-9795/34 99211-0292
Somos um casal e temos ex-
periência em trabalhar como 
caseiros. Procuramos  chácara 
para trabalhar em Uberlândia. 
Francisco e Marilei - TRATAR:  
(34)99670-6150

SERVIÇOS

LIMPEZA DE TERRENOS - Roça-
gem de  terrenos e gramados.
Preço a combinar.TRATAR: 
(34)98441-2825 (whatsapp)

Artesanato, Aviamentos & Papelaria
Armarinhos Fati

Av. Floriano Peixoto, 1851, Lj 01/02 - Uberlândia/MG
@armarinhos_fati(34)99341-1840(34)3458-5313

(CRECI - 14.334)

COMPRA - VENDA - AVALIAÇÃO

3236-6633

98835-0396

Av. Fernando Vilela,703.
E-mail: fredericonegociosimobiliarios@yahoo.com.br

Apartamentos:
• Jardim Holanda: 3° andar, mobiliado, 2/4, b.s, sala, coz., a.s, garagem portaria, lazer, desocupado, 
oportunidade. R$ 109.000,00
• Tibery: 2/4, sala, b.s, cozinha, a.s, garagem, portaria, desocupado, ótima localização. R$ 
110.000,00
• Jardim Holanda: térreo, 2/4, sala, b.s, coz, a.s, quintal, garagem, área de lazer, portaria. R$ 
120.000,00 
• Santa Monica: Antiga Rua 2, próximo a Av. Segismundo, 3/4 (suíte), armários, luminárias, ventilador, 
ar, sala, b.s, coz, montada, mesa, a.s, banheiro, duas vagas R$ 330.000,00
• Martins:  Rua Bueno Brandão, localização nobre, portaria, 225 m² privativos, 4/4 (2 suítes), armários, 
b.s, lavabo, sala em dois ambientes, sacada, cozinha montada, lavanderia, DCE, três vagas soltas, salão 
de festas, piscina, área de lazer, prédio de alto padrão. R$ 800.000,00
• Martins: Rua Bernardo Cupertino, 219 m² privativos, 4/4 (2 suítes), armários, b.s, sala 2 ambientes, 
lavabo, sacada, cozinha montada, lavanderia, DCE, duas vagas, salão de festas, piscina, ótima oportuni-
dade, vista para a cidade, alto padrão, oportunidade. R$ 900.000,00

Terrenos:
• New Golden Ville: Rua Olga Prestes, 10x25=250 m², plano, excelente localização, R$ 120.000,00.
• Martins: Av. Engenheiro Diniz em frente ao n° 471, medindo 10 x 35 = 350 m², excelente localização, 
R$ 1.500,00 o m²
• Daniel Fonseca: Av. Geraldo Motta Batista ao lado do n° 455, excelente localização, lote comercial, 
com 352 m², sem restrição para galpão ou prédio, oportunidade. R$ 280.000,00
• Santa Mônica: Ótimo terreno na Rua Armando Tucci 139, antiga Rua 34, medindo 12x30+360m², 
com duas casas simples, próximo ao parque sabia, oportunidade. R$ 299.000,00
• Jardim Altamira: Rua Presidente Costa e Silva, 24 x 50 = 1250 m², murado, frente pra cidade, 
próximo a Av. Nicomedes, localização nobre, apenas R$ 950,00 o metro quadrado.

Casas:
• Pampulha: Ótima casa na Rua Barão de Penedo, terreno 10x30=300m², casa 150 m², 3/4, b.s, sala, 
copa, cozinha, a.s, varandas, banheiro, garagem, quintal, murada, próximo ao Uai. R$ 300.000,00
• Oswaldo: Rua São Lourenço, 360 m² de terreno com 3 casas, ótimo para renda, duas meia agua no 
fundo, frente casa grande com 4/4, b.s, etc., 220 m² de área construída, documentos ok. R$ 330.000,00
• Varanda Sul: três suítes, escritório, sala, cozinha moderna, sala de tv, lavabo, churrasqueira gourmet, 
área de lazer, terreno 360 m², casa 210 m², nova, acabamento top. R$ 1.500.000,00
• Condomínio Arts: casa térrea, 421 m² terreno, 237,5 m² construção, nova, 3 suítes, uma máster, 
closet, cozinha, lavanderia, b.s, sala em três ambientes, garagem, piscina aquecida, spa, área de lazer, 
jardins,  melhor localização do condomínio. R$ 1.950.000,00

Imóveis Comerciais:
• Brasil: Av. Floriano Peixoto, na altura da Rua Belém, 300 m² de terreno, 474 m² de constrição, 
mezanino, banheiros, mais duas salas separadas na parte superior, alugado, oportunidade. R$ 
1.550.000,00
• Jardim Ipanema: Rua das Palmeiras, próximo ao aeroporto, quatro barracões juntos de 749 m² 
cada um, pé direito 7 metros, mezanino, vestiários, escritório, área total de 5.000 m² esquina. R$ 
4.000.000,00

9-9265-1111
3231-1000
PLANTÃO

EMAIL:JABORGES34@YAHOO.COM.BR
AV. FERNANDO VILELA,2243
OSVALDO RESENDE

(CRECI - 12534)

TERRENOS / ÁREAS:

• Santa Mônica - 10x30=300m², Rua Raul Pinto (frente 292), próximo Av. Oscar 
Miranda, ótimo terreno, plano, todo murado, vale a pena conferir.         R$ 195.000,00.
• Osvaldo Resende, Av. Fernando Vilela, 2197 – construção antiga, terreno comercial 
378m² com 12 mts de frente, excelente localização.                               R$ 325.000,00
• Osvaldo Resende, 12x29=348m², Av. Fernando Vilela, 2247, contra esquina Rua 
Lambari, excelente terreno comercial, plano, murado, vendo ou troco por apartamento 
bem localizado, volto diferença.                                                            R$ 345.000,00.
• Martins, 806m², Rua Antônio Thomaz Resende, dois terrenos juntos, excelente para 
empresa, fácil acesso BR e anel viário, tenho restrição urbanístico.         R$ 460.000,00.
• Daniel Fonseca, 506m², Av. Fernando Vilela x Av. Geraldo M. Batista (cabeceira da 
ponte), excelente terreno comercial, ótima visibilidade.                          R$ 510.000,00.
• Jardim América, 1.561m², “esquina”, Av. Siqueroli x Av. Arcírio Cardoso Silva, poucos 
metros da Av. Antonio Thomar Ferreira Resende, local estritamente comercial, com vários 
galpões/empresas, aceito parte em permuta, vale a pena conferir.         R$ 750.000,00.
• Dona Zulmira, 375m², ótimo terreno - Rua Bauxita (frente nº151), está arrimado e 
aterrado, tem construção dos lados, próximo ao trevo, várias saídas, excelente para 
galpões.          R$ 180.000,00.

CASAS / APARTAMENTOS / SOBRADOS / COLÔNIAS:

• Copacabana, 424,00m², esquina Rua 29 de Outubro x Rua Leblon, 2 terrenos juntos, 
excelente localização, próximo ao Praia Clube, aceito parte em permuta. R$ 600.000,00. 
• Martins, Av. Engenheiro Diniz, região central, excelente localização, casa antiga/gran-
de (Terreno 360m²/construção aprox.. 250m² / precisa reforma).           R$ 590.000,00
• Martins, Av. Engenheiro Diniz, região central, excelente localização, ótimo sobrado, 
(Terreno 300m²/construção 320m², 3/4(1suíte), sacada, escritório, lavabo, sala, copa, 
cozinha, lavanderia, garagens, etc.                                                       R$ 820.000,00.
• Martins, Rua Vieira Gonçalves, cobertura duplex 200m², elevador, 4/4(2suítes), 
closet, sala dois amb., sacadas, armários, área gourmet churrasqueira, ducha, 
cozinha, banheiro, 3 garagens soltas, ótimo acabamento, cond.R$ 350,00, 
vendo ou troco.                                                                    R$ 930.000,00.
• Chácaras Tubalina, próximo ao quartel, (Terreno 10x67=670m²), colônia com 4 
casas simples, uma de 3/4 as demais de 1/4, ótimas pra renda, apenas.R$ 245.000,00
• Martins, casa "nova" 90m² / terreno 150m², 3/4(1suíte), sala, cozinha, b.s., 
lavanderia, 3 garagem, laje, cerâmica. Vale a pena verificar, 3 km do centro, próximo de 
tudo.           R$ 290.000,00

IMÓVEIS COMERCIAIS / SÍTIOS:

• Patrícia, Rua Ônix, próximo ao Valee, ótimo galpão (terreno 300m² / construção 
180m²), mezanino, escritório, banheiros, etc. Vendo/troco.                    R$ 520.000,00.
• Jardim Europa, Av. Jose Fonseca Silva 4170, (6x1), casa grande, Prédio: 
cômodo comercial mais 4 salas comerciais, renda aproximada 6.500,00, vendo 
/ troco.                                                                            R$ 1.000.000,00.                                                                
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CORRETOR DE IMÓVEIS
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ANUNCIE
34 99862-5000

FINANCIAMENTO
GARANTIDO PELA

2 UNIDADES POR ANDAR
2 quartos
Sala com sacada
Cozinha americana
Área de serviço
Bancada em granito
Garagem

30 ANOS NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Av. Rio Branco, 557. Centro.

CR
EC

I 2
84

7-
PJ

ÚLTIMAS
UNIDADES R$ 150.000,00

COMPRO
E VENDO AÇÕES DOS CLUBES:

EDILBERTO
(34) 99977-7224 / 3235-5288

• CAÇA E  PESCA
• CAJUBÁ
• PRAIA CLUBE
• POUSADA DO RIO QUENTE

COMPRO
E VENDOCOMPROCOMPROCOMPROCOMPROCOMPRO

Localizado perto do CLUBE CAJUBÁ.
Com 3 quartos, 4 banheiros, 1 sendo suíte, 
escritório, sala de estar e jantar, lavanderia,

quarto de empregada, dispensa.
2 terraços, piscina e área de churrasqueira.

Um terreno 12x30 com pomar e horta.
Interessados tratar com o proprietário

Valor à combinar

(34) 99674-8435
(34) 99674-8413
(34)3239-6565  

ALUGO IMÓVEL RESIDENCIAL
BAIRRO VIGILATO PEREIRA

DETETIVE SOUZA (34) 99645 4546

DETETIVE PARTICULAR

Não fique na dúvida, temos a solução.
Solicite seu orçamento pelo whatsapp ou 
em nosso escritório.

Caso extraconjugal
Caso empresarial
Localização de pessoas
Provas para advogado

Por motivos pessoais, vendo um 
Brechó,  grande, com muitas  

roupas femininas, masculinas, 
infantis e sapatos. Tudo top, novos 

e usados.

Preço negociável.

Tratar diretamente com a 
proprietária (34)99762-3746

IMPERDÍVEL

• Com CNPJ  de  farmácia  
popular
• Estacionamento próprio 

TRATAR PELO WHATS:
(34) 99186-7880

VENDO FARMÁCIA
COMPLETA

Com toda linha de 
medicamentos e 

perfumaria 

TRATAR: (34)984186946
(64)98428 7574

VENDO FARMÁCIA
BAIRRO GRANADA

Laboratório todo equipado e com alvará renovado.
Clientes ativos em pleno funcionamento.

VENDE-SE LABORATÓRIO DE ANÁLISES
MICROBIOLOGICAS E FISICO QUIMICAS  DE AGUA,

ALIMENTOS E COSMETICOS
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Faça a assinatura digital.
www.diariodeuberlandia.com.br/diariodigital

As notícias
chegam

até você 
cada vez

mais rápido
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• SANTA MONICA: Alugo apartamento de dois quartos sendo um suíte e demais 
dependências, uma vaga de garagem, sito a Rua Jeronimo Lucas Barros antiga 46, 
Edificio Vida Nova, 1° andar, Bloco A, ótimo apartamento, valor..................R$ 950,00/mês. 

• SANTA MONICA: Vendo ótima cobertura com área de 180,00 m2, sendo piso único/com 
três quartos sendo uma suíte/todos com armário/dois banheiros sociais/um deles com 
armário/sala de TV com um lindo painel iluminado com LED/sala de jantar/cozinha com 
armários/espaço para passar roupas/um quarto escritório com armário/área de lazer com 
churrasqueira/ e armários/área descoberta com ducha aquecida/elevador/aquecedores 
solares/três vagas soltas de garagem/quarto de despejo/ acabamento de primeiríssima/pi-
so porcelanato, próximo a UFU.....................................................................R$ 810.000,00

• MIRANDA: rancho com área de 10.000 m2/totalmente escriturada/com uma casa de dois 
quartos sendo uma suíte e demais dependências/ varanda com churrasqueira/piscina/po-
mar/pomar com frutas produzindo/internet/tablado coberto com passarela e energia 
elétrica/além da represa tem poço artesiano.................................................R$ 750,000,00

LINDOMAR - Consultor de imóveis
CRECI - 6.461

3211-8086
99340-3000
99874-0660

CASAS A VENDA
• PRAÇA UMUARAMA: ótima casa, em construção, 170,00 m2, três quartos sendo duas suítes, ampla 
sala, banho social, cozinha, área de serviço, área gourmet, piscina, piso porcelanato na cor cinza, du-
cha, pé direito alto, linda entrada, todo sistema de segurança, acabamento de primeiríssima, estrutura 
ótima, entrega em 45 dias..................................................................................................R$ 700.000,00

APARTAMENTOS
• BOSQUE DO PRAIA;3 quartos/todos com armário/bs/as/cozinha/garagem/portaria 24 horas/ótimo 
apartamento.......................................................................................................................R$ 280.000,00
• SARAIVA: 3 quartos suíte/demais dependências/ótimo apartamento/112,00 m² área construí-
da.......................................................................................................................................R$ 330.000,00
• TUBALINA: próximo praia clube/3 quartos/suíte/armários/piso laminado/sacada fechada com BLIN-
DEX/ sala em dois ambientes/cozinha/área serviço/banho social/piso porcelanato/moveis planejados/
elevador/garagem 2 carros/ salão de festas/ playground/ 73,00 m2 área privativa/ ótimo apartamento/ 
tenho fotos..........................................................................................................................R$ 350.000.00
• COPACABANA/ três quartos um suíte, sala, cozinha, área de serviço, garagem ..........R$ 360.000,00
• SANTA MONICA: ótimo apartamento com três quartos sendo uma suíte/e demais dependências/
garagem para vários carros/ cômodo comercial no térreo com duas portas, ótimo acabamento ............
...........................................................................................................................................R$ 730.000,00
• SANTA MONICA: cobertura com área de 180,00 m2, sendo piso único/com três quartos sendo uma 
suíte/todos com armário/dois banheiros sociais/um deles com armário/sala de TV com um lindo painel 
iluminado com LED/sala de jantar/cozinha com armários/espaço para passar roupas/um quarto escri-
tório com armário/área de lazer com churrasqueira/ e armários/área descoberta com ducha aquecida/
elevador/aquecedores solares/três vagas soltas de garagem/quarto de despejo/ acabamento de pri-
meiríssima/piso porcelanato, próximo a UFU.....................................................................R$ 810.000,00

TERRENOS ÁREAS E COMODOS COMERCIAIS OUTROS
• CENTRO: terreno na Cipriano Del Fávero próximo UTC, medindo 10 x 30....................R$ 950.000,00

SITIOS,CHÁCARAS, FAZENDAS
• MIRANDA: rancho com área de 10.000 m2/totalmente escriturada/com uma casa de dois quartos 
sendo uma suíte e demais dependências/ varanda com churrasqueira/piscina/pomar/pomar com frutas 
produzindo/internet/tablado coberto com passarela e energia elétrica/além da represa tem poço arte-
siano...................................................................................................................................R$ 750,000,00
• MANSOES AEROPORTO: vende-se excelente chácara com casa muito boa, murada, arborizada, pla-
na....................................................................................................................................R$ 1.250.000,00
• Vendo 2 alqueires muito bem arrumado, com duas casas boas, pomar, boa de agua, a 20 KMS de Uberlân-
dia....................................................................................................................................R$ 1.300.000,00

APARTAMENTOS ALUGUEL
• SANTA MONICA: alugo apartamento de dois quartos sendo um suíte e demais dependências, 
uma vaga de garagem, sito a Rua Jeronimo Lucas Barros antiga 46, Edificio Vida Nova, 1° andar, 
Bloco A, ótimo apartamento.................................................................................................. R$ 950,00

Atacadista grande porte contrata para início 
imediato:
Vendedor autônomo para Uberlândia. 
Oferece carteira de clientes, comissão atrativa e 
premiação.
Exige experiência em vendas externas, veículo 
próprio.

Currículos para:
supervisor03@upsidedistribuicao.com.br

34 999311209

ESTAMOS CONTRATANDO
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