
Estado investirá mais de R$ 100 
milhões na região de Tangará

INFRAESTRUTURA

VISITA TAQUES

“Queremos transformar o 
Aeroporto em Regional”

Taques inaugura João Batista e 
garante reforma do 13 de Maio

SOLENIDADE

O governador de 
Mato Grosso, Pedro Ta-
ques,  se reuniu na tar-
de dessa terça-feira, 18 
de abril,  com membros 
da sociedade civil orga-
nizada em Tangará da 
Serra, onde promoveu 
ampla discussão sobre 
a infraestrutura e logís-
tica de toda a região. O 
evento aconteceu no 
auditório da Associação 
Comercial e Empresarial 
de Tangará da Serra (Aci-
ts), onde o secretário de 
Estado de Infraestrutura 
juntamente com o Chefe 
do Executivo Estadual 
assinaram a realização 

de algumas obras que 
irão refletir diretamente 
na logística tangaraense.

De acordo com o se-
cretário de Estado da 
Sinfra, Marcelo Duarte, 
ao todo serão investidos 
mais de R$ 100 milhões 
em obras e projetos para 
toda a região de Tangará 
da Serra. “Trouxemos 
aqui a nossa proposta 
de trabalho para a re-
gião com muita coisa 
que já está acontecendo, 
e muitas outras que vão 
acontecer ainda nesse 
ano e em 2018”, afirmou 
o secretário, ao destacar 
as rodovias que serão 
beneficiadas dentro do 
pacote de obras que será 
colocado em prática.

“Haverá uma rees-
truturação completa da 

MT-246 ligando o tre-
cho de Jangada até Barra 
do Bugres, que serão ao 
todo quase 90 quilôme-
tros de obra, sendo uma 
uma rodovia de primei-
ro mundo. Anunciamos 
também a licitação do 
trecho que liga Barra do 
Bugres até Tangará da 
Serra, que é muito im-
portante para o Estado. 
Anunciamos ainda a 
reestruturação do tre-
cho que liga Tangará a 
Itanorte, além do proje-
to que assinamos hoje 
(ontem) para a obra 
que ligará Tangará da 
Sera a Santo Afonso”, 
anunciou o responsá-
vel, enfatizando que a 
expectativa é finalizar 
os projetos ainda nesse 
ano.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Inauguração aconteceu na tarde de ontem durante visita do governador Pedro Taques

Durante a passagem 
do governador Pedro 
Taques ontem em Tan-
gará da Serra, o Chefe 
do Executivo finalizou 
a agenda de compromis-
sos com a solenidade de 
inauguração da Escola  
Estadual Professor João 
Batista. Na oportuni-
dade, o gestor reforçou 
o investimento da Se-
cretaria de Estado de 
Educação e Cultura em 
outras instituições de 

Tangará da Serra. “Es-
tamos com excelentes 
notícias para a região de 
Tangará da Serra. Abri-
mos a licitação para 
a construção de duas 
quadras poliesportivas 
aqui em Tangará, que 
beneficiarão as escolas 
Jada Torres e Hélcio de 
Souza”, afirmou Ta-
ques, ao reafirmar que o 
Governo do Estado está 
trabalhando em cima 
do projeto de reforma 
da Escola Estadual 13 
de Maio. De acordo com 
informações do secretá-
rio de Estado de Educa-

ção, a expectativa é que 
o processo de licitação 
seja aberto até o final de 
maio.

“Estamos muito fe-
lizes em participarmos 
da inauguração dessa 
importante escola que 
é a João Batista, e mais 
felizes ainda por trazer-
mos notícias boas para 
a população de Tanga-
rá”, comentou o respon-
sável.

Para a diretora da Es-
cola João Batista, Karini 
Volkmer dos Santos, a 
nova estrutura da ins-
tituição atendeu um 

anseio antigo de toda a 
classe estudantil.

“Nós estamos muito 
felizes porque estáva-
mos ansiosos com essa 
inauguração. Estamos 
muitos satisfeitos com 
a presença do governa-
dor, que é a figura maior 
do Estado. Nossa escola  
é composta por 14 sa-
las de aula e laborató-
rios de química, física, 
biologia, matemática 
e informática, além de 
biblioteca, refeitório 
amplo e uma excelente 
quadra coberta”, come-
morou a diretora.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Governador Pedro Taques e Secretário Marcelo Duarte anunciaram investimentos na Infraestrutura da região

Uma das pautas que 
também entrou em dis-
cussão durante a reu-
nião que tratou a res-
peito da infraestrutura 
e logística de região de 
Tangará da Serra, foi o 
Aeroporto Municipal. 
A intenção, segundo o 
secretário de Estado de 
Infraestrutura, Marce-
lo Duarte, é fazer com 
que Tangará da Serra 
passe a receber voos 
regionais. “Para isso, 
precisaremos investir 
cerca de sete milhões 
de reais. Diante disso, 

estamos tentando viabi-
lizar recursos com o Go-
verno Federal e também 
Estadual”, comentou o 
secretário responsável 
pela Infraestrutura de 
Mato Grosso.

“Nossa expectativa 
é que o projeto do ae-
roporto regional para 
Tangará da Serra seja 
elaborado ainda nesse 
ano, para que as obras 
de licitação sejam efeti-
vadas no ano que vem”, 
afirmou o responsável.

Vale lembrar que re-
centemente, o Aeropor-
to Municipal iniciou 
as operações Cuiabá a 
Tangará através da Asta 
Linhas Aéreas.

>> Rodrigo Soares
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Anuncio foi feito pelo Secretário de Estado da Sinfra
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