
INFRAESTRUTURA

O Aeroporto Municipal de Aripuanã passará por 
melhorias graças à parceria firmada entre a Nexa 

e a Prefeitura de Aripuanã em dezembro de 2020.  O 
investimento voluntário proporcionará pousos e deco-
lagens em qualquer período, promovendo a ampliação 
da malha aeroviária regional, possibilitando, por exem-
plo, a atração de novos negócios e fomento do turismo 
da região Noroeste.  
O valor pactuado é de R$ 13 milhões. O projeto de 

adequação do aeroporto já foi aprovado pela Agên-
cia Nacional de Aviação Civil (ANAC). É de responsa-
bilidade da Nexa o fornecimento de serviços de mão 
de obra que executará as reformas na estrutura do 
local; contratar empresas e acompanhar a execução 
das obras; assumir compromissos necessários rela-
cionados à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) 
durante as fases de obra até o processo de certifica-
ção junto à agência reguladora; além de responsabi-
lizar-se pelas obrigações legais relativas à saúde, se-
gurança e meio ambiente estabelecidas no Plano de 
Trabalho.
O Termo de Cooperação foi assinado pela pre-

feita Seluir Peixer (PSDB), que destacou a impor-
tância da reestruturação do aeroporto para co-
nectar o município à capital e aos grandes centros 
econômicos do país.

Nexa vai investir 
R$ 13 milhões 
no aeroporto 
de Aripuanã

SAÚDE

Os profissionais da área da saúde de Aripuanã e re-
gião finalizaram o curso de atendimento médico 

em traumas.  A capacitação, oferecida pela Nexa, com 
início em outubro de 2020, teve como proposta orien-
tar os médicos e enfermeiros na avaliação inicial, no 
controle e no atendimento do paciente traumatizado. 
No total, 32 profissionais concluíram a capacitação, 
sendo 16 enfermeiros concluintes do curso de ATCN 
(Atendimento Avançado ao Trauma para Enfermeiros) 
e 16 médicos o de ATLS (Suporte Avançado de Vida 
no Trauma). O curso foi ministrado pela empresa Core 
Help. A capacitação compreendeu todas as etapas do 
atendimento de emergência ao paciente, trazendo me-
todologias consideradas como referência na área.

Capacitação 
qualifica 
atendimento de 
pacientes em estado 
de emergência

DIVERSIDADE

A Nexa e a Rede de Proteção Social e do Sistema 
de Garantia de Direitos de Aripuanã firmaram, 

no final do ano passado, compromisso de fortalecer 
a atuação da rede de proteção e políticas públicas 
voltadas aos direitos das mulheres. Trata-se do pro-
jeto “Aripuanã por Elas”.  A iniciativa recebe o suporte 
técnico do Instituto Votorantim e da Ecos-Comunica-
ção em Sexualidade. A ação foi elaborada para apoiar 
a promoção da igualdade de gênero, enfrentamento 
à violência, entre outras violações dos direitos das 
mulheres. O projeto pretende consolidar e ampliar 
os direitos das mulheres aripuanenses por meio de 
políticas públicas com a perspectiva de gênero. Em 
2021, estão previstas campanhas educativas e ofi-
cinas informativas, com ênfase no fortalecimento da 
participação social. As ações estão previstas para se 
iniciarem no primeiro trimestre de 2021.

Nexa fortalece políticas públicas 
às mulheres em Aripuanã
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A Nexa e a Prefeitura de Aripuanã, por meio da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social (SEMUAS), 

assinaram o Termo Aditivo de Cooperação dando con-
tinuidade às ações desenvolvidas nos Centros de Apoio 
ao Migrante (CAM) até o final de 2021. O objetivo é 
prestar orientação e acolhimento aos migrantes que 
chegam ao município em busca de colocação profis-
sional, além de servir como uma ponte de interlocução 
com a rede de assistência social do município. Os prin-
cipais serviços prestados são: cadastramento, acolhida 
e orientação aos migrantes, por meio de equipe téc-
nica; encaminhamentos para a rede socioassistencial e 
demais políticas públicas; fornecimento de passagens 
rodoviárias para o regresso do migrante à sua cidade 
natal; encaminhamento, ao SINE, dos participantes que 
almejam as vagas de emprego ofertadas no município. 
As atividades são realizadas desde o segundo semes-
tre de 2019 em Aripuanã.

Centro de Apoio ao Migrante  Unidade 
Rodoviária
Av. Osmar Dmeneck, S/N. Bairro Jardim Planalto. 
Aripuanã-MT

Centro de Apoio ao Migrante – Unidade Centro
Rua dos Seringueiros, S/N, em frente á Praça São 
Francisco. Bairro Centro. Aripuanã-MT

Migrantes terão centros de apoio 
funcionando até o final do ano

A Nexa e a Prefeitura de Aripuanã firmaram acordo 
para realização de obras de manutenção e recu-

peração do Centro Viva e construção de um novo pré-
dio para o Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS). Os investimentos voluntários da Nexa, no valor 
de R$ 232 mil, visam melhorar a infraestrutura dos dois 
espaços públicos de atendimento à população local. No 
Centro Viva são promovidas diversas ações socioedu-
cativas, como atividades culturais, esportivas, artísti-
cas e grupos de orientações psicológicas e sociais. Já 
o CRAS é a porta de entrada dos que buscam serviços 
de assistência social oferecidos pelo município.

União de esforços garante obras no 
Centro Viva e CRAS de Aripuanã

Planta de Beneficiamento - Montagem de 
estruturas metálicas e demais componentes que 
suportarão tubulações, filtros, cabos de energias 
e equipamentos do processo de beneficiamento. 
Fundações e bases civis finalizadas. 

Linha de Transmissão – As obras de instalação 
da Linha de Transmissão de 69 kv, seguem em 
andamento com a montagem das bases civis e torres. 
Construção da casa de comando com instalações dos 
painéis finalizados. Na subestação principal está em 
preparação o início do comissionamento do gerador 
e transformador. Das 77 torres metálicas, que farão 
a ligação da Usina Hidrelétrica à subestação de 
Dardanelos, em Aripuanã, 54 já estão montadas.

Sistema Wetlands – Finalizada a instalação das 
geomembranas, que farão a drenagem dos sistemas 
de barragem de água e deposição a seco. Enchimento 
das camadas de tratamento de água das Wetlands 
em andamento. Trata-se de um sistema inovador 
que será aplicado no tratamento da água utilizada 
nas áreas industriais e administrativas, na drenagem 
das minas e das chuvas incidentes sobre pilhas de 
minério, de estéril e de rejeito.

Desenvolvimento da mina - Os túneis de acesso 
às minas Link e Arex ultrapassam 7.000 metros de 
extensão.

Acompanhe os principais avanços 
da construção do Projeto Aripuanã

INCLUSÃO

AÇÃO SOCIAL

“A gestão pública tem uma grande 
preocupação e cuidado com o andamento 
e a organização do desenvolvimento do seu 
município. Então, a Nexa vem ao encontro 
desse olhar, contribuindo com ações que 
beneficiam toda comunidade aripuanense”,

Prefeita Seluir Peixer
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