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Executivo de Frente

MELHOR IDADE

Ensaio ao ar 
livre marca 
encerramento de 
atividades do coral
Vovós e vovô soltaram o gogó 
e mostraram a diversidade mu-
sical do coral ‘Recordar é Viver’. 
Pág. 11

Con* ra as obras municipais em  
andamento no 2° semestre de 2015
Áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social e Admi-
nistração tem sido bene* ciadas. Veja quais foram as obras * nalizadas 
e as que estão em andamento. Pág 03

Secretaria de Infraestrutura compra 
caminhão melosa

FROTA

Veículo foi adquirido com recursos do FETHAB e custou o equiva-
lente a R$ 192 mil reais. Pág 02

Prefeitura * naliza 
construção de ponte 
sobre o Rio Kurisevo

Estrutura de madeira tem 77 metros de comprimento e mais 
de 8,5 metros de altura. Veja mais na página 03.
 

OBRAS

SAÚDE

Secretaria atende 
todos os públicos 
em campanhas da 
saúde
Durante os meses de agosto, se-
tembro, outubro e novembro, as 
ações da secretaria municipal de 
Saúde estiveram voltadas para as 
campanhas da Poliomielite, Antir-
rábica, Dengue, Outubro Rosa e 
Novembro Azul. Con* ra as ações 
de cada campanha. Pág 04

ESTRADAS

Secretaria de 
Infraestrutura 
recupera estradas 
municipais
Entre os percursos recuperados 
estão as estradas de acesso aos 
municípios de Sorriso e Cana-
rana, linha Zemolin e entre co-
munidades Nova Aliança e San-
ta Luzia. Confira mais trabalhos 
da secretaria nas páginas 09 e 
10 deste informativo.
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ASSESSORIA

A possibilidade de instalação 
de um cartório no município 
de Gaúcha do Norte tem sido 
uma luta travada pela socieda-
de em geral e tem envolvido 
autoridades e renomadas em-
presas do município.
No dia 26 de novembro, estive-
ram reunidos com o presidente 
do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso juiz Paulo Cunha, o pre-
feito municipal Nilson Fran-
cisco Aléssio, o presidente da 
Câmara Municipal, represen-
tantes da Cooperativa Sicredi, 
Sindicato Rural, classe produ-

tora e das empresas Fiagrill, 
Agrícola Alvorada e Sinagro.
A caravana esteve em Cuiabá 
e comprovou a demanda e a 
grande necessidade dos servi-
ços no município. “O juiz sentiu 
a necessidade do município e 
foi bem claro em sua colocação 
de que vai se empenhar pes-
soalmente para essa conquista 
para Gaúcha do Norte”, disse o 
prefeito.
Anteriormente no dia 09 de 
setembro, o prefeito esteve 
reunido com o juiz auxiliar da 
Presidência do Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso, Dr. João 
Thiago. No encontro foi solici-
tado um levantamento de da-

Caravana vai a Cuiabá solicitar por instalação de cartório no município
ADMINISTRAÇÃO

dos municipais. 
Os dados foram 
apresentados e 
o pedido oficia-
lizado. “Já parti-
cipamos de al-
guns encontros 
e estamos bus-
cando incansa-
velmente a ins-
talação de um 
cartório no mu-
nicípio. A cada 
dia estamos a 
um passo mais 
perto de conse-
guir”, acredita o 
prefeito.

Representantes presentes em reunião

SEPLAN trata sobre a 
Demarcação de Fronteiras 
Intermunicipais

No dia 18 de novembro, prefeito, 
vereadores, secretários e alguns 
servidores participaram de uma 
reunião com os representantes da 
Secretaria de Planejamento (SE-
PLAN) para tratar sobre a atualiza-
ção das divisas entre os municípios 
Mato-grossenses.
O projeto é uma parceria entre a 
SEPLAN, o Gabinete de Articulação 
da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Regional, a Assembleia 
Legislativa do Estado através da 
Comissão de Revisão Territorial dos 
Municípios e das Cidades, em coo-
peração com o Instituto Brasileiro 
de Geogra3a e estatística (IBGE) 
bem como dos próprios municí-
pios.
De acordo com a Engenheira Car-
tógrafa e Coordenadora de Carto-
gra3a da SEPLAN Lígia Camargo 

Projeto vem para solucionar grandes proble-
mas relacionados a inconsistências territoriais

Representantes estiveram reunidos com o presidente do tribunal de Justiça de MT

esse é uma trabalho importante, 
requerido por décadas pela maio-
ria dos 141 municípios Mato-gros-
senses e que demanda um cuida-
do delicado ao tratar da vida das 
pessoas. 
Lígia relatou sobre as etapas do 
trabalho desenvolvido e apontou o 
projeto vem para solucionar gran-
des problemas relacionados a pe-
quenas inconsistências territoriais. 
Os municípios que não apresen-
tarem nenhum questionamento, 
mapas e memorial descritivo re-
ceberão apenas qualidade devida, 
sem alteração.
Com o 3nal da apresentação, to-
dos os envolvidos analisaram as 
divisas intermunicipais de Gaúcha 
do norte surgindo uma ressalva na 
demarcação da divisa com o muni-
cípio de Paranatinga.

Secretaria de Infraestrutura recebe 
caminhão melosa
Veículo foi adquirido pelo valor de R$ 192 mil com recursos do FETHAB

ASSESSORIA
A frota de veículos da secretaria 
municipal de Infraestrutura da pre-
feitura de Gaúcha do Norte passou 
a contar com mais um reforço, a 
partir de outubro, um caminhão 
comboio para abastecimento, tam-
bém conhecido como Melosa.
O veículo foi adquirido pelo valor 
de R$ 192 (cento e noventa e dois) 
mil reais pagos com recursos do 
Fundo Estadual de Transporte e Ha-
bitação (FETHAB). O mesmo possui 
recipientes próprios para diesel, 
óleo e água, sendo equipado com 
tanque de 2.500 litros para diesel e 
outros 500 litros para água. Conjun-

FROTA

tos de abastecimento, kit de graxa 
e óleo lubri3cante, aparelhos como 
compressor de ar, esguicho de alta 
pressão, calibrador dentro outros 
estão inclusos no veículo.
Para o gestor municipal, a aquisi-
ção vem para dar mais agilidade 
no abastecimento e manutenção 
de máquinas que trabalham no 
interior. “A frota municipal terá um 
suporte de manutenção de peso 
com a aquisição dessa Melosa, de 
forma mais rápida, fácil, e3ciente, 
trabalhando de maneira economi-
camente viável”, disse Nilson Fran-
cisco Aléssio.
“Com esse veículo, passamos a ter 

melhores condições de seguir com 
nossos trabalhos desenvolvidos na 
recuperação das estradas munici-
pais. Teremos mais facilidade e me-
lhor qualidade na manutenção das 
máquinas como patrolas, pá carre-
gadeiras, retroescavadeiras e ou-
tros veículos da frota, com abasteci-
mento de forma simples, correta e 
e3caz”, complementou o secretário 
da pasta, João Batista Lodi Rissini.
Um motorista foi destinado para 
operar o veículo e recebeu as orien-
tações necessárias para a manuten-
ção. A melosa chegou no município 
no primeiro 3nal de semana de ou-
tubro e já está trabalhando.

Prefeito, secretário e equipe de obras de Gaúcha do Norte com caminhão melosa e pá carregadei-
ra adquirida em julho também com recurso do FETHAB
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OBRAS

Con!ra as obras em andamento no segundo semestre de 2015

OBRA EM FASE FINAL - AMPLIAÇÃO PSF ERNESTO DOLEYS: Am-
pliação de 57 m² divididos entre quatro salas e dois banheiros 
e um depósito de lixo. Os novos espaços serão destinados para 
consultório médico, sala de atividades coletivas, sala de admi-
nistração e sala de inalação coletiva. Obra está em sua fase !nal, 
no dia 08 de dezembro faltava apenas a colocação das aberturas. 
Ampliação foi realizada com recurso próprio do município.

Áreas da Saúde, Educação, Infraestrutura, Assistência Social e Administração têm sido bene!ciadas

OBRA FINALIZA-
DA - AMPLIAÇÃO 
CRECHE MUNICI-
PAL: Obra de 139 
metros quadra-
dos possui duas 
salas de aula e 
uma área. Vem 
para atender a 
demanda da edu-
cação infantil do 
município. Obra 
foi realizada com recurso próprio. Aluninhos das turmas de 5 
anos de idade que estão em prédio antigo, vão iniciar ano letivo 
de 2016 em espaço novinho, com muito mais conforto e segu-
rança.

OBRA FINALIZADA - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DA ESCOLA BO-
TUVERÁ: Obra realizada em parceria !rmada entre Prefeitura 
Municipal e fazendas daquela região tem extensão de 1.215 me-
tros quadrados e está !nalizada. Obra ainda não foi inaugurada, 
pois serviços da Rede de Energia estão pendentes.

OBRA EM ANDA-
MENTO - CONS-
TRUÇÃO DO 
MURO DO CEMI-
TÉRIO: Constru-
ção de 777 me-
tros quadrados 
está orçada em 
R$ 120.634,09 
pagos com re-
curso próprio do 
município.

OBRA FINALIZADA: PON-
TE RIO KURISEVO

OBRA EM AN-
DAMENTO: 
Reforma da can-
cha de bocha 
do centro da 
Melhor Idade 
está orçada em 
R$ 72.291,53 e 
é realizada com 
recurso próprio.

ASSESSORIA

No segundo semestre de 2015, 
a administração de Gaúcha do 
Norte esteve empenhada em 
dar andamento e finalização 
nas obras iniciadas no municí-
pio.
Começando pela saúde, a uni-
dade de saúde da família PSF 
Ernesto Doleys recebeu am-
pliação em sua estrutura física.
Partindo para a área da edu-
cação, importantes obras vêm 
para melhorar o trabalho exe-
cutado, como é o caso da am-
pliação da creche municipal 
com construção de mais duas 
salas de aula. Construção de 
novo prédio para a escola Bo-
tuverá e reforma e cobertura 
da quadra de esportes da es-
cola Xingu (comunidade Nova 
Aliança), está última está em 
andamento e no dia 08 de de-
zembro cerca de 25% da estru-
tura estava coberta.
Não menos importante, temos 
a construção da ponte de ma-
deira de cerca de 77 metros 
sobre o Rio Kurisevo, a constru-
ção do muro do cemitério mu-
nicipal, da cancha de bocha do 
Centro da Melhor Idade e do 
Centro de Eventos.
Veja mais sobre as obras no 
município no site, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

ASSESSORIA

A Prefeitura de Gaúcha do 
Norte através da secretaria 
municipal de Infraestrutura 
finalizou em novembro a cons-
trução da ponte sobre o Rio 
Kurisevo. A estrutura de ma-
deira tem 77 (setenta e sete) 
metros de extensão e mais de 
8,5 (oito metros e meio de al-
tura).
A ponte tem ligação com a BR-
242, custou R$ 460.894,64 com 
utilização de recurso de emen-
da parlamentar do ex-deputa-
do federal Homero Pereira de 
R$ 429 mil reais e restante com 
contrapartida do município.
Para possibilitar a devida pas-
sagem pelo local, foram aber-
tos 1.700 metros de estrada e 
confeccionado um aterro com 
pouco mais de um quilômetro 

(1 Km). Em alguns pontos do 
aterro foram utilizadas mani-
lhas em concreto para possi-

bilitar o escoamento de água.
Imagem acima da obra finali-
zada.

OBRA EM ANDA-
MENTO: 
Reforma e cober-
tura da quadra 
de esportes da 
escola Xingu (co-
munidade Nova 
Aliança). Segun-
da semana de 
dezembro obra 
estava sendo co-
berta.

OBRA EM AN-
DAMENTO: 
Construção do 
Centro de Even-
tos
Obra realizada 
com emenda 
p a r l a m e n -
tar custará R$ 
304.687,50.
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Campanha Antirrábica imuniza 1.555 animais 
em Gaúcha do Norte

RAIVA ANIMAL

e vacinação em localidades rurais 
como é o caso de Assentamen-
to Nova Aliança, Pontal do Pira-
nha, Nova Aliança, Linha Rodinha 
D’Água, Fazenda Botuverá, Estrela 
do Norte e linha da Fazenda Três 
Coqueiros.
“Não há tratamento para a raiva, 
por isso a vacinação dos animais é 

Saúde realiza ações em prol do Outubro Rosa

feitura municipal através da secre-
taria de Saúde e da Coordenação 
de Atenção Básica promoveram 
diversas atividades durante o mês.
Ações da campanha objetivaram 
promover a conscientização das 

Homens participam de ações do Novembro 
Azul realizadas em Gaúcha do Norte

NOVEMBRO AZUL

presas, a secretária de Saúde Divo-
nilda Costa Ferreira relatou, “nosso 
objetivo é trazer conhecimento so-
bre essa importante glândula mas-
culina, a próstata, promovendo as-
sim a conscientização dos homens 
quanto a necessidade de se realizar 
o preventivo a partir dos 40 anos 
de idade e ainda assim de procurar 
atendimento médico no caso do 
aparecimento de algumas manifes-
tações independente da idade”.
O aumento de casos da doença 
está diretamente ligado a ausência 
de preventivo. “Os homens tem re-
sistência em procurar atendimento 
médico quando o assunto é o cân-
cer de próstata e isso tem elevado 

OUTUBRO ROSA

SAÚDE

Em setembro a secretaria mu-
nicipal de Saúde apresentou o 
projeto de combate a dengue no 
município, a reunião foi realiza-
da na sala anexa a Farmácia Mu-
nicipal e contou com a presença 
de representantes da sociedade 
que devem atuar como multipli-
cadores do trabalho.
O projeto tem como tema ‘Tome 
consciência! Dengue não é brin-
quedo, ela mata’. Em suas ativi-
dades estão inclusas: realização 
de Dia D, palestras educativas 
preventivas e gincanas junto às 
escolas, inspeções em estabele-
cimentos, entre outros.
O desenvolvimento do proje-
to busca a conscientização da 
população quanto a prevenção 
e combate do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da dengue, 
e se justi6ca pelo alto número 

de casos no município perante a 
atual população. Em 2013 foram 
registradas 187 noti6cações e 27 
casos con6rmados. Em 2015, até 
6nal de novembro foram emiti-
das 165 noti6cações.
“Com esse projeto buscamos es-
tratégias e meios para promover 
a conscientização da população 
quanto a necessidade urgente 
de mudanças de comportamen-
to e hábitos de higiene pessoal e 
ambiental”, 6nalizou a secretária.
Ações também serão desenvolvi-
das durante todo o ano de 2016.

Conscientização nas esco-

las

Alunos das redes de ensino mu-
nicipal e estadual assistiram a 
palestra sobre a dengue. 
Ações foram realizadas pela Vigi-
lância Ambiental.

Secretaria apresenta projeto 
contra a dengue no município

ASSESSORIA

Assegurando a saúde infantil, 
no mês de agosto a secretaria 
de Saúde de Gaúcha do Norte 
imunizou 562 crianças contra a 
Paralisia Infantil (Poliomielite), 
promovendo assim a atualiza-
ção da caderneta de vacinação 
do público alvo, crianças de seis 
meses a menores de cinco anos 
de idade.
Ações de “Dia d” foram realiza-
das na cidade e nas comunida-
des rurais como Santa Luzia, Es-

trela do Norte, Pontal do Piranha 
e comunidade Madre Paulina 
(Botuverá).

Campanha foi desenvolvida com 
o objetivo de manter o Brasil li-
vre da circulação do poliovírus 
selvagem, diminuindo o risco 
de reintrodução deste. As ações 
foram promovidas para avaliar a 
situação vacinal do grupo, man-
tendo atualizada a caderneta de 
vacinação, reduzindo assim as 
taxas de abandono do esquema 
vacinal.

DENGUE

A Campanha de Vacinação Antir-
rábica realizada durante os meses 
de outubro e novembro imunizou 
1.555 animais em Gaúcha do Nor-
te de 1.600 doses destinadas ao 
município.
O grande volume de animais va-
cinados é o resultado de ações de 
“Dia D” promovidas na área urbana 

Conhecido como Outubro Rosa, o 
mês de outubro é dedicado nacio-
nalmente para a promoção da saú-
de da mulher com campanha con-
tra o câncer de mama e do colo do 
útero. Em Gaúcha do Norte, a pre-

Durante o mês de novembro, as 
ações da secretaria se voltaram 
para a saúde do homem, mais es-
peci6camente, para o câncer de 
próstata. Para chegar a um bom nú-
mero de indivíduos atingidos pelas 
atividades, a secretaria de Saúde de 
Gaúcha do Norte promoveu pales-
tras em empresas que aderiram a 
campanha.
As palestras foram realizadas nas 
empresas Agrícola Alvorada, Cargill, 
Primavera Máquinas e em parceria 
com o Sindicato Rural chegou a 
classe produtora com evento aber-
to a todo público masculino do mu-
nicípio.
Sobre a ação desenvolvida nas em-

Durante os meses de agosto, setembro, outubro e novembro, as ações da 
secretaria municipal de Saúde estiveram voltadas para as campanhas da 
Poliomielite, Antirrábica, Dengue, Outubro Rosa e Novembro Azul.
PARALISIA INFANTIL

562 crianças são imunizadas 
contra a poliomielite

indispensável. É preciso uma maior 
conscientização de donos de cães 
e gatos para que a vacinação ocor-
ra todos os anos e o município 
6que livre de casos da doença. A 
raiva é uma zoonose viral, transmi-
tida para o homem através de ani-
mais”, alertou o médico veterinário 
Augusto Niedermayer.

mulheres quanto a realização dos 
exames preventivos periódicos, 
ocasionando assim a diminuição de 
casos de câncer de mama e do colo 
do útero.
Coleta de preventivo, atividades 
com professionais de 6sioterapia, 
psicologia e nutrição, caminhada, 
pit stop, sorteio de brindes em en-
contros, participação no evento Co-
nexão Mulher do Agronegócio pro-
movido pela empresa Bayer/Rural e 
momento com as mães dos alunos 
da APAE 6zeram parte das ativida-
des desenvolvidas durante o mês.
Pro6ssionais de enfermagem co-
lheram 37 preventivos e examina-
ram mamas de 25 mulheres duran-
te o mês.  Exames de mamogra6a 
encaminhados para a regulação no 
município de Água Boa.

os casos de pacientes acometidos 
pela doença”, disse a secretária.
Especialistas explicam que o câncer 
de próstata não costuma apresen-
tar sintomas na fase inicial, o que 
pode ser perigoso. No entanto, 
mais da metade dos casos acontece 
em homens com mais de 60 anos. 
O câncer de próstata corresponde a 
mais da metade dos casos de cân-
cer em pessoas do sexo masculino, 
entretanto, é uma doença de baixa 
mortalidade, se for tratada adequa-
damente.
Durante o mês a secretaria 6rmou 
parceria com laboratório e realizou 
24 exames de PSA (exame de san-
gue) no município. 
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SAÚDE

A Prefeitura Municipal de Gaúcha 
do Norte através da secretaria de 
Saúde adquiriu uma caminhone-
te L200 Triton 0Km destinada para 
as vigilâncias Sanitária, Ambiental 
e Epidemiológica. Aquisição foi 
realizada em setembro.
A caminhonete foi adquirida pelo 
valor de R$ 106.450,00 (cento e 
seis mil, quatrocentos e cinquen-
ta reais), pagos com recursos 
federais especí/cos das devidas 
vigilâncias e em conta há cerca de 

Secretaria promove ação para tratar sobre 
Hipertensão, Diabetes e Colesterol

AQUISIÇÃO

um ano. 
Para a secretária de saúde, Divo-
nilda Costa Ferreira, a aquisição 
vem para estruturar os trabalhos 
das vigilâncias no município. O 
veículo será utilizado especi/ca-
mente para trabalhos das vigi-
lâncias, incluindo visitas às zonas 
rural e urbana, retirada e recolhi-
mento de mercadorias vencidas 
de estabelecimentos comerciais 
como supermercados, realização 
de inspeções, entre outros.

Hipertensão, diabetes, colesterol 
e triglicerídeos, foram as doenças 
abordadas no /nal de agosto em 
um encontro especial promovido 
pelas equipes da secretaria munici-
pal de Saúde de Gaúcha do Norte, 
PSF Mário Alievi e parceria com o 
CRAS Casa das Famílias.
O encontro foi realizado no Centro 
da Melhor Idade e contou com Gi-
nástica Laboral, peça com orienta-
ções médicas e palestra relatando o 
que são as doenças, causas e trata-
mentos. Conhecidas como doenças 
silenciosas, antes eram prevalentes 
na terceira idade, hoje, porém, já 
estão alastradas em todas as faixas 
etárias, inclusive em crianças.
O teatro encenado pela equipe da 
unidade Mario Alievi retratou cla-
ramente o procedimento adotado 
para a realização da consulta médi-
ca, iniciando com a personagem da 
agente comunitária de saúde que 
em sua visita domiciliar orienta o 
usuário sobre a importância de se 
consultar regularmente.

Saúde adquire veículo para 
atendimentos de vigilâncias

Encenação de peça com a equipe Mário Alievi

Para a secretária de Saúde de Gaú-
cha do Norte, enfermeira Divonilda 
Costa Ferreira, o encontro foi muito 
válido. “Dentre o público partici-
pante, várias pessoas relataram que 
tem alguma das doenças citadas. 
Acredito que as informações re-
passadas serviram para enriquecer 

o conhecimento de cada um, con-
tribuindo assim no seu cotidiano”, 
disse.
A dona de casa Lurdes Cappellari 
de 67 anos relatou que tem coles-
terol, faz tratamento mas que as ve-
zes é necessário um pouco mais de 
atenção aos cuidados necessários.

Secretaria de Saúde promove 
audiência pública
No 1° semestre foram destinados 19,32% da receita para a área da saúde
A secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte realizaou no 
mês de setembro uma audiência 
pública com apresentação dos 
números do I e II quadrimestre de 
2015.
Foram apresentados os números 
de atendimentos das unidades 
básicas de saúde PSF’s Ernesto 
Doleys e Mario Alievi; controle de 
entradas e saídas de medicamen-
tos da farmácia municipal; aten-
dimentos psicológicos; número 
de inspeções efetuadas, alvarás 
liberados, denúncias e reclama-
ções atendidas entre outras da 
Vigilância Sanitária; imóveis visi-
tados e noti/cações da Vigilância 
Ambiental; trabalhos e números 
do hospital municipal; exames 
realizados no laboratório munici-
pal; quantidade de atendimentos 
na unidade de /sioterapia e APAE 
e números do departamento de 
regulação com encaminhamen-
tos para as centrais de Água Boa 
e Cuiabá.
Os dados contábeis da saúde tam-
bém foram apresentados na au-
diência pública. Com a obrigato-

riedade de destinação de 15% da 
receita à área da saúde, de janeiro 
a junho de 2015, o município de 
Gaúcha do Norte destinou 19,32% 
da receita à saúde da população.
Durante a prestação de contas, os 
valores de empenho, liquidação e 
pagamento também foram apre-
sentados ao público.
Para a secretária municipal de 
Saúde, Divonilda Costa Ferreira, a 
realização da audiência vem para 
mostrar o compromisso que a se-

cretaria tem junto ao município, 
prevalecendo a transparência dos 
trabalhos realizados. “Diante dos 
números apresentados vemos 
que as ações básicas vem aconte-
cendo, com a realização dos pro-
gramas do Ministério da Saúde, 
como é o caso de realização de 
pré-natal, acompanhamento de 
crescimento e desenvolvimento 
das crianças, atendimento à saúde 
da mulher e do homem”, disse.

Gestantes participam 
de encontro em Gaúcha 
do Norte

Em agosto, a secretaria municipal 
de Saúde de Gaúcha do Norte 
promoveu um encontro com as 
gestantes na sala de espera do PSF 
Ernesto Doleys, localizado no Bair-
ro Vila Nova.
O encontro foi ministrado pela en-
fermeira responsável pela unida-
de, Samila Comunello, e tratou de 
três importantes assuntos referen-
tes a gestação, foram eles: Corpo 
da mulher na gestação, importân-
cia da amamentação e exercícios 
físicos na gestação.
As ações mensais com as gestan-
tes foram retomadas com o objeti-
vo de criar um vínculo maior os as 
mamães. “Além do pré-natal uma 

vez por mês, agora também temos 
esse encontro que vem para tirar 
as dúvidas das gestantes, conquis-
tando assim a con/ança dessas 
mamães, pois nós estaremos pre-
sentes durante toda a gestação, as-
sim como acompanharemos todo 
o crescimento do bebê, então é 
importante manter aumentar esse 
elo com esse público”, disse a en-
fermeira.
Importantes dicas para cuidar da 
saúde da mamãe e do bebê du-
rante a gestação, assim como no 
pós-parto, foram repassadas as 
gestantes. Após término da pales-
tra foram distribuídas lembranças 
confeccionadas pela unidade.

GRAVIDEZ

Audiência foi realizada na sala de reunião

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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A Secretaria de Saúde de Gaúcha 
do Norte trabalhou a Campanha 
Nacional de Combate à Hansenía-
se promovendo capacitação para 
os pro'ssionais das unidades. Pa-
lestras farão parte das ações vol-
tadas à população.
No dia 25 de agosto, o encontro 
foi realizado no PSF Ernesto Do-
leys (Bairro Vila Nova) e contou 
com a presença de pro'ssionais 
da própria unidade assim Agen-
tes Comunitárias de Saúde (ACS) 
da zona rural, comunidades Nova 
Aliança e Estrela do Norte. Já no 
dia 09 de setembro, foi a vez dos 
servidores do PSF Mario Alievi re-
ceberem a capacitação, também 
participaram do momento, pro-

Unidade de Saúde Mario Alievi promove 
palestra sobre catapora e vacinação de HPV

CAPACITAÇÃO

Campanha de Combate à Hanseníase con-
tou com palestras nas escolas

'ssionais inclusos na secretaria, 
enfermeira e ACS da comunidade 
Santa Paulina e ACS de Santa Lui-
za.
A prevenção, o controle, a impor-
tância da identi'cação da doença, 
as vias de transmissão, os sinto-
mas e os cuidados necessários 
foram repassados aos pro'ssio-
nais da saúde. “É indispensável 
que nossos pro'ssionais estejam 
com o olhar voltado para a han-
seníase, para que assim possamos 
combatê-la no município”, disse a 
enfermeira e secretária de saúde, 
Divonilda Costa Ferreira.
A Campanha de Combate à Han-
seníase foi até 'nal de outubro, 
durante esse tempo ações como 
palestras nas escolas foram reali-
zadas pela secretaria de saúde. 

Alunos das escolas municipal Bem-
-Me-Quer e estadual Gervásio dos 
Santos Costa, receberam no 'nal 
de setembro, palestras sobre a Vari-
cela, doença popularmente conhe-
cida como Catapora. Durante as 
palestras, pontos como sintomas, 
transmissão e prevenção da doen-
ça são passados aos alunos.
Ao mesmo tempo em que uma 
equipe da unidade 'cou respon-
sável pelas palestras, outra 'cou 
encarregada de realizar uma busca 
ativa da primeira dose da vacina do 
HPV (Vírus do papiloma Humano) 
junto ao público feminino.
Para a responsável pela unidade de 
saúde e pelas palestras na escola 
Bem-Me-Quer, enfermeira Cintia R. 
Dias, a ação é realizada devido ca-
sos da doença em Gaúcha do Nor-
te. “A unidade realiza essa ação em 
virtude de alguns casos diagnosti-
cados e noti'cados no município. 
Nossa intenção é reduzir esses ca-
sos através da prevenção, buscan-
do orientar as crianças em relação 

Hanseníase é tema de 
capacitação de 
profissionais

Turma da escola Gervásio dos Santos Costa e equipe de saúde

aos sintomas e o que se pode evitar, 
ressaltando  sobre a necessidade 
de permanecer em casa durante a 
doença, evitando assim a dissemi-
nação na escola”, disse.
“Devido a baixa cobertura de va-
cinação do HPV no município, 
aproveitamos essa ação para fazer 
uma busca ativa da primeira dose 
da vacina do HPV, buscando assim 
atingir a meta estabelecida para 

Gaúcha”, 'nalizou a enfermeira.
A vacinação da primeira dose foi 
realizada nas escolas durante o mês 
de abril entre meninas de 11 a 13 
anos. A vacinação teve sua abran-
gência ampliada e passa a imunizar 
meninas entre 9 e 11 anos de idade. 
Lembrando que a segunda dose 
deve ser aplicada seis meses após 
a primeira.

Gaúcha do Norte busca direito a insa-
lubridade para pro'ssionais da saúde
PPRA e PCMSO foram elaborados baseados na realidade municipal

Assegurando a saúde, a segurança 
e o direito do trabalhador da área 
da saúde, a administração de Gaú-
cha do Norte tem trabalhado para 
garantir o pagamento de adicio-
nal de periculosidade ou insalu-
bridade perante a Norma Regula-
mentadora NR 15.
Em agosto, os documentos avalia-
tivos PPRA (Programa de Preven-
ção dos Riscos Ambientais), LTCAT 
(Laudo Técnico das Condições do 
Ambiente de Trabalho) e PCMSO 
(Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional) elaborados 
pela engenheira ambiental e de 
segurança do trabalho, Francielle 
Dalmoso Nunes, e assinados pelo 

médico do trabalho, Dr. Renato 
Marques Guimarães de Canarana/
MT, foram entregues para a secre-
taria municipal de Saúde. 
Os documentos foram elaborados 
perante a realidade do município 
e todas as unidades básicas de 
saúde foram visitadas, PSF’s Ma-
rio Alievi e Ernesto Doleys, PSF 
das comunidades Nova Aliança 
e Santa Paulina (Botuverá), hos-
pital, farmácia e laboratório. Nas 
visitas foram avaliados quesitos 
pertinentes ao local de trabalho, 
função exercida e tempo de expo-
sição ao risco de cada funcionário 
e de cada atividade desenvolvida 
no dia a dia, em todos os cargos 

ocupados, desde função de auxi-
liar de limpeza a motorista. Dentro 
da Norma Regulamentadora, o 
adicional de insalubridade pode 
variar de 10 a 40% em cima do 
salário mínimo, sendo que para os 
pro'ssionais da saúde deve vigo-
rar em 20%.
“Na avaliação, foram analisados 
todos os riscos que possam vir a 
causar a doença na saúde do pro-
'ssional, assim, esse servidor deve 
receber a mais por sua exposição 
a esse tipo de risco”, concluiu Fran-
cielle.
Para a secretária, o adicional de 
insalubridade é uma grande con-
quista para os trabalhadores da 
saúde, “ao mesmo tempo em 
que estamos fazendo valer uma 
lei, estamos proporcionando me-
lhores condições e qualidade no 
ambiente de trabalho e em saúde 
para nosso servidor, através de 
fornecimento e uso adequado de 
equipamentos de uso individual 
e coletivo, promovendo palestras, 
treinamentos e capacitações para 
que cada servidor possa desenvol-
ver um bom trabalho dentro da 
sua área insalubre”, disse.

Secretaria recebe 
doação de equipamento 
para realização de 
exames laboratoriais

Em agosto de 2015 a secretaria 
municipal de Saúde de Gaú-
cha do Norte recebeu como 
doação do Distrito Sanitário 
Especial Indígena - DSEI Xin-
gu, um Analisador Bioquímico 
Semiautomático destinado ao 
laboratório municipal.
O equipamento é indicado 
para a realização de testes clí-
nicos bioquímicos de sangue e 
outros f luídos corporais, possui 
alta precisão e con fiabilidade 
nos resultados e tem grande 
capacidade de armazenamen-
to de amostras com 60 progra-
mas, sendo 47 já pré-progra-
mados.
“O equipamento vem para au-
xiliar quanto a realização de 
exames laboratoriais como 
ureia, glicose, creatinina, entre 
outros. Essa doação vem para 
atender a demanda municipal, 

favorecendo a saúde dos nos-
sos usuários indígenas e não-
-indígenas”, disse a secretária 
de Saúde, Divonilda Costa Fer-
reira.
Com população indígena esti-
mada em 2.790 pertencentes 
ao município de Gaúcha do 
Norte, o assessor do DSEI-Xin-
gu, Tapi Kayabi, apontou que 
a doação do equipamento foi 
realizada para firmar parceria 
com a secretaria, contribuir e 
começar a dividir a responsa-
bilidade quanto a saúde, uma 
vez que a população indígena 
é atendida nas unidades do 
município.
O equipamento Analisador 
Bioquímico Semiautomáti-
co foi doado ao DSEI-Xingu e 
devido o distrito não realizar 
exames laboratoriais, doou ao 
município de Gaúcha do Norte.

DOAÇÃO

Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI 
Xingu fez a doação ao município
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Gaúcha do Norte recebe sexta edição da Feira Cultural

ASSESSORIA

No mês de agosto, a prefeitura de 
Gaúcha do Norte através da secre-
taria municipal de educação, Cul-

Maior evento cultural mostrou a diversidade de culturas existentes no município

tura, Esporte e Lazer, realizou a 6ª 
edição do maior evento cultural 
da cidade, a Feira Cultural ‘Cultu-
ra em Movimento’. Com dois dias 
de festa, sexta-feira (14) e sábado 

Banda Meteoru´s na  6ª feira Cultural de Gaúcha do Norte

(15), /zeram parte da programa-
ção da festa apresentações mu-
sicais e corporais locais, queima 
de fogos e show com a Banda 
Meteoru´s.

Com espaço preparado especial-
mente para o evento, a organiza-
ção das barracas de comida e be-
bida, do parque de brinquedos e 
do palco de shows visou o confor-
to e segurança no público. Várias 
instituições, grupos e munícipes 
participaram da Feira oferendo 
um diversi/cado cardápio, para 
atender todos os gostos assim 
como o prato típico do município. 
Barracas com artesanatos e barra-
ca com exposição das motos da 
equipe Adrenalina Moto Clube, 
mostraram a grande diversidade 
de cultura existente no município.
A primeira noite da 6ª Feira Cul-
tural de Gaúcha do Norte contou 
com apresentações musicais lo-
cais e show da Banda Meteoru´s. 
Entre as apresentações estiveram 
o coral da Melhor Idade ‘Recor-
dar é Viver’, em seguida entraram 
em palco Marina, Luana e Larissa, 
também mostraram seu talento 
Alessandro da Silva, Anderson 
Alievi e o Ministério de Música 
Cristo é a Resposta.

Na noite de sábado, as apresenta-
ções de dança da 6ª Feira Cultural 
de Gaúcha do Norte iniciaram 
com os alunos da APAE ‘Escoli-
nha Sonho Meu Preciso de Você’ 
apresentando a peça ‘Família Tar-
taruga’, logo depois, indígenas da 
aldeia Mirassol apresentaram sua 
cultura com duas danças. As alu-
nas da escola de balé Art’s Dance 
mostraram todo seu talento em 
belíssimas e sincronizadas apre-
sentações. osteriormente entrou 
em palco o Grupo Mistura de 
Ritmos, formado por alunos da 
escola estadual Gervásio dos San-
tos Costa que com muito gingado 
encerraram as apresentações cul-
turais. Ainda na noite de sábado, 
a novidade para a festa de 2015, a 
queima de fogos fez parte da pro-
gramação.
A animação musical dos dois dias 
da Feira Cultural /cou por conta 
da Banda Meteoru´s do município 
de Lucas do Rio Verde/MT, com 
repertório diversi/cado objetivou 
atender todos os gostos musicais.

Escola 
Bem-Me-Quer 
promove 
torneio de futsal
No /nal de setembro cerca de 50 
alunos da Escola Municipal de 
Educação Básica Bem-Me-Quer 
participaram do torneio de futsal 
interclasse realizado através da 
disciplina de Educação Física.
Ao todo, foram formadas 7 (sete) 
equipes, sendo 3 (três) feminina 
e 4 (quatro) masculina. Alguns 
alunos do 6° ano auxiliaram na 
arbitragem da competição, mos-
trando as regras do jogo que 
aprenderam em sala de aula e 
provaram um pouco da respon-
sabilidade da equipe de arbitra-
gem.
Para o educador físico, Maicon 
Bonet, a realização do torneio 
objetiva a socialização dos alu-
nos ao mesmo tempo que vem 
para incentivar a iniciação ao 
esporte. “Valorizar o esporte 
junto as crianças, estabelecendo 
valores como respeito e o saber 
competir, fazem parte do nosso 
trabalho”.
No ano letivo de 2015, torneio 
de Xadrez e Handebol também 
foram realizados com os alunos. 

Alunos participam de 
comemoração ao Dia da 
Independência do Brasil
A secretaria municipal de Edu-
cação de Gaúcha do Norte pro-
moveu um momento cívico em 
comemoração ao dia 7 de Se-
tembro, Dia da Independência 
do Brasil que contou com a pre-
sença de autoridades locais.
Alunos de 1° a 6° ano do período 
matutino da Escola Municipal de 
Educação Básica Bem-Me-Quer, 
alunos especiais da APAE ‘Esco-
linha Sonho Meu – Preciso de 
Você’, e os pequeninos da creche 
Cantinho do Amor participaram 
do ato cívico de hasteamento 
das bandeiras, em frente a esco-
la Bem-Me-Quer. Apresentações 
também /zeram parte do mo-
mento.
Durante a semana, o contexto 
histórico da Independência do 
Brasil foi trabalhado dentro de 
sala de aula. “O que é indepen-
dência do Brasil, data, autor, im-
portância desse ato e respeito a 
pátria foram repassados aos alu-
nos”, disse a diretora da escola, 
Elisiane Rodrigues.
Para a secretária municipal de 
Educação, Andrea Moreno Fer-

nandes, a programação foi pla-
nejada pensando no bem estar 
das crianças. “Optamos por fazer 
um momento cívico diferente 
esse ano devido o clima muito 
quente, assim foi trabalhado o 
tema em sala de aula durante a 
semana e nesta sexta-feira reali-
zamos o ato cívico com apresen-
tações preparadas pelos alunos 
e professores”, disse.
No /nal da tarde, alunos do pe-
ríodo vespertino participaram 
do arriamento das bandeiras se-
guido de apresentações em lem-
brança ao Dia 7 de setembro.

Escola Bem-Me-Quer promove 
dia especial em comemoração 
ao Dia das Crianças

COMEMORAÇÃO

Balão, palhaços, pipoca, picolés, 
/lmes, lanche, brincadeiras e brin-
quedos fazem parte da programa-
ção especial preparada pela escola 
municipal de Educação Básica 
Bem-Me-Quer de Gaúcha do Nor-
te para a comemoração do Dia das 
Crianças, vivenciado no dia 12 de 
outubro.
Durante os períodos matutino e 
vespertino cerca de 350 alunos de 
1° a 6° ano participam das ativida-
des. Nas brincadeiras, as crianças 
foram separadas em equipes e par-
ticipam das divertidas Corrida do 

Ovo, Corrida no Saco e Dança da 
Cadeira.
A promoção do dia especial contou 
com a colaboração da secretaria 
municipal de Educação e comuni-
dade em geral. “Preparamos uma 
programação diferenciada para 
esse dia, a /m de assegurar às crian-
ças o direito ao lazer promovendo 
a interação entre elas”, apontou a 
direção da escola.
Os aluninhos Yasmim, Maria Eduar-
da e Jhonatan do 1° ano matutino, 
gostaram da manhã e apontaram 
que foi muito legal e divertida.

PÁTRIA ATIVIDADES



Pág. 08

Aos 42 minutos do segundo 
tempo, o jogador Ywame mar-
cou o gol que definiu a partida 
do sábado (07.11) entre as equi-
pes Kamaiurá e União na dispu-
ta pela Taça Xingu, no campo 
municipal de Gaúcha do Norte, 
tornando a equipe indígena 
campeã da competição.
A Taça Xingu é a disputa final 

FUTEBOL

Kamaiurá é campeã da Taça Xingu 
em Gaúcha do Norte

de futebol de campo do ano e 
disputaram a taça, os campeões 
do 14° Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo (equipe 
União) e Campeonato Munici-
pal de Futebol do Parque Nacio-
nal Indígena de 2015 (equipe 
Kamaiurá). (Campeonato indí-
gena foi realizado de 10 a 15 de 
outubro e contou com partici-

Jogo *nalizou com placar em 1 X 0
pação de quatro equipes.)
Após o jogo, os troféus foram 
entregues às equipes.
O prefeito municipal de Gaúcha 
do Norte, Nilson Francisco Alés-
sio, e o chefe do departamento 
de Esporte e Lazer, Jose Mario 
Alievi, agradeceram a participa-
ção das equipes e parabeniza-
ram pela disputa.

Equipe Kamaiurá recebendo a Taça de campeã

União é campeão do 14° Campeonato de Futebol de Campo

ASSESSORIA

O campo Seringão recebeu, no 
último domingo de agosto, os 
dois últimos jogos do 14° Cam-
peonato Municipal de Futebol 
de Campo de Gaúcha do Nor-
te que consagrou a equipe do 
União como campeã.
A equipe do União venceu a 
equipe Sambati com placar em  
4 X 1. Na disputa pelo terceiro 
lugar e com decisão nos pênal-
tis, a equipe Atlético de Madri 
do Xingu venceu a equipe Uta-
wana em 5 x 4. Além das quatro 
equipes finalistas, atletas como 
goleiro menos vazado, artilhei-
ro, melhor jogador da final, atle-
ta do Campeonato, melhor téc-
nico e equipe mais disciplinada 
também foram premiados.
Durante o campeonato, foram 
realizados 25 jogos com sete 
equipes participantes e com 

Dez prêmios foram entregues aos destaques da competição. Con*ra quem foram os premiados

Prefeitura realiza 4° 
Campeonato Municipal 
de Bocha

Na noite de 09 de outubro, a pre-
feitura municipal de Gaúcha do 
Norte através do departamento de 
Esporte e Lazer promoveu a *nal 
do 4° Campeonato Municipal de 
Bocha no Clube Ues.
Com total de 38 disputas e 12 equi-
pes participantes, a competição 
teve início no dia 11 de setembro 
e premiou os quatro primeiros co-
locados.
Os jogos foram realizados as quar-
ta e sextas-feiras alternando entre 
as canchas de bochas dos Idosos 
e do Clube Ues. “Agradecemos aos 

espaços cedidos para a realização 
dos jogos e a todos os participan-
tes. A participação de cada um 
contribuiu para que pudéssemos 
realizar mais um campeonato de 
bocha no município”, apontou o 
chefe do departamento, Jose Ma-
rio Alievi.

Con*ra quem foram os ganhado-
res:
1° lugar: Ernani, Ilário e Zemolin;
2° lugar: Rene e Profeta;
3° lugar: Bugre, Ivan e Botini;
4° lugar: Genésio, Volmir e Jair.

BOCHA

Equipe União

Participantes da *nal do campeonato e autoridades

todos jogando contra todos. 
“Buscamos, através desse cam-
peonato, valorizar o esporte 
no município proporcionando 
momentos de lazer e entre-
tenimento para esses atletas. 

Temos equipes que participam 
há vários anos com a gente, 
assim como temos equipes no-
vas se formando a cada edição 
do campeonato”, disse o chefe 
do departamento de Esporte e 

Lazer e maior responsável pelo 
Campeonato, José Mario Alievi.
Com um total de sete jogos no 
Campeonato de 2015, sendo 5 
(cinco) vitórias e 2 (dois) empa-
tes, a equipe do União se con-
sagrou como Tricampeã com 
títulos de 2013, 2014 e 2015. 
“Todos os anos nossa equipe 
participa do campeonato e alia-
mos essa vitória a treinamento. 
Temos muitos jogadores que jo-
gam muito bem e mostram que 
é importante ter sintonia e par-
ceria dentro de campo”, disse o 
técnico da equipe que também 
levou o título de melhor técni-
co, Renato Trevisan.
Para o chefe do departamen-
to, os agradecimentos ficam à 
equipe de arbitragem e a todas 
as equipes participantes, “agra-
decemos a todos que sempre 
confiam em nosso trabalho, as 
equipes do campeonato e as 
pessoas que trabalham conos-

co para a realização da compe-
tição”, finalizou Alievi.

Confira quem foram os premia-
dos do 14° Campeonato de Fu-
tebol de Campo:

1° lugar: Equipe União;
2° lugar: Equipe Sambati;
3° lugar: Equipe Atlético de Ma-
dri do Xingu;
4° lugar: Equipe Utawana;
Goleiro menos vazado: Marcio 
Tiburcio (União), com 9 (nove) 
gols sofridos;
Artilheiro: Stive (Atlético de 
Madri do Xingu), com 12 (doze) 
gols marcados;
Melhor jogador da final: Tuguté 
(União);
Atleta do campeonato: Elder 
Sambati (Sambati);
Melhor técnico: Renato Trevisan 
(União);
Equipe mais disciplinada: Atlé-
tico de Madri do Xingu.
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Prefeitura de Gaúcha do Norte recupera estrada municipal
A secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte iniciou no "nal do 
mês de novembro, a recuperação 
dos pontos críticos da estrada sen-
tido ao município de Sorriso.
Entre os trabalhos desenvolvidos 
estão: limpeza das laterais da estra-
da, patrolamento com tapa-buraco 
e cascalhamento, confecção de de-
saguadores e lombadas.
no início da segunda semana de 
dezembro, trabalhos se concentra-
vam no quilômetro 40, onde mais 
de 100 km da via serão recupera-
dos.
Equipe trabalha para que não haja 
problemas futuros com acúmulo 
de água na estrada e formação de 
grandes buracos. 

INFRAESTRUTURA

Ponte passa por reestruturação
Na terça-feira (25), a secretaria mu-
nicipal de Infraestrutura de Gaúcha 
do Norte promoveu a reestrutu-
ração de uma das pontes da linha 
escolar Pingo de Ouro.
Com 10 metros de extensão, a es-
trutura em madeira "ca na Fazenda 
Bragança, há cerca de 40 quilôme-
tros de Gaúcha do Norte, localizada 
próximo a comunidade Nova Alian-
ça sentido à Santa Luzia.
Para o secretário de Infraestrutura, 
João Batista Lodi Rissini, a obra vem 
para proporcionar maior segurança 
a quem passa pelo local. “Devido o 
tempo de construção, a estruturada 
antiga ponte estava comprometida 
e por termos um transporte diário 
de alunos por esse acesso, era indis-
pensável promover essa reforma”, 
disse.

PASSAGEM

Infraestrutura recupera estra-
das com recurso do Fetahb

ASSESSORIA

Cerca de 75 quilômetros de es-
tradas de Gaúcha do Norte rece-
bem as máquinas da prefeitura 
em trabalhos de patrolamento 
com tapa buraco. Iniciados no 
final de agosto, os trabalhos 
estiveram concentrados no per-
curso de Gaúcha à ponte do Rio 
Kuluene (sentido Canarana) e 
na localidade conhecida como 
Jacarézinho.
Antes disso, aproximadamente 
30 quilômetros das proximida-
des do assentamento Pontal do 
Piranha também foram recupe-
rados. Devido a grande incidên-
cia de areia nas estradas daquela 
região, ações de cascalhamento 
foram executadas.

Atuando em todos os cantos do 
município, a secretaria de Infra-
estrutura também "nalizou os 
trabalhos de levantamento de 
2 km de estradas na Linha Ze-
molin e outros 4 km na MT-129, 
logo na saída de Gaúcha sentido 
ao município de Paranatinga.
Para o secretário, João Batista 
Lodi Rissini, os trabalhos estão 
concentrados em pontos críti-
cos. “Priorizamos os pontos crí-
ticos, por onde passe o nosso 
transporte escolar e onde há 
grande movimentação de veícu-
los leves e pesados. Nossas equi-
pes sempre estão em diversos 
lugares para que todas as estra-
das do município sejam recupe-
radas regularmente”, disse.

ACESSOS

Estrada sentido Canarana

Patrolamento, cascalhamento e levanta-
mento de estrada fazem parte das ações

Antes e depois de limpeza da beira de estrada. Ao lado, trecho que recebeu trabalhos de levantamento

Na noite de terça-feira (22), repre-
sentantes de entidades de Gaúcha 
do Norte se reuniram para a for-
mação do Conselho Municipal do 
FETHAB (Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação), cumprindo 
uma exigência do governo. Sendo 
o Fundo é a contribuição destina-
da as prefeituras mato-grossenses 
para "nanciar o planejamento, a 
execução, o acompanhamento 
e avaliação de obras e habita-
ção, "ca a cargo do Conselho o 
acompanhamento, "scalização e 
assessoramento na aplicação dos 
recursos do FETHAB repassados 
ao município. Ficando assegurado 
o acesso a todos os documentos e 
informações referentes aos repas-
ses do Fundo e sua aplicação.

Município cria Conselho Municipal do FETHAB
A função de Conselheiro é de 02 
(dois) anos, não remunerado, sen-
do considerado serviço público 
relevante.

Conselho

Presidente: Neusa Cecília Wessner
Vice-presidente: Marcos A.D. Ja-
cinto
Secretário: João Batista Lodi Rissini
*Prefeitura Municipal
Titular: João Batista Lodi Rissini
Suplente: Fernando Moreno Fer-
nandes
*Câmara de Vereadores
Titular: Fábio S. Sousa
Suplente: Mauro Junges
*Sindicato Rural
Titular: Neusa Cecília Wessner

Suplente: Valdomiro Schulz
Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais
Titular: Lívio Dessbessel
Suplente: Maria Von Muhlen
*Associação Comercial e Industrial 
de Gaúcha do Norte – ACIG
Titular: Irineu Loss
Suplente: Nilson Aguilar
*Associação dos Produtores da 
Rodovia Gaúcha – AMEX-MT129
Titular: Marciao Braun
Suplente: Valmir Luiz Wessner
*Núcleo da Aprosoja de Gaúcha 
do Norte
Titular: Josenei Zemolin
suplente: Elvim Rochteschel
*Acrimat
Titular: Marcos A.D. Jacinto
Suplente: Carlito Antonio Jaqueto

Estrutura após recuperação
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ASSESSORIA

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem INDUSTRIAL (SENAI) em par-
ceria com a Prefeitura de Gaúcha 
do Norte trouxeram ao município 
os cursos de  Auxiliar Administrati-
vo e Operador de Microcomputa-
dor, os quais foram $nalizados nos 
meses de setembro e outubro, res-
pectivamente.

Auxiliar Administrativo 
O curso foi desenvolvido em 160 
horas e capacitou 19 alunos. O alu-
no é capaz de atuar nos processos 
administrativos da empresa, exe-
cutando atividades de apoio nas 
áreas de recursos humanos, $nan-
ças, produção, logística e vendas, 
observando os procedimentos 
operacionais e a legislação.

Operador de Microcomputa-
dor
Curso teve duração de três meses 
com carga horária de 160 horas e 
$nalizou com 28 alunos divididos 
em duas turmas. lunos saíram ca-
pacitados para operar microcom-
putadores, trabalhar com mídias 
digitais produzidas e o pacote O*-
ce da Microsoft e internet; executar 

SENAI capacita alunos em 
Gaúcha do Norte

CAPACITAÇÃO

Cursos de Operador de Microcomputador e Auxiliar 
Administrativo foram ministrados no município

Secretaria recupera estradas de Gaúcha do Norte
INFRAESTRUTURA

ASSESSORIA

Em outubro, a secretaria de In-
fraestrutura de Gaúcha do Nor-
te recuperou trecho da linha 
Zemolin. 
Serviços de aterro, levantamen-
to, patrolamento, cascalhamen-
to de estradas e sistemas de 
escoamento de água foram pro-
movidos em cerca de 1,8 km da 
linha Zemolin. 
A confecção de um aterro como 
colocação de manilha em con-
creto também esteve incluso 
nos trabalhos. 
Já em setembro, trabalhos es-
tiveram concentrados no aces-
so entre as comunidades Nova 
Aliança e Santa Luzia.
Levantamento e cascalhamento 

de cerca de 3,5 km (três quilô-
metros e meio) da estrada de 
acesso entre as comunidades 

rurais Nova Aliança e Santa Lu-
zia.
No percurso foram reestrutura-

Trecho da linha Zemolin e acesso entre Nova Aliança e Santa Luzia foram recuperados

Turma de Auxiliar Administrativo

Eleição para Conselho Tutelar 
é realizada no município
No domingo, 04 de outubro, foram 
eleitos os novos cinco conselheiros 
tutelares de Gaúcha do Norte. A 
votação foi realizada na escola mu-
nicipal Bem-Me-Quer, durante todo 
o dia e contou com 168 pessoas 
votantes.
A posse dos novos conselheiros 
para os próximos quatro (4) anos 

ELEIÇÃO

acontece no dia 10 de janeiro de 
2016.

Francisca P. da Silva (122 votos);
Lucilene de A. Gonçalves (120 vo-
tos); 
Daiane C. de Oliveira (108 votos); 
Pascoal Morais Delgado (78 votos); 
Tairone Batista Alves (68 votos).

Turma de Operador de Microcomputador

operações básicas nos aplicativos 
de escritório da Microsoft manipu-
lando funcionalidades avançadas 

da ferramenta, analisando e veri$-
cando a integridade das informa-
ções.

Famílias bene$ciadas participam 
de encerramento do BF
No dia 05 de novembro, famílias 
bene$ciadas pelo Programa Bolsa 
Família de Gaúcha do Norte par-
ticiparam do encerramento das 
atividades de 2015 promovido 
pela secretaria de Assistência So-
cial através do CRAS Casa das Fa-
mílias, no Centro da Melhor Idade.
O momento contou com brinca-
deira e sorteio de brindes. Duas 
bene$ciadas receberam ao todo 
cinco kits completo de material 
escolar devido a assiduidade nos 
encontros. A bene$ciada Gore-

te Gomes de Freitas tem $lhas 
de 6,12 e 15 anos de idade e foi 
comtemplada com três kits, “a 
ausência de faltas nas reuniões 
fez com que eu ganhasse esses 
prêmios. O trabalho que a equipe 
desenvolve com a gente é sempre 
muito importante, pois tanto eu 
como minhas $lhas aprendemos 
bastante”, garante a bene$ciada.
“O recurso foi bem aplicado e ti-
vemos uma boa produtividade 
durante o decorrer de 2015”, $na-
lizou a gestora.

SCFV encerra as atividades 
em Gaúcha do Norte
No $nal do mês de novembro, a 
secretaria de Assistência Social 
promoveu o encerramento das 
atividades do grupo de Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), no Centro da Me-
lhor Idade.

Famílias de integrantes do grupo 
participaram do momento que 
contou com gincana, entrega de 
brindes e premiação dos parti-
cipantes que registraram maior 
presença e participação no serviço 
durante o ano de 2015.

dos três aterros com implanta-
ção de manilhas em concreto, 
possibilitando o escoamento do 

grande volume de água na loca-
lidade, principalmente durante 
o período chuvoso.

Trecho linha Zemolin após recuperação Acesso entre Nova Aliança e Santa Luzia recuperado
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No dia 06 de agosto, o Conselho e a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social de Gaúcha do Norte promo-
veram a Conferência da Assistên-
cia Social com o tema ‘Consolidar 
o SUAS de vez rumo a 2026’. No 
encontro, 22 pré-propostas foram 
aprovadas e delegados foram elei-
tos.
As pré-propostas foram elaboradas 
mediante encontros dos técnicos 
da Secretaria do Conselho. Nos 
encontros foi discutido todo o Pro-
gresso de construção do SUAS, ana-
lisado todo o processo de lutas e 
reinvindicações. As propostas estão 
distribuídas entre níveis municipal, 
estadual e federal e serão defendi-
das pelos representantes na Confe-
rência Estadual que será realizada 
em Cuiabá. 
Com foco no lema “Pacto Republi-
cano no SUAS rumo a 2026: O SUAS 
que temos e o SUAS que queremos” 

a Conferência é realizada com o ob-
jetivo de ouvir a população quan-
to as di)culdades enfrentados no 
acesso aos serviços.
“Ao trazer a conferência para a po-
pulação, )zemos um feedback de 
toda a construção que a assistên-
cia social teve desde a sua criação 
até hoje, discutindo e deliberando 
propostas para os próximos 10 

anos. Pensando em que a popu-
lação quer e precisa no sentido de 
melhorar os serviços oferecidos, e 
fazendo com que estes chegue até 
o cidadão”, disse o assistente social  
Luiz Carlos Santos Lopes.
Con)ra as propostas aprovadas 
durante a conferência no site www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Conferência da Assistência Social de 
Gaúcha do Norte aprova 22 propostas

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Assistência apresenta Plano de Atendimento Socieducativo
Na quinta-feira, 10 de setembro, 
a prefeitura de Gaúcha do Norte 
através da secretaria municipal de 
Assistência Social e Conselho Mu-
nicipal de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente promo-
veu uma reunião para apresenta-
ção do Plano Municipal de Atendi-
mento Socieducativo – SINASE. O 
encontro foi realizado no centro da 
Melhor Idade e contou com a pre-
sença de membros do Conselho. 

Com validade de 2015 a 2024, o 
Plano tem como proposta desen-
volver ações integradas com a rede 
de atendimento à criança e ao ado-
lescente no município, nas áreas de 
educação, saúde, assistência social, 
trabalho, justiça e segurança públi-
ca. Objetivando proporcionar a efe-
tivação dos direitos fundamentais 
ao adolescente.
O documento está baseado na re-
alidade do município, possibilitan-

Vovôs de Gaúcha do Norte co-
memoram Dia do Idoso
O domingo, 27 de setembro, foi de 
festa para o grupo da Melhor Idade 
de Gaúcha do Norte. Pela manhã, 
vovôs e vovós do coral ‘Recordar é 
Viver’ participaram da Santa Missa 
na Igreja Matriz. Durante a tarde, 
cerca de 90 vovôs estiveram pre-
sentes na tarde dançante com co-
quetel em comemoração ao Dia 
do Idoso, vivenciado no dia 1° de 
outubro.
Animação, alegria, interação, mú-
sica ao vivo, dança e boa comida 

)zeram parte do momento dedica-
do exclusivamente a todos os pre-
sentes em evento promovido pela 
secretaria municipal de Assistência 
Social.
Preparado com todo carinho e de-
dicação, o evento objetivou promo-
ver a valorização da pessoa idosa, 
oportunizando momentos agradá-
veis e fomentando a interação entre 
o grupo, assim como parabenizar e 
homenagear essas pessoas que nos 
ensinam todos os dias. 

do uma análise das informações 
disponíveis perante a situação dos 
atendimentos socioeducativos, 
norteados pelos planos Nacional e 
Estadual. Já as ações visam promo-
ver a melhoria do atendimento so-
cioeducativo, através de uma rede 
articulada e integrada de atendi-
mento ao adolescente implemen-
tando ações sociais e)cazes de pre-
venção da violência. 
O Plano tem como foco principal, 

adolescentes de 12 a 18 anos, auto-
res de ato infracional e suas respec-
tivas famílias, e descreve estratégias 
preventivas e protetivas, buscando 
caminhos para a construção de um 
novo cenário no que se refere ao 
atendimento socioeducativo com 
respostas mais efetivas para um 
novo olhar com melhores oportuni-
dades para a vida dos adolescentes 
que se envolvem na prática de atos 
infracionais.

A partir do documento, podem 
ser inseridas na sociedade ações 
de caráter preventivo e protetivo, 
visando a Gestão do Atendimento 
Socioeducativo; Quali)cação do 
Atendimento Socioeducativo; Me-
dida Socioeducativa – Prestação de 
Serviços à Comunidade e Liberda-
de Assistida; Participação Cidadã e 
Autônoma dos Adolescentes e For-
talecimento dos Sistemas de Justiça 
e Segurança Pública. 

O domingo, 06 de 
dezembro, foi de 
comemoração por 
mais um ano de ati-
vidades para o gru-
po da terceira idade 
de Gaúcha do Nor-
te. O último almoço 
mensal de 2015 foi 
realizado no Centro 
dos Idosos contou 
com apresentação 
do coral “Recordar é Viver”, entrega 
de brindes natalinos, revelação de 
amigo secreto e muita dança.
O encontro foi promovido pela 
Prefeitura Municipal através da 
secretaria de Assistência Social e 
Associação dos Aposentados e 
Pensionistas e reuniu cerca de 130 

vovôs e vovós.
Estiveram presentes no evento, o 
prefeito Nilson F. Aléssio, a primei-
ra dama e secretária de Assistência 
Social, Marli Aléssio, o padre Da-
mião Avelino, assim como a equipe 
do CRAS e voluntários dos almoços 
realizados.

Vovôs participam do últi-
mo almoço do ano

Ensaio ao ar livre marca encerramento de 
atividades do coral dos vovôs

O ensaio ao ar livre do coral da 
melhor idade “Recordar é Viver” 

realizado no )nal da tarde de sex-
ta-feira, 05 de dezembro, atraiu 

os olhares de quem passava nas 
proximidades da praça central de 
Gaúcha do Norte/MT.
Com mais de uma hora de apre-
sentação, 14 vovós e um vovô 
soltaram o gogó e mostraram a 
diversidade musical do coral. No 
repertório, estiveram músicas 
como: Eu só quero um xodó; Pane-
la Velha; Primavera e outras tantas 
assim como músicas natalinas.
O momento marcou o encerra-
mento das atividades do coral para 
o ano de 2015 e promete mais um 
ano de muito aprendizado e mui-
tas experiências com integrantes 
do coral e professor musical.

Coral “Recordar é Viver” mostrou sua diversidade musical
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Missa Sertaneja, baile e corrida de motocross estiveram presentes nas festividades

Novembro: Gaúcha do Norte comemora 
20 anos de emancipação política

COMEMORAÇÃO

ASSESSORIA

Em novembro, a comemoração 
dos 20 anos de emancipação polí-
tica teve direito a Missa Sertaneja, 
baile com Banda Flor de Liz e cor-
rida 'nal da Etapa Regional Sul de 
Motocross.
A missa sertaneja realizada na noi-
te de sábado (14) na Igreja Matriz 
mostrou um pouco da história da 
vila elevada a município no dia 17 
de novembro de 1995 e contou 
com a participação das principais 
culturas e economias do municí-
pio. Estiveram representados os 
primeiros colonizadores oriundos 
do sul do país, a cultura indígena, 
os primeiros moradores com parti-
cipação nas primeiras construções, 
a diversidade de economias res-
ponsáveis pelo desenvolvimento 
como pecuária, seringueira, mel, 
soja, milho, piscicultura e a impor-
tante participação do comércio 
local.
Já no Salão Paroquial, a banda Flor 
de Liz de Cuiabá colocou todo 
mundo literalmente para dançar 
até altas horas da madrugada. 
Com um repertório bem diversi'-
cado, a banda agradou o público 
presente.
No domingo (15), as festividades 
em prol do aniversário da cidade 
continuaram com a corrida de 
motocross. Pilotos de várias regi-
ões disputaram um total de sete 
categorias e foram premiados nas 
primeiras cinco colocações, os três 
melhores de cada categoria duran-
te todo o campeonato também 

Principais culturas e economias do município foram representadas na Missa Sertaneja

Baile com Banda Flor de Liz e ao lado 'nal da Etapa Regional Sul de Motocross

garantiram seu prêmio.
Na classi'cação 'nal, o piloto Eli-
zeu Ferreira foi o grande campeão 
da categoria considerada a elite do 
Motocross, a MX 1. Os pilotos de 

Gaúcha do Norte, Fabiano Oliveira 
(Kafú) e Evandro Murilo Trevisan, 
representaram com garra o muni-
cípio e garantiram o segundo e o 
terceiro lugar na categoria Inician-

te Nacional. 
A 'nal da Etapa Regional Sul de 
Motocross foi organizada pela 
equipe Adrenalina Moto Clube e 
contou com a supervisão da Fe-

deração de Motociclismo de Mato 
Grosso (FMMT).
Matéria disponível em www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.
 

Decoração natalina enfeita a 
noite de Gaúcha do Norte

É NATAL

Desde a segunda quinzena de 
novembro o passeio noturno 
em Gaúcha do Norte 'cou mais 
encantador com a presença da 
decoração natalina promovida 
pela Prefeitura Municipal.
Luzes, cores e símbolos natali-
nos iluminados fazem com que 
a Praça Central 'que ainda mais 
bela. A praça é o grande arsenal 
da decoração, com Jesus, Maria 

e José iluminados e simboliza-
dos, a decoração segue pelos 
portais de entrada, árvores, per-
golados, parque infantil e can-
teiros. A iluminação se estende 
pela Avenida Brasil, rotatória das 
Avenidas Brasil e Marechal Can-
dido Rondon e entrada da cida-
de para quem vem de Sorriso.
Toda a decoração nos inspira e 
traz consigo o maravilhoso es-

pírito natalino embalado pela 
solidariedade e compaixão, mo-
mento onde muitos demons-
tram seu carinho e gratidão às 
pessoas que querem bem. Mas 
isso não basta, é preciso prepa-
rar nossos corações para a gran-
de noite de 24 de dezembro, 
onde comemora-se o nascimen-
to do Menino Jesus.


