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IMPACTO AMBIENTAL

A Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente 
(Sema), realizará uma 
audiência pública em 
Tangará da Serra para 
debater e apresentar os 
impactos sociais e am-
bientais da instalação de 
três Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH’s) no 
Rio Formoso. A discus-
são está prevista para 
acontecer no próximo 
dia dia 27 de novembro, 
no auditório da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB), sendo uma 
exigência legal a fim de 
garantir a obtenção de 
licenças ambientais para 

o funcionamento do em-
preendimento.

De acordo com a as-
sessoria de comunicação 
da empresa concessio-
nária responsável pela 
exploração das ativida-
des, Brennand Energia, 
os levantamentos  geo-
lógicos e arqueológi-
cos serão apresentados  
através de um relatório 
detalhado. “A audiência 
pública será de respon-
sabilidade da Sema, e o 
interesse é da União. O 
Estado é quem gerencia 
os procedimentos, ca-
bendo a empresa con-
cessionária apresentar 
esses relatórios”, relatou 
a assessoria, destacando 
que os estudos dos im-
pactos na fauna também 

serão apresentados du-
rante a reunião.

D I V E R G Ê N C I A S - 
Nas redes sociais, a ins-
talação das hidrelétricas 
tem gerado polêmica e 
está dividindo opiniões. 
Para algumas pessoas, as 
PCH’s irão degradar de 
forma agressiva o meio 
ambiente, o que causaria 
grande perda para o tu-
rismo do município, que 
é considerado um dos 
mais fortes da região. Já 
outros internautas en-
xergam nas hidrelétricas 
uma oportunidade de 
crescimento econômico 
para Tangará da Serra, 
sendo previsto a geração 
de até 1.500 empregos 
por pelo menos quatro 
anos.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Deputado acompanha 
início das obras 
da MT 339

RODOVIASEBRAE

Encontro Nosso Leite acontece 
hoje em Tangará da Serra

O deputado Saturni-
no Masson está acom-
panhando o início das 
obras da rodovia que 
liga Tangará da Serra 
há vários municípios 
como Panorama, Lam-
bari D’ Oeste, Salto 
do Céu, dentre outros, 
assim como o Assenta-
mento Antônio Conse-
lheiro.

De acordo com o 
parlamentar, o comér-
cio de Tangará se be-

neficiará e muito com 
esta proximidade. “Fiz 
indicações junto ao go-
verno, porque sei que 
muitas pessoas pas-
sarão a fazer compras 
no município, geran-
do mais empregos e 
renda e todos passam 
a ganhar com este as-
falto sendo concluído. 
O Governador Pedro 
Taques está cumprin-
do com promessas de 
campanha, mesmo que 
após dois anos e meio 
de mandato”, declarou 
Saturnino.

O Serviço Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) de Tan-
gará da Serra realiza hoje, 
dia 20 de setembro, mais 
uma edição do Encontro 
Nosso Leite, que nesse ano 
tem como proposta deba-
ter temas relacionados a 
gestão, inovação e melho-
ria nas atividades do agro-
negócio. Nesse ano, um 
dos principais assuntos 
debatidos será a impor-
tância da figura da mulher 
frente aos trabalhos do 
setor, que a cada ano que 
passa tem ganhado mais 
força e notoriedade.

De acordo com o ana-
lista técnico do Sebrae 
Tangará da Serra, Léven-
der Mattos, mais de 200 
pessoas entre produtores, 
técnicos e estudantes já 
realizaram a inscrição an-
tecipada e deverão compa-
recer no evento.

“Estamos com boas ex-
pectativas, tendo em vista 

>> Rosangela Milles
Assessoria de Gabinete

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Audiência pú blica que acontecerá em novembro apresentará relatórios de impactos ambientais

O evento acontecerá na sede do Laticínios Vital, a partir das 16h

que no total 220 pessoas já 
se inscreveram. Nós tere-
mos um evento com foco 
no leite, debatendo tam-
bém a importância da mu-
lher no agronegócio. Para 
isso, preparamos uma es-
trutura bem aconchegan-
te, ampla e equipada para 
receber os participantes, 
que terão muitas informa-
ções de incrementos tec-
nológicos e de gestão na 
parte rural”, comentou o 

analista,  ao destacar que 
renomados palestrantes 
marcarão presença para 
auxiliar e incentivar o 
crescimento desse setor, 
que é considerado um dos 
mais fortes e consolida-
dos na região.

“Nossa expectativa 
está muito boa. Teremos 
oito expositores fixos no 
evento  para discutir so-
bre vários aspectos do 
leite, que na agricultura 

familiar, é uma das prin-
cipais atividades de ge-
ração de renda. A gente 
trabalha dentro das pos-
sibilidades visando pres-
tar assistência técnica a 
alguns produtores, e a 
forma que temos para for-
talecer essas informações 
é através de eventos como 
esse que vamos realizar”. 
O evento acontecerá na 
sede do Laticínios Vital, a 
partir das 16h.

Audiência discutirá instalação 
de hidrelétricas no Rio Formoso


