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Executivo de Frente

SAÚDE

Deputado 
Baiano Filho 
visita Gaúcha
Durante a visita, o parlamentar 
apontou sobre a realidade dos 
trabalhos da BR 242, destinou uma 
emenda no valor de 100 mil reais 
para a saúde, e foi questionado quan-
to a necessidade de investimentos 
em estradas e moradias no município.  
Pág 03

Durante o primeiro quadrimestre 
do ano, vereadores apresentaram 
um total de 32 indicações, 07 re-

EDUCAÇÃO

Ponte sobre o cór-
rego Paulistão é 
reestruturada
Estrutura 6ca localizada há cerca de 
45 quilômetros de Gaúcha do Norte e 
6ca na estrada de acesso ao município 
de Canarana. Con6ra também, demais 
trabalhos da secretaria na pág. 08.

Gaúcha recebe I 
Encontro Transcul-
tural do Xingu
Evento realizado de 18 a 20 de abril, 
contou com o6cinas, palestra e apre-
sentações como balé, dança de rua e 
dança indígena de aldeia local. 
Pág 02

querimentos dentre demais pro-
posições encaminhadas ao Execu-
tivo. Pág 11 

EDUCAÇÃO

Alunos recebem 
lembrança de 
Páscoa
Secretaria municipal de Educação 
entregou cerca de 1.500 lembran-
ças à alunos das redes municipal e 
estadual de Gaúcha do Norte. Pág. 
06

Promotoria de Justiça estará 
em Gaúcha nos dias 22 e 23.05
A Prefeitura Municipal de Gaúcha 
do Norte comunica a toda popu-
lação, que a promotora de justiça, 
Solange Linhares Barbosa, estará à 
disposição dos munícipes nos dias 
22 e 23 de maio, na sala ao lado da 
Biblioteca Municipal.
Entre os atendimentos jurídicos 

realizados estão: acordo de ali-
mentos, reconhecimento de pater-
nidade, separação/divórcio, entre 
outros. Os interessados deverão 
contatar a Promotoria de Justiça 
de Paranatinga-MT para o agen-
damento, pelo telefone (66) 3573-
1796. 

Con6ra as pautas das Sessões - 
Poder Legislativo 2014

Município 
recebe curso 
do Senai
Curso de Aplicador de Revestimen-
to Cerâmico iniciou no dia 22 de 
abril na Escola Municipal de Educa-
ção Básica Bem Me Quer, tem du-
ração de 160 horas e conta com 22 
inscritos. Aulas devem se prolon-
gar pelo período aproximado de 
dois meses. Pág 09

Dia D de vacinação 
contra a gripe imuniza 

229 pessoas

Cerca de 18% do público alvo foi atingido em um único 
dia. Campanha é destinada para crianças de 6 meses a 
menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, pro-
6ssionais da saúde, gestantes, puérperas (até 45 dias 
após o parto) e doentes crônicos.
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Tenente coronel Márcio Thadeu da Silva Firme comandava o 12° Batalhão de Sorriso
ASSESSORIA

Na manhã de quarta-feira 
(02.04), o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, recebeu 
em seu gabinete o tenente coro-
nel Márcio Thadeu da Silva Firme 
que assumiu recentemente o 11º 
Comando Regional de Primavera 
do Leste.
O tenente coronel Thadeu, nas-
ceu na cidade de Vitória, no Esta-
do do Espírito Santo e ingressou 
na Polícia Militar de Mato Gros-
so no ano de 1993, oriundo do 
o'cialato do Exército Brasileiro. 
Além disso, possui uma exten-
sa formação em diversos cursos 
dentro do militarismo e exerceu 
inúmeras funções, sendo a últi-

ma a de comandante do 12° Ba-
talhão da cidade de Sorriso.
Em sua visita de apresentação, o 
militar esteve acompanhado do 
capitão Cleiton que exerce sua 
função em Primavera do Leste, 
e do capitão Gibson do poli-
ciamento de Paranatinga, e se 
comprometeu em olhar para o 
efetivo de Gaúcha do Norte, “não 
muito distante teremos um cur-
so de soldado em Mato Grosso, 
e após a formação desses novos 
militares, estaremos aumentan-
do o efetivo aqui no município 
de Gaúcha do Norte” – a'rmou o 
tenente coronel.
O prefeito avaliou a visita como 
muito proveitosa, “temos acom-
panhado o bom trabalho reali-

zado no Comando 
Regional de Prima-
vera do Leste, an-
teriormente pelo 
comandante Avila, 
e esperamos que 
o tenente coronel 
Thadeu venha para 
acrescentar ainda 
mais nos trabalhos 
que competem a 
Polícia Militar de 
nossa região. Du-
rante nossa con-
versa, o militar 
falou sobre suas 
experiências e ex-
pectativas para o 
comando regional” 
– apontou Aléssio.

Gaúcha recebe I Encontro Transcultural do Xingu
ASSESSORIA

De 18 a 20 de abril, o municí-
pio de Gaúcha do Norte rece-
beu o I Encontro Transcultural 
do Xingu, evento realizado e 
comemoração ao dia do Índio.
O encontro foi realizado no 
ginásio de esportes Enory Al-
ves Garcia, com realização da 
Igreja Presbiteriana Renovada 
Gama do Distrito Federal, e 
contou com o apoio da Prefei-
tura de Gaúcha do Norte atra-
vés da secretaria municipal de 
Educação.
Durante os três dias, muitas 
atividades foram realizadas, 
como oficinas e palestra. E 

muitas apresentações compu-
seram o diversificado leque 
da programação, como dança 
de rua, balé, apresentação de 
dança indígena, assim como 
canções religiosas, louvores, 
entre outros.
Para o responsável pela missão, 
pastor Manoel Barbosa de Sou-
za, o objetivo é a aproximação 
com a comunidade indígena. 
“O foco da missão é essa apro-
ximação, ou reaproximação 
com as culturas indígenas, e 
como o dia do índio nunca 
havia sido comemorado des-
sa maneira aqui no município, 
decidimos trazer nossa equipe 
e comemorarmos juntos essa 

data pregando o evange-
lho”.
Questionado sobre as ex-
pectativas, o mesmo apon-
tou que o encontro superou 
todas as expectativas traba-
lhadas tanto em questão de 
apresentações quanto em 
número de pessoas que 
prestigiaram o evento.
Durante o discurso, o pre-
feito Nilson Aléssio e o se-
cretário de educação, Elço 
Domingos Alves apontaram 
a satisfação em receber o 
evento no município, e a 
importância que isso tem 
para esse determinado pú-
blico, parabenizando-os 
pela dia comemorado.

Prefeito Nilson Aléssio, comandante Thadeu, capitão Cleiton e capitão Gibson

Novo comandante regional de Primavera 
do Leste visita Gaúcha do Norte

Duas das diversas apresentações realizadas durante o encontro Transcultural
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Cely Trevisan
ASSESSORIA

Na manhã de segunda-feira 
(07.04), o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, recebeu 
em seu gabinete o deputado 
estadual Baiano Filho (PMDB), 

assim como representantes dos 
poderes Executivo e Legislativo 
do município.
Durante a visita, o parlamentar 
apontou sobre a realidade dos 
trabalhos da BR 242, “estamos 
há três anos na luta pela realiza-
ção dessa obra. A BR 242 é uma 

Deputado Estadual Baiano Filho visita 
município de Gaúcha do Norte

ADMINISTRAÇÃO

Encontro possibilitou a apresentação do parlamentar junto ao executivo e legislativo
realidade, não tem mais volta, 
ela é necessária para o Estado e 
para o País. A obra teve grandes 
atrasos devido as etapas que 
precisaram ser seguidas e devi-
do a alguns problemas enfren-
tados quanto ao licenciamento 
e irregularidades no projeto, por 
mais que sofra alguns atrasos, 
ela é uma realidade e vai trazer 
grandes ganhos para toda re-
gião” – apontou o deputado.
Para a secretaria municipal de 
Saúde, o parlamentar destinou 
uma emenda no valor de 100 
mil reais, que ainda deve passar 
pelas etapas necessárias para a 
liberação. “Essa emenda desti-
nada para a saúde será revertida 
para melhorar na qualidade do 
atendimento hospitalar do mu-
nicípio” – ressaltou a secretária, 
Andréia da Silva Graças de Mo-
raes.
O encontro propiciou algumas 
outras discussões necessárias, 
como a cobrança, por parte do 

gestor municipal, para a pavi-
mentação das saídas do municí-
pio e maior número de moradias 
aos munícipes. “Essas são duas 
grandes necessidades com que a 
administração tem se deparado, 
e que são indispensáveis para 
a permanência do desenvolvi-
mento do município, ao mesmo 
tempo que possibilitar 
melhores condições na 
qualidade de vida para 
os munícipes” – apontou 
o prefeito.
O deputado Baiano Filho 
ainda esclareceu sobre 
a ambulância pela qual 
o município foi contem-
plado, apontando que 
não é uma conquista 
particular de represen-
tantes do Poder Legisla-
tivo do município. “O be-
nefício é conveniente da 
Secretaria de Estado de 
Mato Grosso e que foi 
buscado através dos 24 

deputados. Até final de junho 
de 2014, 150 ambulâncias serão 
entregues para os 141 municí-
pios mato-grossenses, e Gaú-
cha do Norte foi contemplada 
com um veículo” – confirmou.

Foto abaixo, prefeito Nilson Alés-
sio e deputado Baiano Filho

Associação dos Municípios acampou paralisação das 
prefeituras de Mato Grosso em 11 de abril
Falta de investimentos em estradas e moradia, estão entre as di6culdades de Gaúcha do Norte
Na sexta-feira (11.04), grande 
parte das 141 prefeituras de 
Mato Grosso aderiu a paralisação 
nacional, encampada pela Confe-
deração Nacional dos Municípios 
(CNM) devido a crise 6nanceira 
instalada nas cidades.
O posicionamento de paralisa-
ção foi dada pelo presidente da 
Associação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), prefeito de 
Juscimeira, Valdecir Luiz Colle, o 
“Chiquinho”, que explicou que re-
cebeu manifestações favoráveis 
de muitos gestores.
“A orientação foi para que 6zes-
sem a adesão, fechando as portas 
das prefeituras e apontando os 
motivos à população”, explicou. 
Segundo o presidente, uma das 
principais cobranças foi o aumen-
to de 2% do Fundo de Participa-
ção dos Municípios. Duas pro-
postas de emenda constitucional 

estão tramitando no Congresso e 
alteram a participação no Fundo 
de Participação dos Municípios, 
dos atuais 23,5% para 25,5% da 
arrecadação nacional do IPI (Im-
posto Sob Produtos Industrializa-
dos) e do IR (Imposto de Renda).
“O que iria auxiliar muitos muni-
cípios de pequeno porte”, apon-
tou. Valdecir também lembrou 
que outro ponto cobrado é a 
apreciação pelo Supremo Tribu-
nal Federal da Lei 12.734/2012 
com a redistribuição dos royalties 
de petróleo e gás. A CNM divul-
gou com o movimento munici-
palista, conseguiu – após imensa 
luta junto ao Congresso Nacional 
– derrubar o veto, que redistribui 
de forma mais igualitária os valo-
res, no entanto, ela está sob judi-
cie esperando a manifestação da 
suprema corte.
Somente Mato Grosso pode ser 

contemplado com R$ 96 milhões. 
Conforme a CMM, Os gestores 
também pleiteiam as desone-
rações do Imposto de Produtos 
Industrializados somente da par-
cela do da União.

Gaúcha do Norte

O município também aderiu a 
paralisação na sexta-feira (11), 6-
cando ressalvo os atendimentos 
da saúde (incluindo atendimen-
to normal das duas unidades de 
saúde, Ernesto Doleys e Mário 
Alievi e Hospital Municipal). As 
escolas municipais também per-
maneceram com funcionamento 
normal, assim como a limpeza 
pública.
No decreto do atual gestor, qua-
tro pontos foram levados em 
consideração: A campanha na-
cional “Viva Seu Município” que 
tem como objetivo resgatar a 

Deputado e representantes da gestão municipal de Gaúcha

autonomia 6nanceira dos mu-
nicípios; a omissão do Governo 
Federal no desenvolvimento de 
ações que possam minimizar 
esse grave quadro de di6cul-
dades; o comprometimento na 
execução de serviços públicos 
essenciais dado o esgotamento 
6nanceiro do município, causado 
por interferência direta da União, 
a qual repassa cada vez mais atri-
buições sem a correspondente 
previsão de receita para custeio; 
a  necessidade de paralisar por 
um dia as atividades não essen-
ciais, com o intuito de chamar a 
atenção das autoridades de ou-
tras esferas de governo, a respei-
to do grave momento por qual 
passa a nossa comunidade.
Para o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, o muni-
cípio aderiu a paralisação como 
maneira de reivindicar a falta de 

apoio dos governos estadual e 
federal. “A administração tem 
encontrado muitas di6culdades 
para acompanhar o crescimento 
do município. Com o aumento 
populacional e o grande desen-
volvimento da agricultura nas 
últimas safras, se fazem necessá-
rios grandes investimentos na in-
fraestrutura do município, tanto 
em estradas, quanto em veículos 
de transporte escolar (devido o 
aumento constante dessa clas-
se), assim como investimento em 
casas populares no município” – 
apontou.
“Esse cenário é o mesmo pre-
senciado nos demais municípios 
do interior e que tem registrado 
um crescimento considerável. O 
desenvolvimento tem ocorrido, 
porém falta o devido suporte 
para acompanha-lo” – 6nalizou o 
prefeito.

BUSCANDO MELHORIAS
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Cerca de 18% do público alvo já foi atingido em um único dia

Na tarde do primeiro dia do 
mês de abril, a secretaria de 
Saúde de Gaúcha do Norte re-
alizou o encontro mensal com 
as gestantes do município.
Durante a palestra ministra-
da pelas profissionais Cintia 
Rodrigues D. Mauro e Liliane 
Assis Gomes, foram repassa-
dos alguns assuntos pertinen-
tes a gestação e as influências 
que esse período pode trazer 
para o estado emocional da 
gestante, afetando assim o re-
lacionamento com o parceiro.
Quesitos como o ganho de 
peso durante a gestação e a 
necessidade de uma alimen-
tação saudável da mãe, in-
gerindo todos os alimentos 
indispensáveis para o bom 
desenvolvimento do bebê, fo-
ram repassadas as presentes.
O ponto alvo do encontro foi 
frisado, a importância da re-
alização do pré-natal, onde é 

Secretaria de Saúde realiza palestra para gestantes do município

Dia D de vacinação contra a gripe imuniza 229 pessoas
CAMPANHA

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

No sábado (26.04), a secretaria 
de saúde de Gaúcha do Norte, 
realizou o Dia D de vacinação 
contra a Influenza, conhecida 
popularmente como gripe. Du-
rante o dia, 229 doses foram 
aplicadas nas unidades básicas 
de saúde, Mário Alievi e Ernes-
to Doleys, o que remete a 18% 
do público alvo.

Durante a Campanha que se 
estende até o dia 9 de maio, 
devem ser vacinadas aproxi-
madamente 1.260 pessoas que 
estão inclusas no público alvo, 
que são, crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, pessoas 
com mais de 60 anos, profis-
sionais da saúde, gestantes e 
puérperas (até 45 dias após o 
parto). A população indígena 
também deve ser vacinada, 
porém a responsabilidade de 

Pessoas acima de 60 anos foram vacinadas durante a Campanha

Com 15 anos atuando na área, médico está incluso no atendimento a população inserida

GESTAÇÃO

imunização é do Distrito Sani-
tário Especial Indígena (DSEI).
“A vacinação para este público 
é de grande importância, pois 
há a necessidade dessas pes-
soas criarem maior resistência 
à gripe e evitar a ocorrência de 
complicações que podem acar-
retar em uma bronquite, pneu-
monia ou até mesmo asma” 
– apontou a técnica em enfer-
magem, Mara Raquel Shirmann 
Doleys.
Para as profissionais Dulce Fer-
ri e Liliane Assis Gomes, exis-
tem vários tipos de vírus, e a 
vacinação vem para combater 
os mais fortes e mais comuns 
da doença. “Com a vacinação, 
há a imunização contra os vírus 
mais graves da gripe, onde está 
incluído o H1N1” – relataram.
Questionadas sobre os sinto-
mas pós-vacinação, as profis-
sionais falaram sobre as dife-
rentes reações, variando de 
organismo para organismo. 
“Após a vacinação, existem 
casos que o paciente não tem 
reação alguma, outros que fi-
cam com o braço dolorido, e 

também de que em alguns, há 
a ocorrência de uma gripe fra-
ca. Lembrando que, nos casos 
em que a pessoa já está com 
o vírus da gripe e toma a vaci-
na que contem o vírus, a gripe 
acaba estourando, porém isso 
tem ocorrido dentro da norma-
lidade” -  finalizaram.
A Campanha de vacinação 

contra a gripe foi até o dia 9 
de maio contando ainda com a 
imunização nas diversas comu-
nidades da zona rural de Gaú-
cha do Norte.
Confira os números atingidos 
na próxima edição deste infor-
mativo, acompanhe também 
em nosso site oficial, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

possível fazer a identificação 
de doenças, acompanhar o 
desenvolvimento do bebê, 
planejar o nascimento do fi-
lho e estar preparada para a 
chegado da criança.
“O pré-natal é um conjunto de 
atividades que a mulher grá-
vida deve fazer, é o acompa-
nhamento médico que toda 
gestante deve ter, a fim de 
manter a integridade das con-
dições de saúde da mãe e do 
bebê, seguindo orientações 
dos profissionais de saúde, 
para acompanhar o desen-
volvimento do bebê, preve-
nir e tratar complicações que 
possam vir a acontecer nesse 
período” - apontaram as pro-
fissionais.
“Por todos esses motivos, o 
pré-natal se faz tão importan-
te para que o bebê e a mãe 
possam estar saudáveis” - fi-
nalizaram.Importância do pré-natal foi repassado as gestantes presentes
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Confira os atendimentos realizados no mês de abril

Durante o mês de abril, a se-
cretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte realizou 
inúmeros atendimentos em 
suas unidades, apenas no 
hospital, foram realizados 
cerca de 601 atendimentos, 
foram contabilizadas 14 in-
ternações, 13 partos (sendo 9 
cesárias e 4 partos normais) e 
foram realizados 19 encami-
nhamentos.
Em comparação com o mês 
de março, os trabalhos de 
parto registraram aumen-
to de 333%, passando de 3 
partos realizados em março, 
para 13 em abril. Já em rela-
ção ao número de encami-
nhamentos, o volume tam-
bém foi consideravelmente 
maior em abril, pontuando 
aumento de 58%, passando 
de 12 em março, para 19 em 

abril. Quanto ao número de 
atendimentos, a diferença foi 
de apenas 12 atendimentos 
a mais em abril, já o número 
de internações foi menos em 
abril, saindo de 28 em março, 
para 14 em abril.

Laboratório Munici-
pal

Durante o mês de abril, a de-
manda dos trabalhos do la-
boratório municipal também 
sofreram aumento no núme-
ro de atendimentos, influen-
ciando consequentemente o 
maior volume de exames re-
alizados.
Em abril foram atendidos 290 
pacientes e realizados 1.115 
exames, onde o hemograma 
é o mais solicitado. Em com-
paração com o mês anterior, 

foram atendidos 23 pacien-
tes e realizados 248 exames 
a mais.

Farmácia Municipal
Em abril foram disponibiliza-
dos medicamentos para os  
843 pacientes atendidos na 
farmácia municipal.

Outros trabalhos

Os profissionais de saúde, 
também estiveram envolvi-
dos com a campanha de va-
cinação do HPV iniciada em 
março, e da campanha de 
vacinação contra a gripe que 
atingiu pessoas crianças de 

6 meses a menores de cinco 
anos, pessoas acima de 60 
anos, profissionais da saúde,  
doentes crônicos, gestantes 
e puérperas (até 45 dias após 
o parto). 
Acompanhe as ações realiza-
das no site www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.

Laboratório municipal de Gaúcha do Norte realizado durante o período 
cerca de 1.115 exames, onde o hemograma é o mais solicitado

Equipe de Saúde de Gaúcha do Norte realiza ação 
para vacinação contra a gripe 

ASSESSORIA

Na tarde de quinta-feira 
(01.05), a secretaria municipal 
de Saúde realizou uma ação 
para a vacinação contra a gri-
pe.
A ação foi realizada ao lado do 
ginásio de esportes e contou 
com serviços como: 
* Vacinação contra a gripe para 
o público alvo da campanha; * 
Atualização da caderneta de 
vacinação da população em 
geral;
*Veri<cação de pressão arterial 
e glicemia;
* Atividades de saúde bucal 
destinadas ao público infantil.23 pessoas foram vacinadas durante ação

Em comparação com o mês de março, houve aumento da demanda durante o mês seguinte

Entre os atrativos da 
ação, estiveram a dis-
tribuição de picolés e a 
instalação de um pula-
-pula para a criançada.
Na ação foram vaci-
nadas 23 pessoas do 
grupo preconizado na 
campanha contra a 
gripe e 06 veri<cações 
de pressão foram reali-
zadas.
Na oportunidade, a 
equipe de saúde ex-
pôs material impres-
so de outras campanhas que 
vem sido trabalhadas, como 
é o caso da vacinação contra 
o HPV, campanha trabalhada 

junto com o público feminino 
de 11 a 13 anos, e a campanha 
contra a tuberculose.
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Alunos de Gaúcha do Norte recebem 
lembrança em comemoração a Páscoa

COMEMORAÇÃO

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Na quarta-feira (16), a secre-
taria municipal de Educação 
de Gaúcha do Norte, realizou 
a entrega de lembranças sim-
bolizando a comemoração da 
Páscoa, aos alunos inseridos 
na creche Cantinho do Amor, 
escola municipal Bem Me Quer 
e escola estadual Gervásio dos 
Santos Costa.
A equipe da secretaria se ca-
racterizou e visitou as salas de 

aula uma a uma para a entre-
ga de todas as recordações. Na 
escola Bem Me Quer, os alunos 
puderam contar com a presen-
ça ilustre do Coelinho, em um 
cenário dedicado especialmen-
te à ocasião.
As diretorias das escolas Botu-
verá (Fazenda Botuverá) e Xin-
gu (Comunidade Nova Alian-
ça), localizadas na zona rural 
do município, também recebe-
ram as lembranças que foram 
entregues aos alunos na mes-
ma data da ação no município.
Os trabalhos para a prepara-

ção de todo o material, foram 
iniciados ainda na semana an-
terior, na quarta-feira (09), e 
ao todo foram confeccionadas 
aproximadamente 1.500 re-
cordações. “A secretaria con-
tabilizou o números de alunos 
inseridos tanto na rede munici-
pal quanto na estadual, e con-
feccionou as lembranças em 
comemoração a Páscoa, com 
o objetivo de resgatar esse es-
pírito entre os alunos” – disse 
a nutricionista, Simone Kunz 
Justen.

Secretaria de Educação entregou cerca de 1.500 lembranças à alunos das redes municipal e estadual 

Escola Bem Me Quer realiza momento 
especial em comemoração a Páscoa

Apresentação da peça 

Na quarta-feira (16), a direção 
juntamente com os educadores 
da Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer, proporcio-
naram aos alunos da instituição, 
um momento único em come-
moração a Páscoa.
Tanto no período matutino 
quanto no vespertino, alunos as-
sistiram à diversas apresentações 
e após, tiveram a oportunidade 
de visitar o coelhinho em um 
cenário dedicado e preparado 
exclusivamente para a ocasião. 
No momento da visita, cada alu-
no recebeu uma lembrança de 
Páscoa confeccionada pela se-
cretaria municipal de Educação, 
a mesma que foi entregue a to-
dos os alunos da rede municipal 

e estadual.
Ao todo, sete apresentações fo-
ram realizadas pelos alunos de 

diversas turmas inseridas entre o 
1° e 6° ano. “Nós optamos por fa-
zer algo diferente para os nossos 
alunos, e pensamos de além dos 
professores trabalharem as apre-
sentações, prepararmos um can-
tinho especial para o coelhinho 
receber essas crianças, e assim 3-
zemos” – apontou a coordenado-
ra da escola, Elisiane Rodrigues.
A ação desenvolvida teve como 
objetivo mostrar o real sentido 
da Páscoa, “trabalhamos para 
manter essa magia da Páscoa e 
buscamos trabalhar o verdadeiro 
sentido que é a ressurreição de 
Jesus Cristo, trazendo consigo 
os símbolos tradicionais da co-
memoração que é o Coelinho e 
chocolates” – 3nalizou a coorde-
nadora.

Momento teve direito a apresentações e presença do Coelinho 

Alunos da escolinha de 
esportes participam de 
campeonato de Handebol

ASSESSORIA

Na segunda-feira (14), os alu-
nos da Escola Municipal de 
Educação Básica Bem Me Quer 
e inseridos na escolinha de es-
portes, participaram de um 
campeonato de encerramento 
da modalidade, no ginásio de 
esportes, Enory Alves Garcia.
Ao todo, foram formadas oito 
equipes, sendo quatro na cate-
goria feminina e quatro mascu-
lina. Ao 3nal, todos os alunos 
receberam medalhas, com des-
taque para o goleiro menos va-

zado, artilheiro e jogador desta-
que das duas categorias.
Ao 3nal de cada bimestre, é 
realizado um campeonato de 
acordo com a modalidade traba-
lhado. “Durante as aulas, foram 
repassados todos os fundamen-
tos, regras e iniciação de jogo da 
modalidade. E nesse primeiro 
bimestre de 2014, trabalhamos 
o handebol junto aos alunos, e o 
campeonato vem para mostrar o 
que esses alunos tiraram de pro-
veito durante o bimestre” – disse 
o professor de educação física, 
Adriano de Paula Ferreira.

Competição serviu como avaliação da modali-
dade aplicada durante o primeiro bimestre

ESPORTE

Oito equipes foram formadas para participar da competição
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Goleiro menos vazado, artilheiros e destaques de cada categoria, também foram premiados
ASSESSORIA

Depois de 64 jogos realizados e so-
mados um total de 510 gols marca-
dos durante a Copa Empresarial de 
Futsal 2014 de Gaúcha do Norte, 
no sábado (12), #caram de#nidos 
os campeões das três categorias 
participantes da competição.
Bonitos jogos realizados no giná-
sio de esportes Enory Alves Gar-
cia, de#niram os quatro primeiros 
colocados das categorias juvenil e 
principal e primeiro e segundo lu-
gar feminino.
Na categoria principal (masculino), 
quem levou a melhor foi a equi-
pe Sinagro, na categoria feminina 
Primavera Máquinas e na Juvenil 
Secretaria de Educação, que soma-
ram os melhores placares de jogos.
O último jogo da categoria Juve-
nil entre Secretaria de Educação 
e Secretaria de Saúde, os atletas 
jogaram empenhados pela vitória, 
e partida encerrou em 2 a 1 para a 
Secretaria de Educação.
Os alunos inseridos na categoria 
juvenil, estão inclusos na escola 
municipal de esportes, atualmen-
te, comandada pelos professores 
de Educação Física do município, 
Adriano de Paula Ferreira e Maicon 
Boneti. “Fizemos nosso trabalho, 
montamos nossas equipes para 

realizar jogos de igual para igual e 
fazer um campeonato bonito. Foi 
um trabalho difícil, pois os times 
foram montados no início do ano, 
onde tínhamos poucas crianças na 
escolinha. Mas trabalhamos em-
penhados para valorizar o esporte 
em Gaúcha” – apontou Adriano, 
técnico da equipe Secretaria de 
Educação.
“Chegamos com um trabalho na 
escolinha de esportes, onde traba-
lhamos com os alunos montando 
um esquema tático, uma organi-
zação de esporte e lazer com eles, 
e o objetivo de tudo, claro que é a 
competição porque é sempre isso 
que queremos, mas também a so-
cialização desses alunos e a expe-
riência para jogos futuros até fora 
do município” – ressaltou o pro-
fessor Maicon, técnico da equipe 
Secretaria de Saúde.
Já na categoria feminina, o ter-
ceiro lugar já estava de#nido, e o 
último jogo entre Suave Malícia 
e Primavera Máquinas, encerrou 
com o placar empatado em 2 a 2, 
com decisão nas penalidades de 
pênaltis, onde Primavera Máqui-
nas levou vantagem de um gol 
marcado.
Para o técnico Kanapy Kamayurá, 
o time treinou bastante para che-
gar à #nal. “Nossa equipe treinou 

bastante para chegar até a #nal do 
campeonato, e conseguimos levar 
a vitória para casa” – disse.
O último jogo do campeonato e 
o mais esperado da noite foi en-
tre Sinagro e Tradição. Durante o 
primeiro tempo da partida, houve 
a incidência de lesão do goleiro 
Eliandro da equipe Tradição, o 
que provocou atraso na partida 
e preocupação de toda a equipe 
organizadora do campeonato. O 
atleta foi encaminhado ao hospital 
municipal e a partida seguiu e en-
cerrou com placar em 5 a 3 para a 
equipe Sinagro.
Para o atleta da equipe Sinagro, 
Clodoaldo Macari, a formação da 
equipe foi indispensável para a vi-
tória. “Nossa equipe teve uma boa 
campanha, foi formada por bons 
atletas onde tivemos oito jogado-
res de linha e dois goleiros, e assim 
conseguimos chegar a vitória que 
é a sensação de dever cumpri-
do, agora a comemoração é um 
detalhe” – apontou o atleta que 
#nalizou mencionando sobre a 
preocupação pela incidência com 
o goleiro da equipe adversária.
Para o técnico da equipe Tradição 
que #cou com o segundo lugar na 
categoria principal, a determina-
ção e a união foram os diferenciais 
da equipe. “Não podemos recla-

ESPORTE

Sinagro, Primavera Máquinas e Secretaria de Educação 
levam os títulos de campeões da Copa de Futsal

Equipe Sinagro, campeã na categoria principal

mar dessa colocação, acredito que 
a união e a determinação #zeram 
com que nossa equipe pudesse 
chegar a essa conquista. Infeliz-
mente nesse último jogo perde-
mos nosso goleiro que se feriu 
durante a partida, e como não tí-
nhamos outro goleiro #zemos a re-
posição com um zagueiro” – disse.
A cerimônia de entrega das taças 
contou com a presença do prefei-
to de Gaúcha do Norte, Nilson F. 
Aléssio, acompanhado da primeira 
dama e secretária de Assistência 
Social Marli Aléssio, do secretário 
de Educação, Elço Domingos Al-
ves, do secretário de Desenvolvi-
mento, Fernando Moreno Fernan-
des, dos vereadores Mauro Junges 
e Thomáz Adão Moscal, do chefe 

do departamento de Esportes e 
Lazer, José Mario Alievi e da equi-
pe de arbitragem do campeonato.
“Queremos agradecer a par-
ticipação de todas as equipes 
participantes, da equipe de ar-
bitragem e todos os envolvidos 
durante a competição, pois jun-
tos conseguimos transformar a 
Copa de Futsal em um bonito 
campeonato” – a#rmou o chefe 
do departamento de Esportes e 
Lazer.
Além da premiação das equipes 
campeãs, atletas participantes 
estavam a espera das demais 
premiações, onde estavam inclu-
sas a de goleiro menos vazado, 
artilheiro e atleta destaque de 
cada categoria.

Con#ra a premiação
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Ponte sobre o córrego Paulistão é reestruturada  
Acesso entre os municípios de Gaúcha e Canarana foi estabelecido através de desvio

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Durante o mês de abril, a secre-
taria municipal de Infraestrutu-
ra realizou diversos trabalhos, 
entre eles, a reestruturação da 
ponte sobre o Córrego Paulis-
tão. 
Na manhã de quarta-feira (23), 
a estrutura que liga os municí-

Equipamento foi destinado para a secretaria de Infraesturtura

Prefeitura de Gaúcha do Norte recebe 
mini trator roçadeira

INFRAESTRUTURA

pios de Gaúcha do Norte e Ca-
narana, foi interditada devido 
a necessidade de reforma da 
mesma.
Depois de dois dias e meio 
interditada, a passagem pela 
ponte sobre o córrego Pau-
listão foi liberada devido a 
conclusão das obras. A ponte 
possui extensão de 13 metros 
e fica localizada há aproxima-

Acesso *cou interditado por dois dias e meio

ASSESSORIA

Na tarde de quinta-feira (24), 

a Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte, recebeu a chave 
de mais um equipamento para 

os trabalhos da atual adminis-
tração, dessa vez, um mini tra-
tor roçadeira.
A chave foi entregue por Val-
doir Favreto proprietário da 
Ferragem Centro Oeste, em-
presa vencedora da licitação, 
às mãos de representantes do 
departamento de obras, jun-
tamente com a primeira dama 
e secretária de Assistência So-
cial, Marli Aléssio e secretário 
de Desenvolvimento, Fernando 
Moreno Fernandes.
O equipamento foi destina-
do para a secretaria de Infra-
estrutura onde já está sendo 
utilizado pelo departamento 
de obras, realizando serviços 
incluídos na jardinagem do 
município. Mini trator está sendo utilizado nos serviços que competem a jardinagem

damente 45 quilômetros do 
município de Gaúcha do Norte.
Durante o período de interdi-
ção, um desvio foi planejado e 
sinalizado em ambos os lados.
“Devido o longo tempo sem 
reforma da ponte, associa-
do a grande movimentação e 
ao alto volume de cargas que 
passam pelo local, a reestrutu-
ração se fez necessária, e vem 
para proporcionar maior segu-
rança a todos que passam pela 

ponte” – apontou o secretário 
de Infraestrutura de Gaúcha do 
Norte, Emerson Souza.
 Os trabalhos foram finalizados, 
e na tarde de sexta-feira (25) a 
passagem pela ponte foi re-
estabelecida. Os trabalhos do 
transporte escolar de Gaúcha, 
e do ônibus de passageiros en-
tre os municípios, continuaram 
normalmente durante os dias 
de interdição.

Ponte sobre o córrego Paulistão após passar por reforma

Durante o mês de abril, inúmeros 
trabalhos foram realizados pela 
equipe da secretaria de Infraes-
trutura, como é o caso do patro-
lamento com tapa buraco dos 60 
quilômetros na estrada de acesso 
ao município de Canarana.
Durante o período, também foi 
realizado patrolamento com cas-
calhamento das ruas da comuni-
dade de Nova Aliança.
Outro trabalho realizado foi o pa-
trolamento com tapa buraco no 
acesso entre Nova Aliança à Pa-
ranatinga; da estrada do ‘Seu Ne-
guinho’ sentido Fazendo Relu; de 
Gaúcha a Fazenda Jaqueto e sen-
do realizado um tapa buraco no 
acesso a Fazenda Terra Nova, ao 
todo, compreendendo um total 
de 35 quilômetros trabalhados.
A equipe da secretaria, também 
confeccionou um bueiro na che-
gada da Fazenda Relu.
Todos os trabalhos tem o objeti-
vo de assegurar o direito de ir e 
vir de toda população, proporcio-
nando a segurança necessária.

Outros 
trabalhos da 
secretaria de 
Infraestrutura
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Senac realiza palestra sobre Saúde da Mulher 
para bene"ciários do Bolsa Família
Durante encontro, cursos de manicure e de depilação foram anunciados para Gaúcha do Norte

Participantes do programa Bolsa Família em Gaúcha do Norte

Na noite de quarta-feira (23), 
bene"ciários do Programa Bol-
sa Família em Gaúcha do Norte, 
participaram de uma reunião, 
promovida pela secretaria de As-
sistência Social através do CRAS 
Casa das Famílias e em parceria 

Gaúcha do Norte recebe curso de Aplicador de Revestimento Cerâmico
Curso é do Senai, tem duração de aproximadamente dois meses e 160 horas aulas

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Na noite de terça-feira (22), o 
Senai de Barra do Graças em 
parceria com a secretaria de 
Assistência Social de Gaúcha 
do Norte e o CRAS Casa das Fa-
mílias, deu início ao curso de 
Aplicador de Revestimento Ce-
râmico na sede da escola mu-

nicipal Bem Me Quer, o qual 
contou com a presença da as-
sistente social Joceli Friedrich 
e da coordenadora do CRAS, 
Lenice Araújo da Silva.
O curso tem duração aproxi-
mada de dois meses, conta 
com 22 inscritos e é de 160 
horas aulas, distribuídas entre 
aulas práticas e teóricas, sendo 
40 horas trabalhadas no siste-

ma construtivo, 30 horas no 
revestimento em paredes e 90 
horas para o revestimento ce-
râmico.
Para a assistente social, o cur-
so é um diferencial para o cur-
rículo do profissional. “Hoje 
o curso técnico conta muito 
para o currículo e acaba sendo 
um grande diferencial. Além 
de proporcionar a troca de 
experiências com o instrutor, 
ao final todos os alunos que 
concluírem o curso receberão 
certificado do Senai” – disse, 
Joceli Friedrich que ainda se 
colocou a disposição da turma 
quanto ao suporte necessário 
para que o curso aconteça da 
melhor maneira possível.
A finalização do curso vai 
servir como requisito para o 
próximo curso incluído em re-
forma predial e será realizado 
pelo Pronatec. “Em breve esta-
remos com outro curso dentro 
da construção civil, sendo que 
será realizado pelo Pronatec, 
onde o aluno recebe para es-
tudar. E quem finalizar o curso 
de Aplicador de Revestimento 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

22 alunos estão inscritos para a realização do curso

Cerâmico e tiver interesse em 
participar do próximo, terá 
preferência” – relatou Lenice.
O curso será ministrado pelo 
instrutor, Edson Félix Barbosa 
que tem 20 anos na carreira da 
construção civil e já participou 
de diversos cursos na área. 
“Entre alguns dos quesitos que 
serão repassados aos alunos e 
que estão inclusos no material 
do Senai, estão a leitura e inter-

com o Senac de Primavera do 
Leste.
Durante o encontro que foi rea-
lizado no Centro da Melhor Ida-
de, o público feminino presente 
pode assistir a palestra com o 
tema Saúde da Mulher ministra-

da pela enfermeira do Senac de 
Primavera, Márcia Grillo Zafalon.
A enfermeira trabalha na saúde 
há 10 anos, iniciou fazendo cur-
sos do Senac na área da saúde, 
passando por agente comuni-
tária, até chegar na área de en-
fermagem. “Atuo já há algum 
tempo na área da saúde, e em 
relação a doenças, especialmen-
te da mulher, venho convivendo 
a bastante tempo, seguindo com 
histórias tanto com "nais felizes 
assim como histórias tristes, cau-
sadas principalmente pela não 
prevenção ou não conhecimento 
do público” - disse.
Durante a palestra, o câncer de 
colo do útero e câncer de mama 
foram abordados, cada um com 
suas especi"cidades quanto ao o 
que é a doença, como realizar a 
prevenção, como a doença pode 
ser detectada e como fazer o tra-
tamento. Além dessas doenças, 
diversas outras com maior índice 

entre as mulheres, foram comen-
tadas durante a palestra.
“Hoje o público feminino possui 
um alto índice de doenças, e es-
sas mulheres, são as principais 
usuárias do SUS, chegando ao 
volume de 50,77%. Por isso, a 
conscientização pessoal quanto 
a higiene e a prevenção se fazem 
muito necessárias” – apontou 
Márcia que "nalizou a palestra 
com as palavras, ‘Vamos nos cui-
dar, vamos nos prevenir’.
Além da palestra, a equipe do Se-
nac repassou ao público, a vinda 
de dois novos cursos para o mu-
nicípio, o de manicure e o de de-
pilação, que terão início no mês 
de julho com uma carga horária 
de 160 horas aula.
“Esses cursos vem para trazer 
quali"cação para as mães que 
não tem uma pro"ssão e não es-
tão incluídas no mercado de tra-
balho. Essa é a primeira vez que o 
Senac traz para o município cur-

sos de beleza, sempre tínhamos 
o interesse, mas encontrávamos 
di"culdade quanto a pro"ssio-
nais para ministrar o curso, con-
seguimos parceria com a Prefei-
tura e agora vamos trazer uma 
pro"ssional de fora, e esperamos 
que as mulheres incluídas no 
Bolsa Família participem desse 
curso” – apontou a coordenadora 
do Senac, Rejane Rodrigues de 
Oliveira.
Ambos os cursos terão 18 vagas e 
as inscrições estarão sendo reali-
zadas no dia 16 de maio no CRAS 
de Gaúcha do Norte. Mulheres 
inclusas no Programa Bolsa Famí-
lia e interessadas em participar, 
devem procurar a unidade com 
xerox dos documentos, sendo 
CPF, RG, comprovante de endere-
ço e de escolaridade.
Ao "nal do encontro, a equipe do 
CRAS realizou o sorteio de brin-
des para as bene"ciárias presen-
tes.

pretação de projetos e carac-
terísticas dos revestimentos, 
entre vários outros. Sintetizan-
do o curso, os produtos como 
o porcelanato, a cerâmica e o 
mármore, estão se alternan-
do no mercado. Hoje o uso da 
cerâmica e dos azulejos vem 
diminuindo bastante, assim, a 
tendência tem puxado para o 
grafiato e pedra” – afirmou o 
instrutor.Curso é de 160 horas e deve ter duração de dois meses
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CELY TREVISAN
ASSESSORIA

A secretaria de Assistência So-
cial através do CRAS Casa das 
Famílias de Gaúcha do Norte e 
em parceria com a Associação 
dos Aposentados e Pensionis-

tas, realizaram no domingo 
(13.04), o almoço mensal no 
Centro da Melhor Idade.
Além do almoço mensal, o en-
contro contou com a votação 
da nova diretoria, apresenta-
ção do balanço da última festa 
e entrega de brindes de Páscoa 
para os vovôs e vovós. Além 

Vovôs e vovós de Gaúcha do Norte 
participam de almoço da Terceira Idade

disso, algumas alterações e ou-
tras inclusões ao estatuto fo-
ram apresentadas e aprovadas 
pelos presentes.
Apenas uma chapa foi apresen-
tada e a mesma 
foi votada como 
favorável pela 
maioria do gru-
po, a qual deve 
permanecer nos 
trabalhos nos 
próximos dois 
anos. “Nosso ob-
jetivo é continu-
ar com os traba-
lhos que já vem 
sendo desenvol-
vidos pela dire-
toria que está 
deixando o pos-
to” – apontou a 
nova presidente 
da associação, 
Vilma Bressan.
A tarde seguiu 
com muita dan-
ça, jogo de car-

Vovôs participam 
de atividades 
físicas
Entre  os trabalhos desenvol-
vidos pela secretaria munici-
pal de Assistência Social de 
Gaúcha do Norte, está o aten-
dimento ao grupo da Melhor 
Idade através de atividades 
físicas, que são realizadas por 
profissional de educação física, 
e estão inclusas modalidades 
como: natação, hidroginástica 
e a tradicional caminhada.

Confira o ca-

lendário das 

atividades

Caminhada: terças 
e quintas às 6h da 
manhã;

Hidroginástica: ter-
ças às15h;

Natação: quintas-
-feiras às 15h.

MELHOR IDADE

ASSESSORIA

Na noite de segunda-feira 
(08.04), o departamento de 
Habitação de Gaúcha do Norte 
realizou a reunião mensal com 
os beneficiados do Programa 
Minha Casa Minha Vida 2, com 
o objetivo de esclarecer alguns 
quesitos quanto a construção 
das 40 unidades no município.
Durante o encontro que foi rea-
lizado no Centro da Melhor Ida-
de e contou com a presença de 
funcionários do departamen-
to assim como do engenhei-
ro civil da Prefeitura, algumas 
cobranças foram destinadas 
aos beneficiados, entre elas, a 
aceleração do processo de es-
critura e/ou desmembramento 
dos terrenos, assim como a par-
ticipação nas reuniões mensais 
com o grupo. “A participação 

dos beneficiados nesses encon-
tros é indispensável, nós do de-
partamento temos realizado o 
trabalho que nos compete que 
é a cobrança frequente junto 
a construtora, mas precisamos 
do empenho de cada benefi-
ciado para correr atrás da do-
cumentação necessária desses 
lotes” – apontou a gerente de 
habitação, Mariluci Gonçalves 
Constante.
Na reunião, pontos como o 
atraso nas obras também foi 
apontado, “o atraso nas obras 
é visível e tem sido justificada 
perante o adiamento no início 
das construções, assim como a 
escassa mão de obra no muni-
cípio, só no mês de março con-
seguiram dar um andamento 
melhor nessas obras. Das uni-
dades isoladas (pertencentes a 
quadra 73), todos os alicerces 

Bene<ciados do Programa Minha Casa Minha 
Vida participam de encontro mensal

estão prontos e uma boa parte 
delas, já está com a alvenaria 
concluída. Alguns problemas 
de execução que estavam ocor-
rendo e divergentes do projeto, 

MORADIA

foram melhorados. Por mais que 
o andamento melhorou bastan-
te, ainda assim está longe da 
expectativa para a conclusão 
da obra, pois não existe tempo 

Bene<ciados do Programa Minha Casa Minha Vida 2 em Gaúcha

Nova diretoria da Associação dos Idosos foi votada durante o encontro

40 unidades estão sendo construídas no município de Gaúcha do Norte
hábil para isso” 
– a<rmou o en-
genheiro, Diego 
Chamma.
De acordo com 
a Construtora 
Guedez respon-
sável pela obra, 
as unidades de-
vem ser <naliza-
das no segundo 
semestre de 
2014.

Distribuição

Das 40 unida-
des, 28 estão 

sendo construídas na quadra 73 
localizada logo acima do cemi-
tério municipal, já as outras 12, 
estão sendo construídas nos ter-
renos adquiridos anteriormente 
pelos bene<ciados e localizados 
em diversos pontos da cidade.

tas, bolãozinho e bocha, ativi-
dades tradicionais em todos 
os almoços mensais realizados 
para o grupo da Melhor Idade.

Vovôs e vovós receberam lembrança de Páscoa
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Sob a presidência do Vereador 
Fábio da Silva Souza, eleito em 
dezembro de 2013 e empossa-
do em Janeiro de 2014, a Câ-
mara Municipal de Gaúcha do 
Norte, têm realizado as Ses-
sões Ordinárias, previstas pelo 
Regimento desta Casa de Leis, 
no 1º e 15º dia útil de cada 
mês, às 19h, nas dependências 
do Plenário Senador “Jonas Pi-
nheiro”. 
No decorrer deste 1º quadri-
mestre, foram realizadas 06 
Sessões Ordinárias, nas quais 
os vereadores apresentaram 
um total de 32 indicações; 07 
requerimentos; dentre demais 
proposições encaminhadas ao 
Executivo Municipal. 
Durante o período, foram su-
geridas algumas medidas de 
interesse público ao Executi-
vo Municipal, mediante indi-
cações. Nesse sentido, foram 
apresentadas diversas propo-
sições, tais como: 
- Murar o cemitério municipal; 
adquirir uma nova ambulância 
para o município (de autoria 
do vereador Genésio Roberto);
- A demolição da antiga caixa 
d’ água; reforma geral no PSF 
de Nova Aliança; a instalação 
de lombadas na saída de Gaú-
cha do Norte, sentido à chá-
cara Sergio Ues (de autoria do 
vereador Mauro Junges); 
- Levantamento e cascalha-

mento nas estradas de saída à 
Paranatinga e Canarana; cons-
trução de uma casa mortuária 
junto ao Cemitério Municipal; 
recuperação e abertura de la-
teral da estrada da Fazenda JK 
(de autoria da vereadora Ma-
ria Ivone); 
- Padronização e pintura dos 
órgãos públicos de Gaúcha 
do Norte; recuperação de vias 
rurais (de autoria do vereador 

Antonio Rubens (Grilo); 
- Confecção de uniformes ou 
crachás de identificação aos 
servidores do Executivo Mu-
nicipal; elaboração de Projeto 
de numeração das constru-
ções e identificação de lotes 
urbanos, dos novos bairros e 
loteamentos da cidade; Cria-
ção de Lei Municipal que pro-
íba o tráfego de veículos de 
carga pesa na Avenida Brasil, 
iniciando na Rua Poxoréu até a 

Con<ra as pautas das Sessões 
Ordinárias da Legislatura - 2014

PODER LEGISLATIVO

Durante o primeiro quadrimestre, vereadores apresentaram um total de 32 indicações, 
07 requerimentos dentre demais proposições encaminhadas ao Executivo

Avenida 13 de Julho (de auto-
ria do vereador Thomáz Adão 
Moscal); 
- Construção de banheiros 
públicos na praça municipal; 
Doação de resíduo para im-
plantação de hortas no As-
sentamento Nova Aliança; (de 
autoria do vereador Fidelicio 
Dias dos Santos); 
- Necessidade de ser realiza-
da uma ação tapa buracos nas 
ruas e avenidas da cidade; cas-
calhamento e levantamento 
estrada Jaqueto ao Pontal do 
Piranha, bem como de demais 
vias (de autoria do vereador 
Agenor da Rocha Correa);
- Também foram assinadas por 
todos os vereadores, a indica-
ção de cascalhamento e patro-
lamento dos pontos críticos 
nas estradas municipais, assim 
como a reforma das pontes em 
condições precárias e em aten-
dimento ao abaixo assinado 
dos moradores da Rua Goiás, 
que totalizaram cerca de 224 
assinaturas, foi sugerido a ne-
cessidade urgente de molhar e 
instalar quebra-molas na Rua 
Goiás, bem como buscar parce-
ria com a Secretaria de Estado 
de Transporte e Pavimentação 
Urbana visando a pavimenta-
ção da referida rua, no trecho 
compreendido entre a Cargill á 
rodinha de água.
Também neste período, no 

exercício da função de fiscali-
zação, os vereadores solicita-
ram por meio de requerimento, 
as seguintes informações ao 
Executivo Municipal: Relação 
Detalhada do ITBI, constando 
nomes dos contribuintes; Rela-
ção dos beneficiados pelo Pro-
grama Federal “Bolsa Família”; 
Cópia do processo licitatório e 
cópia das notas fiscais referen-
tes ao fornecimento de peças 
de veículos e maquinários à 
Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte; Cópia do contro-
le de ponto dos servidores do 
Executivo Municipal; Relatório 
detalhado quanto à atual pro-
dução agropecuária do muni-
cípio; - Prestação de contas do 
recurso destinado a Atenção 
Básica, através do Fundo Nacio-
nal de Saúde, como INCENTIVO 
ADICIONAL AO PROGRAMA DE 
AGENTES COMUNITARIOS DE 
SAUDE, repassado ao municí-
pio de Gaúcha do Norte/MT; 
sendo que estes foram devida-
mente respondidos pelo Exe-
cutivo Municipal e estão sendo 
analisados pelos autores. 
Do mesmo modo, foram ana-
lisados pelas Comissões e 
deliberados em plenário 12 
Projetos de Lei, de autoria do 
Executivo Municipal sobre 
diversos assuntos, dentre os 
quais é importante citar, a tí-

Projeto de Lei do 
Executivo que visa 
o reparcelamento 
de contas de água 
vencidas, fora 
aprovado pelo 
Legislativo

tulo de informação, a aprova-
ção do Projeto que autoriza a 
Prefeitura Municipal a realizar 
o reparcelamento de contas 
de água vencidas e não pa-
gas, através do qual os con-
tribuintes que encontram-se 
em divida poderão procurar o 

Departamento de Água, para 
requerer o reparcelamento, até 
o 30º dia após a publicação da 
presente lei, aprovada no dia 
15.04.2014.
Para conferir na íntegra a to-
das as matérias analisadas e 
aprovadas, acesse o site:http://
www.camaragauchadonorte.
mt.gov.br.
Boa parte das indicações do 
Legislativo já foram realizadas 
pelo Executivo, algumas estão 
em desenvolvimento e outras 
estão em processo de planeja-
mento.

Con<ra as 
matérias 
analisadas pelo 
Legislativo, no 
www.camara-
gauchadonorte.
mt.gov.br

Câmara Municipal de Gaúcha do Norte

Vereadores durante sessão no plenário Senador Jonas Pinheiro
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ASSESSORIA

Na quarta-feira (02.04), o prefei-
to de Gaúcha do Norte, Nilson 
F. Aléssio juntamente com o 
secretário municipal de Edu-
cação, Elço Domingos Alves, 
assim como demais pro%ssio-
nais inclusos no setor de obras, 
estiveram visitando a constru-
ção do novo prédio da Escola 
Municipal de Educação Básica 
Botuverá.
No local, também estiveram 
reunidos um dos proprietários 
da fazenda Botuverá, Vilymar 
Bissoni e o dono da construto-
ra responsável pela obra, a Só 
Águas, Geraldo Pavan, a %m de 
acertar os detalhes pendentes 
para o desenvolvimento da se-
gunda etapa da obra.
Durante o encontro, o anda-
mento e outros quesitos quanto 
a construção do prédio foram 
analisados, e a cobertura da es-
cola foi acertada. “Esse encon-
tro possibilitou a todos os res-
ponsáveis pela construção da 

escola, vivenciar a realidade do 
desenvolvimento dos trabalhos, 
e percebemos que a construção 
conta com a atuação de bons 
pro%ssionais e trabalhos com 
um padrão de boa qualidade 
têm sido realizados” – apontou 
o prefeito Nilson F Aléssio.
O projeto do novo prédio é de 
1.215 metros quadrados, e é 
uma parceria entre Prefeitura 
Municipal, Fazenda Botuverá 
e fazendas da região que tem 
alunos atendidos pela institui-
ção. “Esse novo prédio vem para 
atender as necessidades hoje 
presentes na educação daquela 
região. Além de atender o ensi-
no municipal, o ensino estadual 
que funciona atualmente como 
salas anexas, também será aten-
dido” – apontou o secretário. 

Detalhes pendentes para o desenvolvimento da segunda etapa da obra, foram acertados

Administração visita obra da Escola 
Municipal de Educação Básica Botuverá

EDUCAÇÃO/INFRAESTRUTURA Foto tirada no dia 28 de abril, comprova a evolução na obra do novo prédio da Escola Botuverá

EDUCAÇÃO

Obra de escola 
municipal é de 
1.215 metros 
quadrados

Visita posterior
Na segunda-feira 
(28), represen-
tantes do de-
partamento de 
Obras de Gaúcha 
do Norte estive-
ram visitando no-
vamente a cons-
trução do novo 
prédio da Escola 
Municipal de 
Educação Básica 
Botuverá, locali-
zada na fazenda 
Botuverá, e regis-
trarm a evolução 
nos trabalhos.

Ao lado, foto tira-
da no dia da visi-
ta à obra (01.04). 
No detalhe, da 
direita para a es-
querda, prefeito 
Nilson Aléssio, 
Geral Pavan  e 
seu  acompa-
nhante (Cons-
trutora Só Águas), Vilymar Bissoni (Fazenda Botuverá) e Diego Chamma 
(Engenheiro Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte). 


