O BRASIL
QUE AVANÇA
ESTÁ AQUI
THE ADVANCING
BRAZIL IS HERE
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A FORÇA
QUE MOVE
O BRASIL
ESTÁ EM
LUCAS
DO RIO
VERDE

THE FORCE
MOVING BRAZIL IS IN
LUCAS DO RIO VERDE

Lucas do Rio Verde é uma cidade que trabalha muito, vence
a crise e realiza sonhos. Nossa força está nas pessoas,
na persistência para enfrentar as dificuldades e prosperar.
O papel principal do poder público é garantir que cada cidadão
tenha as oportunidades e condições necessárias para viver
com qualidade.
Lucas do Rio Verde is a city that works very hard, overcomes the crisis and makes dreams come true.
Our force comes from people, from each citizen’s perseverance to face difficulties and succeed.
Government’s main role is making sure each citizen has the needed opportunities and conditions to
have quality of life.
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NEGÓCIO
Políticas públicas
MISSÃO
Garantir políticas públicas de excelência, mediante
iniciativas inovadoras voltadas ao desenvolvimento
sustentável, visando à qualidade de vida do cidadão.
VISÃO
Ser referência em desenvolvimento agroindustrial
com sustentabilidade.

VALORES
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
Fortalecer a cultura colaborativa comunitária
nas ações socioeconômicas.
PROATIVIDADE
Antecipar-se às necessidades do interesse público.
COMPROMISSO
Trabalhar com esforço e dedicação.
QUALIDADE
Atuar com eficiência, eficácia e efetividade nos serviços
públicos.

BUSINESS
Public policies
MISSION
Assuring excellent public policies through innovative
initiatives on sustainable development, aiming at citizens’
quality of life.
VISION
Being a reference on sustainable agroindustrial
development.
VALUES
SHARED RESPONSIBILITY
Strengthening the community collaborative culture in
socioeconomic actions.
PROACTIVITY
Getting ahead of government’s needs.
COMMITMENT
Loyal and effortful work.
QUALITY
Efficiently and effectively acting on public services.
RESPECT
Acting respectfully towards the citizen and their needs.
ENVIRONMENT
Preserving and conserving natural resources.
TRANSPARENCY
Clearly disclosing the city’s public administration actions
and results.
ETHICS
Acting according to the public administration’s principles.

RESPEITO
Agir com respeito pelos cidadãos e suas diversidades.
MEIO AMBIENTE
Preservar e conservar os recursos naturais.
TRANSPARÊNCIA
Dar publicidade com clareza às ações e aos resultados
da administração pública municipal.
ÉTICA
Agir conforme os princípios da administração pública.
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SR. FRANCISCO SOARES - APOSENTADO

“Lucas do Rio Verde é uma cidade limpa, tudo asfaltado, com água e
energia, escola, posto de saúde. É uma cidade maravilhosa.
Minha casinha nova é tudo pra mim, casa boa, não tem lugar melhor
para morar.”
MR. FRANCISCO SOARES – RETIRED CITIZEN
“Lucas do Rio Verde is a clean city, there is pavement, water,
electric power, school, health services everywhere. It is a
wonderful city. My new home is everything for me, there is
no better place for living.”

GABRIELA KLEIN - COMMERCIAL TECHNICAL CONSULTANT
“Lucas is becoming an agribusiness industry complex and
it has helped to create more job positions, more qualified
professionals and much more force for the city.”

GABRIELA KLEIN
CONSULTORA TÉCNICA COMERCIAL

“Lucas está se tornando um complexo de indústrias do agronegócio
e isso tem ajudado a trazer mais empregos, mais profissionais
especializados e muito mais força para a cidade.”

ODILES SCOPEL - CAMINHONEIRO

“Nos últimos anos melhorou bastante coisa na cidade, uma delas
foi a pavimentação dos armazéns. Antes eram muitos buracos,
dificuldades e não tinha nem como chegar nos armazéns.”
ODILES SCOPEL – TRUCKER
“In the last years many things
were improved in the city. One
of them was the pavement of
the warehouses. There were
many holes before, it was hard
to get to them.”

DR. KATICILENE RODRIGUE - DOCTOR
“The family health strategy is focused
on actions for the promotion,
prevention and recovery of the
individual’s, family’s and community’s
health, providing integral assistance
at the health service unities and at
home on a continuous and human
way, counting on fastness and good
quality to the community’s health needs, and acting on the risk factors to
which the population is exposed. I am
proud of taking part in this team.”

DRA. KATICILENE RODRIGUES - MÉDICA

“A estratégia de saúde da família tem como prioridade as ações de promoção, prevenção e
recuperação da saúde do indivíduo, da família e da comunidade, prestando assistência integral,
na unidade de saúde e no domicílio de forma contínua e humanizada com agilidade e boa
qualidade às necessidades de saúde da população, intervindo sobre os fatores de risco na qual a
população está exposta. Tenho orgulho em fazer parte dessa equipe”.

ALCEBÍADES DE MATOS - SERVIDOR PÚBLICO

“Sou servidor público há 13 anos e em Lucas construí meu lar. É um lugar bom
para morar, uma cidade bem cuidada, não dá pra ficar longe alguns dias que já
dá saudade.”
ALCEBÍADES DE MATOS – PUBLIC OFFICER
“I have been a public officer for thirteen years
and I made Lucas my home. It is a good place
to live, a very neat city. You get away some
days and you already miss it.”
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DAIANE FÁTIMA - PROFESSORA

“Na escola Eça de Queiroz, nós temos um trabalho bem intensificado
em cima do Ideb. Temos conseguido um bom resultado nos últimos!
Isso só mostra a qualidade da educação pública daqui e a confiança
que a gestão deposita no trabalho do professor.”
DAIANE FÁTIMA – TEACHER
“At Eça de Queiroz school, we perform a work very
close to Elementary Education Development Index. We
have achieved a good result on the last ones! It clearly
shows our quality public education and how much the
public management trusts teachers’ work.”

NOEMI TERRES - HOUSEKEEPER
“The kindergarten in here brings
perfect security. I have nothing bad to
say about the caretakers. Their care are
like the one for their own children.”

NOEMI TERRES - DIARISTA

“A creche aqui ela traz uma segurança perfeita, né?
Não tem o que reclamar das cuidadoras. O cuidado
que elas têm aqui, acho que é como se fossem filhos
delas mesmo”.

PATRICK VIEIRA - ATLETA
“Tem bastante oportunidade, principalmente no esporte. Uma coisa
que motiva a juventude bastante, hoje em dia, são os jogos, os esportes,
campeonato fora. Tem as categorias de base do Luverdense. É um time
que tem muito a crescer dentro da cidade, e nossa cidade vai muito longe
ainda.”
PATRICK VIEIRA – ATHLETE
“We have many opportunities, especially on sports. Somethings
that encourages the young people nowadays is games, sports,
championships abroad. There are Luverdenses’ not professional
teams. They can grow much in the city and the city can go far
beyond.”

JOSIANE DE FRANÇA - HOUSEWIFE
“It is a city that offers a good structure
through squares, family living in quality public
places, with many options for leisure and many
equipment. The squares are well-equipped,
organized, clean and safe.”

JOSIANE DE FRANÇA - DONA DE CASA
“É um município que oferece uma boa estrutura de praça, de
convivência em família em espaços públicos de qualidade, com
bastante opções assim de lazer, de equipamentos. As pracinhas
equipadas, organizadas, limpas e seguras.”
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INVISTA EM
INVEST ON

LUCAS DO RIO VERDE
LUCAS DO RIO VERDE

Lucas do Rio Verde está se transformando na Capital
da Agroindústria em Mato Grosso. E se destaca pelo
seu solo fértil, sua gente trabalhadora e sua vocação
para avançar. Quem vem para Lucas colhe
resultados acima da média. Por isso, grandes
indústrias estão aqui e outras estão chegando.
Venha crescer com uma das melhores cidades
para se investir no Brasil.

Lucas do Rio Verde is becoming the agroindustry capital in Mato Grosso. It stands out for its fertile soil, its working people
and its calling for advancing. Those who come to Lucas do Rio Verde get results above the average ones. Thus, some big industries are already here and others are coming. Come grow together with one of the best cities for investments in Brazil.

6

GEOGRAPHY

GEO
GRA
FIA
Com localização privilegiada no Centro-Norte
de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde está
situado no coração do estado,
no Centro-Oeste do Brasil. Terra abençoada
pela natureza, com solo fértil e clima ameno,
com temperatura média de 24ºC
e chuvas regulares.
In an excellent place in the Central-North region of Mato Grosso, Lucas
do Rio Verde is placed in the heart of the state, in the Central-Est region
of Brazil. It is a land blessed by nature with fertile soil and a mild
weather, with average temperature of 24ºC and regular rains.

BR-163 (Cuiabá-Santarém)
Extensão territorial: 3.645,23Km²
Altitude: média de 400m
Latitude: entre 12º38’69 S e 13º28’06 S
Longitude: entre 55º51’44 W e 56º38’56 W
Distância da capital (Cuiabá): 350Km
Rodovia de acesso: BR-163 (Cuiabá-Santarém)
Limites: a Norte, Sorriso; a Sul, Nova Mutum; a Leste, Sorriso; e a Oeste, Tapurah
Clima: tropical de savana, com duas estações bem definidas
Temperatura média anual: 25ºC
Precipitação pluviométrica: média anual de 2.333 mm
Estação chuvosa (de setembro a abril): umidade relativa do ar acima de 86%
Estação seca (de maio a setembro): umidade relativa do ar abaixo de 40%
Hidrografia: os rios principais são o Verde, Cedro e Divisão, e o córrego Lucas
Vegetação: constituída por cerrado, arbóreo denso (cerradão) e matas ciliares
Relevo: predomínio dos relevos planos com solos argilosos ou areno-argilosos
Solo: latossolos vermelho-amarelo distrófico (80%),
areias quartzosas e solos hidromórficos
BR-163 (Cuiabá-Santarém)
Territorial Extension: 3,645.53 km²
Altitude: mean of 400m
Latitude: between 12º38’69 S and 13º28’06 S
Longitude: between 55º51’44 W and 56º38’56 W
Distance from the Capital (Cuiabá): 350 km
Access roadway: BR-163 (Cuiabá-Santarém)
Limits: North - Sorriso; South – Nova Mutum; East – Sorriso; and West – Tapurah
Climate: Tropical savanna
Annual average temperature: 25ºC
Precipitation: annual average of 2,333 mm
Wet season (from September to April): Relative Humidity above 86%
Dry season (from May to September): Relative Humidity below 40%
Hydrography: the main rivers are Verde, Cedro and Divisão, as well as Lucas stream
Vegetation: composed by cerrado, dense arboreal (cerradão) and riparian forests
Terrain: predominance of plain terrains with clay and sand clay soils
Soil: dystrophic yellow-red latosol (80%), quartz sand and hydromorphic soils.

LUCAS
DO RIO
VERDE
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OUR HISTORY

NOSSA
HISTÓRIA
Abertura de estradas - 1981
Roads opening – 1981

Chegada dos colonos de Ronda Alta - 1981
Arrival of the settlers from Ronda Alta – 1981
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Em 1976 chegaram os primeiros desbravadores com o desafio de construir esta cidade.
O acesso a Lucas do Rio Verde tornou-se possível graças à abertura da rodovia Cuiabá-Santarém,
um prolongamento da BR-163, que ligou o Norte ao Sul do país. No início da década de 1980, o governo militar brasileiro desenvolveu um projeto que visava ao preenchimento de áreas inabitadas no país.
Criou-se então o projeto de reforma agrária, que assentou agricultores do Sul do país e incorporou
agricultores paulistas e posseiros que já habitavam a região. A partir disso, iniciou-se uma história de
muita luta, persistência, dificuldade, cooperação, superação e muito trabalho, ações que nortearam
o crescimento e desenvolvimento de Lucas do Rio Verde.
Em 4 de julho de 1988, a Lei Estadual 5.318/88 oficializou a criação do município de Lucas do Rio Verde.
A denominação é relacionada ao rio Verde, curso d’água que corta o território municipal, assim chamado pela cor esverdeada devido à sua profundeza. O nome também apresenta a homenagem
a Francisco Lucas de Barros, um dos pioneiros e um dos únicos desbravadores do Médio-Norte
mato-grossense. Francisco Lucas de Barros era um seringalista, que desbravava as regiões pouco
habitadas do Centro-Oeste brasileiro, tendo sua origem desconhecida. Este homem, afeito à
rudeza da selva, via na extração do látex sua motivação de vida. Profundo conhecedor da região, teve
seu nome perpetuado pela história ao emprestá-lo ao município de Lucas do Rio Verde, que hoje é
umas das principais cidades de Mato Grosso e uma das únicas que levam em seu nome a de seu
pioneiro. Um município conhecido pela força, vigor, dinamismo e trabalho, que alimenta o país,
gera riqueza e abriga milhares de brasileiros que sonham com um futuro melhor.

In 1976, the first developers arrived and faced the challenge of building this new city.
The access to Lucas do Rio Verde was possible through the opening of the highway Cuiabá-Santarém, an extension of BR-163, which connected the country’s
North and South. In the early 1980’s, the military Brazilian government developed a project aiming at populating the inhabited areas of the country. The, the
agrarian reform was created, which settled farmers from the South region and incorporated farmers from São Paulo and trespassers that already lived in
the region. From then on, a history was started with much striving, persistence, difficulty, cooperation, overcoming and much work, actions that guided the
growth and the development in Lucas do Rio Verde’s region.
On July 4, 1988, the State Law 5318/88 made the creation of the city of Lucas do Rio Verde official. The name is after Verde river (rio Verde), a stream that runs
through the city, so-called because of its greenish color (“verde” means” green”, in Portuguese) due to its deepness. The name is also a homage to Francisco
Lucas de Barros, one of the pioneers and one of the few developers of the Medium-North of Mato grosso. Francisco Lucas de Barros was a landowner whose
property presented Pará rubber trees, who developed the poor-inhabited lands in the Brazilian Central-West region and whose origin is unknown. This man,
who enjoyed jungle’s roughness, saw latex extraction as his life drive. With deep knowledge on the region, his name was eternalized in history when it was
given to the city of Lucas do Rio Verde, which is one of the main cities in Mato Grosso nowadays and one of the few ones that has the name of their pioneers.
A city known for its force, vigor, dynamics and work, which feeds the country, produces wealth and is home for thousands of Brazilian people who dream of a
better future.
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Entre as décadas de 1970 e 1980, Lucas do Rio Verde
foi colonizada essencialmente por sulistas, mas hoje a
população reúne migrantes vindos de todas as regiões
brasileiras. A cidade desenvolveu-se e não parou de
crescer. Os números são acima da média. O destaque é
o alto índice de desenvolvimento humano que reflete
na qualidade de vida dos moradores.
Em 2017, o IBGE estimou a existência de 61.515
habitantes no município, mas de acordo com
cadastros mantidos pela Secretaria Municipal de
Saúde, o município ultrapassou 70 mil habitantes.
O número de eleitores em fevereiro de 2018 era de
40.095, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso.

CARAC
TERÍS
TICAS
POPU
LACIO
NAIS
POPULATION
CHARACTERISTICS
Between the 1970’s and the 1980’s, Lucas do Rio Verde was settle essentially by
Southern people, but nowadays the population presents people came from all
the regions of the country. The city developed and did not stop growing. The
figures are above the average. The distinction is the high human development
index that shows its results in the inhabitants’ quality of life.
In 2017, Brazilian Institute of Geography and Statistics estimated the existence
of 61,515 inhabitants in the city, but according to the registers kept by
the Municipal Health Board, the city surpassed 70 thousand inhabitants. The
number of voters in February 2018 was 40,095, according to the Regional
Electoral Court of Mato Grosso.
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ECONOMY

ECO
NO
MIA
Dotado de recursos naturais favoráveis, Lucas do Rio
Verde fez da agricultura a base forte da economia.
Com isso, o município assumiu a vocação para produzir
alimentos, fibras naturais e biocombustíveis.
Os agricultores tratam a terra com paixão, e o uso de
pesquisa e tecnologia ajudaram a elevar a produtividade
do setor, colocando Lucas como um dos maiores
produtores de grãos do país, embora sua área ocupe
apenas 0,04% do território nacional. A área total do
município é de 368 mil hectares, e o número de
produtores rurais do município é superior a 500.
O ingresso no segundo ciclo econômico possibilitou
a verticalização e a diversificação da produção,
impulsionando a economia e abrindo caminho para
fazer de Lucas do Rio Verde o mais importante
e moderno polo de desenvolvimento
do cerrado brasileiro.
Despontando como a sétima economia de Mato Grosso,
Lucas do Rio Verde tem o PIB - Produto Interno Bruto
previsto para 2018 superior a R$ 3,3 bilhões. O valor
agregado - VA do município de Lucas do Rio Verde
passou de R$ 570 milhões em 2005 para
R$ 3 bilhões em 2017.
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With favorable natural resources, Lucas do Rio Verde
made agriculture its economy’s strong foundation.
Thus, the city followed a call for producing food,
natural fibers and biofuels.
Farmers treat the land with passion, and the use of
research and technology helped to increase the
productivity of the sector, placing Lucas do Rio Verde
among the biggest grain producers in the country,
although its area only occupies 0.04% of the national
territory. The total area of the city is 268 thousand
hectares and the number of farmers in the city is above
500. The entrance in the second economic cycle made
the production verticalization and diversification,
boosting the economy and opening the path for making
Lucas do Rio Verde the most important and modern
development pole in Brazilian Cerrado.
Emerging as the seventh economy in Mato Grosso,
Lucas do Rio Verde presents a Gross Domestic Product
foreseen in 2018 above BRL 3.3 billion. The value went
from BRL 570 million in 2005 to BRL 3 billion in 2017.

A Receita Corrente Líquida do município
passou de R$ 178.927.172,66 em 2015
para R$ 212 milhões em 2018 (previsão).
O município conta com cerca de 3.500
empresas em plena atividade,
responsáveis pela geração de mais
de 18 mil empregos formais.

RCL

NET CURRENT INCOME
The city’s net current income wet from BRL 178,927,172.66
in 2015 to BRL 212 million in 2018 (foreseen). The city has about
3,500 companies in full activity, responsible for the
generation of more than 18 thousand registered employments.
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AGRI
CUL
TURA
AGRICULTURE

No Brasil, o agronegócio é, sem dúvida, a força que move a economia
do país. Lucas do Rio Verde, portanto, ocupa uma grande fatia dessa
responsabilidade. A produção agrícola é a base da economia do
município: 64% da extensão territorial são destinados à agricultura,
com predominância no cultivo de soja, milho e algodão.
In Brazil, agribusiness is clearly the force moving the country’s economy. Then, Lucas do Rio Verde plays a great part
in this responsibility. The agriculture production is the base of the city’s economy: 64% of the territory is destined to
agriculture, mainly for soy, corn and cotton production.

CULTURA

ÁREA (ha)

PRODUÇÃO

PRODUTIVIDADE

Soja (t)

230. 631

787.493

3.415Kg/ha

Milho (t)

185.071

1.184.825

6.402Kg/ha

Algodão (t)

24.932

96.462

3.869Kg/ha

Feijão (t)

12.500

17.370

1.139Kg/ha

CULTURE

Soy (t)

Corn (t)

AREA (ha)

Cotton (t)

Beans (t)

Bovino (cabeças/ano)

16.824

Suínos (cabeças/ano)

138.661

Bovine Animals (head/year)

Porcine Animals (head/year)

Aves (cabeças/ano)
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PRODUCTION

Poultry (head/year)

358.011

Fonte: Imea

(soja, milho e algodão estimativa safra 16/17)
Source: Agriculture Economy
Institute of Mato Grosso (soy,
corn and cotton – crop estimative
16/17)

PRODUCTIVITY

FAMILY AGRICULTURE

AGRICULTURA
FAMILIAR

Em Lucas, cerca de 150 famílias estão enquadradas na agricultura familiar. Setenta porcento
delas têm na agricultura familiar a única fonte de renda. Isso demonstra a importância desse
setor, que alimenta e abastece inúmeras famílias diariamente, por meio do cultivo de
hortaliças e frutas como tomate, mamão, maracujá, banana e melancia, embutidos,
derivados do leite, ovos, mel, massas, geleias, peixes e aves. Os agricultores recebem
certificação municipal, o que permite a venda em supermercados locais e na Feira do Produtor.
Em 2017, 55% do valor destinado à merenda escolar, repassado pelo Governo Federal, foi
destinado à aquisição de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Para a gestão pública,
investir na agricultura familiar é mais que um dever, é a garantia da qualidade de vida do
município. Por isso, são ofertados cursos para capacitação, assistência técnica e
melhoria nos assentamentos rurais, como a construção de um novo Mercado do Produtor para
melhorar a comercialização e a aquisição de equipamentos. Além disso,
a prefeitura considera fundamental manter parcerias com a Fundação Rio Verde, Embrapa
e Empaer, permitindo que o setor evolua mais a cada ano em pesquisa,
experimento e difusão de tecnologias.

In Lucas, about 150 families fit in family agriculture. For seventy percent of them, it is the only income. It
demonstrates the importance of the sector, which daily feeds and supplies many families through the culture
of vegetables and fruits such as tomato, papaya, passion fruit, banana and watermelon, processed meat, dairy,
eggs, honey, pastas, jams, fishes and poultry. The farmers receive a city certification, what allows the selling in
local supermarkets and at “Feira do Produtor” (Farmer Fair). In 2017, 55% of the value invested in school meals,
transferred by the Federal Government, was used in food produced by family agriculture. For the public administration, investing on family agriculture is more than a duty, it is an investment that assures the quality of life
of the city. Then, courses for the training, technical assistance and improvement of the rural settlements are
offered such as the building of a new Mercado do Produtor (Farmer Market) for the improvement of the sales
and acquisition of equipment. Besides, the municipal government considers maintaining partnerships with
Fundação Rio Verde, Embrapa and Empaer fundamental, allowing the sector to develop more and more each
year on researches, experiments and disclosure of technologies.
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INDÚSTRIA

Além da produção e da exportação,
o que fez Lucas do Rio Verde ocupar
essa posição de destaque nacional
foi a preocupação em industrializar a
cadeia produtiva para impulsionar a
economia.

DISTRITO
INDUSTRIAL
Três setores industriais distintos
atendem a micro, pequenas, médias
e grandes empresas.

ATTÍLIO
FONTANA

O Complexo Industrial Senador
Attílio Fontana abriga a maior planta
industrial da América Latina na área
de alimentos semiacabados. Além
disso, conta com fábrica de ração,
e indústria de biodiesel e de
esmagamento de soja.

BRF

Com condições de crescer mais 40%
sobre a capacidade atual, a BRF abate
cerca de 350 mil aves/dia e 6 mil
suínos/dia, além de produzir em
torno de 350 toneladas de
industrializados/dia,
empregando cerca de
seis mil trabalhadores.

AMAGGI

A esmagadora Amaggi processa
cerca de 3 mil toneladas/dia de soja,
e a fábrica de biodiesel da Fiagril
possui capacidade para processar
202 milhões de litros/ano.
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INDUSTRY
Besides production and exportation, something that
made Lucas do Rio Verde rank in this significant national position was the concern on industrializing the
production chain to boost economy.
INDUSTRIAL DISTRICT
Three different sectors serve micro-, small, medium
and big companies.
ATTÍLIO FONTANA
The Industrial Complex Senador Attílio Fontana has the
biggest Industrial Plant for semi-finished food in Latin
America. Besides, it has an animal feed factory and an
industry for biodiesel and soy crushing.
BRF
Able to grow more than 40% over the current capacity,
BRF slaughter about 350 thousand poultry/day and
6 thousand porcine animals/day, besides producing
around 350 tons of industrialized food/day, employing
about six thousand workers.
AMAGGI
The crushing industry Amaggi processes about 3 thousand tons/day of soybeans and the Flagril’s biodiesel
factory can process 202 million litter/year.

FS BIOENERGIA
Opened on August 2017, FS Bioenergia is the first power plant in Brazil to
produce ethanol exclusively through corn and coproducts. FS Bionergia is
responsible for benefiting 1,600 tons of corn each day and producing more
than 670 thousand liters of ethanol a day, being able to double its production. It produces around 240 million liters of ethanol each year, 183 million
tons of coproducts and 7 thousand tons of corn oil, in addition to exporting
60 thousand megawatts of electricity.

FS BIOENERGIA

Inaugurada em agosto de 2017, a FS Bioenergia é a primeira
usina no Brasil que produz etanol exclusivamente a partir do milho
e coprodutos. A FS Bioenergia é responsável por beneficiar 1.600
toneladas de milho por dia e produzir mais de 670 mil litros/dia de
etanol, com capacidade de dobrar a produção. São cerca de 240
milhões de litros de etanol anualmente, 183 mil toneladas de
coprodutos e 7 mil toneladas de óleo de milho, além de
exportar 60 mil megawatts de energia elétrica.

ESPAÇO DO
EMPREENDEDOR
INVISTA E AVANCE

ESPAÇO DO EMPREENDEDOR - INVEST AND GROW
One hundred and nine hectares of drained and paved area, with water and power networks, which receives companies of many sizes, in
the industry, commerce and services sectors. Located on the edges
of MT-449, Espaço do Empreendedor makes 1,000 lots available
for servicing micro-, small, medium and big companies. The buying
conditions are promoted with demand discounts and possibilities
to pay in installments. In addition to the easier payment, the companies benefit from some tax incentives, like 100% exemption from
urban real estate tax, local and functioning permit fee and building
permit fee for three years.

Cento e noventa hectares de área asfaltada, drenada, com rede de água e energia elétrica, que recebe empresas dos mais diversos tamanhos, no setor de indústria, comércio
e prestação de serviços. Localizado às margens da MT-449, o Espaço do Empreendedor
disponibiliza 1.000 lotes para atender a micro, pequenas, médias e grandes empresas.
As condições de compra são facilitadas com desconto à vista e possibilidade de parcelar
o pagamento. Além do pagamento facilitado, as empresas são beneficiadas com alguns
incentivos fiscais, dentre eles isenção de 100% do IPTU, da Taxa de Alvará de Localização
e Funcionamento, e Taxa de Alvará de Construção durante três anos.
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INFRASTRUCTURE

INFRA
ESTRU
TURA
FERROGRÃO

O projeto de melhorar a logística no escoamento de grãos fortalecerá ainda mais a
economia de Lucas do Rio Verde e região Norte de Mato Grosso. Atualmente, mais de
70% da safra mato-grossense é escoada pelos portos de Santos (SP) e de Paranaguá (PR).
Isso traz um alto custo para a produção, já que o produto precisa percorrer mais de 2 mil
quilômetros de seu local de origem, pela BR-163.
A Ferrogrão vem para resolver de vez a necessidade de atender ao escoamento em Mato
Grosso, num dos pontos mais centrais do país e considerado local estratégico para a
distribuição de grãos rumo aos portos brasileiros e ao mercado internacional. O projeto
busca uma saída eficiente pela bacia do rio Amazonas, no Porto de Miritituba, no Pará,
através do rio Tapajós. O trecho ferroviário cumprirá um papel estruturante para
o escoamento da produção de milho, soja e farelo de soja, fertilizantes, açúcar e etanol
do estado do Mato Grosso, abrindo uma nova rota para a exportação no Brasil e
aumentando a competitividade dos produtores mato-grossenses diante do mercado
internacional. Há discussões da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado
de Mato Grosso - Aprosoja e do Movimento Pró-Logística junto ao Governo Federal que
buscam a ampliação de trecho, para que a ferrovia inicie-se em Lucas do Rio Verde,
o que poderá transformar o município em um grande entroncamento ferroviário.
FERROGRÃO
The project for improving the logistics of the flow of grains will strengthen even more Lucas do Rio Verde’s and the Northern region of Mato
Grosso’s economy. Today, more than 70% of the crop from Mato Grosso is flowed by the ports in Santos (in São Paulo) and in Paranaguá (in Paraná). It makes the production very expensive, since the product needs to travel more than 2 thousand kilometers since its origin, through BR-163.
Ferrogrão comes to solve the need for meeting the flow in Mato Grosso, in one of the country’s most central points, which is also considered a
strategical place for the distribution of grains towards Brazilian ports and the international market. The project seeks an efficient exit through
Amazonas river’s drainage basin, in Miritituba port, in Pará, through Tapajós river. The railway will have an important role for the flow of the corn,
soybeans and soy brans, fertilizers, sugar and ethanol production from the state of Mato Grosso, opening a new path for exports in Brazil and
increasing the competitiveness of Mato Grosso’s products before the international market. There are discussions between Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso – Aprosoja and Movimento Pró-Logística before the Federal Government that seek to widen the
path for the railway to start at Lucas do Rio Verde, what can transform the city in a big railway junction.
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ARCO NORTE

A exportação de grãos pelo Arco Norte vem batendo recorde a cada ano. Em 2017, os
embarques de soja em Mato Grosso pelo Arco Norte registraram a maior participação
na série histórica, com 42,7%, de acordo com o Instituto Mato-grossense de Economia
Agropecuária - Imea. A China foi o principal importador, sendo responsável por 65,4%
do total. Para os próximos anos, espera-se que as exportações de soja pelo estado
continuem intensas, ou seja, os portos do Arco Norte chegaram para complementar
a infraestrutura de transportes para a exportação de grãos do Brasil. Integram o Arco
Norte hidrovias como a Teles Pires/Tapajós e Madeira, e portos como Vila do Conde,
Belém e Santarém, todos no Pará, Porto de Santana, no Amapá, e Porto de Itaqui,
no Maranhão.
NORTHERN ARCH
Grain exports through Northern Arch has broken records each year. In 2017, the shipping of soybeans in Mato grosso through Northern Arch
registered the greatest participation on the historical series, with 42.7%, according to the Agriculture Economy Institute of Mato Grosso.
China was the main importer, being responsible for 65.4% of the total. For the next years, we expect the soybeans exports by the state to
keep intense, i. e., Northern Arch’s came to complement transportation infrastructure for Brazilian grain exports. Waterways such as Teles
Pires/Tapajós e Madeira and ports such as Vila do Conde, Belém and Santarém, all of them in Pará, Santana Port, in Amapá, and Itaqui Port, in
Maranhão, are part of Northern Arch.

AGROESTRADAS

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde projeta por meio de
parceria público-privada o asfaltamento de estradas
municipais. Com a infraestrutura adequada, o transporte
torna-se mais seguro e confortável, além de gerar
economia para o escoamento de grãos durante
o período de safra.

Porto de
Santarém

Itaituba

AM
350Km

Até Rondonópolis (terminal ferroviário)

560Km

Up to Cuiabá (capital), through BR-163 highway

Up to Rondonópolis (railway terminal)

Até o Porto de Santos

2.207Km

Até o Porto de Paranaguá

2.281Km

Up to Santos port

Up to Paranaguá port

Até Santarém, pela BR-163

1.398Km

Até o Porto de Miritituba

1.101Km

Up to Santarém, through BR-163

Up to Miritituba port

Porto de
Vila do Conde

RIO TAPAJÓS

Santarém

Agroways
Lucas do Rio Verde’s municipal government projects, through a public-private partnership,
the paving of municipal highways. With adequate infrastructure, the transportation becomes
safer and more comfortable, in addition to generating economy for the flow of grains during
the crop period.

Até Cuiabá (capital), pela rodovia BR-163

Porto de
Santana

AP

MA

Distrito de Miritituba
Interligação rodo-hidroviária

PA
TO
Sinop
Nova Ubiratã

Sorriso
Lucas do Rio Verde
Nova Mutum

MT
BR-163

AEROPORTO

Atenta às projeções de crescimento do município e
da região, a administração pública de Lucas do Rio Verde
planeja a construção de um novo aeroporto. Atualmente,
Lucas do Rio Verde possui o Aeroporto Municipal Bom
Futuro, localizado na Rodovia MT-449 (Rodovia da
Mudança), Km 4, com pista de 1.300m de extensão
e 23m de largura, projetada e construída para operar
com aeronaves de pequeno e médio porte. O município foi
incluído no Programa de Desenvolvimento da Aviação
Regional da Secretaria de Aviação Civil - SAC
do Governo Federal.

GO

Rodovia
Highway

Hidrovia
Waterway

Ferrovia

MS

Railway

Airport
Bearing in mind the city’s and the region’s growth projections, Lucas do Rio
Verde’s public administration plans to build a new airport. Nowadays, Lucas
do Rio Verde has the Bom Futuro city airport, located at MT-449 highway
(Mudança highway), km 4, with a lane of 1,300 m of length and 23 m of
width, designed and built for working with medium and small airplanes. The
city was included in the Regional Aviation Development Program of the Civil
Aviation Board of the federal Government.
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VIVA
EM
LUCAS
DO RIO
VERDE

Todo o trabalho e perseverança que
ergueram os pilares dessa cidade colocaram
Lucas do Rio Verde entre as melhores cidades
do Brasil pra se viver. Aqui tem o 2º melhor
IDHM do Mato Grosso e o 6º melhor do
Centro-Oeste (fonte: Pnud).

LIVE IN
LUCAS
DO RIO
VERDE
All the work and perseverance that
built this city placed Lucas do Rio Verde
between the best cities to live in Brazil.
Here, there is the second best city HDI
in Mato Grosso and 6th best one in
Central-West region (source: United
Nations Development Program).
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MOBILIDADE

CARACTERÍSTICAS
URBANAS

Para proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos moradores, Lucas do Rio Verde desenvolveu
ações de reengenharia do trânsito
e expansão de ciclovias. Proporcionalmente, Lucas do Rio Verde é a
cidade brasileira com maior extensão
de ciclovias. Visando o bem-estar
e, principalmente, a segurança de
pedestres , ciclistas e condutores
de veículos motorizados, o poder
público investe constantemente
na melhoria da mobilidade urbana,
regulando o tráfego e expandindo
os setores que ligam as regiões do
município, sempre objetivando o
crescimento nas próximas décadas.

Lucas do Rio Verde é uma cidade planejada. Ruas e avenidas largas, pavimentadas, bem arborizadas e dotadas de iluminação pública, do centro aos bairros
mais afastados. Praças, parques, lagos,
áreas verdes, pistas de caminhada, calçadões. Atrativos naturais e culturais.
Um município que oferece oportunidades e realização de sonhos como poucos
no Brasil. A qualidade de vida que Lucas
do Rio Verde oferece deve-se à sua
infraestrutura aliada à combinação de
beleza, harmonia, conforto, modernidade e gestão.

MOBILITY
In order to provide better traffic conditions for
its inhabitants, Lucas do Rio Verde developed
traffic reengineering and bike lane expansion actions. In a proportional way, Lucas do Rio Verde is
the Brazilian city with the greatest extension of
bike lanes. Aiming at the well-being and, mainly,
at the safety of pedestrians, bikers and drivers,
the government constantly invests on the
improvement of urbane mobility, regulating the
traffic and expanding the sectors that connect
the city regions, always focusing on the growth
in next decades.

URBANE CHARACTERISTICS
Lucas do Rio Verde is a planned city. Wide, paved,
wooded city that counts with streetlights from
downtown to the farthest neighborhoods. Squares,
parks, lakes, green areas, walking lanes, sidewalks.
Natural and cultural attractions. A city that offers
opportunities and achievement of goals as few
others do in Brazil. Lucas do Rio Verde’s quality
of life is due to its infrastructure together with the
combination of beauty, harmony, comfort,
modernity and management.

SANEAMENTO

As diretrizes estabelecidas pelo
Plano Municipal de Saneamento
Básico contemplam planejamento para
os próximos 20 anos, com ações de
curto, médio e longo prazo, que visam
a investimentos em obras de abastecimento de água potável, coleta e
tratamento de esgoto, limpeza urbana,
manejo de resíduos sólidos, drenagem
e manejo de águas pluviais urbanas.

Sanitation
The norms established by the Basic Sanitation
Municipal Plan includes planning for the 20 years
with long-, medium- and short-term actions
that aim investments in potable water provision,
wastewater collection and treatment, urbane
cleaning, solid residues handling, drainage and
handling of urbane pluvial waters.

ESGOTO

A cobertura da rede coletora de esgoto em Lucas do Rio Verde alcança
cerca de 30% do perímetro urbano.
O município está buscando junto à
Funasa e ao Ministério das Cidades
parceria para realizar o projeto de
universalização da rede de esgoto
na cidade.
WASTEWATER
The coverage of the wastewater collection
network in Lucas do Rio Verde reaches
around 30% of the urbane perimeter. The
city is looking for a partnership for the
performance of the project for the universalization of the wastewater network
in the city, before Funasa (Health National
Foundation) and City Ministry.

COLETA SELETIVA
DE LIXO

Lucas do Rio Verde é uma das poucas
cidades brasileiras com 100% de
atendimento à população com coleta
seletiva mecanizada. Em todas as ruas
da cidade, a cada 80m, existe um par de
contentores, sendo um para lixo úmido
e outro para lixo reciclável. A proposta é
promover a destinação correta
de resíduos.
SELECTIVE WASTE COLLECTION
Lucas do Rio Verde is one of the few Brazilian cities with
mechanical selective waste collection assisting 100%
of its population. In all the city streets, each 80 meters,
there is a pair of containers, one for wet waste and the
other for recyclable waste. The proposal is promoting
the correct waste destination.

ÁGUA DE
QUALIDADE

O abastecimento de água chega a
100% da população urbana.
O controle de qualidade é feito
por meio de amostras semanais
coletadas em cada um dos poços
artesianos. A evolução das
ligações das redes hidráulicas de
Lucas do Rio Verde subiu
de 20.621 em 2016 para 21.647
em 2017.

QUALITY WATER
The water supply reaches 100% of the urbane
population. The quality control is performed
through sample collected every week in each one
of the artesian aquifer. The evolution of hydraulic
networks’ connections of Lucas do Rio Verde
raised from 20,621 in 2016 to 21,647 in 2017.
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EDUCAÇÃO
BÁSICA

ELEMENTARY EDUCATION
Lucas do Rio Verde has 17 public municipal schools that serve more than 10 thousand students
from kindergarten to elementary school. They have great infrastructure, space for the students
to develop and at preparing school meals they count with nutritional follow-up. With schools
equipped with laboratories, libraries, courts and pools, Lucas do Rio Verde promotes permanent
actions aiming at learning quality. The city has maintained the Elementary Education Development
Index – Ideb – above national average. Gradually, the city is adopting full-time education, in which
children from Lucas do Rio Verde has access to cultural and sportive activities offered after or
before school. In order to further serving the population, two more state schools will be built in a
partnership with the municipal government. The evolution and extension of Lucas do Rio Verde’s
education aims at making it the City of Knowledge.

Lucas do Rio Verde conta com 17 escolas municipais que atendem mais de 10 mil alunos da
creche ao ensino fundamental. São unidades com ótima infraestrutura, espaço para o aluno se
desenvolver e, no preparo da merenda escolar, conta com acompanhamento de nutricionista.
Com escolas equipadas com laboratórios, bibliotecas, quadras esportivas e piscinas, Lucas do
Rio Verde promove ações permanentes voltadas para a qualidade do ensino. O município vem
mantendo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb acima da média nacional.
Gradativamente, o município está adotando o ensino de tempo integral, no qual as crianças
luverdenses têm acesso a atividades culturais e esportivas ofertadas no contraturno escolar.
Para atender ainda mais a população, serão construídas mais duas escolas estaduais em
parceria com a administração municipal. A evolução e ampliação da educação de Lucas do Rio
Verde pretende tornar o município a Cidade do Conhecimento.
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IDEB ANOS INICIAIS

IDEB ANOS FINAIS

Elementary Education Development Index First Years

Elementary Education Development Index Final Years
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CAPACITAÇÃO TÉCNICA
E ENSINO SUPERIOR
O município vem procurando criar oportunidades de formação e capacitação profissional de jovens
e trabalhadores. IFMT, Senai, Sesi, Sebrae e Escola Técnica de Mato Grosso são instituições parceiras
na capacitação e qualificação profissional de trabalhadores e empreendedores. Formação de nível
superior é ofertada por meio do IFMT, da Universidade Aberta do Brasil - UAB e de instituições
privadas. Também estão encaminhados os projetos para sede do Senai, da Unemat e da UFMT.

TECHNICAL TRAINING AND
HIGHER EDUCATION
The city has aimed at creating opportunities for the education and professional training of adolescents and workers. IFMT, Senai, Sesi, Sebrae and
Escola Técnica do Mato Grosso are partner institutions in the professional
training and qualification of workers and entrepreneurs. The higher education is offered by IFMT, Universidade Aberta do Brasil – UAB – and private
institutions. The projects for a headquarter of Senai, Unemat and UFMT are
also in progress.
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SAÚDE

HEALTH

Para a gestão de Lucas do Rio Verde, investir em saúde é mais que
uma obrigação. É uma forma inteligente de preservar a maior
riqueza do município: as pessoas. É por isso que o Programa
Saúde em Dia leva ações voltadas à promoção da saúde à população
e proporciona 100% de cobertura na atenção básica. São 16
Unidades Básicas de Saúde que trabalham a prevenção e realizam,
em média, 18 mil atendimentos por mês.

ANO

NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS

2016

219.190

2017

223.537

Year
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Number of Consultancies Performed

For Lucas do Rio Verde’s
management, investing in
health is more than an
obligation. It is a smart way
of preserving the greatest
wealth of the city: people.
Thus, the Program Saúde em
Dia takes actions aiming at
promoting health to people
and provides 100% coverage in
basic cares. There are 16 Basic
Unities working the prevention
and performing 18 thousand
consultations a month
on average.

CIDADE VIVA

A gestão municipal tem imensa preocupação com as atividades que
contribuem para a saúde física e psicológica da população. Por isso,
projetos que promovem o bem-estar e convivência são criados
e aperfeiçoados constantemente. O Programa Cidade Viva promove
aulas gratuitas de aeróbica nas praças, hidroginástica e natação para
adultos, escolinhas esportivas para as crianças, e oficinas culturais
com aulas de dança e música. E o Domingo no Paço já virou tradição
da cidade. Aos domingos, a prefeitura colabora com a estrutura de
palco e som, para que os artistas regionais tenham oportunidade de
se apresentarem nos jardins da prefeitura.
CIDADE VIVA
The municipal management has a big concern with the activities that contribute for the
physical and psychological health of the population. Thus, projects that promote the
well-being and the interaction are always created and perfected. Cidade Viva program
promotes free aerobic gymnastics classes at squares, hydrogymnastics and swimming
classes for adults, sport schools for children and cultural workshops with dance and music
classes. And “Domingo no Paço” became a tradition in the city. On Sundays, the
municipal government helps with stage and sound structure for the regional
artists to have the opportunity to present on the city hall gardens.

PROGRAMA CUIDAR

Promover cidadania, melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar
oportunidade a integração dos cidadãos com a administração pública. Esse é o Programa Cuidar, que traz o conjunto de ações realizadas
pelas secretarias municipais e a população, contando com diversos
serviços e atividades, e levando aos cidadãos informações
e esclarecendo dúvidas.
CUIDAR PROGRAM
Promoting citizenship, improving people’s quality of life and giving opportunity to citizens’
integration with public administration. This is Cuidar Program, which brings the set
of actions carried out by the municipal boards and the population, counting with many
services and activities, and taking information to citizens, as well as clarifying their doubts.

TURISMO E CULTURA

Quando o assunto é turismo, o rio Verde com suas águas claras, o
lago da Pequena Central Hidrelétrica Canoa Quebrada, o parque dos
Buritis, os lagos Ernani José Machado e Harri Müller são alguns dos
pontos turísticos que os luverdenses têm orgulho de mostrar aos
visitantes. Dentre as festas populares e eventos do município, destacam-se o Show Safra BR 163 é realizado anualmente pela Fundação
Rio Verde em conjunto com seus apoiadores e empresas parceiras.
O evento foi idealizado para ser uma feira de tecnologias desde o
pré-plantio até a pós-colheita, com feira de máquinas, equipamentos, produtos e serviços voltados ao agronegócio, oferecendo a
todos uma excelente oportunidade de negócios. É ainda um espaço
para discussões de temas técnicos, políticos, sociais e econômicos,
inerentes à atividade agropecuária.
Também é realizada anualmente, no início de agosto, uma festa
em comemoração ao aniversário da cidade. A programação conta com shows nacionais e regionais, rodeio e diversas atrações. As
apresentações artísticas locais e regionais promovem a integração
dos moradores e suas culturas trazidas das mais diversas partes do
Brasil. Inspirada nas festas de tradição germânica do Sul do país, a
Novemberfest acontece tradicionalmente em meados de novembro,
atraindo cerca de 10 mil pessoas a cada edição.
TOURISM AND CULTURE
When it comes to tourism, Verde river with its clear waters and Pequena Central
Hidrelétrica Canoa Quebrada lake, Buritis park, and Ernani José Machado and Harri Müller
lakes are some of the tourist attractions people from Lucas do Rio Verde are proud to show
their guests.
Among the popular feasts and events in the city, we highlight Show Safra BR 163, which
is performed once a year by Fundação Rio Verde together with its supporters and partner
companies. The event was idealized to a technology fair since the pre-seeding to the
post-crop, with a fair on machines, equipment, products and services aiming at
agribusiness, offering excellent business opportunities for everyone. It is also a space for
discussion on technical, political, social and economic themes regarding the agriculture and
animal husbandry. A party for the celebration of the city’s anniversary is also performed
annually, on early August. The program has national and regional concerts, rodeo and other
different attractions. The national and regional artistic presentations promote the integration of the inhabitants and their cultures from different parts of Brazil. Inspired by the
Germanic-tradition parties in the South of the country, Novemberfest traditionally takes
place on early November, attracting around 10 thousand people each edition.

25

SEGURANÇA
A gestão municipal busca complementar as ações
de combate à violência e ampliação da segurança,
por meio de Apoios Comunitários de Segurança.
Já foram instalados dois no município, sendo um
no Bandeirantes e outro no Jardim Cerrado.
Além disso, a prefeitura vem trabalhando
no fortalecimento da Guarda Municipal
e no aperfeiçoamento do sistema
de videomonitoramento.

SAFETY
The municipal management seeks completing the actions for fighting violence and
for increasing safety, through Community Security Supports. Two of them have
already been settled in the city, one at Bandeirantes and the other at Jardim Cerrado.
In addition, the municipal government has been working on the strengthening of the
Municipal Police and on the perfecting of the video monitoring system.
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Continuar crescendo com
sustentabilidade e qualidade de
vida é nossa missão. Os avanços
econômicos e populacionais traçam
desafios ainda maiores com
o passar dos anos, como o aumento
das demandas sociais, o que exige
do poder público maior
planejamento e definição
estratégica para avançar.
Promover a humanização
e gerar oportunidades são
métricas importantes e
imprescindíveis da atual
gestão em Lucas do Rio Verde.
A força do querer fazer é a
principal motivação para servir
a este município de gente
batalhadora, determinada e
obstinada pela qualidade de vida.
Outro grande pilar desta
administração é atrelar a inovação,
a ciência e a tecnologia para os
patamares da Cidade Inteligente
e Sustentável no intuito de
desenvolver soluções mais rápidas
e em conformidade com as necessidades e exigências da população
luverdense frente às
responsabilidades social,
ambiental e econômica.
A promoção continuada do
crescimento e desenvolvimento
de Lucas do Rio Verde para
ampliação de oportunidades,
diversificação e verticalização das
cadeias produtivas desse promissor
município culmina na denominação
de Capital da Agroindústria do
Estado do Mato Grosso. Pensar e
agir estrategicamente sobre todas
as demandas da população de
forma integrada e participativa,
tendo uma visão pautada no
planejamento e na velocidade de
reposta na execução, significa
viabilizar aos cidadãos soluções
continuadas e responsáveis,
comprometidas nos resultados.
Nosso compromisso é alavancar
o desenvolvimento de Lucas do Rio
Verde e proporcionar aos
luverdenses cada vez mais
qualidade de vida.

Luiz Binotti

Prefeito de Lucas do Rio Verde

Keep growing counting on sustainability and quality of life is our mission. Economic and
population advancements make even greater challenges with the years, such as the increasing
of social demands, which requires a greater planning and strategical definition from the
government to advance. Promoting humanization and generating opportunities are important and
indispensable metrics of the current management in Lucas do Rio Verde.
Will-force is the main reason to serving this city composed of working people determined and
persisting on the quality of life.
Another great base for this management is connecting innovation, science and technology for
the standards of the Smart and Sustainable City, aiming at developing faster solutions compliant
with the city population’s needs and exigencies before the social, environmental and economic
responsibilities.
The continuous promotion of the growth and development of Lucas do Rio Verde for the expansion of opportunities, diversification and verticalization of production chains of this promising city
reaches on the title of Agroindustry Capital of the State of Mato Grosso. Strategically acting and
thinking on all the population’s demands in an integrated and participatory way, with an approach
based on the planning and on fast effective answers, means providing citizens with continuous
and responsible solutions, committed to the results. Our commitment is promoting the
development of Lucas do Rio Verde and providing more and more quality of life to its people.
Luiz Binotti
Lucas do Rio Verde’s Mayor
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