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Prefeitura de Várzea
Grande (MT) abre seletivo
para nível médio
Prefeito Kalil
Sarat Baracat
fala dos
projetos para
o município
e garante
que novas
oportunidades
de trabalho
deverão surgir

Inscrições abertas até o dia 18 de julho.
Nível médio com ganhos iniciais de R$ 2.086 mensais.
Veja como participar | (Página 3)

(Páginas 4 e 5)

O secretário de
Administração,
Anderson Silva,
afirma que
a contratação
dos convocados
no seletivo
será imediata
(Página 7)

O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural
Sustentável de VG, Fernando da Silva Sé, diz que os contratados
irão monitorar a qualidade da produção municipal | (Página 6)
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Prefeito planeja
fazer reforma
administrativa

Folha de pagamento do funcionalismo
público com encargos soma R$ 31,7 milhões
e contempla próximo de 8 mil servidores

E

xortando o compromisso com o funcionalismo público, o prefeito
de Várzea Grande (MT), Kalil
Baracat, definiu com a sua
equipe econômica um planejamento a ser executado
nos próximos anos para a
realização de uma reforma
administrativa ampla e voltada para corrigir distorções
existentes e falhas.
“O servidor público é a
mão do Poder Executivo
que leva saúde, educação,
segurança, social, obras e
atendimento para atender
as demandas da cidade e de
sua gente, por isso, eles são
peça fundamental em todo
este processo que queremos e vamos implementar
de valorização do funcionalismo como um todo”, assegurou Kalil Baracat.
A folha de pagamento
da Prefeitura Municipal, da
PREVIVAG – Previdência de
Várzea Grande (MT) para
pagamento de aposentados
e pensionistas e do Departamento de Água e Esgoto
(DAE/VG), com todos os
encargos sociais, como
determina a lei, soma R$
31,7 milhões e tem sido liberada antes do previsto em
respeito aos servidores de
uma maneira em geral que
são essenciais para a manutenção dos serviços e para

EXPEDIENTE

atendimento a população.
A Secretária de Gestão
Fazendária, Lucinéia dos
Santos Ribeiro, pontuou
como fundamental para a
própria economia da cidade
a circulação dos recursos da
folha de pagamento, frisando
que esses valores circulando
aquecem a economia local e
da Baixada Cuiabana e sinalizam para a indústria e o
comércio que podem planejar suas compras para serem
comercializadas, “pois a
quase totalidade dos valores
empreendidos no pagamento
de salários do funcionalismo
gera emprego e renda”, frisou
a secretária.
O prefeito lembrou que a
regularidade no pagamento
dos salários e compromissos decorre do fato de Várzea Grande (MT) cumprir
os limites de gastos impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e isto
facilita o controle e principalmente a definição de
políticas estratégicas, “pois
o nosso interesse final é
atender a população com
políticas públicas resolutivas
e que atendam principalmente aqueles que precisam do Poder Público para
ver suas necessidades por
saúde, educação, segurança,
social e obras contempladas”, frisou Kalil Baracat.

Prefeito e secretários foram
homenageados pela vacinação
dos profissionais da educação
Gestores receberam reconhecimento público com Moção de
Aplausos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT)

O

prefeito Kalil Baracat
e os secretários Silvio
Fidelis, de Educação,
Cultura, Esporte e Lazer, e
Gonçalo de Barros, de Saúde,
receberam em junho reconhecimento público com Moção
de Aplausos da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso
(ALMT) pela eficiência na
vacinação dos profissionais da educação de Várzea
Grande (MT). A homenagem
foi requerida pelo deputado
estadual Allan Kardec.
Em Várzea Grande (MT),
todos os profissionais da Educação já foram vacinados,
tanto os das redes de ensino
público (municipal, estadual
e federal) como também da
rede particular e filantrópicas.
Ao todo, foram vacinados 7,8
mil profissionais da educação.
O deputado Allan Kardec
disse queVárzea Grande (MT)
está de parabéns, por ser

referência em um momento
tão importante como a vacinação dos profissionais da
Educação. “Várzea Grande
(MT) saiu na frente de todos
os outros municípios, colocando a vacinação como
prioridade. Isso deu uma
segurança muito grande para
os profissionais da Educação,
por saberem que eles são
priorizados. Isso fez com que
nós da Assembleia Legislativa
entregássemos essa moção
para o prefeito Kalil Baracat e
os Secretários de Educação e
de Saúde”, disse.
O prefeito Kalil Baracat destacou que o resultado exitoso
das ações da saúde é fruto de
um trabalho responsável de
cada profissional, comprometido com a vida, que se dedica
em fazer a diferença na gestão
pública. "Estamos nos dedicando com todo empenho na
eficiência das ações. A vacina-

ção dos professores evidencia
esse trabalho em conjunto das
pastas da gestão municipal.
E mais uma vez, agradeço o
apoio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que não
mede esforços para nos atender. Basta observar os pontos
de vacinação do Parque Berneck e do Jardim dos Estados,
implantados em parceria com
a Assembleia, um exemplo de
respeito e cuidado com cada
várzea-grandense", pontuou
o prefeito.
O secretário Silvio Fidelis ressaltou que se sente
lisonjeado em receber tal
reconhecimento. “O prefeito Kalil Baracat tem um
compromisso muito grande
com os profissionais da educação do nosso município e
esse processo de vacinação
demonstrou o quanto são
importantes e valorizados por
esta gestão”, observou
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Prefeitura de Várzea Grande (MT)
abre processo seletivo para nível médio
Oferta inicial é de 60 vagas, além de formação de cadastro,
com ganhos de R$ 2.086,50 mensais. Prazo até o próximo dia 18

A

Prefeitura de Várzea Grande (MT)
divulgou o edital
do seu novo processo
seletivo que visa contratar profissionais para
atuação junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável.
São 60 vagas imediatas,
além da formação de
cadastro de reserva,
para a função de Auxiliar
de Inspeção Municipal,
que exige nível médio
e oferece salário de R$
2.086,50 mais adicional
de insalubridade. A contratação é temporária e
os contratos poderão ser
de até dois anos.
“Existem demandas
que necessitam ser suprimidas no Poder Executivo por novos servidores
que somente ingressarão
no Poder Público ou
por concurso público
ou por Processo
Seletivo Simplificado e a tendência
é que novos concursos ou processos seletivos sejam
realizados”, disse o
prefeito Kalil Baracat, sinalizando que
serão dadas prioridades para áreas consideradas essenciais
como saúde, educação, social, segurança
pública e administrativa
para gestão pública.

INSCRIÇÕES ATÉ
O DIA 18 DE JULHO
As inscrições podem ser
feitas até o dia 18 de julho,
pela internet, no site do
Instituto Selecon, organizador. A taxa de inscrição é de
R$ 70,00 e, somente após
o pagamento, a inscrição
é efetivada. O edital, com
todas as informações do
concurso está disponível no
site do Instituto Selecon.
Os inscritos farão prova
objetiva, prevista para 15
de agosto, com questões
de Português, Raciocínio
Lógico-Analítico, Legislação
e Conhecimentos Específicos. O resultado final está
previsto para o dia 3 de
setembro. O processo seletivo terá validade de dois
anos, a contar da data de
homologação do concurso,
podendo ser prorrogado por
igual período.

FICHA DO CONCURSO
PROCESSO SELETIVO
VÁRZEA GRANDE (MT)
Cargo: Auxiliar de Inspeção Municipal
Vagas: 60 + cadastro de reserva
Inscrições: 22 de junho a 18 de julho,
pelo site www.selecon.org.br
Taxa: R$ 70,00
Escolaridade: nível médio
Prova (previsão): 15 de agosto

SERVIÇO
WWW.SELECON.ORG.BR
SAC: 0800 799 9905
(65) 3653-0131
(65) 3642-7184
(21) 2323-3180 – somente
dias úteis, das 9 às 17h
Posto de informações:
Selecon – Escritório
Regional de Mato Grosso
– Av. Historiador Rubens
de Mendonça, 1856 –
sala 403 – Jardim Aclimação – Cuiabá – MT – dias
úteis das 9 às 17 horas.
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Entrevista

“Meu compromisso com os servidores
públicos é para que tenham melhores
remunerações e mais garantias”

Declaração é do prefeito Kalil Baracat que afirma que
novas oportunidades de trabalho serão abertas

N

atural de Várzea Grande (MT), neto
da primeira prefeita da cidade, Sarita
Baracat de Arruda, ainda na década
de 60 e de Emanoel Benedito de Arruda,
mais conhecido como Caboclo e ex-presidente da Câmara Municipal, Kalil SaratBaracat de Arruda, 39 anos, foi vereador e
secretário municipal, antes de conquistar
o cargo mais importante na Administração
Municipal de Várzea Grande (MT), que é a
O sr. assumiu a Prefeitura esse
ano, que balanço faz ao longo
desses primeiros meses?
Quais são os projetos para o
município a partir de 2021?
Kalil Baracat - Após um
período conturbado na administração municipal da segunda
maior cidade de Mato Grosso,
período este vencido em 2015
com a chegada ao Poder Executivo Municipal da então prefeita
Lucimar Sacre de Campos, ao
qual tivemos o prazer de suceder, Várzea Grande (MT) ingressou em um processo de franco
desenvolvimento e crescimento
sustentável, com a execução de
boas práticas. Tive e mantenho
a satisfação de ter pertencido à
gestão passada e por sucedê-la.
O mais importante dos
projetos e não deixar, neste
momento de pandemia, cair o
nível de investimentos públicos e privados, para que Vár-

segunda maior cidade de Mato Grosso, está
entre as 100 mais populosas do Brasil e vem
se destacando como uma das que mais gera
emprego e renda na atualidade, tanto que
nos primeiro meses deste ano 22 indústrias
se instalaram no município.
Filho de Nico Baracat que foi vereador,
vice-prefeito e deputado estadual e de
Cleonice Sarat, o atual prefeito de Várzea
Grande (MT) em poucas palavras discor-

zea Grande (MT) que é vizinha
da capital do Estado, Cuiabá,
possa também desfrutar dos
altos índices econômicos projetados pelo agronegócio.
Somos uma metrópole
eminentemente prestadora de
serviço, mas o que nos anima
ainda mais, é que nestes primeiros meses de 2021, Várzea
Grande (MT) foi a cidade que
mais abriu indústrias, um total
de 22 unidades.
Segundo a pesquisa
“Melhores Cidades para fazer
Negócios 2.0” da Urbam Systems de 2020, Várzea Grande
(MT) está entre as 100 melhores cidades do país para as
indústrias; são 794, que faturam mais de R$ 3 bilhões por
ano, cerca de 20% do Produto
Interno Bruto (Pib) industrial
de Mato Grosso. O setor
emprega 12 mil pessoas, o
que insere aproximadamente

R$ 300 milhões na economia
a cada ano.
As indústrias empregam
13% de todas as pessoas que
trabalham na cidade, o setor
industrial representa 16%,
composto de frigoríficos,
construção civil e de edifícios, coleta de resíduos sólidos e indústria alimentícia.
Além dos setores de vestuário, metalmecânico, reparação
de veículos e moveleiro.
Também não podemos
deixar de lembrar que está
em nossa cidade o segundo
maior grupo frigorífico do
Mundo, a Marfrig. Que hoje
em nossa cidade produz todo
o hambúrguer consumido
pelas maiores redes de fast
food do mundo empregando
mais de 3 mil pessoas.
Nosso papel enquanto
prefeito é manter aquecida
a economia, sendo que para

reu sobre o que pretende realizar enquanto
gestor público municipal e quais as perspectivas para o momento de pandemia em
que vive o Brasil.
Ele frisa estar aberto a toda e qualquer
ação voltada para o crescimento da cidade e
informou que os projetos a serem colocados
em prática nos próximos anos devem consolidar o crescimento e o desenvolvimento de
Várzea Grande (MT).

isto não nos faltará dedicação
e empenho e recursos públicos para obras em todos os
setores: infraestrutura, saúde,
educação, segurança, social,
abastecimento de água, entre
outras prioridades, visando o
melhor para Várzea Grande
(MT) e mais qualidade de vida
para sua população.
O que a Prefeitura tem feito
para atender as demandas da
população local?
Kalil Baracat - Como vivemos dias de pandemia da
COVID-19, centramos nossos
esforços na questão da saúde
pública com a abertura de 10
novos leitos de UTI, abrimos
a Maternidade Dr. Francisco
Lustoza de Figueiredo, tirando
a Rede Cegonha do Hospital
Pronto Socorro Municipal,
transformamos a UPA IPASE
em Centro de Testagem e

Internação para COVID e abrimos cinco pontos de vacinação para atender a população
com a imunização, lembrando
que destinamos mais de R$ 5
milhões para a compra de vacinas, mas que não foi possível
porque a ANVISA não nos concedeu este benefício.
Mas estivemos com o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado pelo
senador Jayme Campos que já
foi prefeito de Várzea Grande
(MT) por três mandatos e com
o ministro Marcelo Queiroga,
em busca de doses extras.
Como também temos problemas com abastecimento de
água, estamos investindo R$
100 milhões em duas novas
Estações de Tratamento de
Água – ETAs, novos conjuntos
de motobombas, novos equipamentos, enfim, estamos
investindo pesado nestes dois
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para cumprir as exigências
legais. A questão destes novos
profissionais reside justamente
no fato de que como seremos
exportadores de carne precisamos de uma fiscalização mais
ampla e assim vamos atendendo as demandas.
O número de vagas oferecido
na seleção atual é o suficiente
para atender à carência da
Prefeitura?
Kalil Baracat - Não. Nossa
necessidade é maior, até
porque estamos crescendo,
mas temos que fazer as coisas dentro de regras e preceitos constitucionais que
impõe limites para gastos
com salários e a necessidade
de atender as demandas,
mas com equilíbrio.

setores, mas não deixamos de
lado as obras de pavimentação de ruas e avenidas, tanto
que já foram 25 km pavimentados, outros 22 km de recapeamento e mais de R$ 2,5
milhões investidos em operação tapa-buraco.
Temos três Centros Municipais de Educação Infantil –
CMEIs ou antigas creches em
obras e mais quatro escolas
que estão sendo totalmente
reconstruídas, revitalizadas.
Também temos duas Unidades Básicas de Saúde – UBS
em obras e pretendemos lançar ainda neste ano, mais duas
unidades de saúde. Enfim, o
que não falta são obras em
andamento.

Mas não posso deixar de
lado uma outra atuação que
acontece em conjunto com
o Governo do Estado que
é a implantação definitiva
do Parque Tecnológico que
irá transformar a economia
local e nos referenciar para
a implantação de indústrias
de tecnologia para o agronegócio, tomando por base a
questão de sermos um pólo
educacional que irá profissionalizar mão de obra para este
que é o setor que mais cresce
sua economia no Brasil.
Mas como dissemos anteriormente, não iremos parar
nossa atuação em todas as
áreas de competência do
Poder Executivo Municipal.

Quais são hoje os principais
desafios da cidade e como
o Sr. pretende agir para
superá-los?
Kalil Baracat - Como já
declarei temos duas frentes prioritárias, a questão
da COVID-19 e o abastecimento de água, sem deixar
de lado a política de esgotamento sanitário.

Durante a posse dos novos
secretários, o Sr. disse que
a base de sua gestão seria
a geração de empregos e
renda, alicerçada na atração
de empresas para o município. O que tem sido feito
neste sentido?
Kalil Baracat - A própria
manifestação da Federação
das Indústrias de Mato Grosso

– FIEMT, anteriormente citada,
já consolida nosso compromisso, com os dados de que
Várzea Grande (MT) abriu
22 novas indústrias nos primeiros meses deste ano e o
que é mais importante, vem
aumentando essa participação
e demonstrando que aliado
com o Poder Público a iniciativa privada, mesmo em tempo
de pandemia tem apostado e
criado mais emprego e renda.
Mais emprego e renda, representam maior estabilidade
para a economia de Várzea
Grande (MT), de Mato Grosso
e do Brasil.
A Prefeitura realiza um processo seletivo para a contratação de temporários. Qual
a importância da realização
deste seletivo para a melhoria do serviço?
Kalil Baracat - Primeiro
ofertar nova mão de obra
qualificada e principalmente
que atenda a nossa demanda
enquanto Poder Público
perante as exigências legais
como na política de meio
ambiente e das necessidades

Por que a Prefeitura optou por
fazer um processo seletivo? O
que os novos contratados vão
encontrar?
Kalil Baracat - Por ser um
sistema mais rápido e que
contempla nossa necessidade
de forma premente, além de
garantir o acesso de forma
legal e transparente para
aqueles que estão, mesmo
que temporariamente disponíveis para trabalhar para Várzea Grande (MT) e prestar um
bom serviço para a cidade e
sua gente. E queremos avançar mais, ou seja, se possível
fazer mais concurso público e
mais processo seletivo.
Qual a importância do servidor para a gestão pública?
Kalil Baracat - O servidor ou
servidora são a mão do Poder
Público no atendimento da
população, ou seja, não existe
saúde sem médico, não existe
ensino sem professor, não
existe obra sem engenheiro,
não existe social sem assistente social e assim por diante.
Quem faz o trabalho são os
servidores indistintamente,
desde o gari ou agente de limpeza que é tão fundamental
quanto o advogado; todos os

servidores existem para servir,
para atender à população que
aguarda resultados das políticas públicas que acontecem
graças aos servidores de uma
maneira em geral. São trabalhadores como qualquer outro
e tem o mesmo valor que os da
iniciativa privada.
Algo mais que o sr. gostaria
de falar?
Kalil Baracat - Que apesar de ter pertencido à
gestão anterior, este é um
novo momento e preciso
do apoio de cada servidor,
independente do seu cargo,
todos são fundamentais e
quanto melhor for o trabalho desempenhado por
todos, melhor será a satisfação do povo que é o patrão
de todos nós. Eu temporariamente enquanto durar meu
mandato e aqueles de carreira que existem para atender as demandas sociais.
Que fique claro também
meu compromisso com os servidores públicos de que estamos empenhados para que
todos tenham melhores condições de trabalhado, melhores
remunerações e mais garantias, desde que seja respeitado
os limites impostos a nós gestores quanto aos gastos.
Todos podem ter a certeza
de que faremos o melhor pela
cidade, pela administração
pública, pelos servidores e pela
população de nossa querida
Várzea Grande (MT).
Que mensagem o sr. deixa aos
interessados em participar do
seletivo?
Kalil Baracat - Para que
participem com a certeza
de que serão respeitadas as
regras e que os melhores
sejam aprovados para prestar um serviço ainda melhor
para Várzea Grande (MT)
e sua população, e, que os
mesmos estejam certos de
que haverá novas propostas
e oportunidades para todos
estarem no Poder Público.
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Desenvolvimento
rural sustentável é
meta do governo

Secretário de Meio Ambiente,
Fernando Sé, conta com novos contratados
para monitorar qualidade da produção

F

ernando da Silva Sé é secretário adjunto de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea e assumiu interinamente
a pasta após o Secretário Célio Santos
se afastar para solução de problemas
particulares. Apesar de poucos meses no
comando da gestão, Fernando Sé como
é conhecido, demonstra conhecimento
de causa e afirma que integra a gestão
do prefeito Kalil Baracat com o objetivo
de fazer o melhor para Várzea Grande
(MT) e para sua população.
Engenheiro experiente, tanto na
iniciativa privada quanto em gestão
pública, Fernando Sé que já foi secretário de obras do município, afirma que
o grande desafio é superar a dicotomia

Quais são as prioridades da
Pasta?
Fernando Sé - Em nossa
secretaria tudo é prioridade,
pois buscamos um meio
ambiente que fique equilibrado, com uma fiscalização
eficiente e educativa, com
a nossa Agricultura Familiar recebendo capacitação
e assistência técnica para
poder produzir com qualidade e quantidade desejadas.
O desenvolvimento rural
sustentável depende da
motivação e da construção
de consensos, uma relação

entre produção e proteção ambiental,
por meio da integração dos objetivos e
instrumentos das políticas ambientais
e agrícolas dentro do marco geral do
desenvolvimento sustentável.
“O desenvolvimento rural sustentável
depende da motivação e da construção
de consensos, uma relação democrática
e com diálogo entre a política ambiental e as populações rurais. Nosso objetivo central é assegurar o crescimento
econômico de Várzea Grande (MT), das
comunidades rurais, do pequeno produtor, da agricultura familiar, coma
redução das desigualdades sociais, da
pobreza e da fome, com conservação
dos recursos naturais e da capacidade
produtiva dos ecossistemas”, afirma.

democrática e com diálogo
entre a política ambiental e
as populações rurais. Nosso
objetivo central é assegurar
o crescimento econômico
de Várzea Grande (MT),
das comunidades rurais, do
pequeno produtor, da agricultura familiar, com a redução
das desigualdades sociais,
da pobreza e da fome, com
conservação dos recursos
naturais e da capacidade produtiva dos ecossistemas.
Quais as funções do auxiliar
de inspeção municipal?

Fernando Sé -A função é
de acompanhar todo o processo produtivo, desde a
chegada da matéria prima,
monitorando a qualidade
da produção, observando o
padrão de qualidade e certificando as boas práticas de
fabricação e higiene.
O que esse seletivo representa para a Pasta?
Fernando Sé -O processo seletivo nos ajudará a
aumentar nosso quadro de
colaboradores, com a qualidade exigida pela função.

O que a secretaria espera
desses novos contratados?
Fernando Sé -Esperamos
sempre pelo bom desempenho de suas funções em seu
local de trabalho, com todas
as responsabilidades que o
cargo exige.
Como está o Programa de
Capacitação de Produtores
Rurais?
Fernando Sé -Mesmo
nesse momento difícil que
vivemos com a pandemia,
não deixamos de atender
nosso produtor rural com
cursos de capacitação com
turmas reduzidas (entre 15 a
20 alunos por turma), tendo
a programação escolhida
pelos próprios participantes,
durante o ano inteiro.
Qual a importância da Agricultura Familiar?
Fernando Sé -A predominância em nossa cidade é a
Agricultura Familiar, onde
produzimos os alimentos que
vão para a mesa dos consumidores todos os dias, que

são verduras, legumes, frutas, etc. A Agricultura Familiar tem também uma função
econômica/social, ajudando a
conter o êxodo rural.
Algo que o Sr. Gostaria de
destacar?
Fernando Sé -Gostaria
de ressaltar a importância
de ter técnicos capacitados em nossa Secretaria,
desempenhando com eficiência e qualidade todas
as suas funções, mostrando
sempre excelência aos nossos munícipes.
O que o Sr. tem a dizer aos
interessados em fazer parte
do quadro de contratados da
pasta?
Fernando Sé -Os próximos
colaboradores que ingressarem como técnicos em nossa
secretaria, encontrarão um
ambiente saudável que possibilitará o desenvolvimento
do seu trabalho, além de
serem bem acolhidos, tendo
em vista o nosso lema: “ ser
e fazer amigos”.

Julho de 2021

7

Secretário de Administração, Anderson Silva, garante
que contratação de classificados será imediata
Ele adianta ainda que há a necessidade de realização de novos concursos

C

om objetivo de garantir a melhoria da
qualidade de vida ao cidadão e o desenvolvimento sócioeconômico sustentável do
município, o secretário de Administração de Várzea Grande (MT), Anderson Rodrigo Nascimento
Silva, afirma que o serviço público de qualidade
passa pela valorização do servidor público.
“Fazemos parte da gestão do prefeito Kalil

Qual a estrutura da Prefeitura
atualmente? Como está hoje
o quadro de profissionais?
Quantos são efetivos, quantos
terceirizados? Quantos em via
de aposentadoria?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -A estrutura organizacional do Poder Executivo,
hoje, conta com 19 secretarias,
e, existem atualmente 12 leis
de carreiras perfazendo um
total de 7.580 servidores.
Existem atualmente 447
cargos comissionados, 3.208
contratados temporariamente
e 3.925 concursados e efetivos
perfazendo esse total de 7.580
servidores. Em média a previdência própria do município
aposenta cerca de 15 servidores a cada bimestre.
O último concurso para a Casa
foi realizado quando? Há previsão de abertura de concurso
para outros cargos?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -O último concurso realizado pela Prefeitura
Municipal de Várzea Grande
(MT) foi através do edital n°
001 em 2017, para os cargos
da Secretaria Municipal de
Educação, e do edital n° 002
também de 2017, para os cargos das demais secretarias
e carreiras; além do edital n°
003 de 2017 para os cargos de
procurador municipal. Ao todo

Baracat que quer tornar Várzea Grande (MT)
um dos melhores lugares para se viver, proporcionando continua melhoria da qualidade de
vida e assegurando os direitos políticos, sociais
e ambientais aos seus cidadãos. E para termos
serviços públicos de qualidade, precisamos
valorizar o servidor público”, afirma Anderson.
Em entrevista, o gestor dá transparência aos

graduação, pós-graduação,
mestrado e doutorado, e, elevação de nível considerando
efetivo tempo de serviço no
cargo. Além dos benefícios
previstos no estatuto do servidor, a lei n° 1.164/1991 e da
estabilidade funcional.

foram disponibilizadas 2.678
vagas. Quanto a previsão de
novos concursos estamos com
estudos em andamento.
Quando será a convocação
dos classificados e qual deve
ser o perfil dos que estão em
busca da vaga?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -A convocação dos
candidatos será imediata após
a homologação do resultado
final em 6 de setembro deste
ano. Serão convocados através
de edital os 60 primeiros candidatos classificados.
O perfil dos candidatos é
de que sejam produtivos para
desenvolver um trabalho com
qualidade e alcançando seus
resultados. Que tenha habilidades, seja criativo e iniciativa,
apresentando idéias, identificando eventuais problemas
que venham a acontecer,
tenha comprometimento com
os objetivos da instituição,
com os colegas, com troca de
experiência e informações, responsabilidade assumindo seu
trabalho de forma a garantir a
realização do planejado.
Há um levantamento sobre a
necessidade da realização de
concurso para outras áreas?
Qual é essa necessidade hoje?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -Sim. Existe a

números da pasta da Administração Municipal
e detalhes sobre a realização do Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 60
vagas de Auxiliar de Inspeção Municipal junto
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Rural Sustentável, por meio
do Instituto Nacional de Seleções e Concursos
– Instituto Selecon, organizador do seletivo.

necessidade da realização de
um concurso público para o
cargo de Guarda Municipal e
um processo seletivo público
para os cargos de Agente
de Combate de Endemias e
Agente Comunitário de Saúde.
Quais os benefícios para
trabalhar na administração
pública do município?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -Temos hoje 12
leis de carreira no município,
com a implantação do PCCS,
o Plano de Carreira, Cargos e
Salários, que visa incentivar o
servidor a progressão na carreira através da promoção
na classe com apresentação
de títulos de capacitação,

Há uma política de valorização
e capacitação dos servidores e
funcionários? Qual?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -Foi implantado o
Programa de Desenvolvimento
Institucional Integrado, o PDI,
do Tribunal de Contas de Mato
Grosso com o objetivo de contribuir para a melhoria da eficiência dos serviços públicos e
dentro desse programa existe
objetivo n° 8, de assegurar o
desempenho profissional e
gerencial com a meta de manutenção para capacitar a cada
seis meses no mínimo, 30% dos
servidores anualmente.
Que recado o sr. gostaria de
deixar para os interessados
em ingressar no quadro da
prefeitura?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -Que a contratação será de imediato,
cumprindo os requisitos
do edital, com uma remuneração compatível com
o mercado, dando a oportunidade de emprego e

renda, oportunizando o
crescimento profissional e
ampliando a renda familiar.
O que a população pode esperar da prefeitura para os próximos anos?
Anderson Rodrigo Nascimento Silva -Garantir a melhoria da qualidade de vida do
cidadão e o desenvolvimento
sócio econômico sustentável
do município através da gestão
eficiente das políticas públicas.
Fazemos parte da gestão do
prefeito Kalil Baracat que quer
tornar Várzea Grande (MT) um
dos melhores lugares para se
viver, proporcionando continua
melhoria da qualidade de vida
e assegurando os direitos políticos, sociais e ambientais aos
seus cidadãos. É orientação do
prefeito, que nós gestores das
pastas, trabalhemos com foco
na construção de uma Várzea
Grande (MT) forte economicamente e justa socialmente,
através de políticas de crescimento e desenvolvimento
econômico que revigorem sua
vocação industrial, transformando o município numa terra
de empreendedores, gerando
mais empregos, distribuindo
mais renda e melhorando a
qualidade de vida das pessoas.
E para termos serviços públicos
de qualidade precisamos valorizar o servidor público.
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uas obras marcaram o início
das festividades em comemoração aos 154 anos de
Fundação de Várzea Grande (MT),
a segunda maior cidade de Mato
Grosso e a 97ª maior população
do Brasil. A iluminação e ciclofaixa
da Estrada da Guarita ou Avenida
Aleixo Ramos, uma das principais
artérias do trânsito entre a Capital
e a cidade industrial, e o Miniestádio Edmir Ragazzi Júnior, anexo
ao Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) Wilson Sodré Farias,
revitalizado no ano de 2020.
Essas obras fazem parte de um
pacote de medidas implementados pela administração Kalil Baracat e José Hazama, e visam manter
aquecida a economia local, além
de preparar a cidade para a retomada de suas atividades, assim
que os efeitos da pandemia da
COVID-19 passarem.
“Tenho reafirmado minha
convicção de que estamos no
caminho certo e tomando as medidas necessárias para atender as
demandas de Várzea Grande (MT)
e de sua gente, tanto que estamos
realizando entregas sem festas,
respeitando as regras de biossegurança por causa da pandemia, mas
não deixando de procurar meios
e maneiras que manter a economia girando, o emprego em alta e
os benefícios para a cidade e sua
população”, explicou o prefeito.
Ele lembrou que cada obra ou
ação tem sua representatividade
perante a população, que utiliza de
forma mais efetiva ou esporadicamente, mas todas são fundamentais, como a iluminação em LED
da Estrada da Guarita, demanda
ainda a Rodovia Mário Andreazza, que é acesso ao Sul e Norte
de Mato Grosso e do Brasil. Essa
obra ainda agregou uma ciclofaixa
para os amantes da vida saudável
que podem andar a pé ou de bike
(bicicleta) e terão a presença constante da Guarda Municipal para
monitorar o trânsito.
Já o Miniestádio Edmir Ragazzi Jr, anexo ao CMEI Wilson Sodré
Farias, ainda tem em seu complexo equipamentos de academia
de ginástica ao ar livre e a utilização do campo de futebol, que
atenderá também os alunos do
CMEI. “É muito reconfortante ver
o nome de um filho querido, que
Deus levou para perto de si, ser
reconhecido por amigos”, disse a
mãe do homenageado, Maria das
Graças Metello.

Cidade celebra fundação com
nova iluminação e ciclo faixa
Prefeitura executa um pacote de 115 obras públicas
com investimentos totais de R$ 165 milhões

A programação de aniversário totalizou R$ 15,015 milhões
em obras e serviços finalizadas
e entregues à população várzea-grandense. Atualmente, Várzea
Grande (MT) executa um pacote
de 115 obras públicas com
investimentos totais de R$ 165
milhões de recursos próprios,
estaduais e federais.
“Tenho compromissos assumidos e não vou correr deles. Com
apenas quatro meses de trabalho,
estamos entregando obras estruturantes e importantes, contamos
também com o apoio do Governo
do Estado, da Câmara Municipal
de Vereadores e das bancas estaduais e federais para trazer recursos para Várzea Grande (MT). Esta
é a primeira de muitas obras que
iremos entregar aos várzea-grandenses”, declarou o prefeito Kalil
Baracat, assinalando que conhece
os problemas que mais afligem a
população como a questão da
água e do saneamento básico,
cujas soluções estão avançando.
“Tenham a certeza e a convicção de que iremos avançar
na solução deste problema que
demanda tempo e investimentos, mas não vão faltar disposição

e determinação para superarmos
junto com a população a questão
da água, mas de forma transparente, eficiente e equilibrada em
relação ao custo destes investimentos”, disse Kalil Baracat.
Segundo dados do secretário de Serviços Públicos, Breno
Gomes, a nova rede de iluminação executada em toda extensão da via pública Aleixo Ramos
ganhou 110 postes e 330 luminárias em LED, além de novas sinalizações horizontais e verticais que
também beneficiaram a ciclovia.
“São investimentos de cerca de
R$ 1.155 milhões, que vão trazer segurança aos moradores da
região e aos motoristas que trafegam por aqui. Pois este já é um
novo corredor de acesso à capital
Cuiabá, que ajuda a desafogar o
trânsito da Ponte Nova, da Avenida da Feb e da Avenida Paraná”,
explicou Breno Gomes.
Durante a entrega, Kalil Baracat anunciou a construção de um
novo hospital e pronto-socorro
para o município, que terá aporte
financeiro de emendas federais do
senador Jayme Campos e estaduais do deputado federal Carlos
Bezerra, além do apoio do gover-

nador Mauro Mendes e dos deputados estaduais, capitaneados pelo
deputado Eduardo Botelho, além
de fazer o anúncio de investimentos em infraestrutura em pavimentação, saneamento básico e para
solucionar o problema de abastecimento de água no município.
Também confirmou as obras
de uma nova Unidade Básica
de Saúde (UBS) no Residencial
José Carlos Guimarães e região,
que vem crescendo de forma
acelerada por causa de outros
investimentos, como o Parque
Tecnológico que fica próximo na
região do Chapéu do Sol.
“Quando procurei pelo senador Jayme Campos e pelo deputado Carlos Bezerra, o apoio para
construir um novo hospital e pronto-socorro foi imediato. Assim
como também buscamos o senador Wellington Fagundes, que destinou R$ 5 milhões de emenda para
pavimentação asfáltica”, disse ele,
acrescentando que só neste ano,
Várzea Grande (MT) recebe um
investimento de R$ 74 milhões para
saneamento básico, infraestrutura
urbana e pavimentação asfáltica.
“São 23 milhões na estação
de tratamento de água, onde já

foi medido o investimento de
mais de R$ 10 milhões de recursos próprios do município, no qual
a ex-prefeita Lucimar deixou em
caixa para ser usado nessa obra. E
foi aprovado pela Câmara Municipal um empréstimo junto à Caixa
Econômica Federal, que permitirá
o investimento de R$ 24 milhões
para a Estação de Tratamento de
Esgoto do bairro Santa Maria, o
qual beneficiará quase 90 mil pessoas da região. E, R$50 milhões
para infraestrutura, urbanização
e asfaltamento dos bairros da
cidade”, detalhou o gestor.
O chefe do Executivo Municipal também foi enfático ao afirmar que irá combater as perdas
de água tratada no município, que
atualmente chega a um quarto da
produção. “Uma cidade como
Várzea Grande (MT) com 300 mil
habitantes precisa de uma produção de 600 litros de água tratada
por segundo. E hoje produzimos
800 litros de água por segundo, ou
seja, 200 litros por segundo a mais
que são desperdiçados na rede de
distribuição e não chegam até à
torneira da população”.
O senador Jayme Campos
afiançou as palavras do prefeito
Kalil Baracat, confirmando o
anúncio de recursos federais para
a construção de um novo hospital
e pronto-socorro para a cidade
como para os investimentos em
água, esgoto e asfalto novo. “A
prefeitura de Várzea Grande (MT)
é uma das gestões com melhor
saúde financeira do país. Isso significa que além de dinheiro em
caixa, possui capacidade para contrair novos empréstimos. Tenho
fiscalizado de perto as obras de
asfaltamento e de saneamento, e,
muito em breve todos viverão uma
nova realidade. Apoiamos o prefeito Kalil Baracat e vemos que ele
caminha para ser o maior e melhor
prefeito que Várzea Grande (MT) já
teve”, disse o senador.

