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Executivo de Frente

ESPORTE

Gaúcha do Norte 
recebe 9ª Copa de 
Futsal
Ao todo, 21 equipes divididas 
entre as categorias juvenil, fe-
minino e masculino participa-
ram da competição. Abertura 
oficial aconteceu no dia 28 de 
fevereiro.
Os últimos cinco jogos das fi-
nais da competição acontecem 
no sábado dia 25 de abril a par-
tir das 16h40. Toda comunida-
de está convidada a prestigiar.
Confira as equipes classificadas 
ao final da quinta rodada da 
competição, na página 09 des-
ta edição.

INFRAESTRUTURA

Secretaria
recupera 
principais acessos 
A prioridade para a época de 
chuvarada é manter transitável 
os percursos das 16 linhas do 
transporte escolar, dando a as-
sistência necessária para impe-
dir atoleiros e evitar que gran-
des buracos se formem nas vias 
de acesso ao município.
As estradas das três saídas do 
município foram recuperadas, 
sentido aos municípios de Ca-
narana, Paranatinga e Sorriso. 
Assim como as vias de escoa-
mento da atual safra. Trabalhos 
realizados na página 08.

Secretaria Municipal comemora o 
Dia Internacional da Mulher
Comemoração contou com a parceria do Senac de Primavera do Leste em um bate 
papo com o tema “Uma mulher quase perfeita” que rendeu interação, motivação e 
desafios. O encontro contou com a presença de mais de 150 mulheres do município, 
que receberam brindes e aproveitaram o coquetel servido ao público. Pág. 10

Escola e posto de saúde  da comunidade Nova Aliança são reformados; 
PSF Ernesto Doleys passa por ampliação; Avenida 13 de Julho tem obras 
reiniciadas; obra da escola Botuverá deve estar +nalizada em 60 dias.
Con+ra estas obras nas páginas 02 e 03.

Produtores tem aproveitado o tempo seco para acele-
rar os trabalhos na lavoura. Veja mais na pág. 06.

Colheita da soja 
chega a 70% 

em Gaúcha do 
Norte

AGRICULTURA
Prefeitura inaugura nova creche 
em Gaúcha do Norte
De imediato, nova estrutuura passa a atender cerca de 180 crianças 
de 0 a 4 anos de idade. Obra de ampliação com mais duas salas de 
aula já está em andamento e deve atender as crianças de cinco anos 
de idade e que permanecem no prédio antigo. Pág 03

EDUCAÇÃO INFANTIL

Con+ra: obras municipais

Secretaria de Saúde desenvolve ações 
de conscientização contra a Dengue
Faixas e banners promovendo a 
conscientização contra a Den-
gue e o caramujo, foram expos-
tos nas duas unidades básicas 
de saúde, na secretaria de saú-

de e no hospital municipal.
Município já registrou um caso 
positivo de Dengue em 2015.
Veja mais na página 05 deste 
informativo.

ASSISTÊNCIA
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Escola Municipal Xingu durante reforma

ASSESSORIA

Alunos da Escola Municipal de 
Educação Básica Xingu localizada 
na comunidade Nova Aliança no 
município de Gaúcha do Norte, 
iniciaram o ano letivo de 2015, 
no dia 09 de fevereiro, em um 
ambiente totalmente repagina-
do, com a reforma da escola.
Uma equipe formada por sete 
pro%ssionais trabalharam desde 
início de janeiro em ações in-
clusas no cronograma da obra, 
onde estiveram trabalhos como 
colocação de forro, pintura de 
esquadrias, colocação de piso 
cerâmico em cinco salas de aula, 
contra piso e piso do corredor da 
unidade, reboco externo de ba-
nheiros, reboco de muro, revisão 
da instalação elétrica, troca de 
algumas janelas, construção de 

foça e pintura geral, entrada e fai-
xada da unidade.
Cerca de 140 alunos estão inclu-
sos na rede municipal e estadual. 
Com estrutura e ambiente ade-
quado para atender toda a clien-
tela da comunidade, a reforma 
era uma necessidade, dispensan-
do a necessidade de ampliação 
da unidade nos próximos anos.
Ainda para 2015, está prevista a 
cobertura da quadra de esportes 
da escola, atendendo a demanda 
da comunidade e um maior in-
centivo ao esporte. Um processo 
licitatório está sendo estudado 
para que a obra seja uma realida-
de para a educação.
Quanto ao posto de saúde da 
comunidade, toda a estrutura 
física passa por reparos onde 
estão sendo trabalhados pontos 
como construção de foça e gara-

Escola municipal e posto de 
saúde de Gaúcha do Norte 
passam por reforma

OBRAS

Reestruturações são realizadas com recurso próprio do município
gem, troca de forro, telhado, piso, 
aberturas e ar condicionados, re-
visão elétrica e pintura geral da 
unidade.
Para a administração, as obras na 
comunidade vêm para propor-
cionar o conforto adequado a 
seus usuários. “A necessidade de 
melhorias tanto na área da saúde 
quanto na educação eram visí-
veis, a comunidade tem sua de-
manda e nós como gestores pre-
cisamos garantir um educação e 
uma saúde de qualidade”, disse o 
prefeito de Gaúcha do Norte, Nil-
son F. Aléssio.
“Aproveitamos as férias escolares 
para realizar a reforma da escola 
e incluímos também a reestrutu-
ração do posto de saúde”, %nali-
zou o prefeito.
O valor gasto nas reformas são  
de recurso próprio do município. PSF da comunidade antes da reforma

Avenida 13 de Julho 
tem obras reiniciadas

Na manhã de segunda (23.03), 
a Construtora Alfer retomou a 
obra da Avenida 13 de Julho no 
município de Gaúcha do Norte.
Logo cedo os trabalhos de to-
pogra%a já estavam sendo rea-
lizados na extensão de quatro 
quadras, compreendendo da 
Avenida Brasil até a Rua São Pau-
lo, percurso que %cou faltando 
na época em que a empresa foi 
contratada e realizou o trabalho 
na outra parte da avenida.

Faz parte do cronograma de 
execução da obra toda a parte 
ligada a galeria de água, como 
trabalhos de locação de meio-
-%o, colocação de boca de lobo 
e manilhas de concreto possibi-
litando a drenagem de grandes 
volumes de água.
Os materiais iniciais como mani-
lhas e bocas de lobo em concre-
to ocupam as laterais da via e o 
trabalho deve ser %nalizado em 
aproximadamente 45 dias.

CIDADE

Colocação de boca de lobo e manilhas de 
concreto estão no cronograma da obra

Unidade de saúde da família recebe 
obra de ampliação, em Gaúcha do 
Norte

ASSESSORIA

A secretaria municipal de Saú-
de de Gaúcha do Norte tem in-
vestido na saúde da população 
com a ampliação da unidade 
de saúde da família PSF Ernes-
to Doleys, localizada no bairro 
Vila Nova.
Inclusas na obra de melhoria 
no atendimento aos usuários, 
estão quatro salas e dois ba-
nheiros com um total de 57 
metros quadrados, além de um 
depósito de lixo.
Os novos espaços serão desti-
nados para consultório médi-
co, sala de atividades coletivas, 
sala de administração e sala de 
inalação coletiva. Previsão é de 
que a ampliação deve ser fina-

lizada no mês de abril.
A obra está sendo executada 
através de recurso próprio, 

OBRA SAÚDE

com trabalho de funcionários 
do departamento de obras da 
Prefeitura.

Estrutura tem 57 metros quadrados, além de um depósito  para lixo

Quatro salas, dois banheiros e um depósito de lixo estão 
no cronograma da obra
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Obra de escola deve ser finalizada em 60 dias
Com obra iniciada em fevereiro de 
2014, os trabalhos de construção 
do novo prédio da escola municipal 
Botuverá, localizada na comunida-
de Madre Paulina, devem ser $nali-
zados em cerca de 60 dias.
A obra possui extensão de 1.215 
metros quadrados, já está coberta, 
mármores de banheiros e cozinha 
já foram colocados e cerâmica está 
sendo inserida nas salas de aula 
e banheiros. Na terça-feira, 25 de 
março, o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio visitou a 
obra e acompanhou de perto o an-
damento da obra.
Para o ano letivo de 2015, pouco 
mais de 180 alunos estão inseridos 

na educação municipal e estadual 
da comunidade, onde são atendi-
dos alunos de todas as fazendas 
próximas, uma vez que a distância 
da comunidade até o município são 
120 quilômetros de estradas não 
pavimentadas.
A obra da nova escola é uma par-
ceria entre Prefeitura Municipal, 
Fazenda Botuverá e fazendas da 
mesma região, onde o município 
arca com a mão de obra, suporte de 
cobertura e pintura, já as fazendas 
com o material utilizado na cons-
trução. 
Con$ra fotos da construção  no site 
da prefeitura, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.

Unidade atende crianças do berçário ao maternal

Desde a manhã de segunda-feira 
(02/03), a educação infantil do mu-
nicípio de Gaúcha do Norte está 
mais leve e com atendimento ade-
quado com a abertura da belíssima 
obra da creche municipal Benito 
Ferri, Pró-Infância Espaço Educativo 
Infantil Tipo C.
A obra tem 564,50 m² e possui 
toda a estrutura necessária para 
atender a educação infantil, como 
cinco salas de aula com área de la-
zer, banheiros adequados, sala de 
professores, refeitório e tudo mais. 
Atende cerca de 180 crianças de 0 a 
4 anos de idade com salas divididas 
do berçário ao maternal e desafoga 
a creche Cantinho do Amor onde 
permanecem três turmas de alunos 
com cinco anos de idade.

Logo cedo, as autoridades locais 
juntamente com a secretaria mu-
nicipal de educação, pais e alunos 
participaram da solenidade de 
inauguração da obra, e logo podia 
se ver os brinquedos educativos 
pelo chão, ouvir as cantigas infan-
tis e alguns choros, sempre muito 
normal quando se trata dos peque-
ninos.
Para Maria So$a de apenas 4 anos, 
sua primeira experiência com a sala 
de aula foi na nova creche, a peque-
nina é ingressante na turma do Ma-
ternal e estava ansiosa pelo seu pri-
meiro dia de aula. A mamãe Elenir 
Grienka acompanhou a $lha nesse 
importante momento da vida dela 
e falou sobre a nova creche, “é um 
lugar especial que oferece confor-

Prefeitura de Gaúcha do Norte 
inaugura creche com 564 
metros quadrados

OBRAS EDUCAÇÃO

Unidade passa a atender cerca de 180 crianças de 0 a 4 anos de idade
to e segurança necessários, nos 
deixando tranquilos, pois sabemos 
que nossos $lhos estão em um am-
biente adequado para a educação 
infantil”, disse.
Já a pequena Daianny do Berçário 
II é veterena da creche, hoje com 1 
aninho e 4 meses, frequenta a cre-
che desde seus 4 meses de vida. 
“Estou muito feliz por essa nova cre-
che, minha $lha já está acostumada 
com o ritmo, mas agora em um es-
paço novinho e com boa estrutura”, 
ressaltou a mamãe Jaqueline Back.
Para a diretora da creche Rosa P. 
Soranso o espaço vem bene$ciar 
também os pro$ssionais com salas 
amplas e bem ventiladas possibili-
tando um trabalho com mais qua-
lidade.
Cada detalhe da escola foi plane-
jado com salas especí$cas onde o 
professor e o monitor tem a possi-
bilidade de trabalhar com as crian-
ças desde o processo de higiene 
até o lazer. Com novo a educação 
do município evoluindo dentro 
do processo ensino/aprendizado, 
proporcionando a socialização das 
crianças. 
Com sentimento de dever cum-
prido mesmo depois de enfrentar 
problemas com duas construtoras, 
o prefeito Nilson F. Alessio comen-
tou sobre o desenrolar da obra da 
creche e a satisfação de ver a obra 
concluída. “Foi um longo processo 
para que hoje pudéssemos come-

morar com a inauguração da obra 
e início das atividades educacionais 
nessa nova creche. Estamos felizes 
por proporcionar conforto e segu-
rança necessária as crianças que 
frequentam a educação infantil, 
tranquilizando os pais que deixam 
seus $lhos sob a responsabilidade 
do município”, apontou.
Com a $nalização da obra em si 
realizada pela construtora, as estru-
turas como acessibilidade, muro, 
portões, grades, calçadas, aterro e 
jardinagem foram realizadas pela 
equipe do setor de obras da prefei-
tura.
Devido a crescente demanda pelo 
ensino infantil, na tarde de terça-fei-
ra, dia 10 de março, o departamen-
to de Obras de Gaúcha do Norte ini-
ciou a ampliação da unidade com 
mais duas salas de aula, o objetivo é 
trazer para o espaço as três turmas 
com alunos de cinco anos e que 
$caram o prédio antigo da creche.
No cronograma de ampliação da 
obra estão duas salas de aula e 
uma área, resultando assim em 
139 metros quadrados, sendo de-
senvolvida com recurso próprio 
e com prazo de entrega no início 
do segundo semestre de 2015. “As 
turmas inseridas nesse espaço de 
ampliação, vão usufruir de todo o 

espaçamento atual da creche como 
refeitório, sanitários e área de lazer”, 
disse o chefe de obras, Wilson Lean-
dro da Silva.
Para o prefeito Nilson F. Aléssio, o 
objetivo é manter as crianças em 
um único espaço com mais confor-
to e segurança, valorizando assim 
a aprendizagem e possibilitando 
o desenvolvimento de bons tra-
balhos educacionais. “No dia da 
abertura da creche, $rmei o com-
promisso de trazer as crianças de 
cinco anos para esse novo espaço 
da educação infantil, e depois de 
uma semana, iniciamos o trabalho”, 
disse.

Maria So$a, ingressante na tur-
ma do Maternal

Duas salas de aula e uma área somam 139 metros de ampliação
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O presidente da Associação dos Heveicultores do estado de Mato Grosso considerou que o município 
possui falta de assistência real na produção de borracha. 

ADMINISTRAÇÃO

ASSESSORIA
Cely Trevisan

Seringueiros de Gaúcha do 
Norte lotaram o plenário da 
Câmara Municipal na manhã 
de sábado (14/03), em reunião 
sobre o atual cenário da cultu-
ra que contou com a presença 
de representantes estaduais.
Estiveram no encontro o pre-
sidente da Associação dos He-
veicultores do estado de Mato 
Grosso (Ahevea), Ricardo Fer-
raz Camargo, o secretário da 
Agricultura Familiar (SEAF), 
Suelme E. Fernandes, o pre-
sidente da Empaer-MT, Layr 
Mota, assim como autoridades 
locais como o prefeito Nilson 
F. Aléssio e vereadores.
Durante a reunião, foram apre-
sentadas questões pertinen-
tes ao trabalho que tem sido 
realizado pelo estado e sua 
preocupação com o cenário 
de desvalorização do produto, 
relatando sobre o prêmio Pe-
pro pago pela Conab, frisando 
a importância da organização 
da classe heivícola no cenário 
municipal. “Hoje o governo 
paga R$ 2,00 o quilo de borra-
cha através do Pepro, porém a 

burocracia é grande, e nós es-
tamos tentando resolver essa 
questão e nosso objetivo é au-
mentar esse valor de R$ 2,00”, 
disse Camargo.
Para os representantes, o ob-
jetivo do encontro foi conhe-
cer a realidade dos produtores 
do município e saber as ne-
cessidades enfrentadas pela 
classe, após a apresentação 
de cada produtor e alguns 
apontamentos, o presidente 
da Ahevea apontou a falta de 
uma organização. “É neces-
sário que os seringueiros do 
município se organizem, que 
seja formada uma cooperati-
va e assim tenham força em 
cenário estadual. A formação 
de uma cooperativa que fun-
cione deve facilitar o sistema e 
o produtor consegue comprar 
produtos utilizados no serin-
gal por menores preços com-
prando em conjunto”, questio-
nou o presidente da Ahevea 
aos produtores de borracha 
do município.
Para o produtor Jairson Do-
leys, proprietário de cerca de 
10 mil árvores que ajudou a 
plantar os primeiros pés de 
seringueira no município por 
volta dos anos de 86, conside-

Gaúcha do Norte: 
Seringueiros participam de reunião com representantes estaduais

ASSESSORIA
Cely Trevisan

Na quinta-feira (12.02), represen-
tantes dos poderes executivo e 
legislativo dos municípios de 
Gaúcha do Norte, Paranatinga e 
Primavera do Leste participaram 
de uma audiência pública com o 
novo governo para tratar sobre a 
MT-130, com reivindicações para 
as MT’s 129 e 020.
O encontro foi realizado no pa-
lácio Paiaguás em Cuiabá e con-
tou com a presença do prefeito 
de Gaúcha do Norte Nilson F. 
Aléssio, do vice-prefeito Vilmar 
Contini, dos vereadores Gené-
sio R. Stormowski, Fabio da Silva 
Souza, Maria Ivone Moreno Fer-
reira e Mauro Junges.

A comitiva >cou animada com 
os pontos abordados pelo en-
tão governador Pedro Taques, 
vice-governador Carlos Fávaro e 
secretário de Infraestrutura e Lo-
gística de Mato Grosso, Marcelo 
Duarte. Uma operação de tapa 
buraco da MT-130 no trajeto de 
Paranatinga à Primavera do Les-
te deve iniciar em uma semana, 
quanto a MT-020, é uma das 
prioridades do governo devido 
sua importância de ligação en-
tre as regiões do Araguaia e Sul, 
sendo que o restante da obra 
sairá do papel. Já sobre os 120 
km da MT-129, saindo de Gaú-
cha do Norte até o entronca-
mento com a MT-020, não será 
esquecida.
A atual situação da BR-242 tam-

Audiência pública trata sobre obras das MT’s 130, 020 e 129
Governo considera MT-020 umas das prioridades para a atual gestão

bém foi apontada pelo secretá-
rio, onde as pontes do percurso 
de Nova Ubiratã a Santiago do 
Norte, assim como mais dois 
lotes de pavimentação asfáltica 
já estão licitados e as empresas 
estão se organizando para exe-
cução das obras.
Com a mudança de governo as 
expectativas voltaram e se espe-
ra um novo cenário para toda a 
região. “Ficamos bastante anima-
dos com o que ouvimos do novo 
governo. Fomos convidados pela 
administração de Paranatinga 
para participar desse momento 
e aproveitamos a oportunidade 
para cobrar sobre as MTs 020 e 
129 que são imprescindíveis para 
a evolução de Gaúcha do Norte”, 
disse o prefeito Nilson F. Aléssio.

A grande di>culdade da região 
está depositada na questão lo-
gística, a MT 020 e 130 tem sido 
ao longo dos anos o grande en-

trave para o desenvolvimento 
da região, pois trava a logística 
encarece o frete e desestimula os 
investimentos.

A necessidade de formação de uma cooperativa foi frisada no encontro

rou que a reunião foi impor-
tante, “mesmo com a situação 
ruim da borracha, esse pessoal 
veio se prontificar e dar um 
caminho que nós podemos 
seguir, buscando melhorias 
para todos os produtores. Não 

podemos mais esperar, o pre-
ço está ruim e se não fizermos 
nada pode ficar ainda pior”, 
apontou.
“O foco é mostrar que existe 
uma associação dos produ-
tores de borracha, que temos 

um canal de comunicação que 
junto com a Empaer vai estar 
lançando uma linha chamada 
Assessoria do Campo para que 
essa falta de assistência real 
possa ser suprida”, finalizou o 
Camargo.
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Banner colocado em frente o hospital municipal

SAÚDE

ASSESSORIA
Cely Trevisan

A secretaria de Saúde de Gaú-
cha do Norte através da Vigi-
lância Ambiental desenvolve 
ações de conscientização con-
tra a dengue e o caramujo, no 
município.
Com sete casos de dengue 
confirmados em 2014, e um 
caso positivo em 2015, na Rua 
Sucupira, Jardim Gramado, a 
preocupação se volta a todos 
os locais que possam propi-
ciar o criadouro do mosquito 
da dengue, o Aedes Aegypti, 
assim como o alastramento do 
caramujo.
Para a coordenadora da Vigi-
lância Ambiental no municí-
pio, Maria Ivanilda da Silva, as 
visitas domiciliares com visto-
rias de quintais são realizadas 
durante todo o ano, com ciclos 
que duram dois meses, porém 

no período chuvoso, é neces-
sário que os moradores redo-
brem a atenção e os cuidados 
com o quintal. “O indicado é 
que cada morador faça uma 
supervisão ao menos uma vez 
por semana do seu quintal, vi-
giando todos os locais em que 
seja possível um criador ativo 
da dengue como caixas d’água, 
pneus, garrafas peti e todos os 
recipientes que possam acumu-
lar água a céu aberto e evitar o 
acúmulo de entulho, folhas e 
galhos propícios para a prolife-
ração do caramujo”, disse.
Com a principal função de pro-
mover a conscientização da po-
pulação quanto a doença e seus 
prejuízos para a sociedade, fai-
xas e banners foram expostos, 
nesta semana, nas duas unida-
des básicas de saúde, Ernesto 
Doleys e Mario Alievi, secretaria 
de saúde e hospital municipal.
“O nosso trabalho é promover 

Secretaria desenvolve ações de conscientização contra a dengue e o caramujo

ASSESSORIA

Desde o dia 26 de janeiro de 
2015, Dr. João Paulo Cavalcan-
te, 31 anos, natural de Goiânia 
e clínico geral é o novo médi-
co do município de Gaúcha do 
Norte.
Com formação acadêmica pelo 
Instituto Tocantinense Presi-
dente Antônio Carlos - ITPAC 
Porto Nacional e com aproxi-
madamente dois anos de atu-
ação na medicina, o médico já 
trabalhou em municípios como 
Piranhas (GO), Bom Jardim (GO), 
Aragarças (GO) e Cascalheira 
(MT) desenvolvendo trabalhos 
em postos de estratégia de Saú-
de da Família e plantões em ser-
viço de urgência e emergência 

em hospitais municipais.
Questionado sobre a escolha 
pela medicina, o profissional 
apontou; “sempre achei inte-
ressante a anatomia humana, 
quando surgiu a possibilidade 
de fazer medicina, não pensei 
duas vezes. Hoje tenho como 
uma missão cumprida e um so-
nho realizado”.
O médico topou o desafio e 
durante algum tempo realizou 
atendimentos nas três unidades 
da saúde municipal de Gaúcha 
do Norte.
Atualmente, Dr. João Paulo Ca-
valcante está  responsável pela 
unidade de saúde Mario Alievi, 
já o Dr. Fidel Ernesto Diaz Garcia 
continua com a unidade Ernes-
to Doleys como estava em 2014, 

Gaúcha do Norte ganha pontos 
na área da saúde com 
contratação de novo médico
Pro8ssional está responsável pela unidade de saúde Mario Alievi

a conscientização e trabalhar 
para evitar e eliminar qualquer 
tipo de foco da doença, mas 
precisamos da colaboração da 
população”, disse a coordena-
dora.
Os locais onde há a existência 
de larvas do mosquito, a vigi-
lância emite a notificação ao 
proprietário e caso dentro do 
prazo de 24 horas o caso não for 
solucionado, se procede com a 
aplicação de multa.
Para 2015, o ministério da saú-
de elevou o índice de dengue 
no País, e em alguns municípios 
o número de casos tem sido 
alarmantes. Para que o municí-
pio de Gaúcha do Norte comba-
ta a doença é necessário a cons-
cientização e cuidado de toda a 
sociedade.

Confira mais sobre as ações em 
nosso site, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.

e o profissional Dr. Julio Cézar 
da Silva no hospital municipal.

Dr. João Paulo Cavalcante

Programa Saúde na Escola é 
desenvolvido em unidades 
de Gaúcha do Norte

Na terça-feira (24.03), a secretaria 
municipal de Saúde de Gaúcha 
do Norte através de pro8ssionais 
da unidade de saúde Ernesto Do-
leys, iniciaram o Programa Saúde 
na Escola com a campanha contra 
verminose para crianças da escola 
municipal Bem Me Quer.
Inicialmente as crianças passaram 
pela avaliação antopométrica, 
com o objetivo de veri8car se o 
peso e altura estavam de acordo 
com a idade da criança.
Em seguida, mediante autorização 
dos pais, e com acompanhamento 
médico, cerca de 365 alunos rece-
bem a medicação de Albendazol, 
remédio antiparasitário muito uti-
lizado no tratamento de infecções 
causadas por parasitas intestinais 
e que impossibilita a sobrevivên-
cia do parasita dentro do corpo 
humano.
O objetivo da campanha de ver-
minose nas escolas é promover a 
prevenção das crianças em idade 
escolar. O trabalho é realizado na 
escola Bem Me Quer devido a faixa 
etária preconizada na campanha e 

foi 8nalizada na semana seguinte.
Outras diversas ações do progra-
ma Saúde na escola serão realiza-
das durante todo o ano letivo nas 
escolas municipais Bem Me Quer, 
Cantinho do Amor, Xingu (localiza-
da na comunidade Nova Aliança) 
e Botuverá (comunidade Madre 
Paulina), além da escola estadual 
Gervásio dos Santos Costa.

PREVENÇÃO

Ação contra verminose foi realizada na escola 
municipal Bem Me Quer

Aluno Murilo M. Gomes partici-
pou da campanha

Faixas e banners foram expostos nas duas unidades básicas, na secretaria de saúde e no hospital municipal

CONSCIENTIZAÇÃO
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Colheita da soja chega a 70% em Gaúcha do Norte
AGRICULTURA

CELY TREVISAN

Os produtores tem aproveitado o 
tempo seco para acelerar a colheita 
da cultura da soja no município de 
Gaúcha do Norte, que no #nal do 
mês de março chegou a aproxima-
damente 70% da área colhida.
Basta percorrer as estradas do mu-
nicípio que o cenário é o mesmo 
em praticamente todos os pontos, 
poeira das colheitadeiras nas lavou-
ras, movimentação de tratores e 
implementos agrícolas, assim como 
carretas e caminhões em trânsito.
Se comparada a safra passada, o 
atraso na colheita atinge diferença 
de 15 pontos percentuais, devido 
a ocorrência de um período de es-
tiagem presenciado em janeiro e 
alta incidência de chuvas na época 
da colheita. Fatores que também 
in+uenciaram na baixa de alguns 
pontos na produtividade da cultu-
ra.
Segundo dados colhidos no de-
partamento de Agricultura, a área 
ocupada pela cultura segue entre 
200 e 210 mil hectares com  pro-
dutividade média do grão na faixa 
de 45 sacas por hectare, podendo 
sofrer variação até a #nalização da 
retirada das lavouras e variando de 
talhão para talhão.
Quanto ao valor da saca da soja, 
mercado tem presenciado entre 
R$ 40,00 a R$ 56,00. No início do 
mês de abril, preços estiveram 
em torno de R$ 53,00 bruto. Para 
o gerente da Fiagril de Gaúcha do 
Norte, Clésio Dias Rezende, o va-
lor pago na saca de soja tem sido 
in+uenciado pela alta do dólar e 
uma previsão de quebra de safra 
em torno de 5% no Brasil.
Com novas instalações inaugura-
das no #nal do mês de fevereiro, 
a empresa trabalha com padrão 
exportação - CONCEX, e a soja re-
cebida será escoada para exporta-
ção pelo corredor Norte. Este ano 
movimentação será em torno de 
70 mil toneladas.
Quanto a expectativa de cresci-
mento de área para a safra futura, 
o gerente relata que segue na or-
dem de 5 a 7%.

Nossos produtores
Em visita a propriedade de Edvino 
Jerke, o agricultor que iniciou a 
colheita da safra no início do mês 
de fevereiro, ressaltou que as prin-
cipais di#culdades enfrentadas fo-
ram questões ligadas a estradas e 
logística para escoamento da safra, 

Produtores tem aproveitado o tempo seco para acelerar os trabalhos na lavoura

assim como ocorrência de replan-
tio em cerca de 300 hectares.
Trabalhando com lavoura desde 
2003, e passando de 50 hectares 
para 1.500 na atual safra, o agri-
cultor alia o crescimento de área, 
a boa produção presenciada nas 
terras de Gaúcha do Norte. “Temos 
colhido bem e presenciado uma 
produtividade na faixa de 50sc/
ha, onde 70% de nossa área já está 
colhida”.
Quanto as melhorias na economia 
do município, o agricultor apon-
tou o aumento na capacidade de 
armazenagem e comercialização 
do grão. Em área já colhida, o agri-
cultor plantou cerca de 370 ha de 
milho e garante que o desenvolvi-
mento da cultura está bom. 
O agricultor Sigvard Frost também 
recebeu a equipe em um dia de co-
lheita. O mesmo trabalha há nove 
anos com lavoura em Gaúcha do 
Norte e planta cerca de 800 hecta-
res de soja e 160 de milho. Iniciou 
plantando 90 hectares de soja, in-
vestindo e melhorando tanto em 
terras como em máquinas, ano 
após ano.
Em uma abordagem geral sobre 
a colheita e comercialização do 
produto, o agricultor a#rmou, “es-
tamos colhendo bem, hoje esta-
mos com cerca de 75% de nossa 
área colhida com boa média na 
soja precoce. O município recebeu 
mais armazéns e evolui na hora da 
entrega do produto, porém temos 
presenciado alta porcentagem de 
descontos em impurezas e umida-
de em nosso produto”, disse.
Representando a classe feminina, a 
produtora Maria Wessner e família, 
trabalha com lavoura há cerca de 
36 anos, sendo 16 anos no muni-
cípio de Gaúcha do Norte. Na pri-
meira safra mato-grossense, foram 
plantados 200 hectares de arroz e 
uma área de 50 ha destinados a cul-
tura da soja. “Os primeiros trabalhos 
como a compra e abertura de áreas 
no município, só foi possível com 
a aplicação de investimentos com 
vendas das terras do Paraná, com o 
tempo e com a boa produção de sa-
fra após safra, fomos aumentando a 
área e investindo em maquinários, 
trabalhando em regime familiar e 
possibilitando a divisão de terras e 
máquinas para as três famílias”, dis-
se a produtora.
Com 1.200 ha destinados para a 
soja, e média de produtividade va-
riando entre 55 a 58 sc/ha, os traba-
lhos de colheita foram iniciados na 

segunda quinzena de janeiro, onde 
cerca de 60% da área estava colhida 
até #nal de março. “Este ano o perí-
odo de estiagem em janeiro atrapa-
lhou um pouco a safra, a ocorrência 
da Mosca Branca implicou em uma 
maior aplicação de produtos e a 
chuva atrasou a colheita, em rela-
ção ao valor pago no preço da saca, 
acreditamos que deveria ser um 
pouco mais alto devido o aumento 
da in+ação. Mas em balanço geral o 
desempenho está bom, não pode-
mos reclamar”, disse Maria.
O bom desenvolvimento do milho 
nos cerca de 400 ha ocupados tam-
bém anima a produtora. “A lavoura 
está bonita e esperamos uma boa 
safra”.

Logística

Quando questionados sobre as 
principais di#culdades enfrentadas 
na safra, o posicionamento dos 
produtores foi unânime quanto a 
logística para escoamento do pro-
duto. Para o coordenador delegado 
do núcleo da Aprosoja de Gaúcha 
do Norte, Josinei Zemolin, alguns 
acessos podem facilitar e resolver 
esse empasse como é o caso da 
pavimentação da BR-242 de San-
tiago do Norte à Querência, onde 
dois trechos de 90 quilômetros es-
tão licitados e com ordem de ser-
viço, faltando a iniciação das obras 
pelas empresas, e outro ainda com 
uma di#culdade de ajustamento 
de licença. Assim como continua-
ção e #nalização da pavimentação 
asfáltica da MT-020 que liga os 
municípios de Canarana e Parana-
tinga, MT-129 que liga Gaúcha do 
Norte até a MT-020 sentido Para-
natinga e MT-130 de Paranatinga a 
Primavera do Leste.
“A #nalização da obra da BR-242 
é o sonho da clas-
se produtora da 
região. Uma das 
grandes evoluções 
para o município 
está ligada a MT-
020, a Aprosoja vai 
fazer pressão junto 
ao novo governo 
para que sejam 
dadas as ordens 
de serviço e a obra 
dê andamento no 
sentido de Para-
natinga também, 
pois no acesso por 
Canarana já temos 
cerca de 30 km as-
faltados”, disse. 

Charles e Edvino Jerke, #lho e pai, em dia de colheita

Rogério, Ricardo e Sigvard Frost, #lhos e pai na lavoura

Produtora Maria Wessner acompanhando a colheita da soja

“O município tem potencial para 
produzir muito mais, o crescimen-
to da agricultura é visível, e esta-
mos prontos em questões como 
abertura de área e produção, o que 

falta para que isso possa acontecer 
mais rápido é a logística de estra-
das para escoamento dessa produ-
ção”, #nalizou o coordenador.
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Produtor alia crescimento na economia a bons negócios realizados

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Os irmãos Severino e Luiz Loss 
proprietários das fazendas Asa 
Branca e Maravilha II localiza-
das no município de Gaúcha 
do Norte, apostam no rodízio 
de lavoura e pecuária para au-
mentar a produtividade e ga-
rantir a estabilidade de renda.
A diversificação de produção 
em uma mesma área é reali-
zada há 15 anos pelos irmãos 
que garantem que estão em 

Agricultura mantêm três gerações no município

CELY TREVISAN

A família Zemolin é tradicional-
mente conhecida em Gaúcha do 
Norte por ser a primeira a aderir 
a plantação de soja no município. 
Com origem sulista e moradores 
desde 1981, nos dias atuais, a eco-
nomia está presente no dia a dia de 
três gerações. Hoje com 82 anos de 
idade, o produtor Corsino Zemolin 
tem três )lhos e outros tantos ne-
tos inseridos na agricultura.
Em entrevista, o produtor relem-
brou as primeiras experiências no 
município. “A abertura de área e 
a preparação da terra acontecia 
aos poucos e manualmente. Uma 

LAVOURA/PECUÁRIA

Irmãos Loss garantem que a rotatividade funciona muito bem bene)ciando ambas atividades
um bom negócio. “Com esse 
trabalho conseguimos o resul-
tado de alta produtividade na 
soja, além de ter pastagem o 
ano todo para o gado”. 
A ideia de aderir a integração 
surgiu com a experiência, “com 
a degradação das áreas de 
pastagem, entrava a época da 
chuva e não tinha capim para 
o gado. Estávamos com 3 mil 
hectares de capim, dessa área 
plantamos 100 de Mombaça 
onde conseguimos perma-
necer com 50% do gado, en-
quanto a outra metade ficou 

em todo o restante da área. 
Para nós a solução foi trabalhar 
com pouca área, investindo na 
lotação de capim e adubação”, 
disseram.
“Colhemos a soja, em seguida 
já entramos plantando o capim 
na mesma área e em 60 dias já 
colocamos o gado, onde per-
manece até outubro. Nas áreas 
onde tem pastagem, entramos 
com o trabalho de dessecagem 
e já iniciamos o plantio nova-
mente. Com altos investimen-
tos em adubação e sementes, 
nas áreas onde realizamos esse 

parte das áreas recém abertas e 
queimadas eram para pastagem, 
naquela época também tivemos 
a seringueira através de um )-
nanciamento disponibilizado aos 
interessados, e isso que começou 
a sustentar a família depois que 
os recursos da região Sul do País 
tinham acabado”, relembra o agri-
cultor.
A agricultura iniciou com o plantio 
do milho em 83 e no ano seguinte 
com a soja, “a primeira safra não 
deu quase nada, choveu bastante 
e estragou boa parte da produção. 
No primeiro plantio gastamos três 
sacos de semente, plantados sem 
ajuda de máquinas e sempre com 

Logo após colheita da soja, lavoura já recebe a semente de capim

muita di)culdade. Depois com 
tratores na lavoura, faltava com-
bustível e precisávamos parar de 
trabalhar”, conta.
“No começo foi difícil, com o tem-
po fomos produzindo melhor, au-
mentando a área, investindo em 
terras, máquinas e conseguimos 
uma boa evolução”.
Com uma área de 1.700 hectares 
destinados a cultura da soja e pou-
co mais de 300 de milho, o agricul-
tor adere o crescimento na cultura 
a bons negócios realizados no mu-
nicípio. Cerca de 1200 hectares 
já estavam colhidos no final de 
março e com boa produtivida-
de.

trabalho, temos a garantia de 
ter pasto pelo período de dois 
anos. Levando em considera-
ção a proteção da terra contra 
a água, o sol, o vento e propi-
ciando a adubação orgânica”, 
disseram os irmãos.
Na safra 14/15, os agricultores 
tem presenciado áreas com 
média de 65, 69 e 73 sacas de 
soja por hectare colhido na 
área de integração, além de 
conseguir manter uma média 
de sete cabeças de gado por 
hectare durante toda a chuva-

Integração é saída para aumentar a produtividade

Corsino Zemolin em área já colhida na safra 14/15

rada.
A integração lavoura/pecuária 
garante aos irmãos segurança 
de recursos para imprevistos, 
permitindo ter as atividades 
agrícola e pecuária de forma 
programada, onde uma ativi-
dade beneficia a outra e ambas 
beneficiam o proprietário, o 
solo e o meio ambiente.

Material disponível no site ofi-
cial da prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Irmãos Luiz e Severino em área de 230 hectares de Mombaça onde se-
rão colocadas 1500 cabeças de gado. Na imagem, capim com 35 dias 
de plantado.
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ASSESSORIA

O primeiro trimestre de 2015 
foi de grande movimentação 
na secretaria de Infrestrutu-
ra de Gaúcha do Norte. Basta 
apenas a chuva dar trégua que 
patrolas e caminhões estão nas 
estradas executando trabalhos 
de recuperação das vias.
Com a incidência de chuvas e  
grande movimentação de car-
gas pesadas com o escoamento 
da safra 14/15, não há estrada 
não pavimentada que perma-
neça em boas condições, por 
isso todos os principais trajetos 
ao município tem sido recupe-
rados constantemente.
Entre as prioridades da secre-
taria está: manter transitável 
o percurso das 16 linhas do 
transporte escolar e principais 
acessos ao município, dando a 
assistência necessária para que 
não haja a formação de atolei-
ros e impedir que grandes bu-
racos se formem nas estradas. 
A secretaria tem atendido os 
mais de mil quilômetros de 
estradas não pavimentadas do 

INFRESTRUTURA

Secretaria recupera principais acessos de Gaúcha do Norte
município, porém o usuário de 
estradas de chão é conhecedor 
da realidade das vias em perío-
do chuvoso.

Recuperação acessos 
às fazendas Flor de Liz 
e Três Coqueiros

No dia 15 de jeaneiro, a secre-
taria municipal de Infraestru-
tura de Gaúcha do Norte re-

Prioridade é manter transitável os percursos das 16 linhas de transporte escolar

cuperou as estradas de acesso 
a muitas propriedades rurais, 
sentido às fazendas Flor de Liz 
e Três Coqueiros.
Cerca de 80 quilômetros de 
estradas, incluindo estrada 
principal e estradas vicinais, 
receberam trabalhos de  patro-
lamento, tapa buraco e casca-
lhamento dos pontos críticos.

Acesso à Canarana e 

Assentamento Pontal 
do Piranha

Na última semana de feverei-
ro, as equipes realizaram tra-
balhos de patrolamento com 
tapa buraco e cascalhamento 
dos pontos críticos da estrada 
de acesso ao município de Ca-
narana onde cerca de 55 qui-
lômetros foram recuperados, 
saindo de Gaúcha do Norte até 

o ponto conhecido como Estre-
la do Norte.
A estrada vicinal à MT-129 que 
dá acesso ao Assentamento 
Pontal do Piranha também 
recebeu os maquinários. Nes-
se acesso foram  recuperados 
aproximadamente 65 quilôme-
tros, incluindo trabalhos tradi-
cionais e confecção de siste-
mas de evasão de água.

Linhas Zemolin e Loss

Nos últimos dias de fevereiro 
de 2015, cerca de 20 quilô-
metros da linha Loss (Rodinha 
d’Água) receberam os traba-
lhos de patrolamento com tapa 
buraco e cascalhamento dos 
pontos críticos.
Já nos dias 02 e 03 de março, 
foi a vez dos alunos e produ-

tores da linha Zemolin serem 
beneficiados, onde cerca de 25 
quilômetros também foram re-
cuperados.

Acesso a comunidade 
Madre Paulina

A estrada de acesso às fazendas 
Botuverá, Araguari, São João e 
toda aquela região, também 

Acesso às fazendas Flor de liz e Três Coqueiros Acesso ao Pontal do Piranha

receberam os trabalhos de pa-
trolamento, já na estrada da 
fazenda Barraca passando pela 
fazenda Entre Rios e com aces-
so as demais fazendas como 
Nossa Senhora Aparecida, 4 A, 
Dedé, Vó Juvita, entre outras, a 
implantação de quebra molas 
e sistemas para evasão de água 

que se acumula na estrada fo-
ram realizados, além de levan-
tamento de alguns trechos, pa-
trolamento e cascalhamento. 
Trabalhos da região somaram 
um total de 160 quilômetros.

Outros trabalhos

Trechos das vias de acesso aos 

Linhas Zemolin e Loss e acessos a comunidade Madre Paulinha também são recuperados

municípios de Canarana, Para-
natinga e Sorriso receberam 
constantemente as máquinas 
para recuperação das vias.
No final do mês de março, os 
acessos da comunidade Nova 
Aliança até as propriedades 
rurais, fazenda Jandaia e Relu 
também foram recuperados.

Acesso a propriedades rurais de Gaúcha do Norte
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Gaúcha do Norte recebe 9ª Copa Empresarial de Futsal
Categorias juvenil, feminino e masculino participam da competição. Ao todo foram 21 equipes

ASSESORIA

A primeira competição de espor-
te de 2015 em Gaúcha do Norte 
foi iniciada no $nal de semana, 
dia 28 de fevereiro e 1° de março, 
com a abertura e primeira rodada 

ESPORTE

da 9ª Copa Empresarial de Futsal, 
realizada no ginásio de esportes 
Enory Alves Garcia.
A abertura contou com a pre-
sença das autoridades locais e 
apresentação das 21 equipes 
participantes em quadra, para 

Trinta e cinco educado-
res participam de atri-
buição de aulas

ASSESSORIA

Antes mesmo de iniciar as au-
las, no dia 23 de janeiro a rede 
de ensino municipal de Gaú-
cha do Norte já estava envolvi-
da com o processo de atribui-
ção de aulas de três unidades 
escolares, sendo, escola Bem 
Me Quer, creche Cantinho do 
Amor e APAE.
No período matutino, estive-
ram em sala os educadores 
efetivos e contratados, já no 
período vespertino os técnicos 
e apoio administrativo para a 
definição dos professores das 
turmas. A atribuição foi acom-
panhada pelo então secretário 
de educação em atividade, Elço 
Domingos Alves e a equipe da 
secretaria.
O procedimento foi realizado 

conforme a normativa de 2015 
onde consta a sequência que 
deve ser seguida para escolha 
de sala por professor.  Assim, a 
atribuição foi iniciada com os 
professores efetivos, efetivos 
magistério, efetivos diária, efe-
tivos probatório, processo sele-
tivo e em último por contagem 
de pontos onde critérios como 
assiduidade, tempo de serviço, 
especialização, cursos, entre 
outros, são analisados.
Os cerca de 32 professores que 
atribuíram aulas, iniciaram os 
trabalhos internos na segunda-
-feira (26.01), e receberam os 
alunos no primeiro dia letivo 
no dia 9 de fevereiro.
Confira toda material deste bo-
letim em nosso site, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

EDUCAÇÃO

Aula de três unidades escolares foram atri-
buídas, escola Bem Me Quer, creche Canti-
nho do Amor e APAE

Secretaria de educação visita escolas 
indígenas de Gaúcha do Norte
Desde o início do ano letivo no 
município de Gaúcha do Norte, a 
secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer têm realizado tra-
balhos pertinentes a iniciação de 
aulas junto as escolas indígenas.
Com atendimentos destinados 
a cerca de 200 alunos indígenas 
distribuídos em seis pontos entre 
escolas e salas anexas, na quarta-
-feira (25.02) foi a vez da Escola 
Indígena Municipal Ulupuwene 
e a sala anexa no ponto de apoio 
Batovi receberem a visita, nestes 
locais a educação atende um total 
de 68 alunos.
No encontro, ambos pro$ssionais 
que atuavam na pasta e eram 
responsáveis pelo trabalho, o 
secretário de educação, Elço Do-
mingos Alves e coordenadora da 
educação indígena Cátia Letícia 
Trevisan estiveram reunidos com a 
comunidade e pro$ssionais locais 
da educação, onde foram realiza-
dos trabalhos como atribuição de 
aulas, atendimento aos pro$ssio-
nais, implantação do livro ponto, 
entrega de material pedagógico e 
merenda escolar.

“A secretaria desenvolve esse tra-
balho com o objetivo de direcionar 
os trabalhos da educação indígena 
durante o ano letivo, assim como 
conhecer a clientela, formulando a 
quantidade de classes e realizando 
o fechamento de quadro de fun-
cionários”, disse o secretário.
O professor e representante es-
colar local, Hukai Waurá, recebeu 
informações, tirou suas dúvidas 
quanto a gestão dos trabalhos 

EDUCAÇÃO

e avaliou a visita como positiva. 
“Hoje nossa comunidade mos-
trou as necessidades da educação 
e do que precisamos para nossos 
alunos serem bem atendidos”, a$r-
mou.
Sobre uma breve avaliação da edu-
cação na comunidade, o pro$ssio-
nal ressaltou, “nossos alunos tem 
desenvolvido bastante, muitos já 
sabem ler e escrever seu próprio 
nome”.

Comunidade indígena reunida para debater sobre a educação

execução do hino nacional e ju-
ramento dos atletas. Em suas fa-
las, as autoridades mencionaram 
a importância de pontos como 
companheirismo, respeito, dispu-
ta e jogo limpo durante todos os 
jogos da competição.

Após o cerimonial de abertura, 
na noite de sábado (28/02) as 
equipes femininas Suave malícia 
e Clube Ues entraram em quadra 
e mostraram que sabem jogar. 
Logo em seguida, o público pres-
tigiou outros dois jogos masculi-
nos (adulto), com disputas entre 
Plantagro X VLA e Gaumat/Loja 
Célia X Escritório Imobiliário.
No domingo os jogos iniciaram 
as 15h30 e outras 14 equipes dis-
putaram a primeira rodada, com 
belíssimos toques, passes de bola 
e gols.
Até o $nal desta edição, haviam 
sido $sputadas as cinco primeiras 
rodadas, com os últimos jogos no 
domingo dia 29 de março e a clas-
si$cação válida para as quartas de 
$nal era a seguinte:

Categoria Principal
Chave “A”
1° colocado: Flavia Modas
2° colocado: VLA
3° colocado: Case II

21 equipes participantes entraram em quadra na abertura solene da competição

4° colocado: Plantagro

Categoria Principal
Chave “B”
1° colocado: Gaumat/Loja Célia
2° colocado: Esc. Imobiliário
3° colocado: Panif. Big Pão
4° colocado: Panela de Barro

Copa Empresarial

A Copa Empresarial de Futsal é 
uma realização da Prefeitura Mu-
nicipal, secretaria de Educação, 
departamento de Esporte e Lazer.
Participam da Copa Empresarial 5 
equipes juvenil, 4 equipes femini-
no e 12 equipes categoria princi-
pal (masculino adulto) divididas 
entre chaves A e B. Os jogos são 
realizados todos os $nais de se-
mana.
Os últimos cinco jogos das $nais 
da competição acontecem no sá-
bado dia 25 de abril a partir das 
16h40. Toda comunidade está 
convidada a prestigiar.
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Na tarde de domingo (15.02), o 
Centro da Melhor Idade virou 
palco para a comemoração do 
carnaval dos vovôs e vovós de 
Gaúcha do Norte.
O momento pra lá de especial 
contou com decoração, vesti-
mentas e acessórios carnava-
lescos, já as danças garantiram 
a alegria e a distração do grupo.
Avaliados pela animação, Rei e 
Rainha do carnaval foram es-

Vovôs e vovós de Gaúcha 
do Norte comemoram o 
carnaval

No domingo (22.02), os vovôs 
e vovós de Gaúcha do Norte 
presenciaram o marco inicial 
das atividades promovidas pela 
Associação dos Aposentados e 
Pensionistas, com o primeiro e 
tradicional almoço no Centro da 
Melhor Idade.
A movimentação começou logo 
pela manhã com a agradável 
roda de chimarrão, jogo de car-
tas e bolãozinho das mulheres, 
e para os homens o tradicional 
jogo de bocha.
Como de costume e sempre 
com a mesma dedicação, os vo-
luntários se &zeram presentes 
e desenvolveram as atividades 
pertinentes ao preparo do al-
moço e a aferição da pressão 
arterial.
Durante o encontro todos os 
presentes foram presenteados 
com os belos guarda-chuvas 
que &zeram parte da belíssima 
e inovadora comemoração dos 
19 anos de Gaúcha do Norte, 
cerca de 100 unidades foram 

Almoço dos vovôs marca o início 
das atividades da Associação

COMEMORAÇÃO

colhidos e coroados durante a 
comemoração. Após escolha, 
todos desfrutaram de um deli-
cioso lanche.
O carnaval é um evento tradi-
cional no calendário das ati-
vidades do grupo, sendo uma 
realização da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas 
juntamente com a secretaria de 
Assistência Social de Gaúcha do 
Norte.

entregues aos vovôs.
Após o almoço, a tarde seguiu 
animada com muita dança, con-
versa e interação.

Confira o calendário de ati-
vidades de abril a julho de 
2015.

*Almoço

19/04
24/05
14/06
12/07

*DIA DO ENCONTRO SEX-
TA-FEIRA ALTERNADAS - 
as 14h

13/03 
27/03 
10/04
24/04
08/05
22/05
05/06
19/06

Participantes posando para foto

Vovôs e vovós presentes, foram presenteados 
com guarda-chuvasDecoração, vestimentas à caráter, danças e lanche 

&zeram parte do momento
03/07
17/07
31/07
 
*Baile as sextas alternadas 
- as 14h

17/04
15/05
29/05
12/06
26/06
10/07
24/07

Confira o horário das ativi-
dades físicas:

*Caminhada
Segunda-feira - 06h com 
café da manhã

*Hidro e Natação
Terças e quintas às 15h

*Caminhada 
Quarta-feira as 06 horas

Mulheres comemoram seu dia
DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Na tarde de quinta-feira (05/03), o 
Centro da Melhor Idade de Gaúcha 
do Norte virou palco para a co-
memoração do Dia Internacional 
da Mulher, vivenciado no dia 8 de 
março, em evento realizado pela 
Prefeitura através da secretaria de 
Assistência Social.
Com um público de 152 mulheres, 
o evento contou com a presença 
das pro&ssionais do Senac de Pri-
mavera do Leste em uma conversa 
pra lá de especial ministrada pela 

APRENDIZADO

Gaúcha recebe curso de 
auxiliar administrativo
Na noite de segunda-feira 
(09/03), 31 alunos participaram 
da primeira aula do curso de 
auxiliar administrativo do Senai 
(Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial), no município de 
Gaúcha do Norte.
Para a instrutora do curso, Lenice 
Araújo, os alunos que &nalizarem 
o curso saem aptos a desenvol-
ver as tarefas e rotinas admi-
nistrativas da unidade, como 
recepção dos usuários, preenchi-
mento de &chas e prontuários, 
organização do atendimento, 
organização e manutenção do 
arquivo, escritório, atendimen-
tos e contatos telefônicos, agen-
damento das atividades internas 
e externas, digitação de relató-
rios, formulários, além de noções 
para auxiliar no controle e ges-
tão dos recursos &nanceiros.
Para o aluno Alex Sandro Cirilo 
da Silva de 23 anos, a decisão 
por fazer o curso foi tomada de 
última hora pois não sabia que o 

curso seria realizado no municí-
pio. “A área administrativa é uma 
forma boa de começar na em-
presa, e com o curso, as chances 
do currículo ser selecionado e 
conseguir uma vaga no mercado 
de trabalho, aumentam”, disse o 
aluno que tem em seu currículo 
o curso de aplicação de agrotó-
xico.
A classe feminina se destaca pela 
quantidade de mulheres partici-
pantes do curso, como é o caso 
da monitora infantil Ivanilda 
Aparecida Boroski de 42 anos, 
“essa é a chance que eu tive de 
me aperfeiçoar e pretende che-
gar até o &nal”, apontou.
O curso de auxiliar administra-
tivo conta com a parceria da 
secretaria de Assistência Social 
através do CRAS Casa das Famí-
lias, é realizado em período no-
turno na escola municipal Bem 
Me Quer, tem carga horária de 
160 horas e previsão de término 
no dia 06 de maio.

enfermeira Marcia Zafalon. Sorteio 
de brindes e coquetel também &-
zeram parte da comemoração.
Com o tema ‘Uma Mulher Quase 
Perfeita’, a conversa rendeu intera-
ção, motivação e desa&os. “A con-
versa veio com uma abordagem 
propositalmente para a mulher se 
sentir mais valorizada, decidida e 
amada. Como a mulher tem sido 
bastante exigida mundialmente 
em relação a suas competências 
e aspectos físicos, psicológico e 

governamentais sejam eles dentro 
ou fora de casa, o nosso foco era 
chegar ao valor próprio de cada 
uma levantando assim a autoesti-
ma perante os desa&os impostos 
pelo dia a dia”, relatou Márcia.
Neusa B. Schumann participou do 
evento pela primeira vez e avaliou 
como positivo, “é importante essa 
participação da mulher, conhecer 
coisas novas e interagir com o gru-
po”.
Segundo a assistente social Joceli 
Friedrich, a valorização da mulher 
foi o ponto frisado na comemora-
ção devido a grande quantidade 
de funções acumuladas e exerci-
das pelo papel feminino. “Com o 
grande leque de ações executadas 
hoje pela mulher, como trabalhar 
fora, cuidar da casa, dos &lhos, e 
além de tudo isso ser MULHER, 
optamos por trazer esse bate papo 
para resgatar a autoestima desse 
público. E presenteá-las como for-
ma de homenagear as mulheres 
do município, e oferecer um co-
quetel como maneira de confrater-
nizar essa data”, disse Joceli.
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Há pouco mais de um ano, 40 famí-
lias contempladas pelo Programa 
Minha Casa Minha Vida no municí-
pio de Gaúcha do Norte enfrentam 
di#culdades de moradia, e necessi-
dades básicas de conforto e segu-
rança não tem sido atendidas.
Contempladas pelo programa do 
governo federal ainda em 2013, a 
promessa da construção da casa 
própria não foi cumprida e desde 
janeiro de 2014 a maioria dessas fa-
mílias vive em condições precárias 
e revoltantes.
A maioria das 28 famílias que foram 
bene#ciadas com um terreno na 
quadra 73 (localizada logo acima 
do cemitério municipal e cedida ao 

Obras de 40 casas do programa estão atrasadas
MINHA CASA MINHA VIDA

programa pela prefeitura munici-
pal), moram de aluguel, já as outras 
12 tiveram que desmanchar grande 
parte da casa ondem viviam para 
que uma nova fosse construída.
O prazo de entrega das casas era ju-
nho de 2014, estamos em fevereiro 
de 2015 e as construções estão pela 
metade ou nem isso, tudo porque 
falta material como areia, cimen-
to, madeira e outros mais para dar 
continuidade nas construções. O 
empreiteiro responsável pela obra, 
Nilson Casarin,  não recebe o ma-
terial da construtora, que por sua 
vez não recebe os valores orçados 
do agente #nanciador da obra que 
é a Família Paulista que relata que 

não recebe os repasses do governo 
federal.
A bene#ciada Maria Eremita da Sil-
va mora com a #lha de 13 anos em 
uma casa com dois cômodos, pois 
precisou desmanchar o restante 
para que a nova residência fosse 
construída. “Para desmanchar parte 
da minha casa tive o prazo de três 
dias, e já faz um ano que #zeram 
apenas o alicerce na nova casa. Ti-
nha expectativa e grande esperan-
ça de ver a minha casa pronta com 
acomodações necessárias para vi-
vermos bem, mas a atual situação 
tem nos desestimulado”, disse.  
O bene#ciado Jair Vicentini e a es-
posa Ercilia também precisaram 
desmanchar parte da casa onde 
moram e compartilharam a frus-
tração que vivem há um ano. “Nós 
tínhamos a esperança de ter a casa 
#nalizada ainda na metade do ano 
de 2014 e nunca pensávamos em 
passar por uma situação dessas. 
Precisamos desmanchar parte da 
casa e de lá para cá enfrentamos 
grandes di#culdades como alaga-
mento. Moramos em dois cômo-
dos, e a esperança que temos de 
ver nossa casa pronta, é pouca”.
A indignação pode ser percebida 
no rosto de cada bene#ciário, para 
a contemplada Maria Hilda as di#-

A secretaria de Assistência So-
cial de Gaúcha do Norte desen-
volve anualmente um calen-
dário com diversas atividades 
físicas para o grupo da Melhor 
Idade, atendendo o público 
sempre com muita qualidade.

Em 2015 as atividades inicia-
ram no começo do mês de mar-
ço. Para o ano, os vovôs e vovós 
tem atividades todos os dias 
da semana, com caminhada e 
café da manhã nas segundas, 
hidroginástica as terças e quin-

tas, caminhada matutina nas 
quartas e atividades diversas 
nas tardes de sexta. Nas ativi-
dades físicas, o grupo é sempre 
acompanhado e orientado pelo 
profissional de educação física 
Jaisson dos Anjos Ramos.
Levando em consideração de 
que viver bem é o que a maioria 
das pessoas deseja, principal-
mente depois de atingir certa 
idade, “a secretaria proporcio-
na um espaço para desenvolver 
atividades físicas com pessoas 
da terceira idade, proporcio-
nando um momento para cui-
dar da saúde e melhorar sua 
qualidade de vida, tendo como 
benefícios maior resistência 
corporal, flexibilidade, força 
muscular, equilibro e melhorias 
nas realizações das atividades 
práticas do dia-a-dia”, relatou 
a assistente social, Joceli Frie-
drich.
“Mas o objetivo principal e re-

Secretaria desenvolve ações junto a Melhor Idade

Vovós em atividade física nas manhãs de quarta

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Caminhada, café da manhã e hidroginástica estão entre as atividades promovidas

Grupo participa de atividade de hidroginástica

levante é que o idoso cultiva 
um círculo social de amizade, 
frequentando a academia, hi-
droginástica e a caminhada, fa-
zendo exercícios ao ar livre ou 

nos grupos de atividades que 
a Secretaria oferece mantendo 
contato com outras pessoas 
que também praticam as ativi-
dades”, finalizou Joceli.

culdades enfrentadas há um ano 
tem sido as mesmas. “No início pen-
sei que fosse uma benção ganhar 
uma casa do programa e que era 
tudo mil maravilhas, mas depois 
que foi derrubada metade da mi-
nha casa a experiência tem sido 
terrível, tenho um #lho que saiu 
de casa e está pagando aluguel, 
e mesmo assim moramos em 4 
pessoas em uma casa com qua-
tros cômodos apertados. Quando 
chove a água entra pra dentro de 
casa, é caramujo e lama entrando. 
A cerâmica está caindo, as madei-
ras estão podre. De manhã quan-
do a gente acorda, precisa olhar 
pro chão pra ver se pode pisar. 
Não está sendo fácil, é um sufoco, 
não temos segurança nenhuma. 

Eu vivo nessa situação, mas olho 
ao meu lado e vejo que os outros 
bene#ciados também passam 
pela mesma di#culdade”, relatou.
A situação está virando uma bola 
de neve e deixa 40 famílias à mer-
cê da fragilidade e insegurança.
O departamento de habitação da 
prefeitura de Gaúcha do Norte 
está acompanhando toda a situ-
ação e diariamente tem cobra-
do tanto a construtora quanto o 
agente #nanciador. “Temos co-
brado insistentemente o avanço 
dessa obra, as promessas de che-
gada de material são sempre as 
mesmas e o cumprimento delas 
nenhum”, disse a gerente de ha-
bitação, Mariluci Gonçalves Cons-
tante.
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Por Cely Trevisan

Na noite de sexta-feira (27/02), 
os produtores de Gaúcha do 
Norte estiveram reunidos em 
um importante momento para 
a economia de grãos do muni-
cípio, a inauguração das novas 
instalações da empresa Fiagril 
Ltda.
Com localização no KM 5 da 
MT-129, saída para Paranatinga, 
e capacidade de armazenagem 
que chega a 1 milhão de sacas, 
a empresa passa a atender a 
crescente demanda do municí-
pio com uma unidade moderna, 
com espaço adequado para de-
senvolver um bom trabalho.
A inauguração contou com a 
presença do presidente do Con-
selho Administrativo da empre-
sa Marino José Franz, seu Presi-
dente Executivo Jaime Bins'eld 
e demais integrantes da Direto-
ria, assim como do prefeito de 

Classe produtora prestigiou o evento realizado em novo espaço, localizado no KM 5 da MT-129

Fiagril Ltda inaugura novas instalações 
no município de Gaúcha do Norte

INVESTIMENTO

Gaúcha do Norte Nilson F. Alés-
sio e demais autoridades.
Sobre o investimento e o traba-
lho da empresa no município, 
Marino Franz apontou, “estamos 
honrando um compromisso as-
sumido há algum tempo com o 
prefeito e o que a Fiagril prome-
te é trabalho, muita superação, 
para poder ser merecedor da 
con'ança do produtor e para 
isso, precisamos fazer a diferen-
ça no dia a dia. São nas peque-
nas coisas como pontualidade 
na entrega dos produtos, da 
assistência técnica, no recebi-
mento, sempre procurar o me-
lhor negócio no mercado, esse 
é nosso grande desa'o e nossa 
motivação. A Fiagril Ltda tem 
uma presença muito forte com a 
sociedade e aqui em Gaúcha do 
Norte não será diferente”.
 “Quem trabalha com a agricul-
tura sabe que existem anos bons 
e anos ruins devido a quesitos 

que não controlamos como o 
tempo, o preço, mas o impor-
tante é a honestidade e a trans-
parência. A essência da Fiagril é 
estar presente no dia a dia no 
campo, vender produtos e servi-
ços de qualidade, com seriedade 
e poder construir relações co-
merciais a longo prazo”, 'nalizou 

Depois de asfaltadas, vias recebem 
implantação de meio-fio

ASSESSORIA

A secretaria de 
I n f r a e s t r u t u -
ra através do 
d e p a r t a m e n -
to de Obras 
de Gaúcha do 
Norte iniciou, 
no começo do 
mês de março, 
a implantação 
de meio-fio nas 
ruas pertencen-
tes aos setores 
6, 7 e 8, as quais 
receberam os 
trabalhos de 
p a v i m e n t a ç ã o 
asfáltica no final 
de 2014.
Com auxílio de 
uma máquina 
de construção 
de meio-fio, 
inicialmente os 
trabalhos serão 

realizados nas ruas Santo An-
tônio, Cáceres, Avenida Brasil 
e as seis ruas paralelas (Porto 
Alegre, Brasília, Mato Gros-
so, Paraná, Santa Catarina e 
Bahia), na rotatória localizada 
nas proximidades da Câmara 
Municipal e o lado residencial 
da Avenida Goiás.
Segundo o responsável pelos 
trabalhos, Idelvan Cunha da 
Cruz, a mão-de-obra é facili-
tada com a máquina que faz 
uma média de 600 metros de 
meio-fio por dia com estrutura 
de 15 centímetros de altura e 
base e 10 centímetros de su-
perfície.
Em vários trechos, já pode se 
ver a obra de meio-fio conclu-
ída. A ação vem como comple-
mento e finalização do asfalto 
e visa proporcionar maior se-
gurança e conforto aos pedes-
tres que transitam pelo local. 
Matéria disponível no site 
www.gauchadonorte.mt.gov.
br.

Unidade da Fiagril de Gaúcha do Norte

o presidente agradecendo a pre-
sença de todos na inauguração.
O prefeito Nilson falou sobre a 
importância e a alegria de re-
ceber um investimento desse 
porte no município. “Ficamos 
felizes de presenciar os investi-
mentos de grandes e renoma-
das empresas como a Fiagril, 

sabendo da importância que 
é para o homem do campo ser 
bem atendido. O município 
está crescendo, a agricultura 
vem evoluindo, as terras agri-
cultáveis aumentando a cada 
nova safra e consequentemen-
te nossa demanda subindo. 
Agradecemos a toda diretoria 
e ao Marino por cumprir com a 
palavra de algum tempo atrás, 
toda sociedade os recebemos 
de braços abertos ”, disse.
 
Sobre a Fiagril
Focada no fornecimento de fer-
tilizantes, defensivos e serviços 
para o setor agrícola e também 
na originação de grãos, produ-
ção e comércio de sementes e 
fabricação de biodiesel, a Fia-
gril Ltda é uma empresa sedia-
da em Lucas do Rio Verde/MT, 
e também está presente nos 
estados de Tocantins, Minas 
Gerais, Pará e Amapá.

MAIS OBRAS
Sondagem de terreno é 
realizada nos espaços das 
futuras obras da Rodoviária 
e Centro de Eventos

A Prefeitura de Gaúcha do Norte 
através da empresa Geo;ora de 
Cuiabá iniciou na segunda-feira 
(16.03), o trabalho de sondagem 
de duas futuras obras municipais 
como é o caso da Rodoviária Mu-
nicipal e do Centro de Eventos.
A sondagem é um processo de 
investigação do subsolo onde 
são perfurados pouco mais de 10 
metros, sendo uma necessidade 
inicial para constatar a resistência 
do solo para a elaboração do pro-
jeto de construção, uma vez que 
é uma exigência da Caixa Econô-
mica Federal para liberação do 
recurso para construção da obra.
A rodoviária será construída na 

mesma quadra onde se localiza 
o campo municipal, tem valor de 
repasse de R$ 292.500,00 do par-
lamentar Blairo Maggi, obra deve 
contar com contrapartida acima 
de 100 mil reais da prefeitura e 
vem para atender a necessidade 
do município.
Já o Centro de Eventos será 
construído no espaço conheci-
do como Rodinha d’Água, com 
cerca de 260 metros quadra-
dos, tem valor de repasse de R$ 
292.500,00 do parlamentar Julio 
Campos com contrapartida de R$ 
12.187,50 da prefeitura, resultan-
do em um total de R$ 304.687,50 
investidos.

Valores investidos no município superam 
R$ 700 mil e vem de emendas parlamen-
tares e contrapartida do município


