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Executivo de Frente

ADMINISTRAÇÃO

Equipes das secretarias de Desen-
volvimento e Infraestrutura tem tra-
balhado para a execução do proje-
to, onde ações como mapeamento, 
emissão de coordenadas, abertura de 
1.500 metros de estrada até o barran-
que do rio, assim como a confecção 

Cerca de 30 quilômetros do acesso 
foram patrolados e cascalhados. 
Confira mais trabalhos da secreta-
ria nas páginas 07 e 08. 

PROFISSIONALIZAÇÃO

Cursos do Senac 
estão com vagas 
abertas
Em julho iniciam três novos cursos, o 
de manicure, depilação e atendente 
de nutrição. Os mesmos são gratui-
tos. Interessados em participar de-
vem procurar o CRAS de Gaúcha do 
Norte para fazer sua inscrição. Veja 
mais na página 09.

EDUCAÇÃO

Alunos fazem 
caminhada contra 
exploração sexual
Município aderiu a campanha nacio-
nal de combate a exploração sexual 
infantil por meio de ações como pa-
lestras e caminhadas. Pág. 06

Casamento comunitário o;cializa 
união de 15 casais em Gaúcha
Evento foi uma articulação entre 
Promotoria de Justiça de Parana-
tinga e Prefeitura Municipal de 
Gaúcha do Norte e contou com a 
presença de autoridades locais, 

assim como da promotora de jus-
tiça, do juiz de paz e representan-
tes do cartório do município de 
Paranatinga. Veja mais na página 
10.

Secretaria realiza 
cascalhamento no 
acesso à Botuverá

Gaúcha do Norte é 
contemplada com 

motoniveladora do 
Governo Federal

A máquina foi adquirida com recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) e distribuída através 
do programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2), o 
qual o município já foi bene;ciado com uma retroesca-
vadeira e posteriormente com um caminhão-caçamba. 
Pág. 03

de aterro, já foram realizados. A pró-
xima etapa a ser seguida, é a visita do 
;scal da Caixa Econômica Federal que 
deve analisar a viabilização da obra, 
para a liberação do recurso. Recurso é 
de emenda parlamentar do ex-depu-
tado federal Homero Pereira. Pág 07

LEGISLATIVO

Con;ra as pautas 
das sessões reali-
zadas  em maio
Quatro projetos de lei da Prefeitura 
Municipal, foram aprovados pela Câ-
mara de Vereadores durante o perío-
do. Con;ra mais na página 11.

INFRAESTRUTURAAdministração realiza abertura de 
estrada para acesso a nova ponte 
sobre o Rio Coliseu
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Segundo projeto vai asfaltar Rua Coiás
ASSESSORIA

No !nal do mês de maio, a admi-
nistração de Gaúcha do Norte deu 
o pontapé inicial na execução dos 
trabalhos em prol do projeto de 
pavimentação asfáltica do lotea-
mento próximo a Câmara Munici-
pal de Vereadores, setores 6, 7 e 8 
do município.
O projeto já está !nalizado e conta 
com uma extensão de 37.719,23 
m² (trinta e sete mil setecentos 
e dezenove e vinte e três metros 
quadrados). Os trabalhos de to-
pogra!a e estaqueamento já têm 
sido desenvolvidos em toda a área 

que compreende as ruas Santo An-
tônio e Cáceres, assim como Aveni-
da Brasil e as seis ruas paralelas (rua 
Porto Alegre, Brasília, Mato Grosso, 
Paraná, Santa Catarina e Bahia), 
além de uma rotatória próxima a 
Câmara.
Além do revestimento asfáltico, 
no projeto estão inclusos quesitos 
como a confecção de meios-!os.
No momento, é aguardada a con-
clusão dos atuais trabalhos para 
iniciar a próxima etapa da obra, 
sendo que grande parte do mate-
rial que será utilizado para a con-
fecção do asfalto já foi licitado. Po-
rém antes do início das obras, uma 

audiência pública deve ser realiza-
da para ouvir a população quanto 
ao projeto.
Para a administração, as obras de 
infraestrutura urbana são justi!ca-
das devido o crescimento do mu-
nicípio e investimentos em toda a 
área que compete os trabalhos de 
pavimentação asfáltica, sendo as-
sim, as obras são necessárias para 
o perímetro urbano, pois devem 
promover a atração do turismo 
local além de in5uenciar direta-
mente na qualidade de vida da 
população.
A realização do asfalto comunitá-
rio conta com recursos próprios 
do município e participação dos 
moradores como contribuição de 
melhorias.
Pavimentação asfáltica da 

Rua Goiás

Além do projeto de pavimentação 
asfáltica dos setores 6, 7 e 8 do 
município de Gaúcha do Norte, 
um segundo projeto também vem 
sendo trabalhado em prol da Rua 
Goiás, rua de chegada do municí-
pio de Paranatinga.
No projeto consta a pavimentação 
asfáltica na extensão da rua que 
compreende desde o loteamento 
Jardim Itália até a Cohab, assim 
como a confecção de uma pista de 
caminhada como anexo à via.
O projeto se encontra na fase !-
nal, e os trabalhos devem iniciar 
em breve.

Produtores e representantes 
de Gaúcha participam de 
encontro junto a SEMA

Engenheiros Florestais respon-
sáveis pelo manejo de áreas 
no Norte Araguaia se reuniram 
com o secretário de Estado de 
Meio Ambiente (SEMA) José La-
cerda e os deputados Estaduais 
Baiano Filho (PMDB), Nininho 
(PR) e Dilmar Dal´ Bosco (DEM) 
para exigir do Governo do Esta-
do um posicionamento diante 
de práticas cometidas pelo IBA-
MA no interior do estado.
Os profissionais, acompanha-
dos por produtores rurais e pelo 
prefeito de Gaúcha do Norte 
Nilson Aléssio, formalizaram 
casos concretos em que agen-
tes do órgão teriam desres-
peitado o Decreto 2151/2014 
que dispensa a necessidade de 
autorização para limpeza e/ou 
reforma de áreas segundo cri-
térios estabelecidos pela SEMA. 
Lacerda frisa que os estados 

possuem a competência para 
a normatização ambiental, res-
peitando a peculiaridade de 
cada região.
“O IBAMA possui competência 
complementar para fiscaliza-
ção, não tem poder para so-
brepor uma normatização es-
tadual, tem uma agenda com o 
Ministério do Meio Ambiente, 
vou relatar os fatos e exigir res-
peito sobre o pacto federativo, 
o IBAMA tem que nos respeitar”, 
inflamou José Lacerda.
O gestor da pasta orientou que 
prefeitos, associações, produto-
res e engenheiros notifiquem a 
SEMA formalmente com a apre-
sentação de boletins de ocor-
rência, fotos e qualquer outro 
material capaz de demonstrar a 
truculência utilizada por agen-
tes do IBAMA em propriedades 
do estado.Trabalho de estaqueamento das ruas já foi realizado

Asfalto comunitário será 
realizado em loteamento 
de Gaúcha do Norte

Representantes do município durante reunião

Demanda do Assentamento Nova Aliança é grande
Esse editorial foi pensado espe-
cialmente para fazer uma refe-
rência ao ex-superintendente 
regional do INCRA, senhor Valdir 
Mendes Barranco, que visitou o 
município de Gaúcha do Norte  
no dia 20 de março, excepcio-
nalmente para uma reunião no 
Assentamento Nova Aliança.
Durante sua fala, o superinten-
dente se comprometeu em en-
viar uma equipe ao município 

para resolver os quesitos pen-
dentes quanto ao georreferen-
ciamento das áreas do assenta-
mento, isso ainda na primeira 
quinzena de abril. Pois, apenas 
com o georreferenciamento, é 
possível emitir o Contrato de 
Concessão de Direito real de 
Uso (CCDRU), uma vez que esse 
documento, possibilita aos as-
sentados a busca por !nancia-
mentos assim como a partici-

pação no programa Minha Casa 
Minha Vida, entre outros direitos 
enquanto cidadãos.
Além disso, houve o compromis-
so do representante em destinar 
1 milhão de reais para o assen-
tamento, porém isso com empe-
nho apenas para o !nal do ano 
de 2014.
Após sua vinda, representantes 
do assentamento estiveram em 
Cuiabá e cobraram insistente-

ASSENTAMENTO NOVA ALIANÇA 87 famílias que vivem no local não possuem quesitos básicos para suprir as necessidades diárias

mente por tudo isso, mesmo 
com atraso, no !nal do mês de 
maio os assentados receberam 
uma equipe para realizar a visto-
ria para o Geo.
Já o restante da promessa, espe-
ramos realmente que seja cum-
prida, e que venha atender os 
assentados.
O que vale ressaltar é que na-
quele assentamento morram 
cerca de 87 famílias que não 

possuem quesitos básicos para 
suprir suas necessidades diárias, 
e promessas para esse povo que 
tanto precisa não são neces-
sárias. A demanda das famílias 
do assentamento é de extrema 
urgência, e o trabalho que com-
pete a esfera municipal já foi re-
alizado.
Esses assentados precisam é 
de soluções breves, e isso pode 
partir dos órgãos competentes.

EDITORIAL

MELHORIAS URBANAS
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Cely Trevisan
ASSESSORIA

Na tarde de sexta-feira (23.05), o 
vice-prefeito de Gaúcha do Nor-
te Vilmar Contini acompanhado 
por demais representantes do 
município, participaram da so-
lenidade de entrega de maqui-
nários do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC 2) no 
Centro de Eventos do Pantanal 
em Cuiabá, onde Gaúcha foi be-
ne%ciada com a doação de uma 
motoniveladora.
A máquina vem para somar jun-
tamente com a frota da secretaria 
de Infraestrutura e vai desenvol-
ver trabalhos que venham bene-
%ciar toda a população. “Essa é 
uma grande conquista para nos-
so município, devido a grande 
extensão de estradas vicinais que 
precisam ser mantidas transitá-
veis o equipamento é necessário 
e indispensável para Gaúcha” – 
a%rmou o vice-prefeito.
As máquinas foram adquiridas 
com recursos do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA). 
“A administração agradece ao 
MDA pela doação da máqui-

na, assim como ou outros dois 
equipamentos já destinados an-
teriormente ao município (um 
caminhão-caçamba e uma retro-
escavadeira). Todas as máquinas 
vêm para atender a demanda 
de Gaúcha, incluindo trabalhos 
quanto a conservação das estra-
das, assim como no atendimento 
aos assentamentos do município 
e ao pequeno produtor rural” – 
ressaltou o prefeito de Gaúcha 
do Norte, Nilson F. Aléssio.
No evento, foram entregues 
35 motoniveladoras e 45 ca-
minhões-caçamba, equipando 
assim mais de 80 municípios 
de Mato Grosso e bene%ciando 
aproximadamente 230 mil mora-
dores do campo.
Somente para a entrega de sex-
ta-feira a pasta investiu R$ 26,5 
milhões. A manutenção das ro-
dovias deve atender diretamen-
te 36 mil famílias de agricultores, 
que comercializam nas cidades 
os produtos cultivados no cam-
po. A distribuição de maquiná-
rios do Programa tem garantido 
aos municípios brasileiros a auto-
nomia necessária para conservar, 
de maneira contínua, as estradas 

Gaúcha do Norte é contemplada com 
motoniveladora do Governo Federal

ADMINISTRAÇÃO

Equipamento foi exposto na Praça Central do município, com faixa agradecendo a doação

rurais do País.
O delegado federal do MDA em 
Mato Grosso, Nelson Luiz Borges 
de Barros, explica que a produ-
ção agrícola familiar no estado é 
muito presente, por isso, as má-
quinas doadas são fundamentais 
para fortalecer o desenvolvimen-
to econômico local. “Têm muni-
cípios no estado que surgiram 
a partir dos assentamentos de 

reforma agrária. Em Mato Grosso, 
apesar de aparecer nos índices 
como um estado do agronegó-
cio, a grande maioria dos muni-
cípios possui arrecadação baixa 
e não teria condições de comprar 
os equipamentos doados”, a%r-
ma.
A ação completa do PAC 2 em 
Mato Grosso distribui 396 equi-
pamentos. O conjunto de maqui-

nários é formado por 132 retroes-
cavadeiras, 132 motoniveladoras 
e 132 caminhões-caçamba, que 
devem bene%ciar mais de 475 
mil pessoas da área rural. O total 
inclui cerca de 77 mil famílias de 
agricultores. Para concretizar a 
entrega dos maquinários, o Go-
verno Federal investiu R$ 109 
milhões.

Projeto de Lei reivindica reajuste 
salarial de 6% aos servidores públicos
Documento foi votado e aprovado pelo Legislativo na 
sessão ordinária ralizada no dia 15 de maio

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Na terça-feira (06.05), a Pre-
feitura Municipal de Gaúcha 
do Norte, elaborou e encami-
nhou a Câmara de Vereadores 
o projeto de Lei Complemen-
tar n° 06, que dispõe sobre o 
reajuste salarial dos servidores 
públicos municipais do poder 
Executivo.
No projeto, o reajuste salarial 
de 6% se apresentava compa-
tível com a realidade de Gaú-
cha do Norte, seguindo todos 
os critérios legais e se encaixa-
va dentro do limite de gastos 
que podem ser destinados a 
folha de pagamento dos fun-
cionários.
A reivindicação pelo aumen-
to salarial foi justificado pelo 
fato da inflação vir defasando 
os salários e buscando ameni-
zar as perdas salariais, assim 
como cumpre as determina-
ções legais que garantem o 

direito a reajustes anuais dos 
servidores.
De acordo com o estudo or-
çamentário realizado, o re-
ajuste salarial ocasiona em 
um aumento da despesa com 
pessoal no montante de R$ 
389.109,47 (trezentos e oi-
tenta mil cento e nove reais e 
quarenta e sete centavos) du-
rante o exercício 2014.
O Projeto de Lei foi votado na 
sessão ordinária do Poder Le-
gislativo de Gaúcha do Norte 
realizada na noite de quinta-
-feira (15.05), onde a maioria 
dos vereadores votaram a fa-
vor da reivindicação. Assim, 
o aumento salarial de 6% foi 
confirmado a todos os funcio-
nários públicos da prefeitura 
de Gaúcha do Norte, com alte-
rações no salário já no venci-
mento do mês de maio. 
Matéria disponível no site ofi-
cial da Prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Doação faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2)

EXECUTIVO
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Valor será destinado para a aquisição de equipamentos para a atenção básica

ASSESSORIA

Durante o mês de maio, a se-
cretaria de Saúde de Gaúcha 
do Norte realizou inúmeros 
atendimentos médicos atra-
vés das duas unidades básicas 
de saúde, hospital e farmácia 
municipal.
Apenas as equipes dos postos 
de saúde, realizaram um total 
de 1.055 consultas médicas.

Confira todos os atendimen-
tos realizados durante o mês

ERNESTO DOLEYS
Consulta médica: 459
Consulta de enfermagem: 35
Visitas domiciliares médico: 
05
Visita  domiciliar enfermeiro: 
05
Curativos: 54
Injeções: 49
Inalações: 31
Retirada de pontos:04
Preventivo: 03

MARIO ALIEVI
Consulta médica: 596
Consulta enfermeiro: 233
Visita domiciliar enfermeiro: 

Confira os atendimentos da área da saúde realizados em maio

Secretaria é beneficiada com emenda parlamentar
SAÚDE

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

A secretaria municipal de Saúde 
de Gaúcha do Norte foi bene-
(ciada com uma emenda par-
lamentar do deputado federal 
Nilson Leitão (PSDB), no valor 
de R$ 293 mil (duzentos e no-
venta e três mil reais), e durante 
o mês de maio, esse recurso foi 
aprovado em portaria.
O valor será revertido para a 
aquisição de equipamento/ma-
terial permanente de atendimen-
to a atenção no município para 
as duas unidades de saúde, PSF 
Mário Alieve e Ernesto Doleys.
Uma caminhonete está entre os 
itens que serão adquiridos. O veí-
culo será utilizado para transpor-
te da equipe de saúde para visi-
tas domiciliares, atendimentos 
no interior do município, assim 

como realização de campanhas, 
entre outros.
Para a secretária de saúde, An-
dréia das Graças S. de Moraes, os 
equipamentos que serão adqui-
ridos com a emenda destinada 
a secretaria, virão para melhorar 
os trabalhos da atenção básica. 
“Gaúcha do Norte é um municí-
pio com grande extensão terri-
torial. Considerando a distância 
da nossa referência e da capital, 
se faz nos ter a visão da extre-
ma importância dos serviços da 
atenção básica. Assim, a aquisi-
ção dos equipamentos e do ve-
ículo para transporte da equipe, 
visa um melhor atendimento 
tanto na zona urbana quanto ru-
ral, aprimorando a promoção e 
prevenção a saúde e reduzindo a 
vulnerabilidade e riscos a saúde 
relacionados aos seus determi-
nantes e condicionantes, devido 

Apenas as duas unidades de saúde, realizaram juntas, 1.055 consultas médicas

ATENDIMENTOS

a maior cobertura pela atenção 
básica” - disse.
Entre os diversos itens, também 
estão uma cadeira odontológica, 

07
Preventivo :07
Curativo: 24
Medicações: 114
Retirada de ponto: 7
Sutura: 1

HOSPITAL MUNICIPAL
Atendimentos: 627
Internações: 06
Partos: 04
FARMÁCIA MUNICIPAL
Atendimentos: 974

LABORATÓRIO MUNICIPAL
Atendimentos: 324
Exames realizados: 1.289

ENCAMINHAMENTOS PARA 
ÁGUA BOA: 11

Ao lado, imagem das duas uni-
dades de saúde de Gaúcha do 
Norte, PSF I Mário Alievi e PSF 
II Ernesto Doleys.

Acompanhe as matérias divul-
gadas neste boletim, no site 
oficial da prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

um ar condicionado, uma mesa 
de exames, eletrocardiógrafo, 
oxímetro de pulso, e muitos ou-
tros itens.

No momento, é aguardado o re-
passe do valor que pode ocorrer  
até o mês de jullho ou apenas em 
novembro deste ano.
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Alunos da escola Bem Me Quer prestam homenagem as mães

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Na noite de sexta-feira 
(09.05), mães dos alunos da 
Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer de Gaú-

cha do Norte, compareceram 
em peso no belíssimo encon-
tro preparado especialmente 
em comemoração ao Dia das 
Mães, no Centro dos Idosos.
Durante o evento, não falta-
ram mensagens e apresenta-

Apresentações, sorteio de brindes e coquetel &zeram parte da comemoração

Alunos de Gaúcha do Norte participam de palestra sobre sexualidade
ASSESSORIA

Durante a sexta-feira (16.05), 
os alunos da escola estadual 
Gervásio dos Santos Costa, 
em Gaúcha do Norte, par-
ticiparam de palestra sobre 
sexualidade em comemora-
ção a campanha nacional de 
Combate a Exploração e Abu-
so Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes.
A ação foi realiza no centro 
dos Idosos, e promovida pelo 

Alunos do 7° ano do EF ao 3° ano do EM participaram da palestra

Mães dos alunos lotaram o salão do Centro dos Idosos para receber a homenagem

Senac de Primavera do Leste 
em parceria com o CRAS e a 
escola estadual de Gaúcha do 
Norte, e contou com a parti-
cipação dos alunos inseridos 
de 7° ano do Ensino Funda-
mental ao 3° ano do Ensino 
Médio.
No decorrer da semana, a 
campanha entrou em vigor 
nos quatro cantos do país, e 
em Gaúcha do Norte não foi 
diferente. “A secretaria de 
Assistência Social através do 

CRAS, optou por trazer um 
encontro que tratasse sobre 
a sexualidade e que isso fosse 
trabalhado junto aos adoles-
centes. Optamos pelo tema, 
devido a alta exposição de 
muitos adolescentes nas re-
des sociais quanto a sexua-
lidade, não que isso seja um 
problema específico no mu-
nicípio, mas em todo o país” – 
justificou a assistente social, 
Joceli Friedrich.
A palestra comandada pela 
enfermeira do Senac, Már-
cia Grillo Zafalon, abordou 
diversos temas referentes a 
sexualidade como: aspectos 
hormonais, físicos e culturais; 
a necessidade de se estabele-
cer o devido respeito quanto 
ao desenvolvimento da sexu-
alidade do próximo; período 
sexual na adolescência;  pros-
tituição e exploração sexual, 
entre diversos outros.
“Nessa etapa, é necessário fa-
zer as escolhas para traçar um 
rumo certo na vida, pois as 
consequências de má condu-
ta quanto ao seu corpo, po-
dem causar muitas consequ-

Encontro foi promovido através de parceria entre Senac, CRAS e escola estadual
ências. E nesse 
ponto apare-
cem as princi-
pais doenças 
s e x u a l m e n t e 
transmissíveis 
como é o caso 
da Sífilis, HPV 
e Gonorreia” 
– disse a en-
fermeira aos 
alunos.
Cada doen-
ça citada, foi 
explicada e 
ilustrada com 
imagens de 
como podem 
atingir os ór-
gãos genitais 
e suas conse-
quências caso 
t r a n s m i t i d a s 
e não tratada 
em tempo hábil.
Durante o encontro, também 
foram apontados quesitos de 
como o uso de roupas vulga-
res, o comportamento des-
ses adolescentes na rua e o 
uso de narguilé pode afetar a 
vida social dos adolescentes 

e sua saúde. Questões quan-
to a violência e maus tratos 
domésticos também foram 
apontados.
Ao final da palestra, os ques-
tionamentos dos alunos fo-
ram sanados pela profissional 
do Senac.

EDUCAÇÃO

ções realizadas pelos próprios 
filhos, para homenagear essas 
grandes mulheres.
“Queremos agradecer a todas 
as mães que vieram participar 
conosco dessa homenagem 
que preparamos com muito 

carinho e dedicação, junta-
mente com os alunos, pro-
fessores e equipe da escola” 
– apontou a coordenadora 
da instituição, Elisiane Rodri-
gues.
No encontro, todas as mães 

presentes também participa-
ram de sorteio de brindes e 
coquetel servido após as ho-
menagens.
Confira as fotos do evento no 
site oficial da Prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Apresentação realizada por alunos da escola
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Gaúcha do Norte participa da campanha nacional 
de combate a exploração sexual infantil

EDUCAÇÃO

ASSESSORIA

A secretaria de Educação de 
Gaúcha do Norte realizou na 
sexta-feira (16.05), caminhada 
com os alunos inseridos de 1° a 
6° ano do Ensino Fundamental 
das escolas Bem Me Quer (mu-
nicipal) e Gervásio dos Santos 
Costa (estadual) em prol da 
campanha de combate a Ex-
ploração Sexual Infantil.
Logo pela manhã e no final 
da tarde, alunos, professores, 
servidores do POPSEC e do 
Conselho Tutelar, seguiram das 
escolas sentido ao centro da ci-
dade, percorrendo toda a Ave-
nida Brasil, a fim de provocar a 
conscientização da sociedade.
Como no dia 18 de maio, viven-
cia-se o dia nacional de com-
bate ao abuso e a exploração 

sexual de crianças e adoles-
centes, algumas ações foram 
realizadas durante a semana 
anterior. “Durante a semana, 
os alunos receberam palestras 
sobre o mau que isso pode 
causar, no momento, também 
foram abordados outros pon-
tos de como cuidar do próprio 
corpo, como se prevenir de um 
abuso, o que fazer se alguém 
tentar abusar deles, para que 
assim todos tenham a cons-
cientização de como lidar com 
a situação e prevenir para que 
isso não venha a acontecer. E 
optamos por realizar essa ca-
minhada com o objetivo de 
chamar a atenção dos pais e 
população em geral quanto a 
esse mal, presente em nossa 
sociedade” – relatou a psicólo-
ga, Cristiane Lindeman.

Ações como palestras e caminhadas foram realizadas junto as crianças do 1° ao 6° ano

Construção do novo prédio da escola 
Botuverá continua em ritmo acelerado

Equipe tem trabalhado com empenho e dedicação na obra. Imagem registrada na segunda quinzena de maio. No 
detalhe, orefeito Nilson Aléssio e gerente da fazenda Botuverá, Névio Desavento.

O bom desenvolvimento da 
obra do novo prédio da Escola Mu-
nicipal de Educação Básica Botu-
verá em Gaúcha do Norte tem sido 
presenciado e /scalizado desde 
seu início o/cial, na primeira quin-
zena de fevereiro.
Durante o  mês de maio não foi di-
ferente. A obra tem sido acompa-
nhada bem de perto pela atual ad-
ministração, pelos representantes 

da fazenda Botuverá, assim como 
da construtora vencedora da licita-
ção, a Só Águas.
Os trabalhos tem sido analisados 
constantemente por pro/ssionais 
da área e tem atendido as expec-
tativas tanto no quesito evolução 
da obra, quanto na qualidade dos 
serviços realizados.
Novo prédio

A nova instalação da instituição 

escolar tem dimensão de 1.215 
metros quadrados e deve atender 
aproximadamentre 160 alunos  in-
clusos nas redes municipal e esta-
dual de ensino.
Obra está sendo realizada atra-
vés de parceria entre Prefeitura 
Municipal, Fazenda Botuverá e 
demais fazendas da região que 
tem alunos atendidos na insti-
tuição.

Acompanhe todas as etapas da obra no site da prefeitura

Caminhada de conscientização seguiu pela Avenida Brasil, principal via do município

Professores de Gaúcha do 
Norte participam de capa-
citação da Editora Positiva
Encontro objetivou o conhecimento do 
material didático utilizado no município

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Durante a quinta-feira (28.05), 
os professores de 2° a 6° ano 
do ensino fundamental e in-
clusos no ensino municipal de 
Gaúcha do Norte participaram 
de uma capacitação da Editora 
Positivo.
Estiveram presentes educado-
res das zonas rural e urbana e 
professores inclusos no qua-
dro de profissionais da Apae 
do município, os quais foram 
divididos em três áreas, sendo 
artes, matemática e ciências da 
natureza.
Para o secretário de Educação, 
Elço Domingos Alves, o objeti-
vo dessa capacitação não está 
inserido necessariamente na 
necessidade desses profissio-
nais, mas sim na continuidade 
no que tange a metodologia e a 
didática das disciplinas. “Como 

esse é o segundo ano em que 
estamos trabalhando com ma-
terial didático da Editora Positi-
vo, é indispensável um conhe-
cimento de 100% das apostilas 
por parte dos educadores, para 
que não seja perdido o foco e 
a didática, e a capacitação vem 
justamente para isso, conheci-
mento do apostilado para uma 
boa sintonia da proposta do 
projeto entre educador e alu-
no” – disse.
“Buscamos seguir um plano de 
ensino que venha fazer a di-
ferença no município. E que o 
resultado venha refletir na vida 
pessoal de cada um de nossos 
alunos, e também para nós ad-
ministradores, através do bom 
resultado que esperamos nas 
avaliações do índice de Desen-
volvimento da Educação Básica 
(Ideb) e sensos escolares” – fi-
nalizou o secretário.
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Projeto para construção de ponte tem extensão de aproximadamente 80 metros 
ASSESSORIA

As equipes das secretarias de De-
senvolvimento e Infraestrutura do 
município de Gaúcha do Norte 
tem trabalhado em prol do pro-
jeto da ponte sobre o Rio Coliseu 
que terá ligação com a BR 242.
Após a elaboração e aprovação 
do projeto da obra, assim como a 
liberação de desmate para a aber-
tura da estrada ser emitida pela 
SEMA, na terça-feira (27.05), foram 
concluídos os trabalhos inclusos 

na primeira etapa de execução 
que foi a abertura de cerca de 
1.500 metros de estrada até a bei-
ra do rio pela Fazenda JK, e limpe-
za da estrada do outro lado do rio.
De acordo com o levantamento 
realizado pela secretaria de De-
senvolvimento, a ligação deve 
bene'ciar cerca de 80 famílias. “A 
construção da ponte deve bene-
'ciar cerca de 80 famílias da re-
gião, melhorando assim o acesso 
principalmente para o transporte 
escolar devido o encurtamento 

da distância em cerca de 40 quilô-
metros até o município” – a'rmou 
o secretário, Fernando Moreno 
Fernandes.
No projeto, a estrada de acesso á 
ponte vai passar pelas fazendas 
JK, Boa Esperança, São João, Bom 
Jesus, Nossa Senhora Aparecida 
e Lagoa Grande, e têm contado 
com a colaboração dos proprie-
tários. “A administração tem re-
cebido um grande apoio para os 
trabalhos de confecção da ponte, 
tanto das nossas equipes que tem 
se empenhado para os serviços 
necessários, quanto dos donos 
das propriedades onde passa a 
estrada, os quais estão engajados 
no projeto” – disse o prefeito, Nil-
son F. Aléssio.
Durante o mês de maio, os donos 
das propriedades que serão cor-
tadas pela estrada, estiveram reu-
nidos juntamente com o prefeito, 
secretários, vereadores e demais 
pro'ssionais responsáveis pelos 
trabalhos, para analisar o projeto. 
Em momento posterior, visitaram 
o local e conferiram a exatidão do 

INFRAESTRUTURA

Administração de Gaúcha do Norte realiza abertura de 
estrada para acesso à nova ponte sobre rio Coliseu

Alguns dos membros engajados nos trabalhos

projeto global.
“Estamos trabalhando para bene-
'ciar toda uma região, e essa obra 
é de grande importância para 
nosso município, uma vez que 
será acesso a BR 242 promoven-
do o desenvolvimento de Gaúcha 
do Norte, além de facilitar a vida 
escolar de um grande número 
de crianças, que devido ao en-
curtamento de distância não vão 

precisar acordar tão cedo como 
vem acontecendo” – 'nalizou o 
prefeito.
O projeto da ponte sobre o Rio Co-
liseu tem extensão de 80 metros, 
obra é uma emenda parlamentar 
do ex-deputado federal Homero 
Pereira com contrapartida da Pre-
feitura Municipal e aguarda a vi-
sita do 'scal da Caixa Econômica 
para a liberação do recurso.

ASSESSORIA

Na segunda-feira (12.05), inicia-
ram os trabahos melhorias no 
paisagismo de Gaúcha do Nor-
te, onde, no primeiro momento, 
trabalhos foram destinados na 
principal via da cidade, a Aveni-
da Brasil assim como na via de 
chegada do município, Avenida 
Marechal Cândido Rondon.
Uma equipe formada por 11 
pessoas executou os trabalhos 
que compreenderam inicial-
mente a coleta de terra com 
destino 'nal, aparelhamento de 
corte de grama do meio 'o, 'na-
lizando com a pintura de toda a 
extensão de meio 'o da avenida 
e poda das Palmeiras.
Para o proprietário da empresa 
contratada para desenvolver o 
serviço, Joa José Porto, da Porto 
Ambiental e Paisagismo do mu-

Gaúcha do Norte recebe investimento 
no paisagismo das principais vias

nicípio de Canarana, o que foi 
realizado compreende a limpeza 
pesada. “O trabalho desenvolvi-
do pela equipe, está incluso ao 
que chamamos de limpeza pe-
sada, que nessa primeira etapa, 

Con'ra as fotos dos trabalhos realizados no site da prefeitura

A Prefeitura Municipal de 
Gaúcha do Norte, através do 
departamento de Obras, tem 
executado trabalhos de rees-
truturação das depressões da 
Avenida Brasil e das vias para-
lelas sendo as ruas Mato Gros-
so e Paraná.
Devido a alta incidência de 
chuvas e o acúmulo de água 
durante o período chuvoso, o 
material asfáltico de algumas 
regiões, principalmente as que 
compreendem as depressões, 
foi prejudicado, havendo assim 
a formação de muitos buracos.

Depressões da Avenida 
Brasil e vias paralelas são 
reestruturadas

“Nossa equipe estará traba-
lhando em todos esses pontos 
críticos. Nas ruas adjacentes, 
perto das sarjetas, estaremos 
utilizando o material de con-
creto que é mais resistente, 
evitando assim que novos bu-
racos possam surgir em breve” 
– disse o mestre de obras, Wil-
son L. da Silva.
O trabalho foi iniciado na ter-
ça-feira (13.05) e deve se esten-
der até a sexta-feira (16), data 
em que todas as depressões 
das vias devem estar reestru-
turadas.

Trabalho foi realizado de 13 a 16.05 

MELHORIAS URBANAS

está sendo realizada na exten-
são central da cidade” – disse.
O mesmo trabalho realizado nas 
vias, deve ser realizado no res-
tante das ruas da cidade no se-
gundo semestre de 2014.
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Secretaria realiza cascalhamento do acesso a Botuverá 
Cerca de 20 quilômetros foram erguidos, patrolados e cascalhados

ASSESSORIA

Durante o mês de maio, a se-
cretaria municipal de Infraestru-
tura realizou trabalhos em cerca 
de 20 quilômetros de estradas 
no acesso a região da Fazenda 
Botuverá.
Nas ações estiveram inclusos, o 
patrolamento e cascalhamento 
dos 20 km onde a estrada tam-
bém foi erguida. Além disso, mais 
50 km na estrada de acesso a Fa-

Secretaria realizada 
confecção de aterro

INFRAESTRUTURA

zenda Araguari sentido Parana-
tinga, foi realizado patrolamento 
com tapa-buraco.
Os trabalhos naquela região se 
'zeram necessários, devido ao 
período chuvoso aliado a grande 
movimentação da via provoca-
do pelo escoamento da safra, a 
estrada se tornou difícil de tran-
sitar. E os trabalhos tem sido re-
alizados para evitar a mesma si-
tuação nas próximas temporadas 
de chuva. 

A secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte, realizou a con-
fecção de um aterro próximo a 
ponte sobre o córrego União há 
cerca de 23 quilômetros do mu-
nicípio. A obra foi iniciada na se-
gunda-feira (12.05) e 'nalizada na 
tarde de quarta-feira (14.05).
A obra tem dimensão de aproxi-
madamente 200 metros e 'ca lo-
calizada sentido Canarana estrada 
de acesso as propriedades São Lu-
cas, Galvan, Santa Laura, Paconei-
ro, Comil, Milenium, Âncora entre 

outras.
Para o novo secretário da pasta, 
João Batista Lodi Rissini, com a 
confecção do aterro haverá o en-
curtamento de distância até Gaú-
cha do Norte. “O aterro vem para 
bene'ciar toda a região quanto 
ao acesso a via principal, princi-
palmente pelo encurtamento de 
distância até o município, onde 
mais de 20 quilômetros serão di-
minuídos, bene'ciando assim o 
transporte escolar assim como 
toda a região” – a'rmou.

Avenida 13 de Julho ganhou novo incremento no paisagismo

Trabalhos realizados no aterro do Rio Coliseu

Além dos trabalhos realizados 
pela secretaria de Infraestru-
tura e já citados nesse boletim 
informativo, diversos outros 
compõe o leque de serviços 
de grande necessidade nos 
acessos até o município de 
Gaúcha do Norte.
Durante o período, foram pa-
trolados cerca de 28 quilôme-
tros na Linha Zemolin, 20 Km 
na linha Roda D’Água e 6 Km 
na linha Rosalém. 
Também foi realizado um 
bueiro no Retiro Fazenda Co-
mil e um aterro no Rio Coliseu, 
no local onde será construída 
a ponte (confira matéria na 
pág. 07).

Outros 
trabalhos da 
secretaria de 
Infraestrutura

Oitenta mudas de Kaizukas foram plantadas 
na Avenida 13 de Julho e praça central

Gaúcha do Norte recebe
investimento em paisagismo

Cerca de 80 mudas de Kaizuka 
foram recebidas na quarta-fei-
ra (21.05) e já fazem parte do 

paisagismo do município de 
Gaúcha do Norte. A aquisição 
das plantas foi possível devido 

a Promotoria de Justiça do mu-
nicípio de Paranatinga reverter 
uma multa no valor de R$ 10 
mil reais para Gaúcha do Norte.
As Kaizukas foram fornecidas 
pela empresa Cantinho das 
Flores do município de Água 
Boa e destinadas para o setor 
de Obras, Arquitetura e Urba-
nismo da prefeitura e foram 
plantadas na Avenida 13 de Ju-
lho, assim como na praça cen-
tral do município.
Além do clima ser favorável 
para seu desenvolvimento, a 
escolha pela planta também 
se deve a sua beleza, crescen-
do em forma de cone ou colu-
nas, que se assemelham a uma 
escultura retorcida em forma 
de suspiro. É de origem sino-
-japonesa e quando plantada 
isolada e livre de podas, chega 
a alcançar 7 metros.
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Alunos do POPSEC de Gaúcha do Norte 
prestam homenagem às suas mães
Apresentações, homenagens, sorteio de brindes e coquetel, &zeram parte do encontro

Mães assistiram a apresentações preparadas exclusivamente em homenagem à elas

Na tarde de quinta-feira (08.05), 
os alunos inseridos no Programa 
de O&cinas Pedagógicas Sócio 
Educativas e Culturais (POPSEC) 
de Gaúcha do Norte, participa-
ram de uma homenagem em co-
memoração ao Dia das Mães.

CRAS de Gaúcha do Norte realiza encontro 
com mães do Bolsa Família
Abuso sexual infantil foi o assunto trabalhado junto às mães

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Na quarta-feira (07.05), o CRAS 
de Gaúcha do Norte realizou 

uma reunião destinada a todas 
as mães beneficiadas pelo pro-
grama Bolsa Família, no Centro 
dos Idosos.
No encontro, foi trabalhado 

o abuso sexual de crianças e 
adolescentes, através de de-
poimentos de mulheres que já 
vivenciaram a situação, quan-
do crianças, assim como depoi-
mentos de especialistas, sendo 
trabalhados quesitos de como 
identificar e agir quando ocor-
rer o abuso sexual infantil den-
tro da família.
“O objetivo do encontro foi tra-
zer esse assunto para a nossa 
realidade, trabalhando assim a 
necessidade do fortalecimento 
de vínculos na relação familiar, 
especificamente na relação en-
tre mãe e filho” – disse o assis-
tente social, Luiz Carlos Santos 
Lopes.
Ao final do encontro, as mães 
puderam refletir sobre o assun-
to, e receberam prêmios em 
comemoração ao Dia das Mães.

Matéria disponível no site da 
prefeitura, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Durante o momento, foram rea-
lizadas algumas apresentações 
com as crianças das o&cinas de 
2auta e coral. As mães que esti-
veram presentes, também pre-
senciaram a apresentação dos 
alunos com lindas mensagens 

onde retratava a importância do 
papel de Mãe, além de participar 
e assistir a uma brincadeira sobre 
conhecimentos entre mãe e &lha, 
e ao &nal apresentação de músi-
ca ao som de violão.
As mães das crianças prestigia-

ram em peso a homenagem, “to-
das as mães foram convidadas a 
participar desse momento espe-
cial, onde presenciaram algumas 
apresentações que trabalhamos 
com os alunos, especialmente 
para esse dia” – disse a coorde-
nadora do POPSEC, Ketlin Tailini 
Oliveira.

Abuso sexual de crianças e adolescentes foi trabalhado em reunião

Durante as apresentações, al-
guns brindes foram sorteados e 
lembranças confeccionadas pe-
los alunos do curso de pintura, 
foram entregues as suas respecti-
vas mães. Ao &nal da comemora-
ção, as homenageadas puderam 
desfrutar de um coquetel prepa-
rado para a ocasião.

Cursos do Senac estão 
com vagas abertas
Cursos de manicure, depilação e atenden-
te de nutrição devem iniciar em julho
O CRAS de Gaúcha do Norte, 
comunica a toda população 
que estão abertas as vagas 
para os cursos de manicure, de-
pilação e atendente de nutri-
ção. Os cursos são do Senac de 
Primavera do Leste, possuem 
vagas limitadas e são gratuitos.
Os cursos de manicure e depi-
lação tem carga horária de 160 
horas e devem durar cerca de 
dois meses, já o de atendente 
de nutrição, possui carga horá-
ria de 240 horas e deve ter três 
meses de duração.
Os interessados em participar 
dos cursos devem procurar o 
CRAS e fazer sua inscrição com 
a coordenadora Lenice Araújo 
da Silva, das 7 às 11h e das 13 
às 16h. O CRAS fica localizado 
na Rua Paraná, número 69, cen-
tro. Telefone (66) 3582-1551.

Os cursos terão início no mês 
de julho. Nesse mesmo perí-
odo será realizado o curso de 
operador de computador, po-
rém não há vagas disponíveis 
para inscrição.

Uma das diversas apresentações realizadas pelos alunos
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Na noite de quinta-feira (15.05), 
a secretaria de Assistência Social 
de Gaúcha do Norte em parceria 
com o CRAS – Casa das Famílias 
e com o Senac de Primavera do 
Leste, realizaram o encerramento 
dos cursos de auxiliar de crédito 
e cobrança e auxiliar pessoal.
O encontro foi realizado no Cen-
tro dos Idosos e contou com a 

participação da coordenadora 
do Senac, Rejane Rodrigues de 
Oliveira,  que em sua fala parabe-
nizou todos os alunos que 'nali-
zaram os cursos.
“Nós do Senac agradecemos pelo 
esforço e comprometimento de 
cada aluno que está aqui rece-
bendo o seu certi'cado hoje, pa-
rabenizamos por essa conquista 

Senac realiza encerramento de 
dois cursos em Gaúcha do Norte

e convidamos a participar de 
nossos cursos futuros que serão 
disponibilizados aqui em Gaúcha 
do Norte” – disse.
Ao todo, 18 alunos receberam 
o certi'cado de conclusão dos 
cursos que iniciaram no mês de 
fevereiro de 2014 e foram reali-
zados com uma carga horária de 
160 horas.

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Representantes de 32 famílias 
de Gaúcha do Norte beneficia-
das pelo Programa Bolsa Fa-
mília, participaram de um en-
contro na tarde de quarta-feira 
(21.05) no Centro dos Idosos.
Durante o encontro, alguns as-
suntos importantes foram tra-
tados com o público presente, 
o primeiro sobre o aumento 
do valor pago pelo programa. 
O valor do benefício básico do 
Bolsa Família foi reajustado em 
10%, passando de R$ 70 para 
R$ 77 reais mensais. O reajuste 
passa a valer a partir do dia 1° 
de junho de 2014.
“A correção também vale para 
os beneficiários variáveis do 
programa, pagos a famílias que 
tenham crianças ou adolescen-
tes até 15 anos, gestantes, ou 
bebês de até seis meses. Nes-

ASSESSORIA

No sábado (24.05), quinze ca-
sais oficializaram a união no ca-
samento comunitário realizado 
pela secretaria de Assistência 
Social de Gaúcha do Norte.

O evento foi realizado no sa-
lão da Igreja Luterana e contou 
com a presença de autoridades 
locais, assim como da promo-
tora de justiça, do juiz de paz e 
representantes do cartório do 
município de Paranatinga.

Município de Gaúcha do Norte o'cializa união 
de 15 casais em casamento comunitário

MATRIMÔNIO

Dezoito alunos receberam certi'cado de conclusão do curso

Evento foi uma articulação entre Promotoria de Justiça de Paranatinga e Prefeitura de Gaúcha

Alunos de auxiliar de crédito e cobrança e auxiliar pessoal

O casamento comunitário foi 
uma articulação entre a Promo-
toria de Justiça de Paranatinga 
e a Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte. 

Durante as falas, a promotora 
Solange Linhares Barbosa e o 
prefeito Nilson F. Aléssio, para-
benizaram os casais pelo matri-
mônio oficializado e pela nova 

etapa a ser vivenciada.
Após a realização da cerimônia, 
casais juntamente com seus pa-
drinhos e familiares participa-
ram de um delicioso jantar.

ses casos o valor subiu de R$ 32 
para R$ 35 reais mensais” – afir-
mou a gestora do programa no 
município, Érica Rigoni.
A realização de três cursos do 
Senac, sendo o de Atendente 
de Nutrição, Manicure e Depi-
lação cada um com suas espe-
cificidades, também foram re-
passados aos presentes. Assim 
como a solicitação dos interes-
sados, pelo telefone popular.
Ao final do encontro, cada fa-
mília representada recebeu 
uma cesta básica objetivando 
a valorização de quem sem-
pre participa dos encontros. “O 
programa dá preferência para 
as famílias que não deixam de 
participar das reuniões realiza-
das pela equipe do CRAS, mes-
mo sabendo que a presença é 
um critério utilizado pelo Bolsa 
para a permanência no progra-
ma, poucas famílias tem parti-
cipado” – finalizou a gestora.

Cestas básicas foram entregues as famílias presentes

Famílias participam 
de encontro do Bolsa 
Família
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O Poder Legislativo de Gaúcha do 
Norte representado pelos nove 
vereadores, tem trabalhado em 
prol da população e tem aprova-
do e encaminhado ao Executivo, 
indicações de interesse público.
Sendo assim, durante o quinto 
mês de 2014, 12 indicações foram 
enviadas a prefeitura municipal, 
onde estão, ‘A necessidade de 
ser efetuada a compra ou desa-
propriação de terrenos mediante 
acordo com o proprietário para a 
construção de casas populares da 
Caixa Econômica Federal’ e ‘Inclu-
são nos serviços da empresa con-
tratada para a coleta de lixos da 
cidade, o serviço de recolhimento 
de entulhos e similares’, dentre 
outras indicações.
Já nas sessões realizadas nos dias 
05 e 15, quatro projetos de lei 
do Executivo foram aprovados, 
dentro os quais estão a ‘Criação 
do cargo de diretor do Demae’, a 
‘Readequação orçamentária ao 
orçamento vigente’, a ‘Revisão sa-
larial de 6% dos servidores públi-
cos municipais’ e a ‘Autorização do 
poder público municipal em con-
verter área industrial de 25,0198 
hectares em área mista’.
Con)ra todas as indicações apro-
vadas e encaminhadas ao xecuti-
vo:

- INDICAÇÃO N.º 033/2014 de au-
toria do Vereador Fidelicio Dias 
dos Santos “Indica ao Executivo 
Municipal a necessidade de ser 
efetuada a compra ou desapro-
priação de terrenos mediante 
acordo com o proprietário para 
a construção de casas populares 
da Caixa Econômica Federal.”; - 
INDICAÇÃO N.º 034/2014 de au-
toria da Vereadora Maria Ivone 
que “Indica ao Executivo Munici-
pal a necessidade de incluir nos 
serviços da empresa contratada 
para a coleta de lixos da cidade, 
o serviço de recolhimento de en-
tulhos e similares.” E INDICAÇÃO 
N.º 35/2014 de autoria de auto-
ria da Vereadora Maria Ivone que 
“Indica ao Executivo Municipal a 
necessidade do patrolamento da 
estrada sentido á Sorriso ate a fa-
zenda do S.r. Zeca”;- INDICAÇÃO 
N.º 036/2014 de autoria do Vere-
ador Agenor da Rocha Correa que 
“Indica ao Executivo Municipal a 
necessidade do patrolamento da 
estrada que dá acesso a localida-
de Pingo de Ouro”; - INDICAÇÃO 
N.º 037/2014 de autoria do Vere-
ador Mauro Junges que “Indica ao 
Executivo Municipal a necessida-
de de tapar os buracos que en-
contram-se na estrada, no trecho 
da serra situada antes da Ponte 

Con)ra as pautas das duas Sessões 
Ordinárias realizadas no mês de maio

PODER LEGISLATIVO

Quatro projetos de lei da Prefeitura Municipal, foram aprovados pela Câmara de Verea-
dores durante o período

do Rio Kuluene”; - INDICAÇÃO N.º 
38/2014 de autoria de autoria do 
Vereador Agenor da Rocha Correa 
que “Indica ao Executivo Muni-
cipal a necessidade de abertura 
da lateral da estrada nas curvas 
entre o trecho compreendido da 
Comunidade de Nova Aliança até 
o Chapéu de Palha, passando pelo 
seringal de propriedade do Sr. 
Lindomar Betty”; - INDICAÇÃO N.º 
39/2014 de autoria de autoria do 
Vereador Agenor da Rocha Correa 

que “Indica ao Executivo Munici-
pal a necessidade de recuperação 
no aterro que desbarrancou na es-
trada de acesso á Fazenda Comil, 
sentido á Canarana”; - INDICAÇÃO 
N.º 40/2014 de autoria de autoria 
da Vereadora Maria Ivone Moreno 
Ferreira que “Indica ao Executivo 
Municipal a necessidade da retira-
da de entulhos da Rua São Paulo”; 
- INDICAÇÃO N.º 41/2014 de auto-
ria de autoria da Vereadora Maria 
Ivone Moreno Ferreira que “Indica 
ao Executivo Municipal a neces-
sidade do patrolamento e casca-
lhamento de todas as estradas 
determinadas como Linhas Esco-
lares”; - INDICAÇÃO N.º 42/2014 
de autoria de autoria do Vereador 
Fidelicio Dias dos Santos que “In-
dica ao Executivo Municipal a de 
construção de uma ponte sobre 
o Córrego Seco, que dá acesso a 
propriedade do Sr. Lauri Gaitei-
ro”; - INDICAÇÃO N.º 43/2014 de 
autoria de autoria da Vereadora 
Maria Ivone Moreno Ferreira que 
“Indica ao Executivo Municipal a 
necessidade de elaborar o Plano 
Diretor do Município de Gaúcha 
do Norte - MT”; e - INDICAÇÃO N.º 
44/2014 de autoria de autoria da 
Vereadora Maria Ivone Moreno 
Ferreira que “Indica necessidade 
do Executivo Municipal requerer 
junto ao Ministério do Trabalho a 
realização de perícia nos setores 
de atuação pública deste Municí-

Sessão ordinária realizada no dia 15 de maio contou com a presença dos 9 vereadores

pio, conforme prevê o Artigo 9º, 
Parágrafo Único, da Lei Municipal 
nº316/2008”.

PROJETOS DE LEI APROVADOS:
“CRIAÇÃO DO CARGO DE DIRE-
TOR DO DEMAE”; “REVISÃO SA-
LARIAL DE 6% AOS SERVIDORES 
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GAÚ-
CHA DO NORTE – MT”; “READE-
QUAÇÃO ORÇAMENTARIA AO 
ORÇAMENTO VIGENTE, FICANDO 
SUPLEMENTADO O VALOR DE 
R$ 48.320,96 (QUARENTA E OITO 
MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E 
NOVENTA E SEIS CENTAVOS)PARA 
A CAMARA MUNICIPAL”; e “ALTE-
RAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº555 
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012, 
FICANDO O PODER PÚBLICO MU-
NICIPAL AUTORIZADO A CONVER-
TER ÁREA INDUSTRIAL DE 25,0198 
HECTARES EM AREA MISTA” .

Vale lembrar que todas as ma-
térias analisadas e aprovadas, 
encontram-se disponíveis no 
site:http://www.camaragaucha-
donorte.mt.gov.br.

VENHA ACOMPANHAR OS AS-
SUNTOS DE INTERESSE DO NOS-
SO MUNICIPIO, AS SESSÕES 
ORDINARIAS SÃO SEMPRE REALI-
ZADAS NO 1º E 15º DIA UTIL DE 
CADA MÊS.

Câmara de Vereadores de Gaúcha do Norte, Plenário Senador Jonas Pinheiro
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ASSESSORIA
CELY TREVISAN

A 7ª ExpoGaúcha e 15° Rodeio 
movimentou Gaúcha do Norte de 
15 a 18 de maio. Durante as qua-
tro noites, adrenalina e emoção 
foram quesitos que não faltaram 
aos amantes de rodeio que presti-
giaram a festa.
O Rodeio contou com a participa-
ção de 44 peões vindos de diver-
sos locais dos estados de Mato 
Grosso, Pará e Tocantis, sendo 
que destes, 8 peões representa-
ram o município de Gaúcha do 
Norte, a locução do rodeio 'cou 
por conta de Washington José e 
equipe,locução comercial Andrey 
de Lima e atração humorística do 
palhaço Tonelada.
No sábado (17), a arena recebeu 
a presença de autoridades locais 
assim como do deputado estadual 
Airton Português. Durante fala da 
atual administração, foi menciona-
do sobre a aquisição de uma área 

Administração tem trabalhado para a aquisição de uma área própria para o Parque de Exposições

Festa agropecuária movimentou Gaúcha 
do Norte durante mês de maio

Quarenta e quatro peões de Mato Grosso, Pará e Tocantins participaram do 15° rodeio

EXPOSIÇÃO

Na noite de segunda-feira (19), re-
presentantes da Aprosoja núcleo 
de Gaúcha do Norte, do Sindicato 
Rural, poderes Executivo e Legisla-
tivo, assim como entidades locais, 
participaram de uma reunião em 
prol do projeto Pensar MT, na sede 
do Sindicato Rural de Gaúcha do 
Norte.
O objetivo do encontro foi apre-
sentar as ideias de cada instituição 
quanto a demanda estadual e re-
gião, e que afeta nossa realidade 
local, quanto a saúde, educação, 
infraestrutura, agronegócio, entre 
outros. A apresentação das ideias 
faz parte da primeira etapa do pro-
jeto e gerou debate que proporcio-
nou chegar em um consenso sobre 
as reais necessidades.
Tudo o que foi apresentado na noi-
te, formou um único documento 
que foi apresentado na quinta-feira 
(22) no município de Canarana 
onde foi realizada a segunda das 
quatro etapas do projeto. Agora, 
serão juntadas as ideias de todas as 
regiões do Estado, formando assim 
uma agenda positiva, a qual será 

Classe produtora e sociedade de Gaúcha estão engajados em Projeto
Representantes participaram da segunda etapa do projeto realizada em Canarana

PENSAR MT

entregue aos futuros candidatos ao 
pleito eleitoral 2014, com o objeti-
vo de mostrar as necessidades de 
Mato Grosso, podendo direcionar 
assim os trabalhos do próximo go-
verno e cobrá-los quanto ao com-
promisso assumido.
Pensar MT

O projeto é uma iniciativa do Fórum 
Agro MT, formado pelas entidades 
Famato, Aprosoja, Ampa, Acrimat, 
Acrismat e Aprosmat e vai ouvir as 
demandas dos produtores rurais e 
sociedade.
O projeto será realizado em quatro 
etapas:

Realização de uma pesquisa qua-
litativa com produtores rurais e 
formadores de opinião a respeito 
dos desa'os e oportunidade para 
o Estado;
Realização de pesquisa quantitati-
va por meio de seis rodadas em 20 
municípios;
Análise e elaboração das propostas 
técnicas;
Elaboração de uma agenda positi-
va impressa com o resultado deste 
trabalho a ser entregue aos candi-
datos.
Con'ra algumas das demandas 
apresentadas na noite:

Viabilização de cursos universitários 
justi'cada pela demanda e falta de 
pro'ssionais na área de pedagogia, 
assim como quali'cação continua-
da dos educadores;
Necessidade de formação de pro-
'ssionais na área da saúde, com 
formação em técnico de enferma-
gem, justi'cada pela falta de pro's-
sionais;
Implantação de curso técnico, ini-
cialmente na área da agricultura, 
justi'cada pela demanda e desen-
volvimento certeiro da economia;
Implantação de um hospital micro 
regional no município de Canarana, 
que resolveria em massa a neces-
sidade de Gaúcha e da região, de-
safogando o Hospital Regional de 
Água Boa;
Liberação de equipamentos para 
UTI regional;
Fortalecimento da farmácia de me-
dicamentos de alto custo e simpli'-
cação do sistema aos usuários;
Construção de um hospital estadu-
al em Cuiabá para atendimentos 
intermunicipais;
Transferência do repasse estadual 

em 100% na área da saúde, e não 
os atuais 50% que tem vigorado;
Viabilizar ligação asfáltica entre os 
municípios, justi'cado inicialmente 
para a trafegabilidade e o escoa-
mento da safra;
Volta das patrulhas mecanizadas 
para manutenção das estradas in-
termunicipais;
Implantação de cartórios nos mu-
nicípios que ainda não possuem 
determinado atendimento;
Descentralização dos municípios, 
dispensando a necessidade de par-
ticipação em consórcios;
Aprovação do Fethab em 100%;
Melhorias nos serviços de energia, 
internet e comunicação (redes 'xas 
e móveis);
Disponibilidade e funcionalidade 
de programas de moradia;
Construção de um aeroporto regio-
nal no município de Canarana;
Ampliação na rede de saneamento 
nos municípios;
Reforço quanto à segurança;
Coleta de lixo;
Simpli'cação do imposto estadu-
al.

própria para o evento, “estamos 
providenciando uma área própria 
para um parque de exposições 
que deve atender essa demanda, 
nosso município está se desenvol-
vendo e essa área já entra como 
uma necessidade” – apontou o 
prefeito Nilson Aléssio.
No mesmo momento, o organi-
zador da festa agradeceu a toda 
população por sempre ter pres-
tigiado a festa. “Essa foi a última 
exposição que realizamos, agora 
deixamos nas mãos do município 
e de instituições que tem a auto-
nomia de realizar essa festa. Mas 
queremos agradecer a todos que 
sempre trabalharam conosco e a 
todos que sempre prestigiaram 
nossas exposições” – apontou, Sér-
gio Ues. Na mesma noite, também 
foram coroadas a Rainha e Prince-
sas da festa e público pode assistir 
a belíssima queima de fogos.
Depois de um grande número 
de montarias, no domingo foram 
premiados os cinco melhores pe-

ões do rodeio, sendo que o título 
de campeão 'cou no município, o 
peão Maurício Vieira de Gaúcha do 
Norte levou a primeira premiação, 
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais). 
Além das belíssimas montarias re-
alizadas todos os dias, e das visitas 
aos stands montados na área da 

exposição, e praça de barracas de 
comida e bebida, durante todas as 
noites, a animação da festa agro-
pecuária 'cou por conta da Banda 
ComunicaSom do município de 
Primavera do Leste.
A 7ª ExpoGaúcha e 15° Rodeio foi 
uma realização do Clube Esportivo 
e Recreativo Ues e Cia de Rodeio 

JW, contou com o apoio da Prefei-
tura de Gaúcha do Norte e patro-
cínio de diversas empresas do mu-
nicípio e região que contribuíram 
para o sucesso do evento. Assim 
como trabalhos de segurança da 
Polícia Militar, Polícia Civil e Força 
Tática, e presença do Conselho Tu-
telar de Gaúcha do Norte.


