Guia completo das regiões que mais crescem em Mossoró/RN

Introdução
Quando falamos em comprar um imóvel, não representa apenas estabilidade
e segurança, mas também um investimento no futuro — no que diz respeito
ao aspecto financeiro. Mas, em qual a localidade deve-se investir em um
imóvel em Mossoró?
No entanto, na hora de transformar esse sonho em realidade, o que não
faltam são dúvidas: como saber qual é a melhor bairro para comprar? É
possível conciliar suas necessidades e desejos com o orçamento disponível?
Como tomar a decisão mais inteligente na hora de escolher o imóvel?
Se você já está com um frio na barriga por causa dessas questões, pode ficar
tranquilo: este ebook irá ajudá-lo a solucionar cada uma delas — e ainda
outras — para que você dê o primeiro passo de escolher o melhor região
para morar. Acompanhem-nos e comece a vida a dois com o pé direito.
Duração de leitura: 20min
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Mossoró
A cidade de Mossoró possui regiões que estão em constante crescimento, e,
por isso, podem proporcionar às famílias do município muito mais
comodidade, segurança e lazer. Conheça esses bairros que são os melhores
para se viver, detalhes das qualidades que eles possuem, e os valores tanto
para aquisição de casas prontas, como lotes.
Considerada umas das cidades com o maior crescimento econômico do país,
sendo a maior produtora de sal marinho do Brasil, com fruticultura irrigada
e o setor do petróleo voltando a crescer, e muitas outras empresas têm
direcionado seus investimentos para a cidade. Mossoró continua em alta no
cenário imobiliário, possuindo potencial para quem deseja comprar imóveis
de baixo, médio ou alto padrão.
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Uma das vantagens de morar em Mossoró é que ela
está localizada entre duas capitais litorâneas da
região nordeste. A capital do Rio Grande do Norte,
Natal, a 281 km de distância e Fortaleza, capital do
Ceará, cerca de 240km.
Um outro lugar que merece destaque é a cidade praia do Tibau, conhecida como a
praia dos mossoroenses, distante 30 minutos. No verão ela se torna o point de
encontro de amigos e famílias para confraternizações ou férias.
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Mossoró tem uma das maiores festas juninas do
nordeste. Não é a toa que o turismo de ventos é um
dos comércios mais relevantes da cidade e destaca
o potencial da cidade.
O desenvolvimento se deve, também, ao grande número de imóveis e bairros que estão em
crescimento, fato é, que o bairro Alto do Sumaré, de 2009 para cá, teve um alto índice de
crescimento, pelo fato do programa Minha Casa Minha Vida ter sido contemplado na região.
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Bairros
O Alto do Sumaré contempla mais 3 sub-bairros, sendo eles: Cidade Alta,
Bosque dos Pássaros e Cidade Jardim, um bairro novo muito tranquilo para
moradia. Já o Nova Mossoró, é um loteamento que está sendo construído ao
lado da BR 304, não dista muito da rodovia, e essa proximidade facilita o
tráfego para as cidades limítrofes.
O bairro contempla os índices de maior segurança da cidade, possui uma
das melhores localizações, além de ser uma região alta do município. O mais
legal de tudo isso, é que as pessoas que conseguem comprar um imóvel
neste bairro, também conseguem, com muita tranquilidade, quitar o
pagamento do mesmo, isso se dá ao fato do programa oferecer excelentes
condições para a aquisição. Então, é um investimento de altíssima
indicação, por tudo que envolve, tanto a cidade, como o bairro em questão.
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Alto do Sumaré - Melhores bairros para se
morar em Mossoró
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Alto do Sumaré - Melhores bairros para se morar em Mossoró

Saiba tudo sobre:
Como havíamos dito, o bairro Alto do Sumaré era um bairro sem muita
movimentação, lá por volta de 2009. Depois da inclusão de projetos
imobiliários, como o Minha Casa Minha Vida, o bairro tomou uma grande
proporção, passando a ter uma constante evolução no cenário municipal.
Ele continua em crescimento, e a tendência é que a população cresça ainda
mais, visto que, a região é privilegiada, possui maior segurança, além da
localização ser uma das melhores. Agora, vamos verificar as possibilidades
que o bairro oferece aos seus moradores.
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"O bairro foi totalmente planejado e a infraestrutura
adquirida nesse tempo é de primeiro escalão."
Em questão de segurança, como falamos anteriormente, é uma das mais
seguras. O que vale muito a pena você pesquisar, são os condomínios
fechados que oferecem ainda mais segurança pra você e sua família, visto
que, boa parte dos condomínios, possuem segurança 24 horas, para isso,
faça com uma consulta com a Realizare Imóveis, que são experts nesse
bairro, para lhe apresentar as melhores opções.
FALAR COM UM ESPECIALISTA

No quesito pavimentação não há o que reclamar. O bairro foi totalmente
planejado e a infraestrutura adquirida nesse tempo é de primeiro escalão.
Possui 100% de pavimentação e energia totalmente completas a serviço da
população. O abastecimento ocorre perfeitamente, a limpeza das ruas e
recolhimento de lixo estão sendo realizados cotidianamente.
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"O alto do sumaré possui
supermercados
próximos, farmácias,
pontos de ônibus ..."
Uma das tarefas que você precisa ficar
atento, é com relação ao comércio do
bairro. O alto do sumaré possui
supermercados próximos, farmácias,
pontos de ônibus, a acessibilidade é
um planejamento que, segundo o
próprio engenheiro do bairro, foi
realizado para ter totais condições de
serem apresentadas aos moradores
como uma grande opção.
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Agora vem a parte que você talvez esteja procurando saber: "Tá! Mas
quais os valores de imóveis no bairro?" Acredite, a partir de

R$ 106.000,00
VOCÊ JÁ CONSEGUE ENCONTRAR EXCELENTES IMÓVEIS NO
ALTO DO SUMARÉ!

Já aproveita e faz o nosso teste:
ENCONTRE O PERFIL IDEAL DO SEU IMÓVEL
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Esse valor varia até

R$ 250.000,00
DEPENDE DA QUANTIDADE DE CÔMODOS, RUAS, ACABAMENTO,
ENTRE OUTROS.
Por isso que é necessário a consulta a Realizare Imóveis para que a melhor opção
seja apresentada pra você!
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Saiba tudo sobre:
Este é um novo bairro planejado da cidade. Assim como o bairro anterior
está em constante desenvolvimento, o bairro Nova Mossoró está sendo
construído com base em imóveis na região, com grande tendência a ser mais
uma excelente localização na cidade.
Por se tratar de um empreendimento novo, ele se torna um excelente ativo
no quesito investimento. Muitas pessoas adquirem não pensando no hoje,
mas sim, na questão de faturamento e crescimento ao longo dos anos, já
que o desenvolvimento do bairro e da cidade é cada vez maior, e, como já
falamos no início, só tende a crescer.
A região já conta com diversas casas prontas com subsídio e participantes do
programa Minha Casa Minha Vida, o que possibilita as chances de você
poder ter excelentes descontos e uma ótima opção de financiamento.
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Mais de 1000 famílias já
estão morando neste bairro
CERCA DE 3000 PESSOAS, EM MÉDIA, JÁ ESTÃO EM SEUS LARES
NESSE EXATO MOMENTO, CONSIDERANDO, 3 PESSOAS POR FAMÍLIA.

Já aproveita também e solicite uma simulação:
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA

SOLICITAR
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"Possui rede de água, energia e coleta de lixo 3
vezes por semana".
Como estamos falando de critérios a serem observados, tenham conhecimento
de que quanto mais tempo você leva para decidir adquirir seu imóvel nesse
bairro, mais chances você perde de ter um excelente investimento em mãos,
visto que, o bairro está sendo pavimentado, está em constante crescimento,
expansão e desenvolvimento.
Possui rede de água, energia e coleta de lixo 3 vezes por semana. Localiza-se
ao lado da BR 304, próximo ao Porcelanatti, com a chegada de novos comércios
e fácil acesso a rodovia que o liga.
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"Esses bairros
podem te entregar
as melhores
condições para
comprar a sua tão
sonhada casa
própria"
Jhonata Jales Sócio Realizare Imóveis
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Os valores para aquisição de casas prontas do bairro Nova
Mossoró vão de

R$ 95.000,00
A R$ 160.000,00
Para isso, entre em contato com a Realizare Imóveis, que é uma empresa que está totalmente
integrada a tudo que envolve esses bairros e que pode te entregar a melhor solução para
comprar a tão sonhada casa própria!
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Precisa de ajuda para encontrar sua
casa ideal?
Para nós da Realizare Imóveis cada cliente é único. Por isso,
sempre fazemos uma seleção criteriosa para atender sua
necessidade e apresentar a você as melhores opções de imóveis.
Segurança, transparência nas informações do processo e fazer
tudo o que for possível para você adquirir o seu lar, faz parte da
nossa missão.
A cada imóvel entregue aos nossos clientes o sentimento que
temos é de gratidão. Por estar participando dos sonhos e dessa
novas etapas na vida deles. Clique aqui e saiba como podemos
ajudar você a ter um imóvel todo seu!
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Quer saber mais detalhes sobre imóveis no Sumaré ou
na Nova Mossoró? Entre em contato com a gente, pois
queremos proporcionar a realização do seu lar também!

COMPARTILHE
Se você gostou desse eBook, clique nos links abaixo e recomende-o para
mais pessoas.

WWW.REALIZAREIMOVEIS.COM.BR

