
Pedro Taques cumpre agenda 
em Tangará da Serra amanhã

NESTA TERÇA

VÁRIOS CARGOS

Prefeitura de Tangará 
prepara Concurso Público

Atacadão deve inaugurar em 
Tangará no início de 2018

ENCAMINHADO

O governador do es-
tado de Mato Grosso, Pe-
dro Taques (PSDB), virá 
a Tangará da Serra nesta 
terça-feira, 18, para cum-
prir uma série de com-
promissos em sua agen-
da na função de chefe do 
Poder Executivo.

A chegada de Pedro 
Taques no município 
está prevista para ocorrer 
às 15:00 horas. Às 15:30, 
Taques participará na 
Associação Comercial e 
Empresarial de Tangará 
da Serra (Acits), de uma 
reunião cujo tema será 
infraestrutura e logística 
na região.

Conforme o presiden-
te da Acits, Vander Mas-
son, é esperado que seja 
discutido na reunião as 
condições das MT’s 246, 
358, 240 e 339.

“Estamos na expecta-
tiva de ouvir boas notí-
cias em relação a essas 
rodovias, mas não sabe-
mos o que o governo vai 
anunciar. Sabemos que o 
secretário de infraestru-
tura estará presente, en-
tão o tema ‘rodovias’ será 
um ponto importante do 
dia”, afirmou.

“Sem falar no risco de 
acidentes ao qual todos 
nós estamos expostos, 
tem a viabilidade econô-
mica do transporte, para 
reduzir os custos, o tem-
po de percurso, reduzir 
as manutenções de car-

ros, porque as estradas 
nas condições em que 
estão aumentam demais 
o custo com manutenção 
e transporte. Isso encare-
ce o preço da soja, todos 
os produtos agrícolas”, 
complementa, ao citar 
como exemplo a situa-
ção crítica da MT-339, 
que obriga empresas que 
atuam em Tangará a da-
rem a volta por Cuiabá.

Além da reunião, Ta-
ques terá compromissos 
voltados para a educa-
ção. 1 ano depois de con-
cluída, a Escola Estadual 
João Batista terá ato de 
inauguração às 17:00 ho-
ras. Às 20:00, o governa-
dor participa da Colação 
de Grau de acadêmicos 
da Unemat, Campus de 
Tangará da Serra.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Construção tem previsão de início para o segundo semestre de 2017

O Grupo Atacadão 
está cada vez mais pró-
ximo de inaugurar uma 
unidade em Tangará da 
Serra. Após os trâmites 
de regularização da do-
cumentação, mostra de 
projetos arquitetônicos 
e instalações, e posterior 
aprovação destes pela Se-
cretaria Municipal de Pla-
nejamento, resta apenas a 
etapa de construção, que 
depende da liberação do 
alvará de construção.

De acordo com o pre-
feito Fábio Martins Jun-
queira (PMDB), em tele-
fonema,  o presidente do 

grupo Atacadão afirmou 
que a construção na área 
localizada na Avenida da 
Paz tem início previsto 
para o segundo semestre 
deste ano.

“Na quarta-feira, falei 
por telefone com o pre-
sidente do Grupo Ataca-
dão e ele manifestou a 
satisfação de se instalar 
em Tangará, que eles tem 
feito as ampliações da 
rede com bastante crité-
rio, que só se implantam 
quando têm tudo orga-
nizado para isso, que 
não fazem mais do que 
a capacidade deles e por 
isso, é tudo planejado 
com antecedência e que 
agora, com o alvará, eles 
começam a projetar com-

pras de material para a 
implantação no começo 
de 2018”, destacou.

Tangará da Serra re-
centemente acompa-
nhou a consolidação 
da empresa Asta para 
atuar em voos diretos 
para Cuiabá. Além des-
ta, há esforços por parte 
do poder público para 
que empresas de maior 
abrangência no setor de 
linhas aéreas também 
passem a operar no mu-
nicípio, como o caso 
da Passaredo e da Azul. 
Fábio Junqueira avaliou 
positivamente a vinda 
destas empresas para o 
município, elogiando o 
movimento que suas ins-
talações geram no setor 

econômico.
“A questão da vinda 

do Atacadão movimenta 
a economia regional, em 
virtude de que o prin-
cipal objetivo deles é a 
venda no atacado. Com 
isso, eles atenderão a re-
gião toda e o fluxo de co-
mércio para a cidade de 
Tangará amplia significa-
tivamente. Gera empre-
go, aquece a economia e 
influencia na queda do 
preço da cesta básica, 
melhorando com isso o 
custo de vida da popula-
ção”, argumentou.

O Atacadão está nos 
27 estados brasileiros 
com 136 lojas de autos-
serviço e 20 Centrais de 
Distribuição.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Governador participará de reunião, inauguração de escola e formatura

O Executivo Munici-
pal de Tangará da Ser-
ra, através de Secreta-
ria de Administração, 
está preparando a rea-
lização de um concur-
so público que deverá 
acontecer ainda nesse 
ano para preencher di-
versos cargos da admi-
nistração. De acordo 
com o prefeito Fábio 
Martins Junqueira, 
atualmente a prefeitura 
conta com um concurso 
público ainda válido, 
porém com vencimen-
to já se aproximando. 
“Temos muitos cargos 
nas áreas da Educação, 
Sinfra, Assistência So-
cial, Saúde e outros 
órgãos do município, 
mas alguns cargos já 

começam a não ter os 
classificados, então es-
tamos preparando esse 
concurso”, anunciou, 
ao destacar que a pre-
visão é aplicar a prova 
no segundo semestre, 
com chamamento para 
o próximo ano.

“Serão em diversas 
áreas, praticamente 
todas. O que não vai 
haver é na área da lim-
peza, pois o município 
de Tangará da Serra já 
vinha fazendo um ser-
viço de terceirização e 
que deverá ter conti-
nuidade. Na Secreta-
ria de Administração, 
estamos diminuindo 
o número de entradas 
de agentes administra-
tivos do nível médio 
para ampliar a entrada 
de administrador com 
nível superior”, enfa-
tizou.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Trâmites estão em andamento por parte do Executivo
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