
01) - Fazenda: 300 hec-
tares com 285 hectares 
de  soja,  região entre pri-
mavera e paredão, Preço: 
300 sacas/hectares, per-
muta-se por imóveis no 
RS, prazo a combinar.

02) -   100 hectares, todo 
formado, rosário oeste, 
curral, R$ 600 mil, troca-
se por imóveis em Brasí-
lia, Cuiabá.

03) -  Sítio: 16,5 alquei-
res, região do Calcário, 
todo formado, sede de 
alvenaria, beira estrada 
principal, aceita-se 01 
casa em Tangará, R$ 450 
mil.

04) -  Sítio: 37,5 alquei-
res, todo formado, sede 
fraca, terra boa, cercada, 
região do Calcário, R$ 1,1 
(um milhão e cem mil), 
aceita-se casa, terrenos, 
carros.

05) -  Sitio: 31,80 alquei-
res, todo formado, próxi-
mo ao asfalto, terra boa. 
Preço R$ 25 mil/alqueire, 
aceita-se parte em imó-
veis em tangará

06) -   Sitio:     19 al-
queires troco por imó-
veis Região da pecuama, 
beira rio, parte aberta, 
sem benfeitorias, R$ 150 
mil,permuto por imóveis 
em tangará.

07) - 58 alqueires – por-
to estrela Todo formado, 
terra de excelente quali-
dade, Sede, curral, boa de 
água, escriturada, Preço: 
25 mil/alqueires

08) -  Sitio:  80 alquei-
res alto Paraguai- MT 60 
alqueires aberta e juqui-
rada, Boa de água, sede 
e curral fracos, Preço: R$ 
20 mil/alqueires permuto 
por imóveis em Tangará  
e Cuiabá

09) – 1275 hectares, 
Campo Novo - MT1150 
hectares aberta, ótima 
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localização, sede, argi-
losa Preço e condições a 
combinar.

10) -  Sitio: 55 alqueires, 
45 alq. Pastagens, sede, 
curral, boa de água, cer-
cada, R$ 1.1(Um milhão e 
cem mil reais), estuda-se 
permuta por imóveis em 
tangará.

11) -   Sítio: 11,5 alqueires, 
formado, ótima localiza-
ção, região da pecuama, 
aceita imóveis em Tanga-
rá:  ocasião. R$ 290 mil.

12) -  Fazenda lavoura: 
9000 hectares – Matupá 
1950 hectares aberta em 
terra argilosa, plana Pre-
ço: 70 sacas/hectares – 
prazo 05 anos 

13) -  1000 hectares - Dia-
mantino, 17 km BR-364, 
cerrado fechado, troco 
por imóveis em Lucas, 
Mutum, Sorriso, Sinop e 
Brasil, 150 sacas/hecta-
res.

14) -    10.000 hectares 
– Matupá - 080 Terra 
argilosa, excelente para 
lavoura soja Preço: 100 
sacas/hectares, troca-se 
por área Menor em lucas, 
mutum, nova maringá e 
região

15) -   38 alqueires região 
Tangará da Serra- MT, 
todo aberto, terra roxa, 
próximo a cidade, boa 
de água, 05km do asfal-
to, Preço: R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil re-
ais), por alqueires, Con-
dições a combinar.

16) -   1400 hectares – 
prazo 10 anos 980 hecta-
res aberta, terra argilosa, 
região de Matupá, 080, 
aceita-se imóveis. Preço: 
15 milhões.

17) -    Fazenda pecuá-
ria: 490 alqueires região 
Parecis-MT 200 alquei-
res de pasto, sede, fraca, 
próximo a BR-364,  rica 
em água, topografia pla-
na, Preço: 12 mil/alquei-
res, Prazo 04 pagamen-
tos, aceita-se parte em 
imóveis 

18) -     Sitio: 8.0 Alquei-
res próximo Tangará da 
Serra- MT, em pasto, 
cercada, plana, córrego, 
roxa, escriturada, ener-
gia: Preço: R$ 1.4 milhão, 
Condições a combinar.
 
19) -    Casa em Tangará, 

com 3 quartos, sala, co-
zinha, banheiro, área de 
serviço, garagem, cons-
truída terreno 2500m2, 
R$ 550 mil. Troca-se por 
imóveis, apartamento em 
Cuiabá. 

20) - 10.000 hectares - 
Itaituba-PA, mata, muita 
madeira de lei, terra fe-
chada, R$ 500,00/hecta-
res.
 
21) - 25 alqueires - Pro-
gresso, terra roxa, exce-
lente para lavoura, ótima 
localização,  R$ 80,00/
alqueires.

22)- 315 alqueires, pecu-
ária, ótima localização, 
40% pasto, rica em água
Preço: 35 mil/alqueires, 
aceita-se permuta.

23) -  Fazenda: 125 al-
queires, 50% aberta em 
pastagens, sede fraca, 
ótima localização, 80 km 
de Tangará, documenta-
ção primeira, R$ 18 mil/
alq. Aceita-se imóveis em 
São Paulo.

24) -  Fazenda:  Troca-se 
100 % em imóveis no PR 
590 hectares em nova 
mutum- MT 390 hectares 
plantando soja, ótima 
localização, escriturada 
Preço: 400 sacas/hecta-
res- prazo a combinar.
 
25) -   Terreno Comercial 
15 x30, perto Avenida 
Brasil Na região central 
de tangará, excelente 
para comércio Em geral, 
ocasião, R$ 450 mil, con-
dições a combinar.

26) -  Sitio: 29,50 alquei-
res –pecuária Todo for-
mado, sede, casa, próxi-
mo ao asfalto Preço: R$ 
28 mil/ alq. condições a 
combinar,   estuda-se tro-
car parte em imóveis em 
tangará. 

28) – Fazenda soja: 550 
Hectares nova Ubiratã- 
MT  440 hectares plan-
tando, sede, energia, pró-
ximo Asfalto: Preço: 350 
sacas/hectares: Entrada 
mais 03 anos

29) -   Casa Jardim Itália-
Tangará 03 quartos, sen-
do 01 suíte, sala, cozinha. 
Wc,       Piso porcelanato, 
laje, murada, R$ 500 mil
 
30) – Fazenda soja: 1050 
Hectares nova Ubiratã- 
MT  700 hectares plan-
tando, sede, energia, pró-
ximo Asfalto: Preço: 350 
sacas/hectares: Entrada 
mais 03 anos

31) -   Fazenda: pecuária 
e lavoura, 1930 hectares 
Região da currupira, 215 
hectares aberta,  licença 
para abrir 700 hectares 
terra argilosa, Preço: 70 
sacas/hectares, entrada 
mais 05 anos.

32) -  Fazenda: 255 al-
queires – Nova Marilân-
dia-MT 180 alq. Pasta-
gens, Casa, Curral, Boa de 
água, Preço: R$ 18 mil/ 
Alqueires. Condições a 
combinar, estuda-se par-
te em permuta.

33) -    Casa 54 m2- Tan-
gara da serra Terreno 225 
m2, jardim aeroporto 135 
mil, encaixa no projeto 
minha  Casa Minha Vida.
      
34)- 1000 alqueires, com 
sede, curral, 450 alquei-
res formados, região de 
marcelãndia, 500 hecta-
res terra plana e argilosa 
para lavoura;  Preço: 18 
mil/alqueires, troca área 
maior.

35) - Sitio: 25,00 alquei-
res, região bezerro ver-
melho, terra roxa Toda 
formada, sede, aguada, 
Preço R$ 55 mil/alquei-
res estuda-se permuta 
por imóveis em tangará e 
Cuiabá 

36) - Fazenda:   620 al-
queires- Juara-MT Terra 
de cultura, 200 alqueires 
de pasto, boa de agua, 
Preço: R$ 8 mil/alquei-
res, Condições: entrada 
mais 03 anos. Aceita-se 
imóveis em São Paulo.

37) - Fazenda soja: 900 
Hectares Campo Novo do 
Parecis -MT 390 hectares 
plantando soja, argilosa, 
escriturada, Preço: 400 
sacas/hectares: Aceita-
se imóveis no Paraná

38) - Fazenda: pecuária  

145 alqueires- Nova Ma-
rilãndia Pecuária,  Todo 
formado, terra roxa, Pre-
ço: R$ 38 mil/alquieires 
Condições a combinar.

39) – Terreno Parque das 
Mansões 15 x 30 metros, 
de esquina, ótima locali-
zação Próximo a Tancre-
do Neves e Rua 01, preço 
e condições combinar

40) - Sitio: 5,0 hectares 
Bezerro Vermelho, com 
casa, barracão, água, re-
presa, aceita imóveis em 
Tangará.  Preço: R$ 350 
mil.

41) -    1150 hectares  Tan-
gará-MT 50% cerrado 
derrubado, terra mista 
Escriturada, R$ 100 sa-
cas/hectares Troca por 
imóveis em Tangará e 
Cuiabá
       
42)-     Terreno 10 x20 me-
tros – 40 mil Com água, 
energia e asfalto Resi-
dencial Sãn diego

43 –  Fazenda pecuária e 
lavoura: 110 alqueires.
80% aberta e formada, 
região de Nortelândia e 
Arenápolis, terra argilo-
sa,     sede, curral, R$ 40 
mil/alq. Aceita-se per-
muta em Brasília, GO, TO

44) – Fazenda:  120 al-
queires-Brasnorte, região 
da Tibagi, todo formado, 
sede, pecuária, Preço: R$ 
13.000,00 (treze mil re-
ais), por alqueires, troca-
se por imóveis em Tanga-
rá. 

45) – Fazenda: 7800 
Hectares Primavera do 
Leste -MT
Lavoura e Pecuária, 
3.400 hectares pasto 
sujo, sede, curral, rica em 
água, 15 km asfalto, GEO. 
Preço: R$ 6000,00/hec-
tares:
Entrada mais 05 anos.

LIGUE
AGORA

Casa em Tanga-
rá, com 3 quartos, 
sala, cozinha, ba-
nheiro, área de 
serviço, garagem, 
construída terreno 
2500m2, R$ 550 
mil. Troca-se por 
imóveis, aparta-
mento em Cuiabá.
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