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OS MELHORES NEGÓCIOS ESTÃO AQUI

CHÁCARAS, SITIOS E FAZENDAS - Fone Plantão (65) 9 9958-4811
01) - Sítio: 11 alqueires, região Pecuama, sede, curral, energia, poço artesiano, ótima localização, córrego,
cercada, todo formado, boa de água,
R$ 500 mil.
02) - Sítio: 23 alqueires, região do
Calcário, sede, energia, rica em água,
beira rio, terra boa, excelente sítio,
preço: 44 mil/alqueires, condições a
combinar.
03) - Sítio: 16,5 alqueires, região do
Calcário, todo formado, sede de alvenaria, beira estrada principal, aceitase 01 casa em Tangará, R$ 450 mil.
04) - Sítio: 37,5 alqueires, todo formado, sede fraca, terra boa, cercada,
região do Calcário, R$ 1,1 (um milhão
e cem mil), aceita-se casa, terrenos,
carros.
05) - Sítio: 46 alqueires, todo formado, aberto e enleirado, sede, barracão,
cercada, região do Calcário, R$ 1.8(um
milhão e oitocentos mil), estuda-se
propostas.
06) - Sítio: 12 alqueires, região do
Calcário, sede, curral, energia, excelente para gado leiteiro. R$ 600 mil.
07) - Sítio: 70 alqueires, todo formado, sede, curral, ótima localização,
R$20 mil/alq., aceita-se permuta por
fazenda de pecuária maior.
08) - Chácara: 5.0 Alqueires- Tangará
Casa, energia, água, 10 km da cidade, ótima localização. Preço: 750 mil,
troca-se por imóveis em Tangará.
09) - Sítio: 48,5 alqueires, parte formado, região de Nova Olímpia, cercada, R$ 1.0 (um milhão de reais), estuda-se propostas.
10) - Sitio: 55 alqueires, 45 alq. Pastagens, sede, curral, boa de água, cercada, R$ 1.1(Um milhão e cem mil reais), estuda-se permuta por imóveis
em tangará.
11) - Sítio: 11,5 alqueires, formado,
ótima localização, região da pecuama, aceita imóveis em Tangará: ocasião. R$ 290 mil.
12) - Sítio: 58 alqueires, 50% aberta
em pastagens, sede, ótima estrada de
acesso, curral, cercada, R$ 15 mil/alq.
13) - Sítio: 23 alqueires, todo aberto,
boa de água, perímetro urbano de
Tangará, preço 80 mil/alqueires, condições a combinar.
14) - Sítio: 39 alqueires, beira Rio Paraguai, região Alto Paraguai Capão
Verde - MT, ótima Localização, toda
formado, boa de água, sede, curral,
Preço: R$ 32.000,00 (trinta e dois
mil)/alqueires. Estuda-se permuta
por imóveis em Tangará da Serra.
15) - 38 alqueires região Tangará da
Serra- MT, todo aberto, terra roxa,
próximo a cidade, boa de água, 05km
do asfalto, Preço: R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), por alqueires, Condições a combinar.

16) - 20 alqueires região Tangará da
Serra- MT, todo aberto, terra roxa,
próximo a cidade, boa de água, 05 km
do asfalto Preço: R$ 60 mil (sessenta
mil reais), por alqueires, condições a
combinar.
17) - 20 alqueires em Arenápolis- MT.
Próximo a cidade, cercada, rica em
água, ótimo piscicultura por gravidade, terra de roxa, 5 km do asfalto.
Preço: R$ 40 mil/alqueires: aceita-se
imóveis em Cuiabá.
18) Sitio: 8.0 Alqueires próximo
Tangará da Serra- MT, em pasto, cercada, plana, córrego, roxa, escriturada, energia: Preço: R$ 1.4 milhão,
Condições a combinar.
19) - Sitio: 80 alqueires, alto Paraguai- MT, 60 alqueires aberta e juquirada, Boa de água, sede e curral fracos. Preço: R$ 1.6 milhão: estuda-se
permuta por imóveis em Tangará da
Serra e Cuiabá.
20) - Fazenda 1.190 hectares região
Parecis-MT 500 hectares aberta em
pastagens, próximo a BR-364, rica
em água, topografia plana, região de
lavoura, Preço: 100 sacas/hectares,
Prazo 04 pagamentos, aceita-se parte em imóveis.
21) - Fazenda 3000 hectares, Nova
Maringá-MT. Escriturada, terra mista,
rica em água: preço: 4 milhões aceitase permuta por imóveis em Cuiabá.
22) - Fazenda: 2650 Hectares, Campo Grande- MS 1800 hec. plantando
soja, argila de 30 a 48%. Preço: R$
600 sacas/hectares: Entrada mais
06 anos.
23) - Fazenda: 125 alqueires, 50%
aberta em pastagens, sede fraca,
ótima localização, 80 km de Tangará,
documentação primeira, R$ 18 mil/
alq. Aceita-se imóveis em São Paulo.
24) - Fazenda: 220 alqueires, região
Nova Olímpia, 80% aberta e formada, rica em água, sede alvenaria, curral, ótima localização, documentação
primeira, R$ 40 mil/alq.
25) - Fazenda: 110 alqueires, 80%
aberta e formada, região de Nortelândia e Arenápolis, terra argilosa,
podendo plantar lavoura, sede alvenaria, curral, ótima localização,
escriturada, R$ 40 mil/alq. Aceita-se
permuta por Terras em Brasília, Goiás,
Tocantins, etc.
26) - Fazenda: 145 alqueires, pecuária Todo aberta e formada, ótima
localização, sede cercada, boa de
água, Preço: R$ 38 mil/ alq. condições
a combinar, estuda-se prazo até 05
pagamentos.
27) - Fazenda: 135 ha, 35 há eucaliptos, Reserva do Cabeça-MT, terras
mistas, pecuária e plantio de eucalipto, Escritura e GEO, R$ 5.000,00(cinco mil reais), por hectares, condições
a Combinar, aceita-se imóveis em
Cuiabá.

28) - Fazenda: 620 alqueires - Juara-MT, terra de cultura, 200 alqueires
de pastagens. Arrendada para 600
boi, boa de água, não tem sede, nem
curral, Preço: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais).
Condições: entrada mais 03 anos.
29) - Fazenda: 100 Hectares região
Rosário Oeste –MT, pastagens, sede,
energia, 50 km de Rosário, Preço:
R$600 mil), Condições a combinar,
aceita-se imóveis em Cuiabá e Brasília.
30) - Fazenda: 2300 alqueires Pecuária, Rosário Oeste-MT, 1300 alqueires, Pasto, Terras argilosas, cercada,
curral bom, sede fraca, Preço: R$ 13
mil/alqueires. Condições a combinar.
31) - Fazenda: 2000 hectares, região
reserva do cabaçal, cerrado, terras
mistas, escriturada, Escritura e GEO,
Preço: R$ 1.800,00(um mil e oitocentos reais), por hectares, Condições
a combinar, estuda-se permuta por
imóveis.
32) - Fazenda: 255 alqueires – Nova
Marilândia-MT 180 alq. Pastagens,
Casa, Curral, Boa de água, Preço: R$ 18
mil/ Alqueires. Condições a combinar,
estuda-se parte em permuta.
33) - Fazenda: 3.200 Hectares – Boa
Vista Roraima, 2500 hectares aberta,
500 hectares plantando soja, 20 km
da cidade, escriturada, Preço: 100 sacas/hectares, aceita imóveis em Lucas, mutum, sorriso, Tangara, Sinop.
Condições a combinar.
34) - Fazenda: 195 alqueires-Brasnorte-MT 145 alqueires formados, Sede
alvenaria, curral, agua encanada,
energia, boa de agua, perto da estrada. Pomar, Preço R$ 13 mil/alqueires.
Condições a combinar.
35) - Sítio: 27,50 alqueires, região de
Tangará, terra roxa, toda formada,
sede, aguada, excelente para engorda, terra ótima qualidade para lavoura, Preço R$ 100 mil (cem mil reais),
por alqueires. Estuda-se permuta por
imóveis em Tangará.
36) - Fazenda: 620 alqueires- Juara
-MT Terra de cultura, 200 alqueires de
pasto, boa de agua, Preço: R$ 8 mil/
alqueires, Condições: entrada mais
03 anos. Aceita-se imóveis em São
Paulo.
37) - Sítio: 14,00 alqueires, região de
Tangará, terra mista de Bacuri, pastagens, sede, curral, ótima localização.
Preço R$ 80 mil, por alqueires: condições a combinar
38) - Sítio: 13,85 alqueires, região de
Tangará, terra mista de Bacuri, pastagens, sede, curral, próximo a Tangará,
Preço R$ 1 milhão: condições a combinar
39) - Sitio: 24,50 alqueires, região de
tangará, terra roxa em soja e milho,
ótima localização, Preço R$ 80 mil/
alqueires, estuda troca por imóveis.

40) - Imóveis em Tangará x terras,
ótima localização comercial, troca-se
por sítios, fazendas na região de Pecuária, podendo ser de 3 a 10 milhões
a fazenda.
41) - Sítio: 6,5 Alqueires, próximo
Tangará da Serra- MT, todo aberto
formado em pastagens, toda cercada,
na beira Rodovia Preço: R$ 1.5 milhão,
Condições a combinar.
42)Sítio: 7,0 Hectares Alqueires
próximo Tangará da Serra- MT, casa,
energia, córrego nos fundos, com 01
aviário. Preço: R$ 950 mil. Troca-se
por imóveis em Tangará.
43) – Fazenda: 250 alqueires-Brasnorte-MT todo formado, sede, ótima
localização, Pecuária. Preço: R$ 12
mil/alqueires. Entrada mais 2 pagamentos. Estuda-se permuta por imóveis em tangará.
44) – Fazenda: 120 alqueires-Brasnorte, região da Tibagi, todo formado,
sede, Pecuária, Preço: R$ 13.000,00
(treze mil reais), por alqueires, trocase por imóveis em tangara.
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ral, rica e água, ótima localização,
com GEO. Preço: R$ 100 sacas/há. Entrada mais 03 anos.
54) - 53 Alq. Pecuária em Santo Afonso-MT Ótima Localização, 43 alqueires formados Sede, curral, boa de
água, Parte de bacuri, Ipê, Cedro, 06
divisões, Preço: R$ 38 mil/ alq.

55) - Fazenda: 115 alqueires Denise
-MT, 50 alq. de pastagem, sede, curral, Rio: Preço: 15.000.00(Quinze mil
Reais/ Alqueires). Aceita- se imóveis
em Tangará

56) - Fazenda: 350 alqueires Denise
-MT. 200 alq, de pastagem, sede, curral, Preço: 16.000.00(dezesseis mil
Reais/ Alqueires). Aceita- se imóveis
em Tangará.

57) - Sítio: 26,00 alqueires, região
Bezerro Vermelho, terra roxa, toda
formada, sede, aguada, Preço R$ 65
mil (sessenta mil reais), por alqueires, estuda-se permuta por imóveis
em Cuiabá.

45) – Fazenda: 80 alqueires -Brasnorte, Região da Tibagi, todo formado,
sede, Pecuária. Preço: R$14.000,00
(quatorze mil reais), por alqueires,
troca-se por imóveis em Tangará.

58) - Sítio: 16,00 alqueires, Tangará,
região Bezerro Vermelho, terra roxa,
excelente para engorda, terra ótima
qualidade para lavoura, Preço R$ 70
mil (sessenta mil reais), por alqueires, estuda-se permuta por imóveis
em Cuiabá.

46) - Fazenda Pecuária 500 alqueires-Barra Bugres-MT, 250 alqueires
formado, sede boa, barracão, beira
rio Sepotuba, cercada e dividida: Preço R$ 25 mil/alqueires, Troca-se por
imóveis em Tangará.

59) - Fazenda: 900,00 Hectares – MT
Localizada município de Campo Novo
do Parecis 390 hectares em lavoura
de soja, sem benfeitorias, escriturada, GEO Preço: 400 Sacas/hectares,
Condições a combinar.

47) - Chácara: 3,90 hectares - Tangará, casa alvenaria, energia, poço mini
artesiano, dentro da cidade, boa de
água, Preço: 295 mil.

60) - Fazenda: 490 alqueires, região
Parecis, 200 alqueires formado, rica
em água, próximo à Rodovia BR, escriturada, GEO, Preço: 13 mil/alq, estuda-se prazo e imóveis.

48) - Chácara: 4,90 hectares- Tangará, casa alvenaria, energia, água, ótima localização, Preço: 200 mil, trocase por casa em Tangará.
49) - Chácara: 5.0 Alqueires- Tangará, casa, energia, água, 10 km da cidade, ótima localização, Preço: 800 mil,
Troca-se por imóveis em Tangará.
50) - Chácara: 45000 m2 perímetro
urbano Tangará, na beira do asfalto,
ótima localização, excelente para Loteamento. Preço: 600 mil, troca-se
por veículos e imóveis em Cuiabá.
51) – Fazenda: 190 alqueires-Pecuária, 60 km de Tangará, todo formado, sede, ótima localização, Preço:
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por alqueires, aceita-se permuta
por imóveis em Tangará.
52) – Fazenda: 70 alqueires- Nova
Marilãndia Pecuária, Todo formado, ótima localização, Preço: R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
por alqueires, aceita-se veículos.
53) – Fazenda: 7800 Hectares Primavera do Leste -MT, Lavoura e Pecuária,
3.400 hectares aberta em pastagens
suja, altitude 550 metros, sede, cur-

61) - Sítio: 16 alqueires, região do Calcário, na beira da estrada, sede, energia, ótima localização, parte produzindo, Preço: 350 mil, aceita-se casa,
terrenos e imóveis, veículos.
62) - Chácara: 38.000 m2, na região
Alto da Boa Vista, Excelente negócio:
220 mil.
63) - Fazenda: 1200 hectares-Diamantino 500 hectares em soja, Preço:
300 sacas/hectares.

64) - Pesqueiro: beira rio Sepotuba,
com casa alvenaria muito boa, plataforma, energia, Preço: 350 mil, trocase por imóveis em tangará.

65- 138 hectares Lavoura de Soja Diamantino, beira asfalto, 75 hectares
plantando soja, terra argilosa, Preço:
400 sacas/hectares, prazo a combinar.

Fone Plantão
(65) 9 9958-4811

