
Audiência pública sobre concessão de 
trecho da MT-358 acontece amanhã

TANGARÁ DA SERRA

VIAGEM DE NEGÓCIOS

Comitiva de MT irá à China 
buscar investimentos

Publicado edital para empresas 
sobre programa de concessões

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

O município de Tan-
gará da Serra receberá 
nesta quarta-feira, 01 de 
novembro, uma audiên-
cia pública para discu-
tir as rotas da primeira 
fase do Pró-Estradas 
Concessões: Progra-
ma de Parcerias com o 
Setor Privado para In-
vestimentos na Logís-
tica de Mato Grosso. O 
evento acontecerá às 
15h00, no auditório da 
10ª subseção da Ordem 
dos Advogados do Bra-
sil (OAB), no municí-
pio.

De acordo com in-

formações da Secreta-
ria Estadual de Infraes-
trutura, nesta primeira 
fase, o programa deverá 
gerar 3,5 mil empregos 
diretos, além da con-
cessão de 525 quilô-
metros de rodovias di-
vididos em três trechos 
à iniciativa privada. 
Além de Tangará, as 
rodovias também pas-
sam pelos municípios 
de Alta Floresta, Alto 
Araguaia.

O Governo do Estado 
visa atrair investimentos 
em torno de 1,5 bilhão 
e firmar contratos de 30 
anos, com cláusulas que 
exijam das empresas res-
ponsáveis frequentes ser-
viços de reestruturação e 
manutenção do pavimen-

to. O programa também 
deve destinar R$ 1,6 bi-
lhão para a conservação 
da malha rodoviária.

O gabinete de planeja-
mento estratégico do go-
verno deverá publicar o 
edital em novembro e, em 
dezembro, deverá ocorrer 
o leilão que dará às empre-
sas vencedoras a assinatu-
ra dos contratos em março 
do ano que vem, para que 
até junho, iniciem os servi-
ços nas estradas.

O evento é aberto para 
toda a população, mas o 
governo abriu consulta 
pública por meio do site 
participacaosocial.mt.
gov.br, onde cada cidadão 
pode acessar e deixar sua 
opinião, sugestão ou críti-
ca a respeito do assunto.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Edital está disponível no site da Sinfra

Taques já visitou Dubai, Nova York e Paris

O Governo de Mato 
Grosso publicou no Diá-
rio Oficial, que circulou 
nesta segunda-feira, 
30, o edital de Procedi-
mento de Manifestação 
de Interesse (PMI) para 
atrair empresas dispos-
tas a elaborar estudos 
para trechos do Pró-Es-
tradas Concessões: Pro-
grama de Parceria com 
Iniciativa Privada para 
Investimentos em Lo-
gística. O edital inte-
gra a segunda fase do 
programa, e abrange 12 
trechos que totalizam 

2.600 quilômetros.
A abertura do PMI 

será um dos assuntos 
discutidos com investi-
dores que irão partici-
par do Road Show pro-
movido em São Paulo 
pelo Governo de Mato 
Grosso. O evento será 
realizado nesta terça-
feira, 31, a partir das 
09h, no hotel Grand 
Hyatt. As maiores au-
toridades do Brasil no 
ramo de concessões 
devem comparecer ao 
encontro.

O Governo do Esta-
do concederá um total 
de 3.125 km até o fim 
de 2018. A primeira 
fase do programa Pró

-Estradas Concessões 
abrange 525 km, divi-
didos em três trechos 
nas regiões de Alto 
Araguaia, Alta Floresta 
e Tangará da Serra. Es-
timam-se investimen-
tos de R$ 1,5 bilhão 
em recursos privados e 
a criação de 3.560 em-
pregos nessas obras. O 
edital do PMI estará dis-
ponível em www.sinfra.
mt.gov.br.

Em apresentação, 
governador de Mato 
Grosso, Pedro Taques, e 
secretário de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo 
Duarte, devem detalhar 
o planejamento do pro-
grama para investidores 

e jornalistas. A conces-
são de rodovias tem sido 
a alternativa encontrada 
para enfrentar a crise 
econômica, que impacta 
diretamente Mato Gros-
so, Estado iminente-
mente agrícola.

O programa represen-
ta um conjunto de ações 
articuladas pelo governo 
estadual para aumentar 
a competitividade eco-
nômica de Mato Grosso, 
reduzir o custo logístico 
de transportes, escoar 
com mais eficiência a 
produção agrícola cres-
cente do agronegócio, 
fortalecer a parceria 
com setor privado e am-
pliar as exportações.

>> Ericksen Vital
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Iniciativa faz parte do programa Pró-Estradas, do Governo do Estado

O governador Pedro 
Taques lidera uma co-
mitiva do Governo de 
Mato Grosso que irá à 
China, entre os dias 05 
e 10 de novembro, para 
apresentar os poten-
ciais setores para in-
vestimento no Estado. 
Durante a visita, Ta-
ques apresentará pro-
jetos de infraestrutura 
e sustentabilidade no 
setor de agronegócio, 
visando parcerias e in-
vestimentos para Mato 
Grosso.

O primeiro compro-
misso será no Ministé-
rio do Comércio Chi-
nês, onde a comitiva 
buscará a diversifica-
ção da pauta comer-
cial entre China e Mato 
Grosso, discutindo in-
fraestrutura e logística, 

energias renováveis, mi-
neração, turismo, agro-
negócio.

Nos dias seguintes, a 
comitiva de Mato Gros-
so conhecerá empresas 
multinacionais chine-
sas, também levando a 
proposta de parcerias e 
investimentos, como a 
B&F Group China, con-
sultoria que possui es-
critórios no Brasil e na 
China e tem realizado 
parcerias no desenvol-
vimento de projetos 
brasileiros naquele país, 
especialmente para in-
vestimentos em silos e 
armazenagem.

A comitiva também 
conhecerá a Hopefull 
Grains and Oil, grupo 
chinês com 30 anos de 
experiência na indústria 
de petróleo, que está 
entre as três principais 
empresas da indústria 
de processamento de 
óleo e grãos da China.
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