
Sinfra finaliza obras 
de pavimentação 
na Estrada do Ararão

DEMANDA ANTIGA

A Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Sinfra) 
de Tangará da Serra está 
finalizando o trabalho de 
pavimentação asfáltica na 
Estrada do Ararão.

O trabalho, de acordo 
com o secretário Selton 
Vieira, iniciou há 15 dias, 
oportunidade em que o 
serviço de terraplanagem 
e preparação do solo foi 
realizado e encerrará no 
início da próxima semana, 
quando a pavimentação 
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ZONA LIVRE
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O Grupo Gestor Estadual 
do Plano Estratégico 2017-
2026 do Programa Nacional 
de Erradicação e Prevenção 
da Febre Aftosa (PNEFA), se 
reuniu nesta semana para 
definir detalhes da delimi-
tação das propriedades ma-
to-grossenses que integrarão 
a zona livre de febre aftosa 
sem vacinação, em maio de 
2019, junto com os estados 
do Bloco I, Rondônia e Acre.

Nos dias 21 e 22 de agos-
to, serão realizadas reuniões 
em Comodoro e Vilhena, 
onde serão discutidos os de-
talhes da transição de status 
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iniciou há 15 dias e 
encerra no início da 
próxima semana
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será finalizada. “São 600 
metros de pavimentação 
na estrada, da Biquinha, 
passando pela Estação de 
Tratamento de Esgoto do 
Samae, até o trevo de en-
trada do Martinazzo”, ex-
plica a responsável pela 
pasta. 

“Um trabalho que vem 
atender uma demanda 
antiga dos moradores da 

região, pois trata-se de um 
local de grande fluxo de 
veículos”, completa o se-
cretário, ao destacar que 
para as obras do local es-
tão sendo investidos cerca 
de R$ 500 mil, de recursos 
próprios. 

Além desse trabalho, 
a Secretaria de Infraes-
trutura trabalha também, 
simultaneamente, na dre-
nagem na Vila Goiás, para 
na sequência fazer o  pa-
vimento nestas mesmas 
ruas – cerca de 8 quadras, 
deixando o bairro 100% 
asfaltado. “Estamos tam-
bém com obras em an-
damento no Parque da 
Família e fazendo a manu-
tenção das estradas rurais 
do Assentamento Antonio 
Conselheiro”. 

sanitário e delimitação da 
zona livre do Bloco I.

Em março deste ano 
foi realizado um trabalho 
conjunto com a Agência 
de Defesa Sanitária Agro-
silvopastoril de Rondônia 
de atualização cadastral de 
propriedades com produção 
de bovinos nos municípios 
de Rondolândia, Colniza, 
Aripuanã, Comodoro e Juí-
na. Algumas propriedades 
poderão ser incluídas na 
zona livre de febre aftosa 
sem vacinação, por mante-
rem relação comercial com 
Rondônia e a difícil ligação 
geográfica dos municípios 
e propriedades com outras 
áreas de Mato Grosso.


