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INVESTIMENTO

Após anos de reivindicações, trecho 
da MT-358 será reconstruído

Inauguração aconteceu na última terça-feira

NOVA ESTRUTURA

Escola Jonas Lopes é inaugurada 
durante solenidade

Além da inauguração 
da Escola João Batista 
que aconteceu na tarde 
da última terça-feira, 
dia 18 de abril, o go-
vernador Pedro Taques 
também realizou a sole-
nidade de inauguração 
da Escola Jonas Lopes. 
O evento, que inicial-
mente não estava pre-
visto na programação 
divulgada da visita de 
Taques, reuniu profes-

sores, alunos e autori-
dades públicos do mu-
nicípio, oportunidade 
em que foram entregues  
R$ 30 mil em computa-
dores para as duas uni-
dades escolares inaugu-
radas e também para a 
assessoria pedagógica 
da região.

De acordo com o as-
sessor pedagógico, Sau-
lo Escariotes, a inau-
guração da unidade 
representa a realização 
de um anseio da co-
munidade estudantil. 
“Ficamos muito felizes 

com a presença do go-
vernador na inaugura-
ção dessa unidade, que 
atualmente atende cer-
ca de 400 alunos”, co-
mentou o responsável.

 Orçada em R$ 2,6 
milhões, a nova escola 
tem oito salas de aula, 
sala de informática, ad-
ministração, sala dos 
professores, cozinha e 
refeitório, instalações 
de segurança e preven-
ção e combate a incên-
dio e pânico, e quadra 
poliesportiva coberta 
com arquibancada.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Reestruturação foi anunciada durante a visita do governador em Tangará

anunciadas. É um trecho 
que está carente, e agora 
então tem uma previsão 
de licitação”, comentou 
o responsável, ao desta-
car que entre os investi-
mentos anunciados, está 
a intenção do Governo 
Estadual transformar o 
Aeroporto Municipal em 
Regional.

“Serão elaborados al-
guns projetos que o Es-
tado irá se encarregar no 
que tange a estruturação, 

iluminação da pista, no-
vas áreas de taxiamento e 
áreas de embarque e de-
sembarque”, disse.

A cargo do Executi-
vo Municipal, ainda de 
acordo com o secretá-
rio, está a desapropria-
ção de uma área para a 
efetivação do projeto da 
Avenida do Aeroporto, 
que já foi preparado e 
finalizado pela equipe 
da Sinfra Municipal. “Já 
concluímos esse projeto. 

A  avenida do Aeroporto 
será demarcada e com 
pista dupla. Ela sairá do 
Anel Viário após a ponte 
do Córrego Estaca, e en-
trará no lado direito com 
saída na área do embar-
que e desembarque. Será 
uma avenida muito boa 
de corte reto de noventa 
graus. O projeto já existe, 
então vamos buscar no 
Governo Estadual uma 
ajuda na pavimentação”, 
finalizou o responsável.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Durante sua passagem 
por Tangará da Serra na 
tarde da  última terça-
feira, 18, o governador 
Pedro Taques anunciou 
uma série de melhorias 
que serão destinadas 
para a logística e infraes-
trutura de toda a região, 
especialmente no que 
diz respeito a reconstru-
ção de rodovias. Entre as 
obras anunciadas, está a 
recuperação da MT-358, 
trecho que liga o municí-
pio de Barra do Bugres a 
Tangará da Serra, que há 
anos sofre com a carência 
de investimentos e se tor-
nou uma reivindicação 
antiga da população tan-
garaense, principalmente 
para quem utiliza a rodo-
via com a finalidade de se 
deslocar até Cuiabá.

Para o secretário mu-
nicipal de Infraestrutura 
(Sinfra), Selton Vieira, a 
reconstrução irá facilitar 
a logística, melhorando o 
acesso até Tangará. “Essa 
foi a obra mais esperada 
para nós de Tangará en-
tre as obras que foram 

Hélio elogia intenção 
do Governo

Hélio José Schwaab 
(PSD) elogiou a intenção 
do Governo do Estado 
de pavimentar a MT 
240 e a MT 339, no tre-
cho até o Assentamento 
Antonio Conselheiro. 
Na terça-feira, dia 18, o 
presidente da Câmara 
Municipal participou da 
mesa de honra do even-
to em que o governador 
Pedro Taques (PSDB) 
fez o lançamento do 
edital para contratação 
de projeto para a pavi-
mentação de um trecho 
de 40 quilômetros da 
rodovia que liga Tan-
gará da Serra a Santo 
Afonso. No evento, 
Taques disse que deve 
anunciar ainda este 
ano a primeira etapa de 
pavimentação da MT 
339. A reunião, com a 
presença do governa-
dor, foi realizada no 
auditório da Associa-
ção Comercial de Tan-
gará da Serra (Acist) e 
contou com a presença 
do prefeito Fábio Jun-

queira (PMDB), dos 
deputados estaduais 
Wagner Ramos (PSD) 
e Saturnino Masson 
(PSDB), de vereado-
res, além de lideranças 
como o presidente da 
Acits Vander Masson e 
o presidente do Sindi-
cato Rural Reck Júnior.

 “Para Tangará da 
Serra e região o asfalto 
ligando a Santo Afonso 
é sinônimo de desen-
volvimento. Não é ape-
nas comodidade para 
quem faz regularmen-
te esse trajeto. A obra 
vai facilitar o acesso a 
Tangará para um nú-
mero muito grande de 
moradores das cidades 
vizinhas, e isso deve 
resultar em mais mo-
vimento no comércio, 
mais crescimento. E o 
asfalto até o assenta-
mento é um sonho an-
tigo, que esperamos seja 
concretizado pelo gover-
nador”, avalia o presi-
dente da Câmara, verea-
dor Hélio da Nazaré.


