
PSD homologa Gaspar como candidato e 
ex-prefeito mostra prestígio em ato com 
presença de Jaime, Fávaro e Mauro Mendes

A candidatura do ex-prefeito Gas-
par Lazari, que nasceu de última hora, 
mas que está mobilizando toda região 
Araguaia e que ganhou força após 

reviravoltas como a desistência do 
atual deputado federal Fabio Garcia 
(DEM) em desistir da reeleição.
Veja mais em: www.nortearaguaia.com.br | Pág. 5
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Cinco candidatos vão concorrer 
pelo comando do Palácio Paiaguás
A disputa pelo comando do Palácio Paiaguás em outubro deste ano contará com cinco concorrentes. Trata-se do go-

vernador Pedro Taques (PSDB), o ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (DEM), o senador Wellington Fagundes (PR), 
Moises Franz (PSOL) e Arthur Nogueira (Rede Sustentabilidade).

Veja mais em: www.nortearaguaia.com.br | Pág. 5

Araguaia - 250 mil votos sem força 
política e quase nenhuma representação

O lendário Siqueira Campos, 
criador do estado do Tocantins e 
governador daquele estado, esteve 
em São Félix do Araguaia no ano 

de 2012  para um encontro com o 
então governador de Mato Grosso, 
Silval Barbosa. 

Veja mais em: www.nortearaguaia.com.br | Pág. 6
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Cinco candidatos vão concorrer pelo 
comando do Palácio Paiaguás

A disputa pelo comando do Palácio 
Paiaguás em outubro deste ano 
contará com cinco concorrentes. 
Trata-se do governador Pedro 

Taques (PSDB), o ex-prefeito de Cuiabá 
Mauro Mendes (DEM), o senador Wellin-
gton Fagundes (PR), Moises Franz (PSOL) 
e Arthur Nogueira (Rede Sustentabilidade).

Dentre todos os postulantes ao cargo de 
governador, o republicano surpreendeu ao 
apresentar a sua coligação para a disputa 
eleitoral, durante convenção partidária 
realizada dia 05 de agosto. Fagundes se 
apresentou para a disputa eleitoral deste 
ano com o apoio de 10 agremiações par-
tidárias, se consolidando como a maior 
coligação desta eleição. Ele terá a advogada 
Sirlei Theis (PV) como candidata a vice.

O seu arco de alianças agrega o PR, 
PTB, PP, PCdoB, PRB, PV, PROS, PMN, PT 
e Podemos. Consequência disso é que ele 
ainda conseguiu garantir o maior tempo de 
propaganda eleitoral dentre os postulantes 
ao cargo de governador, pouco mais de 4 
minutos.

“Construímos tudo com muito diálogo, 
com muita paciência, e conseguimos fazer 
a maior aliança dessa eleição. São 10 par-
tidos, e esses partidos formam uma única 
chapa de deputado federal, e três chapas 
para estadual. Com isso, conseguimos tam-
bém aquilo que muitos não acreditavam”, 
disse o senador fazendo referência ao fato 
de que seus adversários acreditavam que 
ele iria recuar da disputa.

Após perder alguns aliados durante a 
pré-campanha, muitos apostavam que Fa-
gundes não seria candidato ao Governo do 
Estado neste ano. “Teve até muitas apostas 
na praça a fora, mas hoje, Mato Grosso já 
é testemunha que aqui está a maior coli-
gação e, principalmente, sem briga e sem 

nenhuma confusão. Conseguimos formar 
essa aliança que representa, aquilo que 
é muito importante hoje na campanha 
eleitoral, o maior tempo de propaganda 
gratuita”, alfinetou.

O senador disse que irá utilizar este 
tempo para apresentar suas propostas a 
população mato-grossense. Ele garante 
que não fará uma campanha de ataques, e 
critica a postura de seus adversários.

“A minha campanha eleitoral será exa-
tamente nas propostas, sem agredir. Isso 
está demonstrado. Veja essa pré-campanha 
como foi uma agressão mútua dos dois 
candidatos que aí estão, o governador Pe-
dro Taques o Mauro Mendes, sob todos os 
aspectos, é isso que não vou fazer. O eleitor 
está enojado de xingamento”, finalizou.

Outro candidato que também possui o 
apoio de 10 partidos é o governador Pedro 
Taques (PSDB). A sua coligação tem, além 
do PSDB, o PSL, PPS, PRP, Avante, DC, 
Solidariedade, Patriota, PRPB e PSB.

Apesar do tamanho de seu arco de 
alianças, o gestor tucano teve dificuldades 
em montar a sua chapa. Prova disso, é que 

ele entrou na disputa com chapa pura, 
tendo o ex-presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato Grosso 
(Famato), Rui Prado (PSDB) como candi-
dato a vice.

Ele foi escolhido devido a sua ligação 
com o agronegócio. Para o presidente do 
PSDB em Mato Grosso, Paulo Borges, ter 
um representante deste setor na chapa ma-
joritária irá fortalecer o projeto de reeleição 
do gestor tucano ao Governo do Estado.

Além do mais, os principais adversários 
do chefe do Executivo no pleito deste ano 
possuem representantes de peso do agro-
negócio em suas coligações.

“Com certeza foi um dos motivos que 
levou o grupo a escolher o Rui Prado, até 
porque na chapa do Mauro Mendes tem 
o Carlos Fávaro que representa o agro, na 
chapa do Wellington Fagundes tem o Sa-
chetti, e nós precisávamos de uma pessoa 
que representasse esse setor. Então, casou 
bem, e agregar muito ao governador Pe-
dro Taques, pois se trata de uma pessoa 
carismática e preparada, com uma postura 
firme”, justificou o tucano.

A chapa foi homologada durante 
convenção partidária realizada no último 
domingo (05). Na oportunidade, Taques 
não poupou críticas aos seus adversários. 
“Mato Grosso não pode voltar, tem que 
seguir em frente. Mato Grosso não vai 
voltar ao passado”, disse o governador 
fazendo referência ao arco de alianças 
formada pelo ex-prefeito Mauro Mendes 
(DEM).

O democrata e seu vice, o ex-prefeito 
de Lucas do Rio Verde Otaviano Pivetta 
(PDT), encaram a disputa eleitoral deste 
ano com apenas cinco partidos. Trata-se 
do DEM, PDT, MDB, PHS e PSD.

Em tom de crítica atual gestão, Men-
des garante que irá fazer uma campanha 
limpa e sem ataques pessoais. Entretanto, 
disse que irá fazer todos os apontamentos 
necessários.

“Há alguns anos atrás estávamos 
apoiando outro projeto, mas a decepção 
de nos unir e essa decepção vai se trans-
formar em energia postiça, em coragem 
para transformar esse estado. Vamos fa-
zer uma campanha limpa, com verdade, 
vamos mostrar para Mato Grosso tudo 
aquilo que nós temos chamado de frus-
tração. Se for da vontade de Deus e do 
povo do nosso estado vamos administrar 
em parceira com os prefeitos do estado”, 
disse o democrata fazendo referência ao 
governador Pedro Taques (PSDB).

Os outros dois candidatos ao Governo 
do Estado, Moises Franz (PSOL) e Ar-
thur Nogueira (Rede Sustentabilidade), 
encaram a disputa com chapa pura.  Os 
registros de candidatura devem ser feitos 
no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até 
o próximo dia 15. A campanha eleitoral 
passa a ser autorizada no dia seguinte.

Fonte: AMZ Noticias com Diário de Cuiabá

Duas vagas ao Senado Federal por Mato Grosso serão disputadas por 11 nomes
Com a saída do ministro Blairo Maggi 

(PP) do processo eleitoral, a disputa pelas 
duas vagas ao Senado Federal no pleito de 
outubro deste ano contará com 11 candi-
datos. Destes, quatro são ligados ao setor 
do agronegócio.

Dentre eles está o deputado Nilson 
Leitão (PSDB), que disputa a eleição ao 
lado da juíza aposentada Selma Arruda 
(PSL) na chapa encabeçada pelo governa-
dor Pedro Taques (PSDB). O tucano encara 
a eleição com Luiz Carlos Nigro e Rejane 
Schineder como 1º e 2º suplentes.

O ex-vice-governador Carlos Fávaro 
(PSD) e do ex-governador Jayme Campos 
(DEM) também representam o segmento 
e encaram a disputa eleitoral ao Senado 
em outubro. Ambos compõem a coliga-
ção que possui o ex-prefeito de Cuiabá 
Mauro Mendes (DEM) como candidato 
ao Governo do Estado.

O social democrata escolheu Geraldo 
Macedo (PSD) como primeiro suplente, e o 
ex-secretário de Estado José Lacerda (MDB) 
como segundo. Já o cacique democrata sur-
preendeu ao anunciar o deputado federal 
Fabio Garcia (DEM) como seu primeiro 
suplente.

Isto porque o parlamentar era uma das 
principais apostas da coligação para a chapa 
proporcional. A sua candidatura à reeleição 
era dada como certa. Até mesmo a Executiva 
Nacional tentou intervir para que Garcia 
mantivesse o seu projeto inicial, mas não 
obteve êxito.  A segunda suplência de Jayme, 
por sua vez, ficou com Candida Farias (MDB).

O deputado federal Adilton Sachetti 
(PRB) também é oriundo do agronegócio 
e encara a eleição ao lado da ex-reitora da 
UFMT Maria Lúcia Cavalli (PCdoB) pelo arco 
de alianças do senador Welington Fagundes 
(PR). O parlamentar escolheu o ex-prefeito 

de Cuiabá, Chico Galindo (PTB) como seu 
primeiro suplente e Alessandra Nicolli 
(PRB) como segunda suplente.

Além deles, também encaram a disputa 
rumo a uma das duas vagas no Senado Fe-

deral, Sebastião Carlos do Rede Suetntabi-
lidade, Aladir Leito do PPL, Waldir Caldas 
do Novo e Procurador Mauro e Gilberto 
Lopes Filho, ambos do PSOL.

Fonte: Redação AMZ Noticias
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PSD homologa Gaspar como candidato e 
ex-prefeito mostra prestígio em ato com 

presença de Jaime, Fávaro e Mauro Mendes

A candidatura do ex-prefeito 
Gaspar Lazari, que nasceu de 
última hora, mas que está mobi-
lizando toda região Araguaia e 

que ganhou força após reviravoltas como 
a desistência do atual deputado federal 
Fabio Garcia (DEM) em desistir da reelei-
ção e concorrer como primeiro suplente 
na chapa do candidato ao Senado, Jaime 
Campos (DEM), mostrou que gaúcho de 
Sananduva e residente a 40 anos em Mato 
Grosso esta com o prestigio em alta.

Na manhã do sábado, dia 04 de agosto 
data em que as convecções oficializaram 
as candidaturas, Gaspar recebeu em um 
evento realizado num hotel da capital de 
Mato Grosso, os três candidatos majoritá-
rios de candidatos da coligação, composta 
por 10 partidos que tem como candidato 

do estado “Mato Grosso tem pressa, não 
podemos esperar, precisamos de saúde, 
logística e educação, e Gaspar sem sobra 
de duvidas ira exercer isso como deputa-
do federal, buscando recursos para que 
nós possamos realizar um bom trabalho” 
disse o candidato ao Governo e ex-prefei-
to de Cuiabá.

Entre diversas lideranças presentes o 
ex-prefeito de São Felix do Araguaia e cor-
religionário Filemon Limoeiro ressaltou 
que ao longo de mais de 40 anos de vida 
politica na região nunca sentiu um clamor 
e uma união em torno de um nome, como 
esta acontecendo agora, “Estamos esque-
cendo as intrigas locais e vamos eleger 
Gaspar o nosso Federal, o Araguaia tem 
pressa e Gaspar é a solução” finalizou o 
ex-prefeito são-felicense.

ao Governo de Mato Grosso, o ex prefeito 
Mauro Mendes (DEM) e os candidatos ao 
senado Jaime Campos (DEM) e Carlos 
Fávaro (PSD).

A presença dos 03 lideres majoritários 
da campanha no evento promovido pelo 
ex-prefeito de Confresa, movimentou 
a imprensa estadual e também outros 
pré-candidatos a deputado estadual da 
coligação que estiveram no ato. 

Favaro destacou que a eleição de 
Gaspar se tornou prioridade e que sua 
bandeira de defender o Araguaia ira sanar 
graves problemas da região e também 
de Mato Grosso, “O estado precisa estar 
presente nos municípios e o Araguaia é 
sem duvida uma das regiões mais neces-
sitadas, se solucionarmos os problemas 
de logística, saúde e desenvolvimento 

da região, estaremos melhorando todo 
o estado de Mato Grosso”  disse o líder 
estadual do PSD.

Para Jaime Campos, o ex-prefeito 
de Confresa é um politico que tem um 
grande virtude ele não para corre atrás 
“Conheço Gaspar a 25 anos, inclusive 
quando ele foi eleito prefeito pela primei-
ra vez, eu era Governador e agora ele tem 
as reais condições de se eleger e ajudar 
Mato Grosso, sua experiência como ex 
prefeito por 03 vezes só aumenta sua res-
ponsabilidade de fazer um bom trabalho” 
disse o dirigente Democrata.

 Mauro Mendes ressaltou ser neces-
sário eleger bons deputados federais em 
especial os de bandeira municipalista 
porque assim é mais compreender a 
necessidade das cidades e das regiões 

Mais de 3 mil pessoas acom-
panharam neste domingo, 05.08, 
a grande convenção estadual do 
PSDB, realizada no Hotel Fazenda 
Mato Grosso, em Cuiabá. Além de 
confirmar seu projeto à reeleição, o 
pré-candidato a deputado Estadual 
Baiano Filho se reuniu com diver-
sas lideranças das regiões Norte e 
Araguaia presentes ao ato em apoio 
incondicional à sua candidatura. 
Prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, 
empresários, líderes, veículos de 
comunicação e amigos prestigiaram 

Os nomes dos demais candidatos aos 
cargos de deputado Estadual e Federal 
também foram homologados durante a 
convenção.  A chapa reúne 10 partidos 
– PSDB, PSB, SD, PPS, PRTB, PSL, DC, 
PRP, Avante e Patriotas. O próximo pas-
so será o registro das candidaturas que 
deve ser realizado até o dia 15 de agosto.

 Fonte: Redação AMZ Noticias

o evento.
“Estamos empolgados e agora é de-

finitivo! Vamos pra cima! Temos um tra-
balho muito grande pelo Araguaia e pelo 
Nortão, e precisamos dar continuidade a 
tudo isso. Pelas milhares de pessoas que 
contam com o nosso trabalho, que confiam 
na nossa liderança; temos um grupo muito 
forte e coeso de prefeitos, ex-prefeitos, ve-
readores, lideres, amigos e apoiadores que 
não nos deixam esmorecer, que confiam 
no nosso trabalho e nos cobram a conti-
nuidade de muitas ações que lideramos 
ao longo destes oito anos de mandato”, 

definiu Baiano.
O ápice do evento foi a confirmação 

da pré-candidatura do governador Pe-
dro Taques ao Palácio Paiaguás, como 
já era esperado. Na majoritária, a chapa 
contará com o ruralista Rui Prado como 
vice-governador, ao lado de Nilson Leitão 
(PSDB) e Selma Arruda (PSL) candidatos 
ao Senado.

Baiano Filho reúne lideranças 
em Cuiabá e confirma pré-
candidatura a reeleição
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Depois de 10 anos de espera 
para a construção da Ferrovia 
de Integração do Centro-Oeste 
(Fico), finalmente a obra terá 

início em 2019, com recursos da ordem 
de R$ 4 bilhões. A confirmação ocorreu 
durante reunião articulada pelo pré-can-
didato ao Senado federal, Carlos Fávaro, 
com o ministro-chefe da Casa Civil, Eli-
seu Padilha, o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento Blairo Maggi, 
e o senador Wellington Fagundes, na 
noite desta quarta-feira (04), em Brasí-
lia.  A obra prevê a construção de 383 
quilômetros entre Água Boa e a cidade 
de Campinorte (GO).

“É uma grande vitória para o nosso 
estado. Na reunião, o ministro Padilha 
nos garantiu e reafirmou o compromisso 
do Programa de Parceria de Investi-
mentos (PPI) da Vale do Rio Doce para 
a construção desse primeiro trecho da 
Fico. Depois de uma década, essa obra, 
tão sonhada para o nosso estado desde 
2009, quando o ministro Blairo ainda 
era governador e o Luiz Antônio Pagot 
estava na chefia do DNIT, finalmente 
sairá do papel. Vou acompanhar de perto 
todos os trâmites que ainda faltam, pois 
essa obra representa desenvolvimento e 
muitas oportunidades para Mato Gros-
so”, destacou Fávaro.

O ministro Blairo Maggi lembra que, 
na época, as forças políticas do estado 

discutiam de que forma a ferrovia po-
deria chegar em Mato Grosso e, dessa 
forma, nasceu a Fico. “Esse sonho ficou 
adormecido porque nunca houve re-
cursos e não havia um projeto para ser 
executado financeiramente. Hoje, temos 
licença ambiental, recursos e autorização 
do Tribunal de Contas da União (TCU), 
ou seja, faltam somente os trâmites finais 
para iniciar as obras. Estou extremamente 
feliz”.

Para o ministro dos Transportes, Val-
ter Casimiro, que também participou da 
reunião, a Fico possibilitará maior infra-
estrutura para o estado escoar sua safra, 
que é a maior do país. “A construção da 
ferrovia será possível com a prorrogação 
do contrato com a Vale do Rio Doce que, 
em troca, terá as concessões das linhas 
férreas Carajás - no Pará e no Maranhão - 
e Vitória-Minas - Minas Gerais e Espírito 
Santo”, explicou.

De acordo com informações do go-
verno federal, o Estudo e o Relatório de 
Impacto Ambiental e o Projeto Básico, 
contemplando o segmento Água Boa 
(MT) a Campinorte (GO), foram contra-
tados pela Valec e finalizados em 2010. O 
trecho também conta com licença prévia 
493/2014, cuja prorrogação foi requerida 
ao Instituto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama).

Fonte: AMZ Noticias com Assessoria

Ferrovia aguardada há mais de 10 anos na 
região do Araguaia será iniciada em 2019
Ferrovia aguardada há mais de 10 anos na 
região do Araguaia será iniciada em 2019



Parceria garante recuperação de rodovia 
entre Luciara e Porto Alegre do Norte
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Parceria garante recuperação de rodovia 
entre Luciara e Porto Alegre do Norte

Supermercado Vendão se consolida como 
o melhor supermercado do Norte Araguaia

O novo traçado na infraestrutura 
de Mato Grosso de Luciara a 
Porto Alegre do Norte foi o 
tema do encontro do deputado 

estadual Baiano Filho com os moradores 
e representantes do município na tarde 
da ultima quinta-feira (19.07).

Recentemente, sob iniciativa do de-
putado estadual Baiano Filho, o gover-
nador de Mato Grosso sancionou a Lei nº 
10.706 que dispõe sobre a estadualização 
de um trecho da estrada que liga a MT-

O Grupo Vendão, voltado para o 
ramo de supermercados e sediado na 
cidade de Vila Rica se consolidou como 
o melhor supermercado da região Norte 
Araguaia, com modernas e eficientes ins-
talações, a empresa faz jus ao tradicional 
lema “A cada cliente um amigo” slogan 
que virou a marca registrada da empresa.

Localizado na Avenida Mato Grosso 
com a Rua 02, no centro da cidade, a 
unidade tem como objetivo dar conforto, 
e oferecer melhor qualidade e preço a 
todos os seus clientes, segundo um dos 

100 no município de Luciara à MT-412, 
em Porto Alegre do Norte.

Na oportunidade, os moradores co-
memoraram o encurtamento em cerca de 
100 quilômetros a distância no trecho e 
tiraram as dúvidas sobre como a estadu-
alização desta estrada deverá impactar 
nas ações a favor de sua trafegabilidade.

De acordo com o deputado Baiano, 
agora será possível com a atuação do 
Consórcio, prefeituras e empresários 
fazer a recuperação da parte da estrada 

diretores da empresa, Giovani Stival é 
preciso “Acreditar sempre, investir com 
os pés no chão e fortalecer as parcerias 
em qualquer tempo”.

A família dos empresários, proprietá-
ria do grupo, tem 40 anos de experiência 
no ramo de supermercados e inaugurou 
na primeira quinzena de novembro de 
2015, a nova sede que se tornou um dos 
maiores geradores de emprego de Vila 
Rica e da região Norte Araguaia com 
mais de 100 (cem) funcionários, todos no 
sistema de emprego direto.

que faz o entroncamento com a MT-100, 
que marca o início da estrada até a BR-
158 em Porto Alegre do Norte.

“Com a legitimação dos trabalhos 
por parte do poder público e as parce-
rias estabelecidas com as prefeituras e o 
setor empresarial, avançaremos muito 
na manutenção dessa estrada tendo 
como resultado concreto mais agilidade 
e segurança a todos”, destacou Baiano.

Com a estadualização desta estrada, 
o Governo do Estado passa a ser respon-

Além da expansão da unidade, o Su-
permercado Vendão realiza anualmente 
um Mega Show de Prêmios para seus 
clientes, somente em 2018 serão mais de 
80 mil reais divididos em seis etapas, uma 
delas ocorreu dia 16 de junho, véspera 
do primeiro jogo do Brasil, quando os 
clientes concorreram a três TVs de 49 po-
legadas além outros 10 prêmios surpresa.  

O sexto e último sorteio da promoção 
Explosão de Prêmios será no dia 22 de 
dezembro, com o grande sorteio de um 
carro Hyundai HB20, zero quilômetro e 

sável pelos trabalhos de manutenção 
neste trecho que passam a contar com 
o legítimo apoio dos maquinários hoje 
cedidos aos consórcios com intuito de 
garantir a trafegabilidade e segurança 
àqueles que se deslocam por ela.

Participaram do encontro: os pre-
feitos Daniel do Lago (Porto Alegre do 
Norte) e Fausto Azambuja (Luciara), 
a primeira-dama de Luciara Marília, 
a vice-prefeita Elizeth, os vereadores 
Aldenor, Célio e Cristiano, entre outros.

mais 2 vales-compra nos valores de R$ 
2.000,00 e R$ 1.000,00. Para participar da 
Explosão de Prêmios, os clientes do Su-
permercado Vendão ganharão 01 cupom 
a cada R$ 50,00 em compras. 

Visite o Supermercado Vendão, e 
confira os melhores preços, o melhor 
atendimento e produtos de qualidade: 
Avenida Mato Grosso com a Rua 02, 
centro de Vila Rica ou se preferir ligue 
no Telefone (66) 3554-1293 ou faça seu 
pedido através do DiskZap pelo número 
(66) 98439-6267.     
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Araguaia - 250 mil votos sem força 
política e quase nenhuma representação

O lendário Siqueira Campos, 
criador do estado do Tocan-
tins e por inúmeras vezes 
governador daquele esta-

do, esteve em São Félix do Araguaia 
no ano de 2012  para um encontro 
com o então governador de Mato 
Grosso, Silval Barbosa. Na oportu-
nidade ele fez um discurso técnico e 
emotivo, típico dos grandes políticos 
brasileiros.

Em determinado momento dis-
se: “Ninguém sabe o que o calado 
quer”, pedindo que a população local 
aproveitasse a presença política no 
município para conversar, dialogar 
e esquecessem da timidez diante das 
autoridades. “Nos encarem como 
servidores públicos”.  Independente 
de ideologias partidárias as palavras 
de Siqueira são verdade, que muitas 
vezes se distanciam da realidade e o 
Araguaia sofre desta síndrome.

Já foram muitas as tentativas de 
mudar, sem sucesso. De todas as 
oito micro-regiões de Mato Grosso a 
Norte Araguaia é a única que nunca 
conseguiu, por exemplo, eleger um 
deputado estadual que tenha residên-
cia em uma de suas cidades. 

A história trouxe verdadeiros mi-
grantes que adotaram os votos e as 
responsabilidades pela região, porem 
eles são poucos, vale lembrar alguns: 
Humberto Bosaípo natural de Barra 
do Garças, Carlos Bezerra de Ron-
donópolis e Baiano Filho de Sinop. 
Não cabe a este texto questionar o 
trabalho político de nenhum deles, 

pelo contrário, mas é fato o Araguaia 
precisar aumentar sua voz , o que  não 
é bairrismo e sim regionalismo.

Hoje a região tem eleitores sufi-
cientes para eleger 04 representantes 
para a Assembleia e 02 para a Câmara 
dos Deputados. Confresa, por exem-
plo, tem 18.703 eleitores segundo a 
Justiça Eleitoral. No Norte Araguaia 
é a que conta com o maior número de 
eleitores, mas outros municípios, con-
tam com números expressivos para a 
realidade de Mato Grosso. Barra do 
Garças: com 43.161 eleitores sofre com 
uma divisão provocada por acordos 
de políticos locais com políticos de 
outras regiões.

Vila Rica é outro por exemplo, tem 
13.220 eleitores e Água Boa 16.908. 
Estas cidades sozinhas são capazes de 
dar votos suficientes para a conquista 
de duas cadeiras da Assembleia Le-
gislativa. Mas na prática as coisas são 
bem diferentes, primeiro, boa parte 
não comparece pra votar e quem vai, 
até hoje, divide os votos. 

Mas por quê? Talvez aqueles que 
assumiram a responsabilidade não 
carregavam em si as características 
necessárias para unir a região. Mas 
quais seriam elas? História, trabalho 
e resultados.

A intenção deste texto não é defen-
der nome, mas apontar a necessidade. 
A região conta com grandes políticos e 
tem votos necessários para eleger seus 
representantes. 

Vamos aos números de todos os 
municípios do Araguaia, de Alto Ta-

Alto Taquari 6.890

Alto Araguaia  12.160

Alto Garças 7.323

Araguainha 948

Ribeirãozinho 1.936

Torixoréu 3.087

Portal do Araguaia  5.002

General Carneiro  3.919

Barra do Garças  43.161

Araguaiana  2.839

Nova Xavantina  15.078

Água Boa  16.908

Cocalinho  4.341

Canarana  14.744

Ribeirão Cascalheira  6.658

Querência  12.073

Alto Boa Vista  3.605

Querência 12.073

Campinápolis  9.496

Serra Nova Dourada  1.379

Bom Jesus do Araguaia  4.633

Novo Santo Antônio  1.701

Luciara  1.946

São Félix do Araguaia  7.063

Canabrava do Norte  3.791

Porto Alegre do Norte  7.403

Confresa 18.703

Santa Terezinha  4.894

São José do Xingu  4.343

Santa Cruz do Xingu  1.571

Vila Rica  13.220

quari fronteira com Mato Grosso do 
Sul até Vila Rica no sul do Pará.

Estes são números da Justiça Elei-
toral, atualizados em Julho de 2018. 
Ao todo a região do Araguaia conta 
com 252.888 mil eleitores para o pleito 
deste ano. Janaina Riva, por exemplo, 
foi uma das mais votadas nas eleições 
de 2014 com mais de 45 mil votos,  jã 
Wilson Santos conquistou uma cadei-
ra na Assembleia com pouco mais de 
20 mil votos.

Parece praxe, mas por mais bem 
intencionados os políticos que estão 
no poder hoje sejam, eles não vivem 
os problemas da nossa região. E 
eles não são poucos, faltam leitos de 
hospital, falta asfalto nas rodovias 
estaduais e federais, faltam pontes 
para escoar uma das maiores produ-
ções de grãos do estado e a que mais 
cresce, falta energia elétrica para a 
instalação de indústrias. 

Jovens precisam de empregos 
e oportunidades, universidades. A 
maioria dos moradores da região 
escolheu e foi abençoada por ela. 
Poucos tem o privilégio de um por 
do sol tão lindo, poucos podem ficar 
diante de uma obra tão linda como o 
Araguaia, quase nenhum lugar tem 
as potencialidades climáticas para o 
cultivo de lavouras como aqui. 

Talvez nenhum lugar do mundo 
guarde tantas riquezas culturais 
como o parque do Xingu. Precisamos 
nos conhecer, conhecer nossa região e 
assumirmos nossa responsabilidade 
diante dela.
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Um dedo pode mudar a realidade de 
toda uma região. Vote pelo Araguaia!

Vote em quem está perto de você. Regionalismo já!

Sinop
Dilmar Dal Bosco (DEM)
Silvano Amaral (MDB)

Rondonópolis

Cuiabá
Eduardo Botelho (DEM)
Guilherme Maluf (PSDB)
Janaina Riva (MDB) 
Allan Kardec (PDT) 
Wilson Santos (PSDB) 
 

Gilmar Fabris (PSD)
Nininho (PSD)
Sabastião Rezende (PSC) 

Romoaldo Júnior (MDB)
Pedro Satélite (PSD) 

Alta Floresta/G. do Norte

Sorriso
Mauro Savi (PSB)
Zé Domingos (PSD)

Tangará da Serra
Wagner Ramos (PSD)
Saturnino Masson (PSDB)

Cáceres
Dr. Leonardo (SD)

Jaciara
Max Russi (PSB)

Oscar Bezerra (PSB) 
Juara

N. Bandeirantes
Valdir Barranco (PT)

Pontes e Lacerda
Wancley Carvalho (PV) 

Primavera do Leste 
Zeca Viana (PDT)

Baiano Filho (PSDB)
Confresa

Adalto de Freitas (PATRI)
Barra do Garças

Deputados estaduais

Sinop
Nilson Leitão (PSDB)

Rondonópolis

Cuiabá
Fabio Garcia (PSB)
Ságuas Moraes (PT)
Ezequiel Fonseca (PP)
Victório Galli (PSC)
Valtenir Pereira (MDB)

Adilton Sachetti (PSD)
Carlos Bezerra (MDB)

?
Araguaia

Somos mais de 250 mil eleitores 
capazes de eleger deputados federais 
e estaduais. Nestas eleições a 
população do Araguaia precisa 
priorizar os candidatos da região. 

Deputados federais

Nx1
NX1.com.br

RÁDIO

Apoio:

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA
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Com 25 anos de carreira, Banda Fockus 
se torna marca cultural de Vila Rica

Com 25 anos de carreira, Banda Fockus 
se torna marca cultural de Vila Rica

Eram meados dos anos noventa, 
mais precisamente o ano de 1993, 
dois músicos vilariquenses, o 
mineiro Yuri Gagarin e o gaucho 

Gilmar Bonavigo, o Eto, se juntaram 
ao guitarrista Beto Costa e seu irmão, 
o baterista André Costa ambos vindos 
de São Paulo e criaram a Banda Fockus, 
inicialmente voltada para Rock e MPB.

A banda surgida há 25 anos tinha 
tudo pra não dar certo, pois nascia de 
tribos músicas diferentes, e desta fusão 
bem brasileira, nascia uma marca regis-
trada da cidade de Vila Rica, e que se 
tornou uma das principais bandas da 
região Norte Araguaia de Mato Grosso, 
era o início da Banda Fockus.

Apesar da mistura a nova banda tam-
bém raízes na primeira banda surgida na 
cidade ainda nos anos 80, a Geração 2001 

(Darci Heirinch, Vilmar Oliveira, Mo-
rumbi, Jair Pinnow e Gilmar Bonavigo, 
o Eto) e depois o Musical Canto Livre, 
onde Eto continuou com suas funções 
e Yuri começou a fazer parte da banda 
tocando guitarra e cantando musicas do 
grupo baiano Olodun.

Os primeiros tempos da banda foram 
difíceis, eles contaram com o apoio de fa-
miliares e amigos, segundo Yuri Gagarin 
,em certos momentos só sobrou à fé em 
de Deus para continuar a caminhada, e 
foi assim que Banda Fockus cresceu, re-
gionalizando ritmos e se popularizando.

Atualmente a Banda Fockus tem uma 
nova formação, mantendo apenas Yuri 
Gagarin (lider e vocalista da banda), 
tendo a atual formação Ismael (guitarra) 
Romário (percussão), e recentemente a 
volta de Edsom Bottega, tecladista free 

lancer substituindo Leandro Costa que 
era o tecladista, Yuri afirmou que Lean-
dro foi muito importante para alavancar 
a banda nos tempos em que esteve junto 
“Yuri sempre se refere ao Leandro como 
grandes amigos”.

Em 25 anos de carreira, outro perso-
nagem era figura conhecida da banda, 
sempre agindo nos bastidores, o técnico 
profissional em sonorização, Jair Zorzi, 
hoje vereador, ele era o elemento oculto 
da banda.

Yuri Gagarin disse ao www.norteara-
guaia.com.br que graças ao trabalho de 
equipe, a banda vem crescendo e nos úl-
timos anos passou a investir nas canções 
de forró, massificando sua popularidade 
no estilo, muito popular na região do 
Norte Araguaia.

A Banda Fockus possui hoje, uma 

grande equipe estrutura e iluminação, e 
estão pensando fazer novos investimen-
tos, como comprar um PA 3X DA KORG 
teclado de ultima geração para se conso-
lidar como a principal banda regional, 
ela também é referencia no tradicional 
Festival do Chopp, tocando muita mú-
sica gaucha e na Festa do Município por 
fazer grandes apresentações, no entanto 
ultimamente também aderiram a musica 
sertaneja de Barzinho, o que esta na moda 
agora onde Yuri e Edson cantam muito 
bem esse novo estilo sertanejo.

Para comemorar seus 25 anos, a Ban-
da Fockus pretende realizar no mês de 
outubro, um mega show com a partici-
pação de vários artistas regionais como 
forma de reconhecimento pelo apoio dos 
fãs ao trabalho cultural da Banda Fockus.

 Fonte: AMZ Noticias com Evandro Carlos

Dados mostram redução no numero de 
acidentes de trânsito em Vila Rica e Confresa

Um levantamento feito pelo Detran 
(departamento estadual de trânsito) em 
Mato Grosso trouxe números significa-
tivos quanto as ocorrências de trânsito 
nos dois principais municípios do Norte 
Araguaia. No caso Confresa e Vila Rica.

Os dados analisados são de janeiro de 
2012 até dezembro de 2016. Neste período 
foram analisados todos os boletins rela-
cionados a ocorrências de trânsito.

Em Confresa foram registrados 145 
acidentes em 2012. Este número estava em 
crescimento e passou para 139 em 2013 e 
absurdos 169 em 2014. Quando o muni-
cípio teve uma média de 14 acidentes por 
mês, quase 1 a cada dois dias de média.

Em 2015 a primeira redução. Foram 
86 casos ao longo de todo ano e em 2016 
apenas 59. Média de 6 por mês. 

Ao todo, no período pesquisado fo-

ram registrados 598 acidentes. Já no mu-
nicípio de Vila Rica foram registrados 120 
acidentes em 2012 e o número começou a 
cair a partir do próximo ano.

Em 2013 foram 107, em 2014 quedas 
para 85 acidentes ao longo do ano. Em 
2015 foram 59 e por fim apenas 39 em 
2016, último ano pesquisado. No período 
total foram registrados 410 acidentes em 
Vila Rica.

O que chamou atenção no banco de 
dados é que apesar de ter uma população 
bem menor que as duas cidades citadas 
anteriormente o município de Ribeirão 
Cascalheira registrou nestes anos 360 
acidentes. E Querência lidera o ranking 
de acidentes entre 2012 e 2016 com 700 
casos.Os dados de 2017 ainda não foram 
cocnluidos.

 Fonte: AMZ Noticias com Pedro Couto
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Welington Fagundes se 
apresenta como legítima 

oposição na disputa 
ao Paiáguas

Pedro Taques se lança 
candidato a reeleição 

e lembra prisões 
de poderosos

O senador Wellington Fagundes 
(PR) oficializou candidatura 
ao Governo de Mato Grosso 
na tarde deste domingo (5) 

com críticas a gestão Pedro Taques 
(PSDB) e uma alfinetada em Mauro 
Mendes (DEM). 

Ele classificou a atual gestão como 
“absolutista e sectária” e ainda afirmou 
que é a verdadeira oposição, em refe-
rência ao projeto do democrata, que é 
repleto de ex-aliados de Taques. “Na 
campanha passada eu não estive na 
oposição já que entendi que não po-
deria governar com absolutismo, com 
sectarismo”.

 “Na diplomação eu disse ao gover-
nador “eu quero aqui estender a minha 
mão para ajudar o seu governo porque o 
seu governo é de todos nós. O sucesso de 
qualquer governo é sucesso de todos”. E 
ele me disse que  que não precisava de 
senador. Não aceitei. Tenho responsabi-
lidades. O voto de confiança é do eleitor 
e temos de retribuir”, discursou.

Fagundes ainda garantiu que irá 
olhar para trás e avaliou que Taques 
quis excluir a classe política. Asseverou 
que sua oposição será construtiva e não 
irá descambar para o pessoal, como 

Em discurso emocionado, o go-
vernador Pedro Taques (PSDB) 
confirmou sua candidatura à 
reeleição neste domingo na 

Convenção Estadual do PSDB. Para 
um público de cerca de 4.500 pessoas, 
o tucano lembrou do seu empenho em 
organizar as finanças de Mato Grosso 
para recolocar o Estado em um novo ciclo 
de desenvolvimento econômico e social. 

Sem falar diretamente dos adversá-
rios, Pedro Taques optou por falar de 
ações realizadas, futuro e pediu mais 
quatro anos para “seguir em frente, 
trabalhando para melhorar a vida das 
pessoas”. 

“Hoje, é semente do amanhã. Não 
tenha medo. Aquele tempo já passou. 
Hoje, tenho absoluta convicção de que 
podemos mais. E quero que cada um de 
vocês acredite nisso, junto comigo. Vamos 
adiante! Não vamos parar e nem voltar 
atrás. Nós queremos ir para frente e sabe-
mos o caminho”, afirmou o governador, 
ao complementar dizendo que, ao lado do 
candidato a vice-governador Rui Prado 
(PSDB), tem tudo para fazer um segundo 
mandato “muito melhor”.

Além do PSDB, representantes e 
militantes de outras oito legendas pres-

vem presenciando por parte do atual 
governador. 

Minutos após chegar a convenção do 
Partido da República, Welington Fagun-
des defendeu que o diálogo será a mola 
propulsora de seu governo, caso eleito. 
Asseverou ainda que não é um homem 
de briga, mas de luta, além de garantir 
uma campanha limpa. “Vamos fazer 
campanha de propostas, de alto nível e 
sendo, acima de tudo, obediente à lei”. 

“Aquilo que nós esperávamos foi 
feito. Com muito trabalho, cautela. 
Fizemos com paciência. Alguns não 
acreditavam que seria possível. Fize-
mos a maior aliança e sempre disse. 
Uma aliança  confiável que trouxesse 
segurança à população e que pudesse 
mostrar na unidade”. Fagundes tem 
como vice-governadora a advogada 
Sirlei Theis (PV). 

Fagundes ainda garantiu que não 
possui vínculos que irão resultar na dis-
puta de cargos ou loteamentos por siglas 
em sua gestão. “Fizemos uma aliança 
sem gastos, sem compromissos com 
um e outro. Só temos o compromisso 
de governar bem e fazer cada cidadão se 
sentir participante desse projeto”.  

Veja mais em: www.nortearaguaia.com.br

tigiaram o evento que ocorreu no Hotel 
Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. A 
aliança é formada pelo PSDB, PSL, PPS, 
PSB, Avante, Patriota, PRP, PRTB e PSDC.

O deputado Nilson Leitão (PSDB), 
candidato ao Senado Federal também 
teve seu nome confirmado no ato par-
tidário. A juíza Selma Arruda (PSL) 
também compareceu ao evento. Leitão 
e Selma fizeram discursos pró-Taques, 
enaltecendo a responsabilidade e 
capacidade de gestão do governador 
tucano.

Taques iniciou o discurso recapi-
tulando sua história de lutas, marcada 
pelas passagens pelo Ministério Público 
Federal (MPF), Senado Federal e, mais 
recentemente, Governo de Mato Grosso. 
“Sou filho de uma professora e de que um 
pequeno produtor rural. Passei fome, mas 
nunca perdi a esperança. Fui procurador 
da República, ganhava R$ 30 mil por mês 
e decidi pedir exoneração para entrar 
na política. Enfrentei, combati e prendi 
criminosos, como todos aqui sabem. 
Desmontei quadrilhas e organizações 
do mal. Mas eu quis entrar na política 
para trabalhar para aqueles que mais 
precisam”, enfatizou. Folhamax

Veja mais em: www.nortearaguaia.com.br
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Justiça autoriza médico preso a sair da cadeia 
para realizar cirurgia em São Félix do Araguaia

A justiça autorizou o médico or-
topedista Célio Eiji Tobisawa, 
condenado e preso por estupro 
de vulnerável e ato violento ao 

pudor, a sair da cadeia para realizar uma 
cirurgia em um paciente do Hospital Re-
gional de São Félix do Araguaia, região 
Nordeste de Mato Grosso. A decisão foi 
proferida pela juíza Janaína Cristina de 
Almeida no dia 24 de julho de 2018.

O pedido foi elaborado pela Procura-
doria Jurídica do Município de São Félix 
do Araguaia, solicitando autorização e 
disponibilização do preso para realização 
de procedimento cirúrgico no paciente 
David Laier, haja vista a ausência de mé-
dico ortopedista na comarca do município. 
David deu entrada no Hospital Regional 
com ferimento na 1º articulação do 2º dedo 
da mão esquerda com risco de amputação 
do membro.

“O recuperando Célio Eiji Tobisawa 
é um médico ortopedista especialista 
em cirurgia de mãos, notoriamente re-
conhecido na comunidade local como 
um excelente profissional da área da 
saúde. Além disso, apresenta bom com-
portamento carcerário e reiteradamente 
presta atendimento médico aos demais 

presos e agentes penitenciários”, relata 
a magistrada em trecho de sua decisão.

A juíza destacou ainda que mesmo 
com a condenação criminal, o CRM do 
profissional não está suspenso ou cance-
lado, conforme informado pelo Conselho 
Regional de Medicina.

“Como se denota, o pleito em voga 
se amolda às hipóteses em que pode ser 
deferido ao preso que cumpre pena em 
regime fechado o trabalho extramuros, 
além de servir a colaborar com a resso-
cialização do reeducando, afastando-o 
da inércia e incutindo-lhe a vontade de 
sentir-se útil, fazendo algo de bom pela 
sociedade e o beneficiando com o descon-
to da remição”.

“Diante do exposto defiro a autori-
zação de saída, para que o detento Célio 
Eiji Tobisawa (médico) seja encaminhado 
ao Hospital Regional para a realização do 
procedimento cirúrgico no paciente David 
Laier”, decidiu a magistrada.

O médico foi conduzido mediante 
escolta para a realização do procedimento 
cirúrgico no Hospital Regional de São 
Félix do Araguaia. A administração muni-
cipal foi a responsável pela remuneração 
do trabalho.

Uma das sobremesas mais popu-
lares e queridas no mundo todo, o 
sorvete é um grande sucesso entre o 
público consumidor brasileiro e em 
Vila Rica os consumidores ganharam 
uma nova opção que esta contagian-
do o publico. 

No estilo expresso e com inúme-
ros sabores a Joy esta ganhando um 
publico intenso, com sua unidade 
localizada dentro do Supermercado 
Vendão e graças às altas temperatu-
ras, o sorvete da Joy caiu nas graças 
dos clientes.

Segundo o idealizador da Joy, 
o empresário e gráfico Jhonny 
Schimmtt  “A vantagem é do sor-
vete idealizado que o cliente ve a 
preparação do produto e escolhe os 

Gráfico faz brincadeira com a filha e 
cria sorveteria sensação em Vila Rica

sabores dando uma sensação de que 
esta fazendo um parto especial”.

Schimmt disse que “a sorveteria 
nasceu de uma brincadeira para filha 
de 11 anos e acabou se transformando 
num negocio e que agora a família 
esta estudando o meio de começar a 
implantar franquias em outras cida-
des e locais, de acordo com ele hoje já 
existem 12 implantar em implantar as 
franquias”.

Aline a filha mais velha, que é 
formada em veterinária e atualmente 
responsável pela Joy disse que agora 
o objetivo de expansão vai cumprir 
regras pois “ A meta será satisfazer os 
clientes com os produtos gostosos e 
com qualidade” transformando a Joy 
numa marca de excelência. 



O Prefeito de Porto Alegre do Norte, 
Daniel do Lago se reuniu com o 
Secretário de Direito de Banda 
Larga do Ministério das Comu-

nicações, Artur Coimbra para tratar do 
grave problema de telefonia do município 
em especial o que envolve a operadora Oi, e 
tentar buscar uma solução definitiva de me-
lhorias para o sinal 3G do terceiro principal 
município da região Norte Araguaia, outro 
tema tratado no encontro foi a liberação de 
sinal para outras operadoras no município.

Durante a audiência o prefeito de Porto 
Alegre do Norte, Daniel do Lago disse que 
as operadoras já foram notificadas pelo mu-
nicípio, mas até o presente momento, não 
mostraram nenhuma ação para melhorar o 
setor e muito menos se manifestaram sobre 
o assunto.

Na oportunidade, o Secretário Artur 
Coimbra o garantiu ao prefeito que o setor 
de Direito do Ministério das Comunicações 
estará empenhado na resolução do proble-
ma, ele também estará reforçando a solici-
tação do prefeito através de notificação as 
operadoras de telefone na cidade.

Ao final da reunião, Daniel do Lago 
reforçou que, a demanda do setor atrapalha 
uma série de ações no município “A popula-
ção de Porto Alegre do Norte não pode mais 
sofrer as consequências dessa deficiência, 
estamos tendo inúmeros prejuízos, desde o 
cidadão comum até investidores”, afirmou 
o prefeito.Fonte: Redação AMZ Noticias
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Daniel do Lago cobra do Ministério das 
Comunicações solução para telefonia móvel

Os dados fazem parte de uma análise 
realizada pelo Instituto Mato-grossense 
de Economia Agropecuária (Imea), por 
meio de números consolidados pelo Ins-
tituto de Defesa Agropecuária do Estado 
(Indea/MT).

Como apontam os analistas do Imea, 
os dados reforçam que a diversificação 
é uma realidade dentro do agronegócio 
estadual. “Por menores que sejam ainda 
os rebanhos de Sapezal, Campo Novo do 
Parecis e Campos de Júlio, por exemplo, 
houve uma intensificação da criação a 
partir da adoção de um manejo sanitário 
adequado, o que permitiu triplicar o nú-
mero de animais nos últimos dez anos”.

Os dados do Indea/MT confirmam 
em números que a expansão da atividade 
agropecuária, especialmente por meio 
da integração lavoura-pecuária, existe, 
tem seus ganhos comprovados e vem ga-

nhando espaço a cada ano, como forma de 
intensificar a renda no campo, ampliando 
a produtividade, sem aumentar a área 
utilizada.

“A presença dessas cidades - tidas 
como grandes produtoras de grãos – nesse 
ranking de crescimento da atividade pe-
cuária no Estado demonstra que esse setor 
da produção tem totais condições de atuar 
em locais com predominância agrícola, 
podendo ser uma forma de agregar valor 
à produção e mitigar riscos”, argumentam 
os analistas.

O censo do Indea/MT apontou cres-
cimento significativo do rebanho bovino 
em 15 cidades do Estado, das quais, sete 
são importantes produtoras de grãos e 
três conhecidas pela atividade extrativista 
(madeira).

O ranking de expansão da bovino-
cultura estadual é formado, na ordem, 

por Sapezal (183%), Campo Novo do 
Parecis (181%), Campos de Júlio (176%), 
Colniza (95%), Feliz Natal (81%), Serra 
Nova Dourada (67%), Lucas do Rio Ver-
de (64%), Itiquira (59%), Nova Lacerda 
(55%), Campo Verde (45%), Cotriguaçu 
(45%), Nova Ubiratã (38%), Santo Afon-
so (37%), Curvelândia (37%) e Cáceres 
(36%). Se em percentual Sapezal foi a que 
mais avançou, em números absolutos 
Colniza e Cáceres foram as cidadse que 
mais aumentaram o número de cabeças 
com a adição de 275,15 mil e 288,27 mil, 
respectivamente.

Conforme ainda dados da campanha 
de vacinação contra febre aftosa, que 
nesse ano reuniu pela segunda vez todo 
o rebanho na etapa de maio, foi possível 
realizar uma espécie de censo pecuário, 
considerando o alvo da imunização que 
em maioria é formado por bovinos e 
outra parte por bubalinos.

O rebanho bovino estadual é esti-
mado em 30,07 milhões de cabeças, 15% 
maior que os 26,02 milhões contabiliza-
dos em novembro de 2008, quando a va-
cinação de todo o rebanho era realizada 
nesse mês.

Fonte: AMZ Noticias com Diário de Cuiaba

Dados mostram que a pecuária esta 
crescendo em cidades ocupadas pela 

soja em Mato Grosso

Sapezal, Campos de Júlio, Campo 
Verde e Campo Novo do Parecis são 
reconhecidamente polos estaduais da 
produção agrícola, em especial de soja 
e milho.

Mas outra atividade está tornando 
essas cidades mato-grossenses ainda 
mais semelhantes dentro do agronegó-
cio: a bovinocultura. Além da farta oferta 
anual de grãos, a pecuária vem ganhan-
do espaço e registra nesses locais as 
maiores taxas de crescimento do Estado.

Lucas do Rio Verde e Itiquira tam-
bém fazem parte dessa nova realidade, 
que está registrada em 15 municípios 
de Mato Grosso. Em 2018, por exemplo, 
rebanhos localizados em Sapezal (460 
quilômetros ao noroeste de Cuiabá) 
apresentaram crescimento de mais de 
180% nos últimos dez anos, com adição 
de 75,20 mil cabeças.

O segundo maior crescimento foi 
observado em Campo Novo do Parecis 
(387 quilômetros ao noroeste de Cuiabá), 
181% com o incremento de 87,76 mil 
cabeças e Campos de Júlio (520 quilôme-
tros ao oeste de Cuiabá) com expansão 
decenal de 176% e ganho de 35,44 mil 
cabeças.
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Governo de Porto Alegre do Norte 
retoma obras do Parque de Exposições

O Governo Municipal de Porto 
Alegre do Norte retomou 
na segunda quinzena de 
julho as obras do Parque de 

Exposições do município que estavam 
paralisadas desde 2016, de acordo com 
assessoria s obras devem ser concluí-
das até o final do ano.

Quando concluída as obras do 
parque instalado vão ter uma área de 
mais de 70 mil m2, área coberta para 
Tattersal, exposição de animais, área 

de shows, eventos e estacionamento. 
Segundo a Secretária de Agricultura, 
Silvana Breitenbach, a obra será uma 
das mais modernas do estado de 
Mato Grosso.

Com a conclusão desta ação, o 
Prefeito Daniel do Lago, reforça 
seu compromisso com o setor do 
agronegócio que faz município de 
Porto Alegre do Norte, ser uma das 
referencias do setor em todo estado 
de Mato Grosso.

Daniel do Lago disse que “A cons-
trução do Parque de Exposições será 
um incentivo ao agronegócio e a pecu-
ária não só de Porto Alegre do Norte 
mas de toda a Região Norte Araguaia 
e investir na construção do parque 
é trabalhar para o fortalecimento do 
agronegócio no município pois, a 
agropecuária é a principal fonte de 
economia de nossa cidade” finalizou 
o gestor.

Os recursos para as obras de cons-

trução do Parque de Exposições de 
Porto Alegre do Norte foram garan-
tidos através de um contrato firmado 
entre o Município de Porto Alegre do 
Norte e o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA 
representado pela Caixa Econômica 
Federal, o valor dos recursos do inves-
timento entre repasse e contra partida 
somam R$ 1.450.000,00 (Hum milhão 
quatrocentos e cinquenta mil reais).

Fonte: AMZ Noticias com Assessoria

Confresa possui hoje aproxi-
madamente cinco mil famílias que 
vivem e produzem na Zona Rural, 
a agricultura familiar do município 
é um dos principais pilares da eco-
nomia, pois, se produz leite, carne 
bovina, suínos, aves, peixes, frutas, 
verduras, soja, milho e outras di-
versidades, por isso é importante 
investir na conservação e melhoria 
das estradas vicinais, das pontes e 
bueiros, para que haja melhor trafe-
gabilidade e a produção do campo 
seja escoada.

Em julho a Prefeitura inaugu-
rou uma ponte de Concreto sobre 
o Córrego Irinho na Agrovila Pé 

Governo de Confresa recupera mais de 70 pontes em 18 meses
de Caju em uma das estradas mais 
movimentadas da agrovila, também 
foram construídas e substituídas 
quatro pontes na região do Novo 
Planalto e Jacaré Valente, Barulho, 
Bridão Brasileiro e outras da região, 
além de bueiros de concreto e de 
metal. 

Desde o início da gestão do pre-
feito Ronio Condão, mais de setenta 
pontes foram construídas e substi-
tuídas na zona rural do município. 
Segundo o Prefeito Ronio Condão, 
ainda nesta gestão muitas outras 
pontes e bueiros serão construídos 
e substituídos.  


