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Executivo de Frente

OPORTUNIDADE

Conselho Tutelar 
está com 
inscrições abertas
As inscrições para o cargo de 
conselheiro estão sendo reali-
zadas na sala anexa à Secretaria 
de Assitência Social, na Avenida 
Brasil em frente o Banco do Bra-
sil até o dia 12 de junho. Pág. 10

SAÚDE

PSF de Nova 
Aliança passa por 
reforma 
Unidade passa por reestrutura-
ção geral que deve estar finali-
zada em até 30 dias.
Obra é realizada através de re-
curso próprio.
Veja mais na página 02.

Educação promove festas juninas
Durante o mês de junho, as escolas municipais de Gaúcha do Norte 
promovem a comemoração junina. A Escola Xingu (localizada na co-
munidade Nova Aliança) promove o arraiá no dia 06, a partir das 19 
horas no salão paroquial da comunidade. Já no dia 13 a festança é por 
conta da Escola-Bem-Quer, com início às 19 horas no salão paroquial 
da Igreja Católica. A animação das duas festas 4 ca por conta de Os Mi-
neiros. Não deixe de participar!

Gaúcha do Norte forma associação 
para manutenção de estradas
Associação foi formada após compromisso do governo do estado 
em ceder uma patrulha mecanizada usada, ao município. Maqui-
nários devem chegar em Gaúcha durante mês de junho e devem 
atender as saídas aos municípios de Canarana e Paranatinga. Pág 03

COMEMORAÇÃO 

Patrolamento foi realizado em cerca de 103 quilômetros e 
ponte da divisa entre os municípios foi recuperada. Pág. 08

Secretaria de 
Infraestrutura 

recupera MT-129

ESTRADAS

Secretaria realiza audiência pública para 
apresentação de plano de Educação
O Plano Municipal de Educação 
de Gaúcha do Norte foi apre-
sentado a toda sociedade no 
dia 09 de maio.
Público presente pôde contri-

buir com sugestões acrescenta-
das e alterações realizadas.
Veja mais sobre o encontro na 
página 07 desse boletim.

Obra de ampliação da creche 
municipal segue em ritmo acelerado

EDUCAÇÃO

Estrutura possui 139 metros quadrados e vai atender 3 turmas de 
crianças com 5 anos de idade. Obra deve ser finalizada no prazo de 
60 dias. Pág. 11

Paralisação do SUAS reúne 534 
assinaturas no município
Movimento nacional foi moti-
vado devido o não repasse de 
recursos do governo federal 
par a manutenção da Política 
de Assistência Social, responsá-

vel por realizar ações voltadas 
a superação da pobreza, entre 
outros.
Veja mais na página 11 deste 
informativo.
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ASSESSORIA

Trabalhando em prol da limpeza 
urbana de Gaúcha do Norte, des-
de o "nal do mês de abril, a Pre-
feitura Municipal tem executado 
trabalhos pertinentes a limpeza 
de cerca de 234 terrenos vazios.
Os trabalhos estão sendo reali-
zados em terrenos localizados 

entre as ruas das extremidades, 
Cáceres e Iguaçú e São Paulo e 
Goiás.
Uma taxa igualitária está sendo 
cobrada pela limpeza dos mes-
mos, os proprietários de cada 
terreno pode retirar o boleto 
de cobrança nos Correios ou no 
departamento de Tributação lo-
calizado na Avenida Brasil logo 

Prefeitura realiza limpeza 
de terrenos vazios

CIDADE

Cerca de 234 terrenos devem receber trabalhos de limpeza
abaixo da Câmara de Vereadores.
Com a limpeza dos terrenos, 
mais do que agradar os olhos 
com ambientes limpos, a saúde 
da população também ganha, 
pois diminuem ambientes pro-
pícios à sobrevivência de insetos 
e répteis dentro da cidade, assim 
como demais perigos oriundos 
de terrenos infestados por capim. Taxa igualitária está sendo cobrada pela limpeza dos terrenos

CODEMA e SEMA realizam reunião 
em Gaúcha do Norte

Na tarde de quinta-feira (16.04), 
empresários, pro"ssionais que 
prestam serviços de consultoria, 
autoridades locais e demais mu-
nícipes de Gaúcha do Norte, par-
ticiparam da reunião informativa 
promovida pelo Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Social e Ambiental do 
Médio Araguaia (CODEMA) e pela 
Secretaria de Estado de Meio Am-
biente (SEMA), para tratar sobre o 
processo de Descentralização do 
Licenciamento Ambiental.
O encontro foi realizado no Centro 
da Melhor Idade e contou com a 
presença do presidente do CODE-
MA, Gilmar Reinoldo Wentz, do se-
cretário executivo, Leandro Teixeira, 
do corpo técnico formado por bió-
logo, advogado, engenheiro agrô-
nomo e civil, além de dois analistas 
ambientais da SEMA.
Durante a reunião, os pro"ssionais 
debateram sobre o papel do CODE-
MA, sendo a instituição que assume 
a descentralização de alguns servi-
ços de pequeno e médio impacto 
da Secretaria Estadual de Meio Am-
biente (SEMA).
Sabendo que o meio ambiente 
equilibrado é um direito de todos 
assegurado pela Constituição Fede-
ral, que se impõe ao Poder Público 
o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para a presente e futuras gerações e 
que, em especial, é dever dos muni-
cípios licenciar empreendimentos 
e atividades de impacto ambien-
tal tipicamente local (Resolução 
Conama nº 237/1997 e Lei Com-
plementar Federal n° 140/2011), o 

CODEMA surge para atuar através 
do processo de licenciamento dos 
empreendimentos e atividades uti-
lizadoras de recursos ambientais 
que possam causar efetiva ou po-
tencial poluição, com o objetivo de 
minimizar ou evitar que impactos 
ambientais negativos ocorram em 
seu âmbito de atuação.
Empreendimentos como lava ja-
tos, feira de pequenos produtores, 
padarias, fabricação de sorvetes, 
entre outros, devem se atentar 
quanto a necessidade de estar 
licenciado, seguindo as regras e 
adotando as medidas de contro-
le ambiental necessárias. Ficando 
por conta do empresário, a res-
ponsabilidade de contratação de 
um pro"ssional de consultoria 
habilitado, uma vez que este pro-
"ssional irá montar um processo 
e encaminhar à equipe técnica do 

CIDADE

CODEMA (sede em Água Boa), que 
por sua vez irá analisar e liberar ou 
não a licença devida para o empre-
endimento.
Quanto a "scalização, neste ano 
de 2015, os "scais já determina-
dos para Gaúcha do Norte, irão 
visitar os empreendimentos e as 
outras atividades que se utiliza de 
recursos ambientais, como forma 
informativa e instrutiva, para que 
as pessoas possam se adequar a 
essas licenças. Quem não se ade-
quar pode sofrer multa.
Durante a semana, além de Gaú-
cha do Norte, municípios como 
Cocalinho, Nova Nazaré, Ribeirão 
Cascalheira, Querência, Campiná-
polis e Nova Xavantina também re-
ceberam a reunião informativa.
Mais informações podem ser obti-
das no site do CODEMA, www.co-
demamt.com.br.

Informações podem ser obtidas no site, www.codemamt.com.br

Empreendimentos devem estar licenciados

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

A unidade básica de saúde da 
comunidade Nova Aliança, lo-
calizada há aproximadamente 
50 quilômetros de Gaúcha do 
Norte, passa por reforma.
Com estrutura física deteriora-
da devido o tempo de constru-
ção, a reforma tornou-se uma 
necessidade.
Incluídos nos trabalhos estão:  
construção de foça e garagem, 
troca de forro, telhado, piso, 
aberturas e ar condicionados, 
revisão elétrica e pintura geral 
da unidade.

SAÚDE

Estimativa é de que obra seja "nalizada no 
primeiro semestre de 2015

Para a administração, a obra na 
comunidade vêm para propor-
cionar o conforto adequado a 
seus usuários. “A necessidade 
de melhorias na área da saúde 
era visível, a comunidade tem 
sua demanda e nós como ges-
tores precisamos garantir um 
serviço de saúde de qualidade”, 
disse o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio.
A obra tem sido realizada com 
recurso próprio do município 
e deve ser finalizado ainda no 
primeiro semestre de 2015.
Confira mais fotos da obra no 
site da prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Posto de Saúde de Nova 
Aliança  passa por 
reforma

Obra é realizada com recurso próprio
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Gaúcha do Norte forma associação 
para manutenção de estradas

ASSESSORIA
Na noite de terça-feira (19.05), o 
Sindicato Rural de Gaúcha do Nor-
te recebeu produtores e interessa-
dos em contribuir com o processo 

de formação de uma associação 
para manutenção de estradas 
municipais.
Após compromisso do governo 
estadual em ceder uma patrulha 

Nos dias 07 e 08 de maio, uma 
caravana com representantes da 
classe produtora dos municípios 
de Gaúcha do Norte e Paranatin-
ga participaram do estradeiro re-
gional e percorreram pouco mais 
de 620 quilômetros de estradas 
não pavimentadas.
A expedição foi organizada pelo 
Sindicato Rural de Paranatinga 
com o objetivo de veri'car as 

condições das rodovias estaduais 
MT-130 e MT-020 e assim buscar 
apoio do governo do estado para 
a recuperação das mesmas.
O estradeiro saiu de Paranatinga 
pela MT-130 chegando em San-
tiago do Norte, com parada para 
almoço e bate papo na fazenda 
Jatobá, passando em seguida, 
pela comunidade Salto da Ale-
gria e chegando em Gaúcha do 

Gaúcha do Norte participa de estradeiro regional
ESTRADAS

Movimento percorreu pouco mais de 620 quilômetros de estradas não pavimentadas
Norte na noite do dia 07. Na ma-
nhã do dia seguinte, o movimen-
to seguiu com destino a Parana-
tinga pelas Mt’s 129 e 020 com 
encerramento na fazenda Vanes-
sa em território paranatinguense.
Os núcleos da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho de 
Mato Grosso (Aprosoja) foram  
parceiros do estradeiro. “Os es-
tradeiros municipais se tornaram 
uma grande ferramenta para 
identi'car os problemas que 
temos em diferentes as regiões 
do Estado”, diz Ricardo Tomczyk, 
presidente da associação que se 
fez presente no estradeiro.
No percurso, a caravana se depa-
rou com um caminhão tombado 
às margens da MT-130, compro-
vando a incidência de acidentes 
devido os inúmeros buracos for-
mados nas vias. E a formação de 
associações para a manutenção 
das estradas foi uma alternati-
va apontada pelo presidente da 
Aprosoja, sendo bastante debati-
da nos momentos de parada do 
movimento.

mecanizada 
à associação  
do municí-
pio, o pú-
blico esteve 
reunido para 
debater so-
bre o assun-
to. Em com-
promisso, a 
patrulha é 
formada por 
10 máqui-
nas, sendo 
cinco cami-
nhões ca-
çamba, duas 
p a t r o l a s , 
uma PC, um 
c a m i n h ã o 

prancha e uma melosa.
O maquinário deve 'car respon-
sável pela manutenção da MT-
129 de Gaúcha à serra do Carajás 
(sentido Paranatinga) onde há o 

CONQUISTA 

Patrulha mecanizada usada, deve atender saídas para os 
municípios de Canarana e Paranatinga

encontro com a MT-020, e pelo 
trecho de Gaúcha até a locali-
dade conhecida popularmente 
como Dona Zélia, estrada de sen-
tido ao município de Canarana. 
Totalizando cerca de 200 quilô-
metros de estradas.
Com casa lotada, os parâmetros 
de modelo e organização de as-
sociação foram relatados pelo 
contador Célio do município de 
Primavera do Leste que possui 
em seu currículo, 11 anos dedica-
dos a associações mato-grossen-
ses e que deve auxiliar no proces-
so que se inicia no município de 
Gaúcha.
Mediante formação de associa-
ção, o governo deve destinar o 
maquinário usado, ao município 
com contrapartida de uma quan-
tidade especí'ca de óleo diesel e 
outra para manutenção. Primei-
ramente, a mão-de-obra deve ser 
custeada pela associação. Esta 
que também pode buscar, em 
parceria com o governo, a pavi-
mentação asfáltica da MT-129.
Para o prefeito Nilson F. Aléssio, 
que esteve presente no evento, 
a associação deve dar um novo 
rumo a Gaúcha do Norte. “Dentre 
várias conquistas do município, 
esta acaba sendo a principal e 
que deve trazer grandes benefí-

cios a toda população. Compra-
mos a ideia e acredito que iremos 
progredir bastante”, disse.
A comissão composta por 13 
membros foi formada e deve de-
bater sobre métodos de arreca-
dação para desenvolvimento dos 
trabalhos. 
Maquinário deve chegar ao mu-
nicípio no mês de junho.

Presidente: Luiz Vitória da Silva
Vice-presidente: Valmir Luiz Wes-
sner
1° Secretário:  Vilmar Antonio Pa-
ese
2° Secretário:  Cesar Icarus Ziech
1° Tesoureiro: Vandré Furlan
2° Tesoureiro: Romualdo Dearo 
da Silva

Conselheiros

Ari do Prado
Ari Baltazar Langer
Marcio Brawn
Elton Hamer
José Sambati

Conselho Fiscal

Carlos Alberto Polato
Odil Pereira Campos Filho
Vilymar Bissoni

O movimento também contou 
com a participação de repre-
sentantes dos sindicatos rurais 
de ambos os municípios, assim 
como autoridades locais. “As ro-
dovias percorridas são importan-
tes vias para o escoamento da 
safra, prejudicando o transporte 
em período chuvoso”, disse o pre-
feito de Gaúcha do Norte, Nilson 
Francisco Aléssio.
Tomczyk ressalta que é preciso 

a união de forças para que se-
jam levantados os problemas e 
cobradas providências. “Conhe-
cemos as di'culdades, mas com 
ações proativas, envolvendo co-
munidade local e os prefeitos – 
que agora contam com as verbas 
do Fethab –, faremos a promo-
ção destes encontros para que as 
ações efetivas sejam realizadas 
rapidamente”, a'rma o presiden-
te da Aprosoja.

Estradeiro na saída de Paranatinga pela MT-130

Prefeito Nilson F. Aléssio e participantes do estradeiro reunidos na fa-
zenda Jatobá
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Representantes durante audiência pública em Brasília. Presença do  
Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga (lado esquerdo da ima-
gem).

ADMINISTRAÇÃO

O Ministro de Minas e Energia 
Eduardo Braga autorizou na 
quarta-feira, 08.04, a instala-
ção de uma usina termelétrica 
no Norte Araguaia. A decisão 
foi tomada durante audiência 
em Brasília, com a presença 
dos senadores Blairo Maggi e 
Wellington Fagundes, o depu-
tado Baiano Filho, o secretário 
de Desenvolvimento Regional 
Eduardo Moura e 18 prefeitos 
do Araguaia, entre eles o pre-
feito de Gaúcha do Norte, Nil-
son F. Aléssio.
Em médio prazo, a unidade ga-
rantirá o reforço na oferta de 
energia, equilibrando o sistema 
e amenizando as recorrentes 
interrupções no fornecimento 
elétrico. O aval é resultado de 
uma série de debates travados 
nos últimos meses entre a clas-
se política e produtores que 
cobram melhorias no abaste-
cimento, e representantes da 
Energisa e Eletronorte.  
O próximo passo será a defini-
ção dos critérios para abertura 
de leilão à iniciativa privada. 
Mesmo com a injeção de ca-

pital privado, a térmica levará 
ainda cerca de um ano e meio 
para entrar em funcionamento. 
A expectativa é pela geração 
de aproximadamente 20 mega-
watts, suficiente para garantir 
a estabilidade do sistema. Téc-
nicos da Energisa alertam que 
o equilíbrio será temporário, 
uma vez que estará diretamen-
te relacionado a ampliação do 
consumo na região, que tem no 
crescimento do agronegócio 

Ministro autoriza construção de Usina Termelétrica no Araguaia

ASSESSORIA
Cely Trevisan

Na tarde de terça-feira (07/04), 
o prefeito de Gaúcha do Norte 
Nilson F. Aléssio, participou de 
uma audiência com o Minis-
tro das Comunicações Ricardo 
Berzoini para tratar sobre me-
didas de expansão e melhoria 
na qualidade dos serviços de 
telefonia e internet prestados 
na região do Araguaia.
O encontro foi realizado em 
Brasília e contou com a presen-
ça dos senadores Blairo Maggi 
e Wellington Fagundes, do de-
putado Estadual Baiano Filho, 
do secretário de Desenvolvi-
mento Regional do Estado, 
Eduardo Moura, do presidente 
da associação dos Municípios 
do Araguaia (AMA) e de prefei-
tos, maioria da região do Ara-
guaia.
Após apresentação da região, 

representantes relataram as 
dificuldades encontradas 
quando se trata de serviços 
de telefonia e internet. Em 
sua fala, o prefeito de Gaúcha 
abordou os problemas enfren-
tados há algum tempo com 
ambos e os longos períodos 
que o município costuma ficar 
sem os devidos serviços, assim 
como a ausência de internet 
em aparelhos celulares.
Outros prefeitos presentes re-
lataram sobre o não atendido a 
solicitação de mais linhas para 
o município e problemas com 
envio de documentos do exe-
cutivo, devido o serviço ruim 
de internet disponível atual-
mente na região.
Diante do exposto, o ministro 
solicitou que todos os prefei-
tos presentes elaborem e en-
viem um relatório elencando 
as dificuldades de cada mu-
nicípio, se comprometendo a 
atender, porém sem solução 

Serviços de telefonia e internet são temas de audiência em Brasília
Prefeito de Gaúcha do Norte, Nilson Francisco Aléssio participou do encontro

imediata.
“Estamos fazendo o que com-
pete ao Executivo, buscando 

maneiras de solucionar esses 
problemas que hoje o muni-
cípio enfrenta. Estaremos ela-

borando esse relatório e espe-
ramos ser atendidos”, disse o 
prefeito de Gaúcha do Norte.

Unidade garantirá o reforço na oferta de energia, amenizando as interrupções no fornecimento 

seu principal consumidor. Estu-
dos de viabilidade irão apontar 
o local mais adequado para ins-
talação da unidade, que poderá 
ser em Vila Rica ou Querência.
“Certamente uma grande vitó-
ria para o Araguaia, os ganhos 
são imensuráveis, a região ga-
nha não apenas com a garantia 
de condições para a produção, 
teremos ali mais uma empresa 
que contribuirá com impostos, 
com a geração de emprego e 

renda, garantiremos tranqui-
lidade aos moradores, aos co-
merciantes que a cada queda 
de energia amargam prejuí-
zos, ao pequeno produtor que 
aguarda pela ligação do Luz 
para Todos, enfim, não importa 
se Querência ou Vila Rica, quem 
ganha é a região, e o ministro 
foi sensível em nos entender”, 
comemorou Baiano.
Eduardo Braga também se 
comprometeu em acelerar as 
obras de duplicação da rede de 
distribuição partindo de Ribei-
rãozinho chegando até Água 
Boa, cuja entrada em operação 
está prevista para 2017. A ANE-
EL também busca viabilizar a 
implantação de uma linha de 
transmissão de Paranatinga até 
Canarana. Em será realizado 
um novo leilão para sondagem 
de interessados na rede. A meta 
é de que a implantação seja fi-
nalizada até 2019.
Outro importante investimento 
é a instalação de um compensa-
dor sincro-dinâmico no municí-
pio de Confresa. O equipamen-
to no valor de R$ 63 milhões 

garantirá a estabilização do sis-
tema, evitando oscilações. Sua 
instalação ainda levará cerca de 
um ano e meio. O Araguaia pos-
sui hoje uma demanda reprimi-
da de 30 megawatts.
Na oportunidade, o presidente 
da Associação dos Municípios 
do Araguaia e prefeito de Con-
fresa Gaspar Lazari entregou 
ao ministro um estudo técni-
co com mais de 500 páginas 
demonstrando os gargalos da 
região no tocante ao abasteci-
mento elétrico, e uma projeção 
detalhada sobre a evolução 
econômica nas próximas déca-
das.  
“O fornecimento elétrico é uma 
das grandes dificuldades en-
frentadas em Gaúcha do Norte 
assim como em toda a região 
do Araguaia. Sabemos do tem-
po que leva para construção 
dessa usina, mas ficamos es-
perançosos com esse compro-
misso firmado e por estarmos 
juntos buscando essa melhoria 
para a região”, disse o prefeito 
Nilson F. Aléssio.

 

Prefeito de Gaúcha do Norte, Nilson F. Aléssio (canto, lado direito) durante reunião em Brasília 
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SAÚDE

A secretaria de Saúde de Gaú-
chaNo sábado, dia 09 de maio, 
a secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte realizou 
a ação de Dia D de vacinação 
contra a gripe. Durante o dia, as 
duas unidades básicas de saú-
de, PSFs Ernesto Doleys e Mario 
Alievi estiveram abertas duran-
te todo o dia.
A ação imunizou 210 pessoas, 
utilizando todas as doses envia-
das até então para a saúde do 
município. Na terça-feira (12), 
foram recebidas o restante das 
doses permanecendo vigente 
a campanha até o dia 05 de ju-
nho.
Estão sendo vacinados contra a 
gripe, crianças de seis meses a 
menores de cinco anos, idosos 
a partir dos 60 anos de idade, 

trabalhadores da saúde, povos 
indígenas, gestantes, mulheres 
com até 45 dias após o parto, 
além de portadores de doenças 
crônicas mediante a apresenta-
ção de documento médico.
Na campanha deste ano, a po-
pulação imunizada estará pro-
tegida contra as gripes H1N1, 
H3N2 e influenza B, considera-
dos pela a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) como os mais 
perigosos subtipos do vírus da 
gripe. De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, devem ser imuni-
zadas 49,7 milhões de pessoas 
em todo o país.
Quem precisa se vacinar, basta 
comparecer ao posto de saúde 
mais próximo.
Transmissão
A transmissão do vírus influen-

Dia D de vacinação contra a gripe imunizou 
210 pessoas em Gaúcha do Norte

ASSESSORIA

Durante os meses de abril e 
maio, a secretaria municipal de 
Saúde do município de Gaúcha 
do Norte através da Vigilância 
ambiental intensi8cou as ações 
de prevenção contra a dengue, 
promovendo ações de borrifa-
ção.
A borrifação é realizada como 
forma de bloqueio à infestação 
do mosquito, agindo na elimina-
ção do mosquito adulto Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue.
Com trabalhos realizados sem-
pre no início da manhã ou no 
8nal da tarde, várias localidades 
foram borrifadas como é o caso 
dos bairros Jardim Gramado, 
Alvorada, Vila Nova e parte das 
localidades determinadas como 
Centro I e Centro II.
“Estamos fazendo nossa parte, 
mas precisamos da colabora-
ção de toda a sociedade. Os 
cuidados a serem tomados são 
simples, se cada um cuidar do 

seu quintal evitando deixar re-
cipientes que possam acumular 
água, o número de casos positi-
vos de dengue podem parar de 
aumentar”, disse a coordenado-
ra da Vigilância Ambiental, Maria 
Ivanilda da Silva.
“Nosso trabalho é realizado atra-
vés de noti8cações. Surgiu uma 
noti8cação, rapidamente faze-

Saúde intensi8ca ações de 
enfrentamento à dengue
Ações de borrifação visam bloquear o Aedes Aegypti 

za acontece por meio do conta-
to com secreções das vias respi-
ratórias, eliminadas pela pessoa 
contaminada ao falar, tossir ou 
espirrar. Também ocorre por 
meio das mãos e objetos con-
taminados, quando entram em 
contato com mucosas (boca, 
olhos, nariz).

Indicação

Como o organismo leva, em 
média, de duas a três semanas 
após a vacinação para criar os 
anticorpos que geram a prote-
ção contra a gripe, à orientação 
é que a imunização seja reali-
zada no período de campanha 
para que possa ser garantida a 
proteção antes do início do in-
verno.

mos o cerco de distância que o 
mosquito pode percorrer e rea-
lizamos a borrifação”, 8nalizou a 
coordenadora.
Con8ra as localidades de casos 
positivos de dengue:
Rua Sucupira - Jardim Gramado
Rua Santa Catarina - Centro
Rua Paraná - Vila Nova
Rua São Paulo - Vila Nova.

Secretaria realiza mutirão de 
limpeza

COMUNICADO

Ação segue com recolhimento de entulhos

Ação foi realizada nas duas unidades básicas de saúde

CAMPANHA

A secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte através da 
Vigilância Sanitária, Ambiental e 
Atenção Básica e em parceria com 
a secretaria de Infraestrutura, tem 
realizado o mutirão de limpeza, 
com recolhimento de entulhos.

Sendo que as localidades onde o 
trabalho já foi realizado, só retor-
nará com pagamento de taxa de 
limpeza.
No mês de maio, os trabalhos ini-
ciaram no setor Vila Nova, Rua São 
Paulo e seguem sentido Rua Goiás.

Saúde realiza Conferência 
Municipal no dias 10 e 11/06
Encontro é aberto a comunidade e acontece 
no salão paroquial da Igreja Católica

A secretaria municipal de Saú-
de de Gaúcha do Norte convida 
toda população para participar 
da Conferência Municipal da 
Saúde que acontece nos dias 10 
e 11 de junho no salão paroquial 
da Igreja Católica.
Lembrando que a conferência 
é o momento para sugerir me-

lhorias nos serviços de saúde 
oferecidos em nível municipal, 
estadual e nacional, não deixe 
de participar e contribuir com o 
município.
Con8ra a programação:
10/06/2015: a partir das 18h30
11/06/2015: 07 às 11 e das 13 às 
18 horas.

Saúde promove atendimentos 
com médico pediatra

SAÚDE INFANTIL

49 crianças receberam atendimento

ASSESSORIA

No sábado, dia 23 de maio, a 
secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte promoveu 
atendimentos com o médico pe-
diatra Lázaro Barbosa de F. Neto 
nas duas unidades básicas de 
saúde, Ernesto Doleys, e Mario 
Alievi.

Durante o dia, 49 pacientes que 
estavam na regulação de deter-
minada demanda receberam o 
atendimento.
O pro8ssional reside no municí-
pio de Água Boa e todo mês rea-
liza atendimentos no município 
gaúcho nortense. 
Os agendamentos para atendi-
mentos podem ser realizados 
nas unidades básicas de saúde.

CONVITE
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Gaúcha do Norte registra segunda safra de girassol
AGRICULTURA

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Conhecida tradicionalmente 
por ser a pioneira na cultura 
da soja, há duas safras a família 
Zemolin investe na plantação 
da cultura do girassol, no mu-

Cultura tem ocupado área que anteriormente pertencia ao milho safrinha

nicípio de Gaúcha do Norte-
-MT.
Com um total de 75 hectares 
destinados a cultura, o plantio 
foi realizado no final do mês de 
fevereiro, logo após a retirada 
da soja, e tem previsão de co-
lheita para a primeira semana 
de junho. Produtor Josenei Zemolin em área destinada ao girassol

Os agricultores e responsáveis 
Josenei, Juliano e Isaque Ze-
molin tem substituído o milho 
na safrinha apostando na cul-
tura do girassol para aumentar 
a rentabilidade da safra se-
guinte de soja, com perspecti-
va de renda maior na lavoura 
podendo acarretar em um au-
mento de 5 a 8 sacas por hecta-
re. O mesmo sistema de substi-
tuição de cultura tem ocorrido 
em diversos municípios mato-
-grossenses.
Segundo o produtor Josenei 
Zemolin, na safra passada a lu-
cratividade da cultura do giras-
sol resultou em sete (7) sacas 
por hectare, sendo comerciali-
zada a R$ 42,00 sc, com esco-
amento para o município de 
Canarana-MT.
Quanto ao benefício para o 
solo, o produtor afirmou, “o 
sistema radicular da cultura é 
bem agressivo, pois as raízes do 
girassol alcançam boa profun-
didade. Com o amadurecimen-
to da cultura e apodrecimento 

das raízes, o crescimento das 
raízes da cultura da soja ficam 
facilitadas, sendo que já existe 
o caminho”.
Em 2014, a área ocupada pelo 
girassol foi de 50 hectares e re-
cebeu um incremento de 50% 

na atual safra devido o resulta-
do positivo. “Na área anterior-
mente ocupada pelo girassol, 
tivemos uma boa produção de 
soja. Não esperávamos colher 
o que o que foi colhido”, finali-
zou o produtor.

Gaúcha do Norte recebe /nal da 9ª Copa Empresarial de Futsal
ESPORTE

No sábado (25.04), o ginásio de es-
portes virou palco para os últimos 
confrontos da 9ª Copa Empresarial 
de Futsal de Gaúcha do Norte que 
teve suas primeiras disputas ainda 
no dia 28 de fevereiro de 2015.
Com um total de 73 jogos, 550 gols 
marcados e 21 equipes participan-
tes, as equipes Top Car (categoria 
juvenil), Suave Malícia (categoria 
feminina) e Escritório Imobiliário 
(categoria principal), levaram para 
casa os troféus de campeões da 
competição.
Após os jogos, as três categorias 
participantes da Copa foram pre-
miadas com um total de 19 troféus, 
medalhas e valores em dinheiro 
para as equipes /nalistas. As auto-
ridades presentes no evento, entre-
garam os troféus para atletas como 
goleiro menos vazado, jogador des-
taque e artilheiro.
A 9ª Copa Empresarial de Futsal é 
uma realização da Prefeitura Mu-
nicipal através do departamento 
de Esporte e Lazer. “Agradecemos 
a todas as pessoas que colaboram 
com o esporte em nosso município, 
as equipes participantes da compe-
tição, a equipe de arbitragem e aos 

Top Car, Suave Malícia e Escritório Imobiliário foram os grandes campeões da competição

patrocinadores da premiação”, disse 
o chefe do departamento de espor-
te, José Mário Alievi.
Con/ra o placar dos últimos qua-
tro jogos e em seguida as equipes 
campeãs e os atletas premiados:

Categoria Juvenil:
Top Car 06 X 00 Sacola Cheia
Categoria feminina:
Suave Malícia 02 X 01Clube Ues

Equipe do Escritório Imobiliário, grande campeã da competição

Categoria principal: 
Flávia Modas 02 X 03 Gaumat/
Loja Célia
VLA 03 X 06 Esc. Imobiliário

Premiação
Categoria Juvenil
1° lugar: Top Car 
(troféu+medalhas+ R$ 200,00)
2° lugar: Sacola Cheia 
(troféu+medalhas+ R$ 100,00)

3° lugar: Auto Center 
(troféu+medalhas+ 
R$ 100,00)
Atleta destaque: Dio-
ni (Top Car)
Goleiro menos vaza-
do: Pablo (Top Car) – 
10 gols vazados
Artilheiro: Alex (Top 
Car) – 24 gols marca-
dos

Categoria Femini-
na
1° lugar: Suave Malícia 
(troféu+medalhas+ 
R$ 200,00)
2° lugar: Clube Ues 

(troféu+medalhas+ R$ 100,00)
3° lugar: Sacola Cheia 
(troféu+medalhas+ R$ 100,00)
Atleta destaque: Ivone (Suave Ma-
lícia)
Goleiro menos vazado: Aricélia 
(Clube Ues) – 11 gols vazados
Artilheiro: Ivone (Suave Malícia) – 
10 gols marcados

Categoria Principal
1° lugar: Escritório Imobiliário 
(troféu+medalhas+ R$ 600,00)

2° lugar: VLA (troféu+medalhas+ 
R$ 300,00)
3° lugar: Gaumat/Loja Célia 
(troféu+medalhas+ R$ 250,00)
4° lugar: Flávia Modas 
(troféu+medalhas+ R$ 200,00)
Atleta destaque: Elielton (Escritó-
rio Imobiliário)
Goleiro menos vazado: Márcio 
(Escritório Imobiliário) – 16 gols 
vazados
Artilheiro: Patric (VLA) – 19 gols 
marcados

Patrocinadores
Auto Posto BR 242
Posto Gaúcha
Vereadores Antônio (Grilo), Mauro 
e Fábio
Papelaria MB
Móveis Gazin
Agrícola Alvorada
Secretários municipais: Adélcio 
(Administração) e Fernando (Agri-
cultura)
Prefeito de Gaúcha do Norte, Nil-
son F. Aléssio
Mercado Barateiro
Mercado Bom Preço
Médico Dr. Júlio
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EDUCAÇÃO

Plano terá validade para10 anos

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

No último final de semana, 
dias 18 e 19 de abril, o ginásio 
de esportes de Gaúcha do Nor-
te virou palco para o II Encon-
tro Transcultural das tribos do 
Xingu com realização da Igre-
ja Presbiteriana Renovada do 
Gama (IPRG).
O evento que é realizado anu-
almente em comemoração ao 
Dia do Índio, vivenciado no dia 
19 de abril, contou com a pre-
sença de caravanas vindas de 
vários locais como São Paulo, 
Brasília e Mato Grosso do Sul. 
Também participaram do En-
contro, a banda e o grupo de 
dança da Igreja.

Secretaria realiza audiência pública para apre-
sentação do Plano Municipal de Educação

CULTURA

Evento é realizado em comemoração ao Dia 
do Índio e contou com presença de carava-
nas de Brasília, SP e MS

Estiveram presentes no II En-
contro Transcultural de Gaúcha 
do Norte, apresentações de 
diversas aldeias indígenas do 
município, apresentações de 
canto e de dança dos grupos 
da igreja, cursos de artesanato, 
palestras, atendimento médico 
com aferição de pressão e da 
taxa glicêmica. Para a criança-
da a diversão esteve garantida 
com pula-pula, algodão doce, 
presença de palhaços, realiza-
ção de brincadeiras e sorteios 
de brinquedos.
Aberto a toda sociedade, dife-
renças culturais e linguísticas 
foram vivenciadas no final de 
semana.
Matéria e fotos disponível no 
site da prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Na noite de sexta-feira (09.05), a 
classe educadora e comunidade 
de Gaúcha do Norte participa-
ram da audiência pública realiza-
da pela secretaria municipal de 
Educação para a apresentação 
do Plano Municipal de Educação.
Com o prazo para 2nalização 
do Plano até dia 24 de junho de 
2015, a audiência visou suges-
tões com necessidades de incre-
mento e/ou alterações no docu-
mento, agregando assim parceria 
tanto em nível municipal quanto 
estadual, juntamente com a so-
ciedade.
Formado por diagnósticos, dire-
trizes, metas e estratégias, o pla-
no educacional abrange desde a 
educação infantil até o ensino su-
perior, incluindo educação indí-
gena tanto em ensino municipal 
e estadual, quanto em particular. 
“O plano foi elaborado por uma 
comissão formada por membros 
que abrangem toda a comuni-
dade. Buscamos todos os dados 
histórico, geográ2co e educacio-

Gaúcha do Norte recebe 
II Encontro Transcultural 
das tribos do Xingu

Plano terá validade até junho de 2025

nais do município e elaboramos 
assim as metas e estratégias a 
serem cumpridas no decorrer 
de 10 anos. Sempre se baseando 
no Plano Nacional e estadual de 
Educação”, apontou a secretária 
municipal de Educação, Andréa 
Moreno Fernandes.
Após a inclusão das sugestões 

apresentadas na audiência públi-
ca, o documento passará por um 
pro2ssional da área jurídica e em 
seguida será enviado à Câmara 
de Vereadores para votação.
Com aprovação, o Plano terá vi-
gência de 10 anos, sendo válido 
de junho de 2015 a junho de 
2025.

Infraestrutura recupera estradas 
de Gaúcha do Norte
No 2nal de maio, foram patroladas cerca de 110 km de estradas
Durante os meses de abril e maio, 
a correria nos trabalhos de recupe-
ração das estradas do município 
de Gaúcha do Norte continuou.
Visando a segurança durante o 
tráfego e priorizando a passagem 
do transporte escolar e as saídas 
para outros municípios, a secreta-
ria municipal de Infraestrutura de-
senvolveu trabalhos importantes 
para o município.
No 2nal do mês de maio, foi pa-
trolada a via que liga as estradas 
de saída do município de Cana-
rana e de Paranatinga, cerca de 8 
quilômetros foram recuperados e 
alguns trechos levantados.
Outros 12 quilômetros de acesso a 
fazenda Três Coqueiros por onde 
há circulação de transporte esco-
lar, também foram recuperados.
Maquinários também desenvolve-
ram trabalhos em 20 quilômetros 
da linha Rosalém, promovendo o 
nivelamento da estrada.
Após realizar estes trabalhos, a 
secretaria de Infraestrutura re-

cuperou aproximadamente 70 
quilômetros de estradas entre as 
comunidades rurais Nova Aliança 
e Santa Luzia, incluindo uma linha 
escolar e outros três trechos próxi-
mos à localidade.
Além do patrolamento, um aterro 
de 12 metros de comprimento foi 
recuperado na comunidade Nova 
Aliança. Anteriormente, no local 
havia um aterro que foi desfeito 

com o tempo e com a incidên-
cia de chuvas, impossibilitando a 
passagem pelo local. O que res-
tou foram apenas as manilhas em 
concreto. As mesmas foram reu-
tilizadas na obra realizada, passa-
gem pelo local foi reestabelecida.
Con2ra outros trabalhos desen-
volvidos pela secretaria, nas pági-
nas 8 e 9 deste boletim informa-
tivo.

Estrada linha Rosalém após receber máquinas

Educadores recebem 
capacitação da Editora 
Positivo

Durante o dia 26 de maio, pro-
fessores da rede municipal de 
ensino do município de Gaú-
cha do Norte, receberam capa-
citação da Editora Positivo.
O encontro foi realizado na Es-
cola Bem-Me-Quer, sendo mi-
nistrado por coordenadores da 
Positivo.

Para a coordenadora da secre-
taria de Educação, Luciane P. 
de Jesus, a capacitação pos-
sibilita aos educadores uma 
maior facilidade de aplicação 
do material didático em sala 
de aula, promovendo o apren-
dizado de boa qualidade entre 
os alunos.

CAPACITAÇÃO
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ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Patrolas na estrada, buracos 
sendo tampados, desagua-
dores sendo confeccionados, 
pontos sendo cascalhados e 
ponte de madeira sendo reti-
rada, esse foi o cenário dos úl-
timos dias da MT-129, via que 
liga os municípios de Gaúcha 
do Norte a Paranatinga.
Com trabalhos iniciados na 
sexta-feira (08.05) e finaliza-
dos no dia 20 do mesmo mês, a 
secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte recuperou ao 
todo cerca de 103 quilômetros 
de estradas e retirou a ponte 
da divisa entre os municípios. 
Da extensão dos trabalhos, 73 
km pertencem a Gaúcha e vão 
da saída da cidade até a divi-
sa do município de Paranatin-
ga, outros 18 estão dentro do 
município de Paranatinga e o 
restante de 12 km pertencem 
a uma linha escolar de Gaúcha. 
Nas estradas de Paranatinga, os 
trabalhos de patrolamento fo-
ram realizados até o encontro 
do maquinário do Estado que 

INFRESTRUTURA

Secretaria realiza patrolamento e reestruturação de ponte
vem realizando a manutenção 
da via, sendo autorizado me-
diante projeto de lei aprovado.
“O patrolamento com tapa bu-
raco, confecção de desagua-
dores e cascalhamento dos 
pontos críticos era uma neces-
sidade para esta via. Devido a 
incidência de chuvas e grande 
movimentação de cargas pe-
sadas, buracos de formaram, 
dificultando a passagem de ve-
ículos”, disse o secretário de In-
fraestrutura, João Batista Lodi 

Foram recuperados cerca 103 quilômetros sentido Paranatinga e reestruturada a ponte da divisa
Rissini.
“Quanto a retirada da ponte, 
a estrutura em madeira não 
estava boa, retiramos ela e op-
tamos por substituir por uma 
estrutura de aço devido a ma-
deira não possuir grande du-
rabilidade. A água do córrego 
deve correr por dentro dessa 
estrutura, que juntamente com 
o aterro, deve permanecer por 
muitos anos sem precisar fazer 
a troca da estrutura”, finalizou 
o secretário.

Imagens de patrolas na estrada e trecho já recuperado pela secretaria 
de Infraestrutura de Gaúcha do Norte

Infraestrutura realiza patrolamento na 
localidade conhecida como Jacarézinho

ASSESSORIA
Com trabalhos iniciados na tar-
de de sexta-feira (24.04), a secre-
taria municipal de Infraestrutura 
de Gaúcha do Norte desenvol-
veu ações de patrolamento do 
acesso conhecido popularmen-
te como Jacarézinho.
Cerca de 12 quilômetros de es-
tradas foram reestruturadas e 
passam a possibilitar maior tran-
quilidade a quem transita pelo 
local.
O trecho é um desvio de per-
curso entre os municípios de 
Gaúcha do Norte e Canarana, 
por onde há encurtamento de 
distância.
Para o secretário João Batista 
Lodi Rissini, a necessidade de 
patrolamento do trecho se deve 
a passagem diária de ônibus es-
colares além de ser uma linha de 
laticínio.

Cerca de 12 quilômetros de estradas foram reestruturadas

Infraestrutura realiza 
limpeza da Rua São 
Paulo

Além de desenvolver trabalhos 
nas estradas vicinais do municí-
pio, em maio, a secretaria de In-
fraestrutura esteve empenhada 
no patrolamento e recolhimen-
to de lixo doméstico e entulhos 
da Rua São Paulo, a via não pavi-
mentada que dá acesso a saída 

para o município de Canarana.
Após a limpeza da rua, basta 
apenas a contribuição dos mo-
radores e da população para 
que continue assim.
o que fazer para que isso per-
maneça? Apenas não jogar lixo 
e entulho na rua.

CIDADE
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Comunidade Nova Aliança recebe confecção de aterro
Estrutura possui cerca de 12 metros e #ca localizada na chegada à comunidade

ASSESORIA

Na quinta-feira (23.04), a se-
cretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte finalizou os 
trabalhos da confecção de um 
aterro na comunidade Nova 
Aliança, localizada há aproxi-
madamente 50 quilômetros da 
cidade.

INFRAESTRUTURA

Com cerca de 12 metros de 
comprimento e outros tantos 
de altura, o aterro era uma ne-
cessidade pois é ponto de pas-
sagem diária de ônibus escola-
res e da população da região. O 
mesmo fica localizado na che-
gada da comunidade.
Na manhã de sexta-feira, o pre-
feito Nilson F. Aléssio e o secre-
tário João Batista Lodi Rissini, 

Infraestrutura realiza 
confecção de aterro 
em estrada vicinal

No primeiro dia do mês de 
abril, a secretaria de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte 
resolveu o problema de grande 
acúmulo de água em um pon-
to da estrada que dá acesso a 
Fazenda Eccos, por onde passa 
diariamente o transporte esco-
lar.

Para possibilitar a evasão de 
água, um aterro foi feito no 
local com colocação de mani-
lhas em concreto como base. 
“Com este trabalho, todos os 
problemas de passagem nesse 
ponto foram resolvidos”, disse 
o secretário João Batista Lodi 
Rissini.

ESTRADAS

Manilhas de concreto foram colocadas na 
estrutura

Secretaria realiza aterramento de 
cabeceira de ponte

Trabalhando para assegurar a 
trafegabilidade nas estradas 
do município, na quinta-feira 

(09.04) a secretaria de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte rea-
lizou o trabalho de aterramento 
da cabeceira da ponte do Rio 
Batovi.
Cerca de 18 cargas de pedra e 
terra foram puxadas e coloca-
das na cabeceira da ponte para 
tampar o grande buraco que 

ACESSOS

se formou, devido desmoro-
namento de terra. A estrutura 
possibilita o acesso às comuni-
dades de Salto da Alegria, San-
tiago do Norte e município de 
Sorriso.
Matéria disponível no site da 
prefeitura, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.

Equipe que realizou o trabalho

e s t i v e r a m 
na locali-
dade para 
verificar o 
trabalho fi-
nalizado. “O 
aterro ficou 
r e a l m e n -
te de boa 
q u a l i d a d e 
e acredito 
que essa 
e s t r u t u r a 
deve du-
rar muitos 
anos”, disse 
o prefeito.
“Para que 
ficasse um 
bom tra-
balho, uti-
lizamos 10 
m a n i l h a s 
de concre-
to, 26 sacos de 
cimento, cargas 
de pedra e inúmeras cargas de 
terra. Depois de muito trabalho 

FOTO: Prefeito Nilson F. Aléssio e secretário de Infraestrutura, João Batista Lodi Rissini

A estrutura possibilita o acesso à comunidade Salto da Ale-
gria e ao município de Sorriso

Situação da cabeceira da ponte 
antes do trabalho ser realizado

e uma equipe inteira envolvi-
da, chegamos ao resultado es-
perado. Agora a população da 

comunidade tem segurança ao 
passar por esse ponto”, afirmou 
o secretário.
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De 28 a 30 de abril, representan-
tes da Secretaria Municipal de As-
sistência Social de Gaúcha do Nor-
te participaram do XVII Encontro 
Nacional do Congemas no Centro 
de Eventos do Ceará, em Fortaleza 
– CE. O evento teve como tema: “A 
implantação do Sistema Único de 
Assistência Social (Suas) na prática 
cotidiana da gestão pública” e con-
tou com minicursos, palestras, reu-
niões e debates.
O encontro contou com a presença 
da secretária de Assistência Social 
de Gaúcha do Norte, Marli Aléssio, 
da assistente social, Joceli Friedrich 
e da coordenadora do CRAS, Lenice 
Araújo.
Este ano, o SUAS completou 10 
anos o que tornou a sua discussão 
ainda mais pertinente. Foram ava-
liados os avanços do Sistema nesse 
período e seus principais desa+os 
para os próximos anos.
A programação contou com pai-

Gaúcha do Norte é representada no XVII 
Encontro Nacional do Congemas

REPRESENTAÇÃO

neis, plenárias, mesas redondas, 
o+cinas temáticas simultâneas 
para debate dos temas do cotidia-
no dos gestores municipais, além 
de espaço para a socialização dos 

Objetivo foi discutir a nível nacional as mudanças, melhorias e avanços do SUAS

Alunos participam de encerramento de curso do SENAI
APRENDIZADO

ASSESSORIA

Depois de dois meses de aula, na 
noite de quarta-feira (13.05), 28 
alunos do curso de Auxiliar Admi-
nistrativo receberam o certi+cado 
de conclusão de curso realizado 
no município de Gaúcha do Norte.
Ofertado pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), 
o curso contou com a parceria da 
secretaria municipal de Assistên-
cia Social e aulas ministradas pela 
instrutora Lenice Araújo.
O encerramento do curso foi rea-
lizado no centro da Melhor Idade 
e contou com a presença do pre-
feito Nilson F. Aléssio, da secretária 
de Assistência Social, Marli Aléssio 
e da assistente social, Joceli Frie-
drich que parabenizaram os alu-
nos e a professora pelo esforço e 
pela capacitação recebida e repas-
sada.
Durante as 160 horas de aula, os 
alunos receberam conhecimen-
tos sobre Organização, Adminis-
tração, Atendimento ao Público e 
Montagem de Arquivos. “Ministrar 
o curso foi muito grati+cante, além 
de ver em cada aluno a força de 

vontade de participar ativamente 
das aulas, alguns que fazem facul-
dade de Administração relataram 
que conseguiram responder mui-
tas questões da faculdade com 
os conhecimentos levados pelo 
curso. Além disso, ainda conse-
guimos empregar um aluno, que 
hoje ocupa o cargo de auxiliar de 
escritório”, disse a instrutora.
O público do curso variou bastan-
te partindo de menores de idade 

até donos de empresas. Para o 
comerciante Janio F. de S. Santos, 
42, o curso foi bastante proveito-
so. “Tudo o que a gente aprende 
não é perdido e o curso foi um co-
nhecimento a mais que eu adqui-
ri e levei para melhorar a minha 
empresa. Mesmo sendo bastante 
cansativo ter uma jornada integral 
de trabalho e assistir aula à noite, 
gostei bastante e me sinto mais 
preparado para o mercado de tra-

balho”, disse o aluno apontando o 
interesse por cursos futuros a se-
rem destinados ao município.
Representando a classe femini-
na, a aluna Gilvaneide Lago, 27, 
também possui empreendimen-
to juntamente com seu esposo, 
relatou que a motivação em par-
ticipar do curso se deve pelo co-
nhecimento que poderia aplicar 
na empresa. “O curso foi muito 
bom, aprendi bastante coisa, a 
professora foi sempre bem clara 
em tudo o que repassou e minha 
expectativa foi superada, não 
imaginava que seria bom assim. 
Me sinto mais preparada e capa-
citada para o mercado”, a+rmou a 
aluna que enfrentou problemas 
de saúde durante o curso.
Dos últimos cursos trazidos pelo 
SENAI, a turma de auxiliar admi-
nistrativo foi considerada a mais 
animada e com maior número de 
alunos que +nalizaram o curso. 
Cada um com o sentimento de 
dever cumprido, levando conhe-
cimento e capacitação a serem 
aplicados no mercado de traba-
lho.
Alunos que �nalizaram o 

curso

Alex Sandro Cirilo da Silva;
Andrieli Schonarth;
Anne Gomes;
Celia Cozer;
Daniele de Oliveira;
Daniely Santos;
Eugênio Rauber;
Fabiana Silva;
Fernanda Gomes;
Francisco de Sousa;
Gabrieli Ferreira;
Gilvaneide Lago;
Hudson Sena;
Ivanilda Boroski;
Janio Santos;
Joelma Mariano;
Jordania de Sousa;
Juliana de Oliveira;
Juliane Pasqualotti;
Karolaine Wiebbelling;
Keila Junges;
Lucia Weizenmann;
Luiz Wiebbelling;
Rizia Almeida;
Rosimeire Marchet;
Tairone Alves;
Tais Reis;
Vanessa Sambati.
 

Vinte e oito alunos chegaram ao +nal do curso de Auxiliar Administrativo

Representantes durante encontro. Imagem da direita para a esquerda,  
Lenice Araújo (coordenadora do CRAS), Joceli Friedrich (assistente so-
cial), e Marli Aléssio (secretária de Assistência Social)

Alunos e representantes municipais presentes no encerramento do 
curso

Conselho 
Tutelar está 
com inscri-
ções abertas 
em Gaúcha do 
Norte
O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente, informa a 
todos os interessados que 
estão abertas as inscrições 
ao cargo de Conselheiro 
Tutelar. As inscrições es-
tão sendo realizadas em 
sala anexa a Secretaria de 
Assistência Social, na Ave-
nida Brasil em frente ao 
Banco do Brasil, até o dia 
12/06/2015. 
Edital contendo informa-
ções sobre o cargo e do-
cumentos de inscrição 
encontra-se disponível 
no site oficial da prefeitu-
ra, www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

INSCRIÇÕES

resultados produzidos nos encon-
tros regionais, que antecederam 
o Encontro Nacional. Durante o 
evento, foram realizadas a entre-
ga da premiação de Boas Práticas 

de Gestão 2015, o lançamento da 
Revista Anual do Congemas, apre-
sentações culturais, exposição de 
trabalhos, além de um ato político 
em defesa do SUAS.
Sobre o Congemas
O Colegiado Nacional de Gestores 
Municipais de Assistência Social 
(CONGEMAS) é uma Associação 
Civil, sem +ns lucrativos, com au-
tonomia administrativa, +nanceira 
e patrimonial, de duração inde-
terminada, com sede e foro em 
Brasília - DF desde abril de 2001, 
regendo-se por estatuto e normas 
próprias, representando os 5.570 
municípios brasileiros junto ao Go-
verno Federal, especialmente junto 
ao Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome - MDS, e 
aos governos estaduais, para for-
talecer a representação munici-
pal nos Conselhos, Comissões e 
Colegiados, em todo o território 
nacional.
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Com obras iniciadas dia 10 de mar-
ço, a ampliação da creche munici-
pal Benito Ferri, Pró-Infância Espa-
ço Educativo Infantil Tipo C, com 
construção de mais duas salas de 
aula segue a todo vapor.
A creche foi o%cialmente aberta no 
dia 02 de março, e atende cerca de 
180 crianças de 0 a 4 anos de ida-
de. Porém, as crianças com cinco 
anos de idade distribuídas em três 
turmas, sendo períodos matutino 
e vespertino, permanecem no an-
tigo prédio da creche localizado no 
bairro Vila Nova. Com ampliação, 
crianças de 0 a 5 anos de idade 
serão inseridas no mesmo espaço 
escolar.
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 

Obra de ampliação de creche municipal 
segue em ritmo acelerado

OBRA EDUCAÇÃO

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 Leandro da Silva.
Para o prefeito Nilson F. Aléssio, o 
objetivo é manter as crianças em 
um único espaço com mais con-
forto e segurança, valorizando 
assim a aprendizagem e possibili-
tando o desenvolvimento de bons 
trabalhos 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 traba-
lho”, disse.
Obra de ampliação deve ser %nali-
zada dentro de 60 dias.

Durante a sexta-feira (15.05), a se-
cretaria de Assistência Social de 
Gaúcha do Norte aderiu a paralisa-
ção nacional em defesa do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) 
e colheu 534 assinaturas durante o 
dia.
O manifesto foi motivado devido o 
não repasse de recursos do governo 
federal, fato que tem impossibilita-
do a continuidade de prestação dos 
serviços. Uma vez que os recursos 
são necessários para a manutenção 
da Política de Assistência Social, res-
ponsável por realizar ações voltadas 
às políticas de superação da pobre-
za, promoção e garantia dos direitos 
humanos às pessoas em situação 
de vulnerabilidade.
O repasse previsto em lei não tem 
sido realizado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome, sem os recursos federais 

os serviços tendem a ser fechados 
e suprimidos, uma vez que o orça-
mento municipal não comporta o 
%nanciamento único dos serviços e 
benefícios.
Diante do atual quadro, o País intei-
ro optou pela ação suspendendo 
o atendimento nos serviços da As-
sistência Social e coletando assina-
turas como maneira de reivindica-
ção, buscando o fortalecimento da 
assistência, efetivação de repasses, 
garantia de investimentos entre ou-
tros.
“Agradecemos a toda população 
que contribuiu com nossa paralisa-
ção, com muitos que nos receberam 
em seus comércios, nos ouviram 
e deram sua parcela de contribui-
ção, reivindicando o fortalecimento 
da Assistência Social”, agradeceu a 
equipe da secretaria.
Os documentos com as assinaturas 

do País inteiro serão encaminhados 
ao colegiado nacional e posterior-
mente ao governo federal.

Reivindicações de cumprimento de 
compromissos %rmados por Entes 
Federados:

1. Compreender a necessidade de 
garantir a implementação de um 
Sistema Público não contributivo, 
Universal de prestação de serviços, 
benefícios e transferência de renda, 
que alcance o conjunto da popu-
lação brasileira na sua diversidade 
sócio-territorial;
2. Expansão dos valores referentes 
ao co%nanciamento dos serviços 
básicos e especializados, benefícios, 
programas e projetos, assegurando 
recursos em todos os níveis federa-
tivos, bem como a atualização dos 
valores investidos;
3. Efetivação de todas as atribuições 
dos Governos Estaduais previstas 
no SUAS, preponderantemente 
no que tange ao co%nanciamento 
fundo a fundo e o assessoramento 
técnico aos Municípios;
4. Garantia da efetivação dos inves-
timentos necessários para o atendi-
mento das demandas identi%cadas 
nos diagnósticos socioterritoriais, 
pelos 3 (três) Entes Federados, de 

Paralisação do SUAS reúne 534 assinaturas
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Movimento contou com a colaboração da população
maneira regular e automática;
5. Cumprimento da legislação e das 
regulamentações do SUAS, na pers-
pectiva da consolidação da Política 
de Assistência Social em todo o ter-
ritório nacional;
6. Cumprimento da Norma Opera-
cional Básica de Recursos Humanos 
NOB/RH com foco na qualidade da 
prestação de serviços, nas três esfe-
ras de governo;
7. Efetivação do processo pactuado 
de Regionalização dos serviços de 
proteção social especial de média e 
alta complexidade, considerando a 
diversidade socioterritorial do país;
8. Implementar as deliberações das 
conferências municipais, estaduais 
e nacionais fruto de ampla partici-
pação social com objetivo de con-

solidar o SUAS, respeitando o pro-
cesso democrático;
9. Fortalecer a gestão democrática 
e participativa na Assistência Social 
Brasileira através do funcionamento 
dos Conselhos Municipais, Estadu-
ais e Nacional de Assistência Social, 
como mecanismos de participação 
e controle social;
10. Avançar na regulamentação dos 
instrumentos legais e normativas 
do SUAS, objetivando a segurança 
jurídica e contábil aos gestores na 
correta aplicação dos recursos pú-
blicos;
11. Construir instrumentos norma-
tivos que sejam capazes de esta-
belecer a relação do poder público 
com a rede privada, respeitando as 
especi%cidades da Política de Assis-
tência Social, potencializando a rede 
socioassistencial;
12. Rever os indiciadores de resul-
tados e avançar na construção de 
metodologias que primem pela 
qualidade na execução dos papéis 
de cada Ente Federado.

Representantes da secretaria de Assistência Social 

Imagem registrada no %nal do mês de maio
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Por Cely Trevisan

Vovôs e comunidade em geral 
reunidos em um mesmo ambien-
te para discutir sobre os avanços 
e desa#os dos serviços voltados 
à pessoa idosa, esse foi o cenário 
da II Conferência Municipal de De-
fesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 
realizada na tarde de quinta-feira 
(21.05) no centro da Melhor Idade 
do município de Gaúcha do Norte.
Promovida pelo Conselho Munici-
pal de Defesa dos Direitos da Pes-
soa Idosa em parceria com a se-
cretaria municipal de Assistência 
Social, a conferência teve como 
tema “Protagonismo e Empodera-
mento da Pessoa Idosa – Por um 
Brasil de Todas as Idades” visando 
buscar melhorias nos serviços em 
níveis municipal, estadual e fede-
ral. 
O encontro contou com a parti-
cipação de 82 pessoas e iniciou 
com apresentações do coral ‘Re-
cordar é Viver’, logo em seguida 
a assistente social relatou sobre o 
objetivo da conferência, a impor-
tância da participação social para 
garantir os direitos da pessoa ido-
sa, os dados estatísticos de nível 
nacional e municipal referentes ao 
grupo em questão, entre outros. 
“A conferência é o momento que 
temos para avaliar se o que exis-
te no município, no estado e no 
governo federal está realmente 
chegando até os idosos. Se as leis, 
serviços, programas, ações são su-
#cientes, se os recursos para aten-
der a demanda da pessoa idosa 
e se as condições que o governo 

Propostas apresentadas serão levadas à Conferência Estadual que acontece até o mês de agosto

Gaúcha do Norte recebe II Conferência 
Municipal do Idoso

MELHOR IDADE

oferece são realmente adequadas 
para a realidade do idoso. Esse é 
o momento que o idoso tem de 
conferir se o que está sendo feito 
é necessário e adequado, aonde e 
de que forma ele pode ser melho-
rado, incrementando assim novas 
leis e criando novas estratégias de 
serviço”, pontuou a assistente so-
cial, Joceli Friedrich.
Os integrantes do Conselho Mu-
nicipal do Idoso também foram 
apresentados na conferência, 
apostando no trabalho, compro-
misso e benefícios para os idosos.
Após apresentar as leis direciona-
das aos idosos, quatro grupos fo-
ram formados para debater eixos 
como: Gestão; Financiamento; 
Participação e Sistema de Garan-
tia de Direitos. Após a discussão 
em grupos, foram apresentadas 
as propostas de melhorias nos 
serviços prestados aos vovôs e 
apontaram representantes para 
participar da Conferência Estadual 
do Idoso que deve acontecer até o 
mês de agosto deste ano.
Os representantes escolhidos res-
pondem como delegados, sendo 
dois representantes titulares e 
dois suplentes, necessariamente 
um cargo ocupado por um idoso 
e um por servidor público. Assim 
#caram nomeados: a vovó Dolo-
res (titular) e a vovó Katia Kessler 
(suplente), o assistente social Luiz 
Carlos S. Lopes (titular) e o #siote-
rapeuta Higor Trovo (suplente).
“A secretaria vê o debate de for-
ma bem positiva e fundamental. 
A participação dos vovôs nos sur-
preendeu, tivemos um número 

expressivo de idosos se compara-
da a I Conferência. Acredito que se 
essa consciência de participação 
for trabalhada, na próxima com 
certeza mais idosos vão partici-
par”, disse a assistente. 
Para a moradora Nara Teles Mun-
dim que tem seus pais com mais 
de 80 anos, o momento foi muito 
importante. “É a primeira vez que 
participo e achei muito importan-
te tudo o que foi discutido. Espero 
realmente que não #quem ape-
nas no papel todas as propostas 
apresentadas, e que consigamos 
avançar nos direitos para o idoso 
no município, no estado e no país. 
Melhorias na saúde, no transporte, 
em casa de apoio e recursos #nan-
ceiros, esperamos que tenhamos 
resultados positivos e que não 
demore”.
Sobre a necessidade de partici-
pação da sociedade em eventos 
como este Nara relatou, “o ser hu-
mano em geral se acomoda, eu 
não vou, o assunto não me inte-
ressa, eu não tenho nada com isso, 
eu não preciso, mas precisa sim, 
se não hoje um dia pode precisar. 
Nós temos que lutar juntos, senão 
um só não consegue, não tem for-
ça su#ciente para buscar melho-
rias como as que foram debatidas 
hoje. Tudo depende de ir juntos, 
juntos lutando pelos seus direitos. 
Porque deveres nós temos bastan-
te e direitos precisamos buscá-los”, 
#nalizou.
As propostas apresentadas serão 
sintetizadas e encaminhadas aos 
gestores. As de nível municipal, o 
Conselho estará encaminhando 
ao gestor municipal para estar in-
crementando e melhorando ações 
e estratégias dentro das possibi-
lidades. As propostas que são em 
nível de estado e governo federal, 
estarão sendo encaminhadas para 
o Conselho Estadual e represen-
tantes eleitos estarão defendendo 
essas propostas na Conferência 
Estadual, onde deverá eleger re-
presentantes para defender as 
propostas em nível nacional. 
Con#ra as propostas para o muni-
cípio apresentadas na conferência:

Eixo I – Gestão
1-Disponibilizar pro#ssional para 
estar a disposição dos idosos rea-
lizando acompanhamento inclu-

sive nos #nais de semana, deslo-
cando onde for necessário para 
atendimento na área da saúde.
2-Promover capacitação de todas 
as equipes para melhor atender a 
pessoa idosa;
3-Promover o atendimento de um 
pro#ssional geriatra mensalmen-
te;
Eixo II – Financiamento
1-Criar o Fundo Municipal de Di-
reitos da Pessoa Idosa possibilitan-
do as empresas um espaço para 
doação tendo como contrapartida 
estímulo nas despesas tributárias;
2-Que seja disponibilizado pelo 
município um percentual dos re-
cursos próprios para o Fundo Mu-
nicipal do Idoso, assegurando os 
direitos sociais dos mesmos.
Eixo III – Participação
1-Realizar promoções para arreca-
dar fundos para a Melhor Idade;
2-Realizar campanhas através 
de folders e cartazes referente o 
benefício de uma vida ativa na 
melhor idade participando dos 
serviços hoje existentes como 
caminhada, hidroginástica entre 
outros;
Eixo IV – Sistema de Garan-
tia de Direitos
1-Garantia a medicação continua 
para diabético e hipertenso;
2-Aquisição de equipamentos de 
urgência e emergência para o hos-
pital como Raio X, des#brilador e 
sala de estabilização);
3-Aquisição de piscina para o cen-
tro da melhor idade proporcio-
nando momentos de lazer a este 
público;

Propostas a nível Estadual

Eixo I – Gestão
1-Implantação e Regionalização 
de uma Casa Lar para o atendi-
mento a pessoa idosa mantida 
com recursos dos entes federados.
Eixo II – Financiamento
1-Criar o Fundo Estadual dos Direi-
tos da Pessoa Idosa, com repasse 
de recursos que possibilitem a ga-
rantia dos direitos sociais.
Eixo IV – Sistema de Garantia de 
Direitos
1-Revisão dos medicamentos que 
entram como alto custo – RENA-
ME.
2-Que a Regional em Saúde ela-
bora juntamente com o município 
um programa de saúde da mulher 
idosa para atendimentos de ma-
mogra#a  mensalmente.

Propostas a nível Federal 
Eixo II – Financiamento
1-Viabilizar mais recursos aos Esta-
dos e Municípios para a ampliação 
do acesso aos serviços e progra-
mas através da contratação de 
pro#ssionais, manutenção de casa 
lar, abrigos, atividades de lazer en-
tre outros.

Eixo IV – Sistema de Garantia de 
Direitos
1-Ampliar o acesso ao Benefício 
de Prestação Continuada – BPC 
passando a renda percapita fami-
liar para ½ salário mínimo;
2-Informar as empresas de ôni-
bus sobre a liberação das passa-
gens garantidas a pessoa idosa, 
facilitando o acesso as mesmas e 
cobrando como comprovante de 
idade apenas o documento de 
identidade.

Conferência contou com presença de 82 pessoas, superando o públi-
co da I Conferência do Idoso

Coral Recordar é Viver


