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Executivo de Frente

ADMINISTRAÇÃO
Município recebe 
investimento no 
paisagismo

Município é contemplado 
com pro&ssional do 
Programa Mais Médicos

Copa Empresarial de Futsal 
é realizada em Gaúcha

No dia 17 de março, representan-
tes dos poderes Executivo e Legis-
lativo de Gaúcha do Norte recebe-
ram o novo profissional que atua 
na área da saúde. 
Fidel Ernesto Diaz Garcia é cuba-
no, tem 15 anos de profissão, dos 
quais atuou durante quatro anos 

Com início no &nal do mês de feve-
reiro, competição contou com a re-
alização de cinco rodadas, além das 
quartas de &nal e semi &nais, sendo 
que as &nais acontecem no sábado 
12 de abril a partir das 17h no giná-
sio de esportes, Enory Alves Garcia. 

INFRAESTRUTURA

PARCERIA

Trabalho foi desenvolvido através de 
parceria entre secretarias, e plantas re-
cebidas foram plantadas nas avenidas 
e na praça central. Pág 08

Alunos participam 
de projeto sobre 
meio ambiente
Ação educacional visa a preservação 
da natureza, assim como a arborização 
da cidade. Con&ra a ação realizada jun-
to aos alunos da escola Bem Me Quer, 
na página 06.

Secretaria recebeu 
42 mil litros de 
óleo diesel
Combustível recebido do governo do 
estado, tem sido utilizado na frota de 
máquinas para o patrolamento dos 
acessos ao município. Con&ra matéria 
na página 08.

Serão premiados os quatro primeiros 
colocados nas categorias masculina 
e juvenil, e os três primeiros coloca-
dos na categoria feminina.Também 
serão premiados o atleta destaque, o 
goleiro menos vazado e o artilheiro 
de cada categoria. Pág 11 

na Venezuela, é especialista em 
Saúde da Família, seu trabalho será 
desenvolvido no PSF Ernesto Doleys 
(localizado no bairro Vila Nova) e vai 
atingir 40 horas semanais, sendo 32 
horas destinadas à assistência e 8 ho-
ras a especialização. Con&ra na página 
04.

Município recebe
 quatro novos 

veículos
Entre os veículos, está um caminhão-caçamba doado 
pelo MDA através do PAC 2, uma S10 adquirida com re-
curso próprio, uma Strada com recurso do Ministério da 
Saúde e outra com recurso da Sedraf. Con&ra matéria na 
página 03.
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Expedicionários da Saúde estarão realizando atendimento de toda a população 
indígena do Xingu entre 12 e 20 de abril na aldeia Posto Leonardo

ASSESSORIA

Na tarde de segunda-feira 
(10.03), o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, recebeu 
a visita de lideranças indígenas do 
Parque Nacional do Xingu, repre-
sentantes da FUNAI e represen-
tantes da equipe técnica da saúde, 
que vieram em busca de parceria 
para a realização de uma ação da 
Associação Expedicionários da 
Saúde na aldeia Posto Leonardo.
Durante o encontro, que também 
contou com a presença de repre-
sentantes do Poder Legislativo de 
Gaúcha do Norte, alguns pedidos 
foram realizados pelos visitantes 
em prol do atendimento à popu-
lação indígena do Xingu no perío-
do de 12 a 20 de abril.
“A Associação Expedicionários da 
Saúde é uma organização que 
reúne médicos voluntários em ex-
pedições que levam medicina es-
pecializada, principalmente aten-
dimento cirúrgico, à populações 
indígenas. E no período de 12 a 
20 de abril de 2014, essa equipe 
estará desenvolvendo essa ação 
no Posto Leonardo que *ca loca-
lizado no município de Gaúcha do 
Norte, onde a equipe de saúde lo-

cal já tem realizado a triagem dos 
pacientes que receberão atendi-
mento em especialidades como 
ortopedia, ginecologia e obstetrí-
cia, e com a realização de cirurgias 
de hérnia, catarata, ultrassom, 
exame do Papanicolau, entre ou-
tros” – apontou a enfermeira co-
ordenadora da equipe técnica do 
Alto Xingu, Kelly Rodrigues dos 
Santos.
Para que fosse possível a ação da 
equipe voluntária, um local apro-
priado tem sido construído na 
aldeia, com galpão, alojamento 
pós-cirúrgico, além disso, traba-
lhos para a disponibilidade de 
balsa para o transporte dos apa-
relhos necessários e estrada para 
possibilitar a passagem, tem sido 
realizados. “A aldeia Posto Leo-
nardo foi apontada como o lugar 
adequado para a construção des-
se local, porém há a necessidade 
de patrolamento de estradas en-
tre algumas aldeias assim como 
alguns outros itens, sendo assim, 
nossa equipe veio buscar parceria 
junto a prefeitura de Gaúcha” – 
ressaltou Kelly.
Entre os pedidos da equipe, estão 
o patrolamento da estrada entre 
as aldeias Awrá e Yalapiti, a soli-

citação de um micro-ônibus para 
o transporte dos pacientes, uma 
máquina esteira para proporcio-
nar a passagem até a aldeia Mey-
nako, assim como a necessidade 
da construção de um alojamento 
para os funcionários da saúde e 
quesitos relacionados a instalação 
de equipamentos odontológicos 
na aldeia Utawana.
O prefeito se comprometeu em 
buscar atender os pedidos, “sabe-
mos da necessidade e da impor-
tância desses atendimentos dire-
cionados à população indígena, o 
volume de aldeias e da demanda 
de pacientes no município é sig-
ni*cativa. Assim, estaremos bus-
cando atender o que for possível 
a administração, se for necessário, 
estaremos confeccionando Proje-
to de Lei e encaminharemos ao 
Legislativo, para que possamos 
ser parceiros dessa organização 
voluntária” – apontou Aléssio.
Como a administração se com-
prometeu em auxiliar na vinda da 
equipe dos expedicionários, na 
quinta-feira (17.03) uma patrola 
foi encaminhada para a região e 
realizou trabalhos na manuten-
ção de algumas estradas de aces-
so a aldeia.

Assentamento Nova Aliança recebe 
presença do superintendente 
regional do INCRA

Na manhã de quinta-
-feira (20.03), repre-
sentantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo 
de Gaúcha do Norte, 
receberam no Assen-
tamento Nova Aliança, 
a presença do superin-
tendente regional do 
INCRA, Valdir Mendes 
Barranco a *m de discu-
tir alguns pontos de in-
teresse dos assentados.
Após alguns aponta-
mentos de cada um dos 
representantes, o supe-
rintendente elaborou 
sua fala, mencionando 
a presente di*culdade 
que assola as 87 famí-

lias inclusas no assentamento e 
se comprometendo em solicitar 
a vinda de técnicos no mês de 
abril, para avaliação da área e 
consequente liberação do geor-
referenciamento.
“Apenas com o georreferencia-
mento, o INCRA consegue emi-
tir o Contrato de Concessão de 
Direito Real de Uso (CCDRU), 
esse documento, possibilita aos 
assentados, a busca de *nancia-
mentos assim como a partici-
pação no programa Minha Casa 
Minha Vida” – apontou o primei-
ro secretário da Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais do 
Assentamento Nova Alianaça 
(Aspprana), Fidelicio Dias dos 
Santos.

Durante sua fala, o superinten-
dente também se comprome-
teu em articular junto a rede de 
energia do estado, as possíveis 
ligações elétricas no assenta-
mento, assim como realizou a 
promessa de destinar o valor de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais) para o assentamento, o 
qual poderá ser distribuído em 
500 mil em benefício das estra-
das do local e 500 mil para sanar 
a di*culdade com água, valores 
que devem ser empenhados em 
dezembro de 2014. 
“Esperamos que esses benefí-
cios prometidos aqui hoje che-
guem aos assentados o mais 
breve possível, pois as di*culda-
des que enfrentamos hoje são 
muitas” – ressaltou o presidente 
da Aspprana, Ramon Meneses 
da Silva.
Juntamente com o superinten-
dente, esteve presente o repre-
sentante do Programa Nacional 
de Habitação Rural (PNHR) que 
garantiu que assim que a docu-
mentação solicitada pelo pro-

Reunião entre executivo, legislativo, representantes da saúde indí-
gena e alguns líderes

Prefeito recebe visita de lideranças indígenas

Trabalhos de patrolamento realizados na região

grama chegar ao departamento, 
a análise será acelerada, para 
que o benefício a casa própria 
seja uma realidade bem próxima 
para as famílias assentadas.

Ligação elétrica, estradas e disponibilizada 
de água foram quesitos apontados pelo 
superintendente

Emenda Parlamentar 
destinada para benefí-
cios no Assentamento

Nos quesitos que competem a 
prefeitura, a administração tem 
buscado melhorias para a popu-
lação que ali vive, assim, durante 
o mês de março, conseguiu uma 
emenda parlementar junto ao 
deputado Carlos Bezerra (PMDB) 
no valor de 160 mil reias (cento e 
sessenta) para a aquisição de uma 
patrula mecanizada para o desen-
volvimento do preojeto de desen-
volvimento sustentável no assen-
tamento. Para que o projeto fosse 
uma realidade, a prefeitura entrou 
com uma contrapartida no valor 
de 4.870,00 (quatro mil, oitocen-
tos e setenta reais).  No momento, 
o projeto aguarda a iniciação no 
processo licitatório.
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Cely Trevisan
ASSESSORIA

Na quarta-feira (19.03), o prefei-
to municipal de Gaúcha do Nor-
te, Nilson F. Aléssio, acompanha-
do de demais representantes 
do Poder Executivo, esteve em 
Água Boa para a retirada de três 
novos veículos para o município.
O primeiro veículo recebido, foi 
a S10 que havia sido licitada no 
ano de 2012, e devido o modelo 

do produto entregue não con-
dizer com o licitado, o mesmo 
fora devolvido para a empresa. 
Depois de alguns trâmites legais 
seguidos pela administração e 
que se prorrogou por um lon-
go período, o processo chegou 
ao +nal e no dia 19 de março o 
representante da empresa Ta-
tiana Capitanio Veículos ME de 
Água Boa, que venceu a licita-
ção, entregou a chave de uma 
S10 modelo 2014. O veículo foi 

Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 
é bene+ciada com três novos veículos

ADMINISTRAÇÃO

Uma S10 e duas Stradas irão auxiliar nos trabalhos das secretarias de Saúde e Desenvolvimento
adquirido por recurso próprio e 
foi destinado para a secretaria 
de Saúde para realizar atendi-
mento de serviços diversos da 
secretaria.
Os outros dois veículos Strada, 
também foram adquiridos por 
meio de processo licitatório, o 
qual foi vencido pela empresa 
Central Veículos localizada no 
município de Água Boa, onde 
um deles foi destinado para a 
secretaria de Desenvolvimento, 
que inclui os departamentos de 
Agricultura e Meio Ambiente. 
“O veículo foi adquirido através 
de convênio +rmado junto a 
Sedraf-MT (Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Agricultura 
Familiar) e será utilizado nos 
serviços que competem a secre-
taria, como é o caso de quesitos 
pertinentes a inspeção munici-
pal, atendimento da agricultura 
familiar, medição de área, entre 
outros” – ressaltou o secretário, 
Fernando Moreno Fernandes.
 Já o outro veículo foi destina-
do para a secretaria de Saúde, 
onde será utilizado exclusiva-
mente pela equipe da Atenção 
Básica. “Conseguimos junto ao 
governo federal através do Mi-

nistério da Saúde, verba para a 
compra desse veículo que vem 
para levar o serviço de qualida-
de à população distante. O mes-
mo vai melhorar a qualidade no 
deslocamento dos pro+ssionais, 
para assegurar o atendimento 
no interior do município, como 
é o caso de atendimento médi-
co, odontológico, realização de 
campanhas de vacinação, assim 
como o cumprimento de metas 
da equipe” – apontou a secretá-
ria, Andréia das Graças Silva de 
Moraes.

Para o prefeito Nilson F. Aléssio, 
os três veículos vem para asse-
gurar o desenvolvimento dos 
trabalhos. “Essa é uma conquista 
signi+cativa para o município, 
pois vai facilitar importantes tra-
balhos e suprir a necessidade de 
deslocamento das secretarias de 
Saúde e de Desenvolvimento. 
Os trabalhos para os quais os ve-
ículos foram destinados depen-
dem desse quesito, e isso deve 
assegurar que os benefícios al-
cancem o público mais distante 
do município” – comentou.

Poder Executivo recebe caminhão-caçamba do MDA
Ação faz parte da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)

ASSESSORIA

Na tarde de sexta-feira (21.03), o 
vice-prefeito de Gaúcha do Nor-
te, Vilmar Contini, juntamente 
com o representante da secreta-
ria municipal de Infraestrutura, 
Airton Kessler, recebeu das mãos 
dos deputados federais Valtenir 
Pereira (PROS/MT) e Eliene Lima 
(PSD/MT), a chave de um cami-
nhão-caçamba para o município.
A doação do veículo foi realizada 
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário (MDA), uma vez 
que a ação faz parte da segunda 
etapa do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC 2).
Durante a solenidade de entrega, 
24 caminhões foram doados para 
municípios mato-grossenses. O 
investimento feito pelo Governo 
Federal nos 24 caminhões é de 

quase R$ 6 milhões e vai bene-
+ciar cerca de 70 mil moradores 
do campo, sendo mais de 10 mil 
famílias de agricultores. 
“Os veículos vão ser usados para 
dar suporte às outras máquinas 
que já foram entregues. Então, o 
caminhão-caçamba soma-se aos 
outros equipamentos para reali-
zar as atividades de reestrutura-
ção de estradas para melhorar o 
escoamento de produtos da agri-
cultura familiar, além de facilitar 
o trânsito de ônibus escolares”, 
a+rma o delegado do MDA no 
estado, Nelson Borges. 
O caminhão foi destinado para a 
secretaria municipal de Infraes-
trutura e vem para auxiliar nos 
trabalhos da manutenção das es-
tradas. “A necessidade do municí-
pio é grande, pois temos mais de 
dois e quinhentos quilômetros Caminhão também foi exposto na praça dentral da cidade

de estradas que frequentemente 
precisam receber a devida manu-
tenção. E esse veículo vem para 
ajudar nos trabalhos realizados 
em prol de assegurar a passagem 
dos munícipes, do transporte 
escolar, de veículos que trans-
portam a economia de Gaúcha, 
entre outros” – apontou o vice-
-prefeito.
No segundo semestre de 2013, o 
município também foi contem-
plado com uma retroescavadeira 
através do mesmo programa. Na 
época o equipamento foi expos-
to na praça municipal para que 
os munícipes tivessem conhe-
cimento, e desde então tem de-
senvolvido inúmeros trabalhos 
da secretaria de Infraestrutura.

Con+ra mais no www.gauchado-
norte.mt.gov.br.

Veículo havia sido licitado em 2012

Veículos novos foram expostos na praça central 
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Ação contou com atendimentos dermatológicos, odontológicos e coleta de preventivo 

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte recebeu na segun-
da-feira (17.03) o novo médico que 
atuará no município através do 
Programa Mais Médicos.
No encontro que foi realizado no 

Centro da Melhor 
Idade e contou 
com a presença 
do Conselho de 
Saúde e de auto-
ridades inseridas 
no Poder Execu-
tivo e Legislati-
vo, a maneira de 
trabalho, assim 
como vai fun-
cionar o paga-
mento do pro-
'ssional, foram 
repassadas aos 
presentes.
O novo pro's-
sional é cubano, 
atua há 15 anos 
na área da medi-

cina, dos quais realizou trabalhos 
durante quatro anos na Vene-
zuela, é especialista em Medicina 
Geral Integral como é conhecido 
em Cuba, e que traduzindo para 
o trabalho no Brasil, é o mesmo 

que especialista na Saúde da Fa-
mília. Após realizar o processo de 
conhecer a realidade da área de 
abrangência e a rotina da unidade 
de saúde, o trabalho do médico 
será desenvolvido no PSF Ernesto 
Doleys e vai atingir 40 horas sema-
nais, sendo 32 horas destinadas à 
assistência e 8 horas a especiali-
zação, assim, o atendimento na 
unidade deve iniciar na primeira 
quinzena de abril.
Durante conversa com a assesso-
ria de comunicação da prefeitura, 
Fidel Ernesto Diaz Garcia foi ques-
tionado sobre alguns quesitos 
com que tem se deparado, este 
apontou a diferença no sistema 
de saúde utilizado no Brasil, re-
latou ainda que a adaptação ao 
novo idioma tem sido um pouco 
difícil, e disse ainda sobre algu-
mas doenças que não existem em 
Cuba e se fazem presentes no ce-
nário brasileiro/mato-grossense, 
assim como a iniciação no traba-

Município de Gaúcha do Norte é contemplado 
com profissional do Programa Mais Médicos

Equipe de Saúde comemora Dia Internacional da Mulher
COMEMORAÇÃO

ASSESSORIA

A secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte realizou no 
sábado (08.03) um dia especial 
em comemoração ao Dia Interna-
cional da Mulher no PSF I Ernesto 
Doleys.
Com café da manhã servido ao 
público feminino, a ação da saú-
de também contou com atendi-
mentos nas áreas de dermatolo-
gia, odontologia, enfermagem 
e coleta de preventivo, os quais 
contaram com a participação de 
pro'ssionais atuantes no muni-
cípio e do dermatologista Mário 
Vitor Barine Perini que atua no 
município de Querência/MT.
Com a chegada de todos os pro-
'ssionais envolvidos na ação, a 
equipe repassou algumas orien-
tações sobre os atendimentos e 
a homenagem foi realizada em 
forma de mensagem a todas as 
mulheres presentes.

“Todos os anos o foco da ação em 
comemoração ao Dia das Mulhe-
res é voltado para o preventivo, 
esse ano, a secretaria decidiu 
trazer algo a mais para essas mu-
lheres, foi aí que surgiu a ideia de 
trazer um dermatologista devido 
a alta procura pela especialidade” 
– apontou a secretária de saúde, 
Andréia das G. S. de Moraes.
“O nosso objetivo é dar continui-
dade nos atendimentos de der-
matologia, sendo assim, as mu-
lheres que não foram atendidas, 
poderão receber o atendimento 
em um momento posterior, du-
rante outras ações que a saúde 
vai realizar e que atenda essa de-
manda” – 'nalizou a secretária.
O PSF Ernesto Doleys localizado 
no bairro Vila Nova, recebeu um 
grande público pela manhã e 
durante o dia foram realizados 
55 atendimentos de dermatolo-
gia, 20 coletas de preventivo e 12 
consultas de odontologia. Equipe de saúde envolvida na comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Médico Fidel Ernesto Diaz Garcia

Conquistas 
da secretaria

lho perante a população indíge-
na. 
Além de Fidel, um segundo mé-
dico está sendo buscado para 
atender o município, “a Secretaria 
Municipal de Saúde de Gaúcha do 
Norte tem trabalhado para a con-
quista de um segundo médico do 
programa Mais Médicos, para que 
este possa ser direcionado a aten-
dimentos da população inserida 
no PSF Mário Alievi” – apontou a 
coordenadora de Atenção Básica, 
Maira Basquerote.

Programa

O Programa Mais Médicos faz 
parte de um amplo pacto de 
melhoria do atendimento aos 
usuários do Sistema Único de 
Saúde, que prevê mais investi-
mentos em infraestrutura dos 
hospitais e unidades de saúde, 
além de levar mais médicos para 
regiões onde há escassez e au-
sência de pro'ssionais.

Com 15 anos atuando na área, médico está incluso no atendimento a 
população inserida na unidade de saúde Ernesto Doleys

SAÚDE

Durante o mês de março, algumas 
conquistas foram alçancadas pela 
secretaria municipal de Saúde, al-
gumas já mencionadas como é o 
caso do recebimento dos veículos 
S10 e da Strada, assim como a che-
gada do pro'ssional do programa 
Mais Médicos as quais já são uma 
realidade. Além dessas, outras duas 
são indispensáveis para o bom 
desenvolvimento dos trabalhos, 
como é o caso da conquista de 
uma emenda parlamentar já solici-
tada em 2013 junto ao deputado 
Dilmar Dal Bosco (DEM), no valor de 
50 mil reais para a aquisição de uma 
ambulância para o município. “No 
momento, aguardamos apenas o 
processo licitatório, pois o valor já 
se encontra disponível, porém foi 
necessária uma contrapartida no 
valor de 75 mil reias da prefeitura 
para que a aquisição do veículo seja 
uma realidade” - apontou a secre-
tária de saúde, Andréia das Graças 
Silva de Moraes.
Para o rol de conquistas, também 
está a aquisição de três computa-
dores que foram destinados para a 
salas de vacina, e são equipamen-
tos indispensáveis para o controle 
das doses.

CONTEMPLAÇÃO
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Secretaria de Saúde realiza campanha contra a Influenza

Durante o mês de abril, a se-
cretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte trabalha 
em prol da campanha de va-
cinação contra a in%uenza co-
nhecida popularmente como 
gripe, levando informação e 
desenvolvendo ações para 
assegurar a saúde do público 
alvo.
Entre as ações da campanha, 
está o Dia D da vacinação que 
acontece no sábado dia 26 de 
abril nas duas unidades bá-
sicas de saúde das 7 às 17h e 
vai vacinar crianças de 6 me-
ses a menores de cinco anos, 
gestantes, trabalhadores da 
saúde, povos indígenas, indi-
víduos com 60 anos ou mais e 
pessoas portadoras de doen-
ças crônicas.

-

SOBRE INFLUENZA: É uma 
infecção viral aguda do tra-
to respiratório, com elevada 
transmissibilidade, podendo 
ser contraída várias vezes ao 
longo da vida, podendo apre-
sentar de forma mais ou me-
nos grave. 
COMO SE PEGA: Um indivíduo 
infectado pode transmitir o ví-
rus no período compreendido 

entre 2 dias antes do início dos 
sintomas até 5 dias após os 
mesmos. A transmissão mais 
comum é a direta (pessoa a 
pessoa), por meio de gotículas 
expelidas pelo indivíduo infec-
tado ao falar, tossir e espirrar. 
Pode-se transmitir a doença 
pelo modo indireto, por meio 
do contato com as secreções 
do doente. 
SINAIS E SINTOMAS: febre (> 
38°C) com duração em torno 
de 3 dias, cefaléia (dor de ca-
beça), mialgia (dor nos mús-
culos), calafrios, prostração, 
tosse seca, dor de garganta, 
espirros e coriza, pele quente 
e úmida, olhos hiperemiados 
e lacrimejantes, garganta seca, 
rouquidão e sensação de quei-
mor retroesternal ao tossir, 
aumento dos linfonodos cervi-
cais, sintomas gastrintestinais 
(diarreia), astenia (fraqueza) e 
náuseas. 

CUIDADOS SIMPLES PODEM 
EVITAR A CONTAMINAÇÃO

— Higienize as mãos com 
água e sabonete ou álcool em 
gel antes das refeições, antes 
de tocar os olhos, boca e nariz, 
e após tossir, espirrar ou usar o 
banheiro.

— Mantenha os ambientes 
ventilados.
— Evite tocar os olhos, nariz 
ou boca após contato com su-
perfícies.
— Proteja com lenços (prefe-
rencialmente descartáveis) a 
boca e nariz ao tossir ou espir-
rar, para evitar disseminação 

de gotículas das secreções. Se 
não tiver lenços, proteja o ros-
to junto à dobra do cotovelo 
ao tossir ou espirrar.
— Pessoas gripadas devem 
evitar o contato com outras 
pessoas suscetíveis.
— Se estiver gripado, evite 
aglomerações e ambientes fe-

chados.
— Não compartilhe alimentos, 
copos, toalhas e objetos de 
uso pessoal.
— Pessoas com suspeita ou 
con?rmação de gripe devem 
?car em repouso, ter uma ali-
mentação balanceada e au-
mentar a ingestão de líquidos.

Dia D da vacinação acontece no sábado dia 26 de abril nas duas unida-
des básicas de saúde Ernesto Doleys e Mário Alievi, das 7 às 17h

Confira os atendimentos da saúde 
durante o mês de março

Durante o mês de março de 
2014, pro?ssionais inclusos na 
secretaria de saúde de Gaúcha 
do Norte, realizaram diversos e 
numerosos atendimentos.
Além dos atendimentos de ur-
gência e emergência, consultas 
médicas no hospital assim como 
nas duas unidades básicas de 
saúde, trabalhos de campanhas 
de prevenção também tem sido 
desenvolvidos, como é o caso 
da vacinação do HPV, com vaci-
nação destinada as meninas de 
11 a 13 anos.
Con?ra os atendimentos:
Hospital Municipal

Número de atendimentos: 589
Internações: 28
Partos: 3 (duas cesárias e um 
parto normal)
Encaminhamento de urgência 
e emergência para o município 
de Água Boa: 12
Laboratório Municipal
Pacientes atendidos: 267
Exames realizados: 867
PSF Ernesto Doleys
Consultas médicas: 480
Consultas de enfermagem: 297
PSF Mário Alievi
Consultas médicas: 514
Consultas de enfermagem: 128

28 internações foram registradas durante o mês de março no hospital municipal 

867 exames foram realizados no laboratório 
municipal
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Secretaria Municipal de Educação desenvolve 
projeto sobre o meio ambiente

PRESERVAÇÃO

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Com a parte teórica do projeto 
sobre meio ambiente já elabo-
rada pela comunidade escolar 
a já trabalhada junto aos alu-
nos do ensino fundamental, na 
segunda-feira (31.03), a secre-
taria municipal de Educação 
realizou os primeiros passos da 
parte prática do projeto edu-
cacional, junto aos alunos da 
Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer.
Durante o dia, um ônibus esco-
lar levou os grupos de crianças 
juntamente com professores e 
alguns profissionais ao endere-
ço de cada aluno, onde as mu-
das de oitis foram plantadas, 
a ação foi acompanhada por 
representantes da escola as-
sim como do departamento de 
agricultura.
Para o secretário municipal 
de Educação, Elço Domingos 
Alves, o desenvolvimento do 
projeto visa a arborização da 
cidade, “agregado a questão da 
preservação da natureza, pen-
samos em fazer um projeto de 
arborização da cidade, onde o 

projeto foi  implantado e feito 
nas calçadas. Inicialmente, a 
escola encaminhou às famílias 
dos alunos, um bilhete expli-
cando sobre o projeto e pedin-
do autorização para que cada 
criança moradora em sua resi-
dência pudesse plantar uma ár-
vore na parte que compreende 
a calçada, podendo ser planta-
da na casa da família ou do vizi-
nho” – apontou o secretário.
Após a conclusão da etapa, será 
formada uma comissão de ava-

liação dessas árvores, incluindo 
representantes da comunidade 
escolar, parceiros e sociedade, 
que irão avaliar essas plantas, 
e ao final do projeto, as árvo-
res mais cuidadas, bonitas e 
saudáveis serão premiadas. 
“Além desse projeto fomentar 
o incentivo e a preservação do 
meio ambiente, as crianças vão 
precisar cuidar dessas plantas. 

Painel confeccionado para o prejeto sobre o meio ambiente

Daqui até o dia 21 de setembro, 
dia em que se comemora o Dia 
da Árvore, uma palestra será re-
alizada por um agrônomo e um 
biólogo com assuntos que vão 
auxiliar as crianças na manu-
tenção e no como cuidar dessas 
árvores para que no final do 
projeto, possam são premiadas 
com as árvores mais bonitas” – 
finalizou Alves.
Depois da comissão formada, 
os quesitos que serão analisa-
mos serão estabelecidos e em 
21 de setembro, a secretaria 
fará a premiação das crianças 
que melhor cuidaram de suas 
plantas.

Plantas utilizadas no 
projeto
As plantas utilizadas no proje-
to, foram doadas pelo produtor 
Elton Hamer da Fazenda Cinco 
Estrelas e adquiridas em prol da 
arborização da cidade, confira 
mais na página 08 desta edição.
Confira também esta matéria e 
galeria de fotos da ação realiza-
da, no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Gaúcha do Norte, 
www.gauchadonorte.mt.gov.
br.

Preservação da natureza e arborização da cidade, estão entre os objetivos das ações

Alunos que tiverem 
as árvores mais 
bonitas e saudáveis 
serão premiados

Nas fotos acima, alunos inseridos no ensino fundamental da escola Bem Me Quer e participantes do projeto educacional sobre o meio ambiente
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Escola Municipal Bem Me Quer forma quarta 
sala do 3° ano do ensino fundamental
Ação se fez necessária devido alto número de alunos inseridos nas três salas já existentes
Na noite de quinta-feira (20.03), 
representantes da secretaria mu-
nicipal de Educação, direção da 
Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer, juntamen-
te com pais dos alunos inseridos 
no 3° ano do ensino fundamen-
tal, participaram de uma reunião 
para a formação da quarta sala 

de aula do ano referido,
Para a formação da nova turma, 
foi necessária a convergência de 
alguns alunos do período ves-
pertino para o matutino, assim 
como a troca de sala de outros, 
onde os pais presentes no en-
contro tiveram direito de esco-
lha, manifestando suas opiniões 

assim como suas di*culdades 
enfrentadas quando ao período 
que o *lho frequenta a escola. 
Após a escolha por períodos ser 
realizada pelos pais presentes, 
o restante da convergência ne-
cessária foi realizada através de 
sorteio dos alunos dos quais os 
pais não se *zeram presentes na 
reunião. 
A escola possui três salas do 3° 
ano, sendo A, B e C, mas, a for-
mação do 3° D era indispensável. 
“Essa ação do ensino municipal 
foi necessária devido o alto nú-
mero de alunos inseridos nas três 
turmas do 3°ano da escola Bem 
Me Quer, e vem justamente para 
melhorar o aprendizado desses 
alunos”- apontou o diretor Natal 
Barbosa Dias.
As alterações realizadas no 3° ano 
da referida escola entraram em 
vigor na segunda-feira (24.03).

EDUCAÇÃO

Instituição promoveu galinhada 
no dia 15 de março

ASSESSORIA

Na noite do sábado (15.03), a 
escola Bem Me Quer realizou 
uma galinhada para toda a so-
ciedade gaúcha nortense, no 
Salão Paroquial.
Com fichas vendidas individu-
almente assim como venda de 
bebidas, toda a renda arreca-
dado no evento foi destinada 
exclusivamente para o caixa 
da instituição.
“A escola possui algumas con-
tas específicas que podem ser 
pagas com esse dinheiro, mas 
além disso, podemos destinar 
uma parte para a promoção 
de comemorações específicas 

da educação” - afirmou o dire-
tor, Natal Barbosa Dias.
Essa renda específica arreca-
dada no evento será destina-
da para a aquisição de seis 
armários de escritório que 
serão colocados nas salas de 
aula. 
“Nós enquanto gestores da 
educação no município, agra-
decemos imensamente a toda 
sociedade que participou co-
nosco desse evento e espera-
mos contar com a presença 
de todos nas próximas come-
morações, como é o caso da 
festa junina que será realiza-
da no mês de junho” - finali-
zou o diretor.

Cely Trevisan
ASSESSORIA

Na terça-feira (11.02) profis-
sionais inclusos na secretaria 
municipal de Educação de 
Gaúcha do Norte assim como 
no departamento de Obras, 
estiveram na Escola Municipal 
de educação Básica Botuverá 
realizando a entrega da meren-
da escolar e acompanhando de 
perto os trabalhos da constru-
ção do novo prédio da escola. 
Na merenda escolar, foram en-
tregues frutas, verduras e car-
nes com quantidade suficiente 
para o fornecimento de meren-
da no período de quinze dias, 
assim como alimentos não pe-
recíveis e produtos de limpeza 
para o período de um mês.

A escola Botuverá atende cer-
ca de 140 alunos, divididos em 
11 turmas e distribuídos en-
tre rede municipal e estadual, 
sendo que algumas salas são 
multiseriadas, e as turmas per-
tencentes ao ensino estadual 
funcionam como sala anexa.
Devido a atual estrutura física 
da escola, antes do início do 
ano letivo de 2014, foi neces-
sária a realização da pintura 
do prédio, “por mais que as 
obras do novo prédio foram 
iniciadas, o processo até a fina-
lização requer um bom tempo, 
assim, a melhora na infraestru-
tura da escola era uma necessi-
dade primordial, visando assim 
um maior conforto para toda a 
comunidade escolar” – relatou 
o secretário de educação, Elço 

Domingos Alves.

Construção do novo prédio
A construção da nova esco-
la está na primeira etapa e a 
todo vapor, compreendendo 
trabalhos como assentamento, 
estruturação da infraestrutura 
necessária e confecção das sa-
patas, em seguida será realiza-
da a elevação das paredes, cha-
pisco, assim como a construção 
de viga de respaldo.
Para a realização dessa primei-
ra etapa, a construtora licitada 
Só Águas do município de Si-
nop tem o prazo de 120 dias 
no projeto equivalente a 1.215 
metros quadrados. 
Confira mais em nosso site, 
www.gauchadonorte.mt.gov.
br.

Escola Botuverá recebe merenda 
escolar e vistoria na construção 
do novo prédio

Construção do novo prédio e abaixo prédio atual da escola 
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Prefeitura de Gaúcha recebe 42 mil litros de óleo diesel 
Doação para o município vem do Governo do Estado de Mato Grosso

ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte recebeu da Secre-
taria de Estado de Transporte e 
Pavimentação Urbana, a doação 
de 42 mil litros de óleo diesel, 
sendo 10 mil durante o mês de 
janeiro e 32 mil no início de mar-
ço.
O combustível foi direcionado 
para a secretaria municipal de 

Mudas de oitis doados por um produtor, foram destina-
dos para o projeto educacional de meio ambiente

Gaúcha do Norte recebe investimento 
no paisagismo da cidade

INFRAESTRUTURA

Con'ra os trabalhos rea-
lizados durante o mês de 
março e que tem utilizado 
o combustível

O produto recebido do go-
verno tem sido utilizado em 
diversos trabalhos, como é 
o caso do patrolamento com 
tapa buraco de 20 quilômetros 
em estrada vicinal do acesso ao 
município de Paranatinga, sen-
tido Fazenda Aleluia, os traba-
lhos na região foram iniciados 
na segunda-feira (10) de março.
Também no início do terceiro 
mês de 2014, foram patrolados 
28 quilômetros no acesso a Fa-
zenda Quatro Marcos e 15 qui-
lômetros no acesso a Fazenda 
Entre Rios.
Já na segunda quinzena de 
março, foi realizado o patro-
lamento com tapa buraco do 
acesso a Fazenda Equus até a 
linha do Coriano, compreen-
dendo uma distãncia de 50 qui-
lômetros. Além de um tapa bu-
raco no acesso a Fazenda 4A em 

Infraestrutura e tem sido utiliza-
do no abastecimento da frota de 
máquinas, “o produto vem em 
boa hora, e tem sido utilizado 
para manter nossas máquinas 
trabalhando nas estradas muni-
cipais, realizando o patrolamen-
to com tapa buraco de diversas 
regiões, e demais trabalhos que 
competem a nossa secretaria” – 
apontou o secretário, Emerson 
Souza.

um percurso de 20 quilômetros.
Outro trabalho realizado no 
mês de março, foi a recupera-
ção de um trecho da estrada 
de acesso ao município de Ca-
narana. O alto índice de chuvas 
provocou um atoleiro há apro-
ximadamente 30 quilômetros 
do município de Gaúcha, cau-
sando alguns transtornos para 
os motoristas que precisavam 

passar pelo trecho. As máqui-
nas foram destinadas e a areia 
foi retirada do local.
“Os trabalhos de patrolamento 
e tapa buraco tem sido neces-
sários nestes locais, e vem para 
assegurar a passagem do trans-
porte escolar e da grande mo-
vimentação de veículos devido 
o escoamento da atual safra” – 
finalizou o secretário.Óleo diesel está sendo utilizado no abastecimento da frota de máquinas

Patrolamento realizado na estrada de acesso à Fazenda Aleluia

Na última semana de março de 
2014, a Prefeitura Municipal de 
Gaúcha do Norte recebeu um 
grande número de plantas para 
serem aplicadas no paisagismo 
da cidade.
A ação busca melhorar o pai-

sagismo das principais vias do 
município e conta com o traba-
lho da secretaria de Infraestru-
tura, através do departamento 
de obras e serviços urbanos, em 
parceria com as secretarias de 
Assistência Social e de Desen-

volvimento.
Entre as plantas recebidas, cer-
ca de 340 oitis e 119 palmeiras 
foram doadas pelo produtor El-
ton Hamer. Porém, uma grande 
variedade de forrações e :ores 
em geral foram incorporadas no 
paisagismo da cidade através de 
verba de multa destinada para o 
município.
Durante a mesma semana, as 
plantas foram plantadas na pra-
ça central assim como nas ave-
nidas em lugares já preparados 
anteriormente, exceto os oitis 
que foram destinados para a se-
cretaria municipal de Educação, 
onde foram inseridos no projeto 
de meio ambiente que está sen-
do realizado junto aos alunos da 
Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer.
Con'ra matéria no site o'cial da 
prefeitura, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.Parte da :ores recebidas foram plantadas na Avenida Brasil Algumas palmeiras foram plantadas nas últimas quadras da Avenida Brasil
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Secretaria realiza Dia da Beleza em 
comemoração ao Dia da Mulher
Público presente foi homenageado com vídeos e sorteio de brindes
Na tarde de sexta-feira (07.03), a 
secretaria de Assistência Social 
de Gaúcha do Norte juntamente 
com o CRAS Casa das Famílias re-
alizou o Dia da Beleza a todas as 
mulheres do município, em co-
memoração ao Dia Internacio-
nal da Mulher.
Com participação de cerca de 
110 mulheres, público teve 
direito a coquetel, sorteio de 
brindes, entre eles produtos 
de maquiagem, vasos de flor 
natural, limpeza de pele e ma-
quiagem. O momento ainda 
contou com a participação de 
consultoras da Mary Kay, onde 
foram repassadas algumas di-
cas de beleza no cuidado com 
o rosto e maquiagem, com es-
pecificidades em aplicação de 
produtos para os olhos, lábios, 
sombra, e outros.
Durante a tarde, as mulheres 
que participaram do encontro 
foram homenageadas com víde-
os que retrataram a importância 
e necessidade de desempenhar 
seu papel, seja em âmbito fami-
liar e social, além de participar 
de momentos de entretenimen-
to. “Esse é o primeiro ano que 
participo desse encontro em ho-
menagem as mulheres e ainda 
fui sorteada com uma maquia-
gem, gostei muito e pretendo 
participar novamente no próxi-
mo ano” – apontou Lucilene de 
Amorim Gonçalves. 
“O encontro que a secretaria 
promoveu foi bem proveitoso 
e atendeu as nossas expectati-

vas. Todo ano a Assistência vinha 
proporcionando ao público femi-
nino um café da manhã com ca-
minhada, e esse ano resolvemos 
inovar, promovendo uma tarde 

Cerca de 110 mulheres participaram da homenagem

diferente para essas mulheres, e 
percebemos que conseguimos 
atingir um público diferente” – 
relatou a assistente social, Joceli 
Friedrich.

Confira as ações desenvolvidas com os idosos
Almoço, bolãozinho, bazar, dia do encontro e baile estão entre as atividades
Durante o mês de março, a secre-
taria de Assistência Social através 
do CRAS Casa das Famílias, reali-
zou inúmeras atividades com os 
vovôs e vovós do município.
Entre as ações promovidas estão 
o almoço mensal realizado no 
domingo (16.03), assim como bo-
lãozinho realizado aos sábados, 
bazar as segundas-feiras, dia do 
encontro nas quartas e baile nas 
sextas-feiras, com realização a 
cada quinze dias.
“Todos os vovôs e vovós estão 
convidados a participar conosco 
desses encontros que vem justa-
mente para promover a interação 

no grupo da Melhor Idade, traba-
lhando assim no fortalecimento 
de vínculos e proporcionando 
benefícios para essas pessoas tan-
to no âmbito social quanto no fa-
miliar” - convida a assistente social, 
Joceli Friedrich.

Confira o calendário das ati-
vidades do Centro dos Idosos 
para o mês de abril

13/04: Almoço mensal
05/04: Bolãozinho
14 e 28/04: Bazar
09 e 23/04: Dia do Encontro
11 e 25/04: Baile

Baile Carnavalesco
Na tarde de sexta-feira (28.02), o 
grupo da Melhor Idade participou 
de um animado baile em ritmo 
carnavalesco no Centro dos Idosos.
Com direito a máscaras e decora-
ção do salão, as vovós transforma-
ram o encontro em um verdadeiro 
carnaval da terceira idade. Alegria 
e muita diversão foram os quesitos 
indispensáveis naquela ocasião 
que contou com a participação de 
integrantes da equipe do CRAS as-
sim como da secretaria.
O baile faz parte das atividades re-
alizadas em prol do grupo, e visa o 
fortalecimento de vínculos, proje-

Cely Trevisan
ASSESSORIA

A equipe do CRAS de Gaúcha 
do Norte através do programa 
Bolsa Família realizou na quar-
ta-feira (12.03) a primeira reu-
nião com as famílias beneficia-
das pelo programa, no Centro 
da Melhor Idade.
Durante o encontro, beneficia-
dos receberam algumas orien-
tações a cerca da necessidade 
de participação em todas as 
reuniões realizadas em prol do 
programa, assim como atuali-
zação do cadastro da família 
com uma certa regularidade.
“É indispensável que os repre-
sentantes das famílias cadas-
tradas no programa, partici-
pem de todos os encontros 
que o CRAS realiza para o Bolsa 
Família, a lista de presença é 
sempre inserida no sistema, e 
essa presença acaba sendo um 
critério utilizado pelo governo 
para a permanência do recebi-
mento do benefício dos cadas-
trados” – apontou a gestora do 
programa no município, Érica 
Rigoni.
Além da gestora, estiveram 
presentes no encontro os pro-
fissionais atuantes na área da 
assistência social e psicologia, 
que também estão inseridos 
nos trabalhos desenvolvidos 
do público do Bolsa Família e 
do PAIF (Programa de Atenção 

Integral a Família), onde de-
vem desenvolver reuniões de 
forma articulada.
“O PAIF abrange famílias cadas-
tradas no Bolsa Família, assim 
como público da Melhor Idade 
e crianças inseridas nos traba-
lhos de fortalecimento de vín-
culos, onde se faz necessário o  
trabalho com as famílias a cada 
quinze dias” – relatou o assis-
tente social, Luiz Carlos Santos 
Lopes.
Todas as famílias devem acom-
panhar o calendário dos en-
contros realizados, e os cadas-
trados que precisam atualizar 
o cadastro, devem procurar o 
CRAS Casa das Famílias locali-
zado na Rua Paraná ao lado do 
antigo Conselho Tutelar.
Os encontros acontecem a 
cada 15 dias, com exceção do 
mês de julho, onde serão rea-
lizados três encontros durante 
o mês. O horário e o local per-
manecem sempre os mesmos, 
as 17h30 no Centro da Melhor 
Idade.

Outros encontros

Na quarta feira (26.03) o CRAS 
realizou o segundo encontro 
do mês com as famílias cadas-
tradas.
Já no mês de abril, as reuniões 
acontecem nos dias 09 e 24 e 
desde já conta com a participa-
ção de todos os beneficiados 
do município.

Participação dos cadastrados em todas as reuniões é 
um quesito utilizado para permanência do benefício

CRAS de Gaúcha do Norte 
realiza primeiro encontro com 
beneficiados do Bolsa Família

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Comemoração em ritmo carnavalesco

to de trabalho para todos os gru-
pos atendidos pelo CRAS. Devido 
a comemoração nacional, o ritmo 

foi introduzido no momento mais 
que especial para as pessoas inse-
ridas no grupo da Melhor Idade.
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POPSEC inicia aulas 
com cerca de 60 
alunos inscritos

ASSESSORIA

Na tarde de sexta-feira (21.03) 
o Sindicato Rural de Gaúcha do 
Norte, em parceria com o Centro 
dos Idosos e a secretaria de As-
sistência Social através do CRAS 
Casa das Famílias, realizou o en-
cerramento do curso de Crochê 
Básico em Barbante realizado 
pelo Senar (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), na sede 

do próprio Sindicato.
O curso que foi realizado em 
período integral de segunda 
(17) à sexta (21), contou com 
a participação de 13 alunas, as 
quais, a maioria está inclusa no 
grupo da Melhor Idade, sen-
do ministrado pela instrutora 
de Cuiabá, Eliane Weberich. “O 
curso foi muito produtivo, as 
alunas a todo tempo manifes-
taram seu grande interesse em 

Curso de Crochê Básico em 
Barbante é realizado em 
Gaúcha do Norte

aprender e, durante a semana 
produziram bons trabalhos” – 
apontou Eliane.
Para a aluna Nara de Fátima Te-
les Mundim, o curso foi ótimo, 
“iniciei o curso sem saber nada 
sobre crochê e gostei bastante, 
não apenas pelo aprendizado 
mas também pela convivência 
com o grupo, e pela interação 
que houve entre alunas e pro-
fessora” – disse.
No encerramento do curso to-
dos os trabalhos confecciona-
dos durante a semana foram 
apresentados. “Nós do Sindica-
to agradecemos imensamente 
pela participação de todas as 
alunas, especialmente pela sua 
pontualidade e empenho em 
aprender. Somos gratos tam-
bém a professora pela dedica-
ção e bom trabalho realizado, 
assim como a equipe da secre-
taria de Assistência Social e do 
CRAS que prontamente tem nos 
atendido” – ressaltou a mobili-
zadora do Senar em Gaúcha do 
Norte, Lazara Glesia Rodrigues.

Secretária de assistência social, Marli Aléssio e mobilizadora do Se-
nar  Lazara Rodrigues, escoltam alunas e instrutora do curso

ASSESSORIA

Na segunda-feira (24.03), a Pre-
feitura Municipal de Gaúcha 
do Norte através da secretaria 
de Assistência Social registrou 
o início das primeiras aulas do 
Programa de Oficinas Pedagó-
gicas Sódio Educativas e Cultu-
rais (POPSEC) de 2014.
Os cerca de 60 alunos inscritos 
estão incluídos em oficinas de 
coral, flauta, grafite, pintura 
em tecido, pintura em papel, 
teatro, bordado em xadrez, 
bordado vagonite, ping pong 
e slackline. A duração da aula 
assim como a periodicidade, 
variam de oficina para oficina.
Para a coordenadora do pro-
grama, Ketlin Tailini de Oliveira, 
a participação das crianças nas 
oficinas oferecidas pelo POP-

SEC, podem auxiliar na escolha 
da profissão. “Acredito que as 
oficinas vem para dar um con-
tra turno as aulas, buscando 
tirar esse público da rua sem 
dar espaço para atividades que 
não sejam produtivas. O obje-
tivo é justamente esse, buscar 
oferecer atividades construti-
vas e oportunizar a possibili-
dade do auxílio na escolha da 
profissão” – pontuou.
Questionada sobre as expecta-
tivas para o programa em 2014, 
a coordenadora apontou que 
estão previstas a inserção de 
oficinas de violão e biscuit, “a 
possibilidade de novas oficinas 
está sendo analisada, levando 
em consideração a procura de 
crianças e adolescentes, assim 
como professores habilitados 
para ministrar as aulas” – fina-
lizou.

O+cinas de violão e biscuit são 
cogitadas para 2014

Vovôs participam 
de atividades 
físicas
A secretaria municipal de As-
sistência Social de Gaúcha do 
Norte, iniciou durante o mês 
de março, algumas atividades 
físicas destinadas para o grupo 
da Melhor Idade.
A natação e a hidroginástica 
se juntaram com a caminhada 
que já vem, há algum tempo, 
sendo realizada pelo grupo.
As atividades são coordenadas 
pelo professor de educação fí-
sica, Jaisson dos Anjos Ramos 
e  vem para proporcionar um 
envelhecimento saudável aos 
participantes.

Confira o cronogra-

ma:

Caminhada: terças e quintas 
às 6h da manhã;
Hidroginástica: terças às15h;
Natação: quintas-feiras às 
15h.

MELHOR IDADE

Durante o ano de 2013, o mu-
nicípio de Gaúcha do Norte foi 
contemplado com 40 unidades 
do Programa Minha Casa Minha 
Vida do governo federal através 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2).
Com projeto equivalente a R$ 
1.120.000,00 (um milhão, cento e 
vinte mil reais), e participação do 
Ministério das Cidades, do gover-
no de Mato Grosso e da Prefeitu-
ra Municipal de Gaúcha do Norte 
através do departamento de Ha-
bitação, a construção das novas 
moradias sofreram um avanço 
considerável no mês de março e 
de acordo com representante da 
Construtora Guedes, a obra deve 
ser +nalizada no segundo semes-
tre de 2014.
“O departamento tem cobrado, 
junto com os 40 bene+ciados, a 
agilidade na construção dessas 
casas, e no último mês, analisa-

mos que o trabalho nas constru-
ções tiveram um avanço signi+-
cativo” – apontou a gerente de 
habitação, Mariluci Gonçalves 
Constante.
Além de realizar a +scalização 
e cobrar o avanço das constru-
ções, o departamento realiza 
mensalmente reunião com esses 
bene+ciados para a realização 
do trabalho social. “Em nossos 
encontros, o assistente social 
realiza o acompanhamento que 
se estabelece desde o processo 
de seleção dos bene+ciados até 
um determinado tempo após a 
entrega da nova moradia, onde 
são repassadas algumas orien-
tações de como está o processo 
de construção, assim como pro-
ceder com o uso das unidades” 
– +nalizou Mariluci.
Os encontros com os bene+ciá-
rios são realizados sempre as 18h 
no Centro da melhor Idade. 

Construção de casas do Programa Minha 
Casa Minha Vida registra avanço em março

-

2014:

MORADIA

Novas moradias devem ser entregues no segundo semestre de 2014
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Com abertura o!cial e jogos da 
primeira rodada realizados no 
!nal de semana (22 e 23) de fe-
vereiro e divulgados na edição 04 
deste informativo, a Copa Empre-
sarial de Futsal 2014 segue com 
belíssimos jogos.
Durante o mês de março foram 
realizadas mais quatro rodadas 
seguindo a tabela da compe-
tição. No sábado (29.03) oito 
equipes da categoria principal 
(Masculino) disputaram as quar-
tas de !nal e no sábado (05.04) 
quatro equipes da categoria ju-
venil e mais quatro da masculina 
disputaram a vaga para a !nal do 
campeonato  que acontece no 
sábado dia 12 de abril.

O primeiro jogo inicia as 17h. 
“Toda população está convida-
da a prestigiar os jogos da !nal 
do campeonato. No sábado 12 
serão realizados cinco jogos, sen-
do disputa para as três primeiras 
colocações do juvenil e do mas-
culino, e disputa de primeiro e 
segundo lugares na categoria 
feminina” - convidou o chefe do 
despartamento de Esportes e La-
zer, José Mario Alievi.
A competição contou com a par-
ticipação de 24 equipes distribu-
ídas entre as categorias, masculi-
na, juvenil e feminina, com todos 
os jogos realizados no ginásio de 
esportes Enory Alves Garcia.

Premiação

Ao !nal da competição, serão 
premiados os quatro primeiros 

Copa Empresarial de Futsal é realizada 
em Gaúcha do Norte

ESPORTE

Jogos das !nais da competição acontecem no sábado 12 de abril
colocados nas 
categorias mas-
culina e juvenil, e 
os três primeiros 
colocados na ca-
tegoria feminina.
Também serão 
premiados o atle-
ta destaque, o 
goleiro menos va-
zado e o artilheiro 
de cada catego-
ria, somando um 
total de 20 taças 
que serão entre-
gues. 

Con!ra abaixo, o 
placar das quatro 
últimas rodadas, 
assim como das 
quartas de !nal:
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Durante o mês de março, a co-
lheita da soja seguiu em ritmo 
acelerado no município de Gaú-
cha do Norte, alcançando, na 
última semana do mês, cerca de 
85% da área semeada.
De acordo com dados do de-
partamento de Agricultura do 
município, o grão chegou a ocu-
par cerca de 185 mil hectares na 
safra 13/14, com produtividade 
variando entre 52 e 53 sacas por 
hectare colhido.
O grande sucesso na colheita da 
safra 13/14, deve-se a alguns fa-
tores como clima favorável e bai-
xo estoque mundial do grão. “O 

baixo estoque mundial do grão 
elevou o volume de exportações 
durante os meses de fevereiro e 
março, favorecendo o aumento 
no valor pago na saca da soja. 
Assim como quesitos quanto 
a maior procura da China pelo 
grão, o dólar operando acima 
de US$ 2,30 chegando a US$ 
2,40 e condições climáticas que 
prejudicaram a safra de alguns 
estados localizados no sul e no 
nordeste do País, também con-
tribuíram no aumento do valor 
pago” - apontou o gerente da 
unidade da Agrícola Alvorada de 
Gaúcha do Norte, Rodrigo Bona-
diman.
“Em Gaúcha do Norte, enquanto 
na safra 12/13 a comercialização 
da saca seguia entre R$ 40,00 e 
R$ 41,00/sc, nesta safra temos 
presenciado valor bruto pago 
entre R$ 51,00 a R$ 54,00/sc” – 
a+rmou Bonadiman.

Crescimento de área
Anualmente, o grão ganha um 
incremente de aproximadamen-
te 20% da área plantada.
Esse crescimento da área nos úl-
timos anos, é sinal de que os agri-

cultores  tem apostado cada vez 
mais no município. Assim como 
existem tradicionais e renoma-
dos produtores, Gaúcha também 
tem recebido, constantemente, 
novos produtores que buscam 
a prosperidade nas terras férteis 
da região. 
Para os produtores da família Ro-
salem que plantam a cultura des-
de o ano de 2003, o aumento na 
área plantada acontece todos os 
anos. Enquanto na primeira safra 
foram plantados o equivalente 
a 240 hectares, na safra 13/14 a 
soja chegou a ocupar 1.060 ha, 
estimando o acrescimento de 
30% para a safra 14/15. “O au-
mento na área se deve ao incre-
mento da tecnologia aplicada na 
lavoura, tanto em relação a novas 
variedades no mercado, quanto 
a defensivos e+cazes e máqui-
nas com tecnologia avançada” – 
apontou Leandro Rosalem.
Na sexta-feira (29.03), o produtor 
estimava 70% da área colhida, 
com produtividade variando en-
tre 50 e 63 sc/ha. 
Para o produtor Sambati que 
está no município há três safras, 
o preço pago na saca da soja está 
atrativo. “Essa safra, nos depara-
mos com um alto valor pago na 
saca da soja, presenciamos valo-
res bem diferentes dos exercidos 
na safra anterior, e isso é anima-
dor” – con+rmou Elder Sambati.
Questionado sobre as expectati-

Leandro e Arlindo Rosalem durante dia de colheita

vas para a safra 13/14, o produ-
tor apontou crescimento na área 
ocupada pela cultura. “Nossa pri-
meira safra, plantamos em cerca 
de 850 ha, na safra 13/14 chega-
mos a 1.200 ha e para a próxima 
safra, até o momento, estimamos 
um acréscimo de mais 200 hecta-
res” – ressaltou Sambati.
Para o grupo Botuverá, na quar-
ta-feira 02 de março, cerca de 
80% da área semeada já havia 
sido colhida, com produtividade 
dentro da normalidade. “Nossa 
expectativa de produção tem 
sido alcançada, com o trabalho 
realizado para a adubação das 
áreas esperávamos uma produti-
vidadeentre 55 e 60 sc/ha, e mes-
mo com 5 mil hectares de soja 
precoce que puxou para baixo a 
produtividade, nossa safra tem 
se mantido na média de 60 sacos 
por hectare” - a+rmou um dos 
proprietários da fazenda Botuve-
rá, Vilymar Bissoni.
Para o grupo Botuverá, que está 
no município há 17 anos, inician-
do com 800 ha de área ocupada 
pela cultura e que hoje chega a 
uma produção estimada de 1.200 
mil sacos, a principal di+culdade 
tem sido a logística, “nossa prin-
cipal di+culdade nesta última sa-
fra, tem sido o escoamento dessa 
produção” - +nalizou Bissoni.
Na análise da atual safra, os pro-
dutores entrevistados  apon-
taram a boa distribuição das 

chuvas no desenvolvimento da 
cultura, a incidência de lagarta 
mas com controle realizado an-
tes mesmo que houvesse a per-
da de parte da plantação, clima 
favorável na época da colheita e 
preço animador pago na saca do 
grão, assim como alta produtivi-
dade em toda a área plantada. 

Essa análise é a mesma para a 
maioria da classe produtora do 
grão.
Com a soma desses quesitos po-
sitivos é que a agricultura vem se 
fortalecendo como a principal 
economia do município, assim 
como do estado elevando as ex-
pectativas para safras futuras.

Média de 
produtividade é 
de 52 a 53 sacas 
por hectare

Última semana de março, registrou números equivalentes a 85% de área colhida

Colheita da soja avança consideravelmente 
e chega na reta final em Gaúcha do Norte

GAÚCHA DO NORTE Crescimento anual de área destinada para a cultura da soja é equivalente a 20%

AGRICULTURA


