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SAÚDE

Mulheres 
participam da 
campanha 
Outubro Rosa 

Con$ ra a programação para a comemoração dos 19 anos de Gaúcha do Norte, 
na última página da décima edição desse boletim.

Executivo de Frente

ASSISTÊNCIA

Dia do Idoso e Dia 
da Criança são 
comemorados
Em outubro, a secretaria de Assis-
tência comemorou com os vovôs e 
vovós do município o Dia do Ido-
so com um dia dedicado especial-
mente a eles. E em evento regado 
de risos e brincadeiras, o Dia da 
Criança destinado a todas as crian-
ças de Gaúcha do Norte. Confira 
as ações na páginas 09 e 10 deste 
boletim. 

EDUCAÇÃO

Secretaria 
comemora o Dia 
do Professor
Classe educadora de Gaúcha do 
Norte participou de jantar com 
brincadeiras, vídeo de parabeni-
zação, entrega de brindes e sor-
teio de prêmios em comemoração 
ao seu dia vivenciado no dia 15 
de outubro. Evento foi realizado 
nas dependências do Clube Ues e 
contou com a participação da Edi-
tora Positivo. Pág 06

INFRAESTRUTURA

Obras da creche municipal são 
retomadas em Gaúcha do Norte
Reiniciadas na segunda quinzena 
de outubro, as obras das futuras 
instalações da Pró-Infância Espa-
ço Educativo Infantil Tipo devem 
estar finalizadas até final de 2014.

Espaço de 564,50 metros qua-
drados entra e funcionamento 
atendendo a educação infantil no 
início do ano letivo de 2015, veja 
mais na pág. 06.

Cerca de 80 quilômetros foram recuperados, chegando até a ponte sobre o 
rio Culuene, passando por Nova Aliança e pelo Jacarézinho.

Secretaria realiza patrolamento na 
estrada de acesso a Canarana

Desenvolvida para conscientizar, 
prevenir e diagnosticar precoce-
mente o câncer de mama e o cân-
cer de colo de útero, a campanha 
contou com dois Dias Ds de coleta 
de preventivo, solicitação de ma-
mografia, ação Atitude Rosa e con-
versas diárias na unidade Ernesto 
Doleys. Pág 04

Etapas de terraplanagem e imprimação estão $ nalizadas. 
Demais trabalhos estão no cronograma de andamento 
da obra e devem ser $ nalizados ainda em 2014. Pág 03

Ruas do setores 6, 7, 8 e 
Rua Goiás começam a 
ser asfaltadas

PAVIMENTAÇÃO
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Prefeito assina Termo de Execução Descentralizada

O prefeito de Gaúcha do Nor-
te, Nilson F. Aléssio, juntamente 
com demais prefeitos dos mu-
nicípios contemplados com re-
cursos da Fundação Nacional de 
Saúde - Funasa para elaboração 
dos Planos Municipais de Sane-
amento Básico participaram na 
quarta-feira (8), da cerimônia de 
assinatura do Termo de Execução 
Descentralizada. A solenidade foi 
realizada no auditório do Centro 
Cultural da Universidade Federal 
de Mato Grosso (MACP/UFMT). 
Também participaram da assi-
natura o presidente da Funasa, 
Antônio Henrique de Carvalho 
Pires, o governador do estado, 
Silval Barbosa, a reitora da UFMT, 
Maria Lúcia Cavalli Neder, e o 
vice-presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municípios, 
Milton Toniazzo, que representou 
o presidente da AMM, Valdecir 
Luiz Colle. Ao todo, 106 municí-
pios foram bene* ciados com a 
assinatura do termo.
O prefeito Milton Toniazzo des-
tacou a importância da parce-
ria para ajudar os municípios a 
cumprir exigências legais e ga-
rantir a saúde da população. Ele 
ressaltou que a água tratada e a 
destinação correta dos resíduos 
sólidos são fundamentais para 
garantir a saúde pública.

O presidente da Funasa, Antônio 
Henrique de Carvalho Pires, a* r-
mou que saneamento é saúde 

Município é contemplado para elaboração 
do Plano Municipal de Saneamento Básico

AVANÇO

Primeiro pivô central de irrigação é 
instalado em Gaúcha do Norte

Com propriedade em Gaúcha 
do Norte desde o ano de 1986, 
o agropecuarista Antônio Pe-
retti investe no sistema de ir-
rigação com a implantação do 
primeiro pivô central no muni-
cípio.
Localizado na fazenda ADP há 
14 quilômetros da cidade com 
acesso pela MT 129, o pivô de 
irrigação tem 567 metros de 
extensão, 10 motores eixos e 
possui sistema de aspersão, o 
que deve alcançar 101 hecta-
res. Investimento está avaliado 
em R$ 730 mil.
Em primeiro momento a área 
onde foi implantado o pivô 
será utilizada para pastagem e 
estrutura vem para beneficiar 

a recria de bovinos, posterior-
mente destinados ao confi-
namento. “Nessa área serão 
feitos 30 piquetes, e com esse 
pivô teremos a possibilidade 
de não parar na época da seca, 
sem enfrentar problemas com 
pastagem. Estimamos que com 
aumento de área destinada à 
pastagem, passaremos do do-
bro de recrias”, disse Antônio 
Peretti que também produz 
soja e milho.
O agropecuarista trabalha com 
confinamento de bovinos há 
cerca de cinco anos e estima 
passar de 700 cabeças para en-
tre 1.500 e 2.000 mil cabeças 
de recria e engorda por ano.
Questionado sobre a ideia de 

instalar o sistema, Antônio afir-
mou que é a realização de um 
sonho. “Sempre sonhei com 
isso, desde o dia em que com-
prei a primeira área aqui no 
município, e acredito que ve-
nha proporcionar as condições 
de pastagem suficiente com o 
incremento do rebanho”, fina-
lizou.
Com canos subterrâneos de 10 
polegadas, 250 mm de água 
serão jogados pela bomba e 
devem alimentar o sistema de 
irrigação. A estrutura já está 
montada e estimativa de fun-
cionamento do pivô é para o 
mês de abril de 2015, devido o 
fim do período chuvoso e che-
gada da época da seca.

Investimento do agropecuarista Antônio Peretti está avaliado em 730 mil

Pivô possui 567 metros e 10 motores eixo

preventiva e que cada valor em-
pregado em saneamento reduz 
em cinco vezes os gastos com 

Novo sistema 
de leitura e 
emissão das 
contas de água 
é implantado
Com leituras emitidas no * nal de 
cada mês, 1.216 imóveis de Gaúcha 
do Norte passam a receber a conta 
de água no momento da leitura. O 
novo sistema começou a ser utiliza-
do no dia 30 de setembro.
A máquina leitora traz consigo a 
possibilidade da impressão da con-
ta de água do imóvel no mesmo 
instante de lançada a leitura do 
hidrômetro no sistema. O apare-
lho possui uma impressora portátil 
acoplada, e a tecnologia usada per-
mite que o leiturista também avise 
ao consumidor se ele possui débito 
pendente.
“Anteriormente o sistema de leitu-
ra contava com algumas etapas, 
agora em apenas uma etapa re-
alizamos todo o trabalho, com o 
novo sistema apenas digitamos os 
números que consta no registro de 
água, já imprimimos a conta e en-
tregamos ao contribuinte”, disse o 
agente de saneamento, Wellington 
dos Santos.
Por outro lado, o consumidor tam-
bém é bene* ciado com o novo sis-
tema, pois tem a possibilidade de 
acompanhar de perto todo o pro-
cesso realizado pelo agente.

MELHORIA

saúde. Ele disse que a Funasa 
elaborou 2.699 projetos de sa-
neamento em todo o país. “Mato 
Grosso será um dos primeiros es-
tados com recursos assegurados 
para os planos de saneamento”, 
assinalou.
O governador Silval Barbosa des-
tacou que não haverá nenhum 
município abaixo de 50 mil habi-
tantes sem planos de saneamen-
to. Ele ressaltou a importância 
das ações em parceria para aten-
der os pequenos municípios.
“Para nosso município é uma 
grande conquista, pois vem para 
promover a qualidade de vida 
e a saúde dos munícipes, o que 
acaba in? uenciando diretamente 
em menores gastos com a saúde 
pública”, apontou Nilson.
O convênio com os entes federa-
dos de até 50 mil habitantes tota-
liza R$ 9.215.155,46 para a elabo-
ração dos planos. A Universidade 
Federal de Mato Grosso será a 
responsável pelo trabalho e tam-
bém vai participar com o levanta-
mento de dados sobre a situação 
em cada município, realizando 
estudos, pesquisas e assessoria 
às prefeituras. A reitora da UFMT, 
Maria Lúcia Cavalli Neder, disse 
que a missão da universidade é 
colaborar com o processo de de-
senvolvimento do estado. 

INVESTIMENTO
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ASSESSORIA

Após a " nalização dos trabalhos 
de terraplanagem realizados pela 
secretaria municipal de Infraestru-
tura de Gaúcha do Norte, os traba-
lhos com material asfáltico foram 
iniciados durante o mês de outu-
bro nos setores 6, 7 e 8 (loteamen-
to localizado acima da Câmara de 
Vereadores).
Além desses setores, os trabalhos 
de confecção de base também 
foram " nalizados no projeto que 
compreende o perímetro da Rua 

Goías.
Após a " nalização da etapa citada 
acima, ainda em outubro as vias 
passaram pela imprimação, tra-
balhos que compreendem a apli-
cação de produtos como o piche. 
Demais trabalhos estão no cro-
nograma de andamento da obra 
e devem ser " nalizados ainda em 
2014.
O asfalto está sendo realizado pela 
Prefeitura Municipal em parceria 
com os proprietários de lotes das 
vias, justi" cando como contribui-
ção de melhorias, podendo o con-
tribuinte efetuar o pagamento em 

Ruas do setores 6, 7, 8 e Rua 
Goiás começam a ser asfaltadas

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Etapa de imprimação foi realizada no " nal do mês de outubro

duas modalidades, sendo à vista 
com 20% de desconto, ou em 24 
parcelas.
As guias de pagamento do asfalto 
poderão ser emitidas assim que 
houver a " nalização dos serviços 
de cada rua, e os contribuintes 
deverão procurar o setor de Água 
e Tributação do município para a 
emissão dos valores.
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-

Casa de tratamento de água está inclusa na obra

Avanços são registrados na obra de 
ampliação no abastecimento de água 
A obra de ampliação e melhoria 
do sistema de abastecimento de 
água realizada no município de 
Gaúcha do Norte avança e vem 
para sanar todas as di" culdades 
quanto a distribuição de água.
A obra federal, através da Funda-
ção Nacional de Saúde (FUNASA), 
está orçada em mais de três mi-
lhões de reais, constitui na troca 
de encanamentos assim como a 
construção de dois abrigos (casa 
de tratamento de água), almoxari-
fado, escritório, laboratório de aná-
lise da qualidade da água, além da 
construção de um reservatório de 

400 mil litros de água.
A partir da segunda semana de se-
tembro, foram realizadas as inter-
ligações necessárias entre as duas 
redes de distribuição, a antiga e a 
nova. Já no " nal do mesmo mês, 
e cumprindo mais uma etapa da 
obra, foi retirada a antiga caixa de 
água do município que estava lo-
calizada nas proximidades do cam-
po de futebol Seringão.
A estrutura foi retirada em cumpri-
mento de mais uma etapa da obra 
de ampliação e melhoria no siste-
ma de abastecimento de água que 
vem sendo realizada na cidade, 

pela empresa Só Águas. A mesma 
não estava funcionando há algum 
tempo, pois devido o tempo des-
de sua construção, apresentava ra-
chaduras e vinha se deteriorando 
dia após dia.
Após a " nalização da obra, Gaúcha 
do Norte terá em funcionamento 
duas caixas de água, sendo uma 
com capacidade para 200 mil li-
tros (localizada nas proximidades 
do campo de futebol) e outra 400 
mil (próximo a construção da nova 
creche municipal) suprindo a ne-
cessidade do município quanto ao 
abastecimento de água.

Interligações entre as redes estão inclusas nos trabalhos

Realização de etapa de imprimação, aplicação de piche nas vias que serão asfaltadas

sim, as obras são necessárias para 
o perímetro urbano, pois devem 
promover a atração do turismo 
local além de in= uenciar direta-
mente na qualidade de vida da 
população.

Setores 6, 7 e 8
O projeto tem extensão de 
37.719,23 m² (trinta e sete mil se-
tecentos e dezenove e vinte e três 
metros quadrados) e compreen-
de as ruas Santo Antônio e Cáce-
res, assim como Avenida Brasil e 
as seis ruas paralelas (Porto Ale-
gre, Brasília, Mato Grosso, Paraná, 
Santa Catarina e Bahia), além de 
uma rotatória em torno da Câma-
ra de Vereadores.
De acordo com o relatório elabo-

rado pela Serpra Engenharia, a 
pavimentação dos cerca de 38 mil 
metros quadrados, deve resultar 
em um custo de R$ 2.297.856,23 
(dois milhões, duzentos e noventa 
e sete mil oitocentos e cinquenta 
e seis reais e vinte e três centavos).

Rua Goiás
Projeto compreende extensão do 
Jardim Itália até a Cohab. Inicial-
mente apenas uma pista com 10 
metros de largura para a circula-
ção de veículos será " nalizada, 
assim como canteiro central. Pos-
teriormente projeto de via dupla 
somando 20 metros de pista de 
rolamento com canteiro central 
sera uma realidade para os muní-
cipes.
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Ações desenvolvidas nos dias 20 e 24 totalizaram 97 coletas de preventivo

ASSESSORIA

Na noite de quarta-feira (22.10), a 
secretaria municipal de Saúde de 
Gaúcha do Norte promoveu a ação 
Atitude Rosa junto as mulheres do 
município, com “bate papo” sobre 
formas de prevenção do Câncer de 
Mama e de Colo de Útero.
Com cenário todo decorado, o en-
contro foi realizado na sala de reu-
nião Saúde da Família em anexo a 
Farmácia Municipal, e proporcio-
nou conhecimentos em prol dos 
dois assuntos trabalhados na cam-
panha Outubro Rosa.
Durante a fala, a coordenadora da 
Atenção Básica Maíra Basquerote, 
enfatizou sobre a necessidade de 

Mulheres participam 
da ação Atitude Rosa

Outubro Rosa realiza DIA D em Gaúcha do Norte
SAÚDE

ASSESSORIA

Na tarde de segunda (20.10) e sex-
ta-feira (24), a secretaria municipal 
de Saúde de Gaúcha do Norte pro-
moveu ações de DIA D em prol da 
campanha Outubro Rosa e realizou 
ao todo 97 coletas de preventivo no 
PSF Ernesto Doleys. 
A campanha nacional é direcionada 
a todas as mulheres e desenvolvida 
para conscientizar, prevenir e diag-
nosticar precocemente o câncer de 
mama e o câncer de colo de útero.
É através do exame preventivo que 
doença como o câncer de colo de 
útero pode ser diagnosticado em 
seu estágio inicial. “É de fundamen-
tal importância diagnosticar lesões 
de graus iniciais precursoras do 
câncer de colo uterino e doenças 
que são tratáveis antes mesmo de 
chegar ao estágio do câncer, ou 
se diagnosticado que seja em seu 
estágio inicial para que possa ser 
tratado em tempo hábil”, apontou 
a ginecologista doutora Vanessa R. 
M. Furlan.
Além do câncer de colo de útero, 
doenças como condiloma (verru-
ga genital), herpes, vulvovaginite, 

também podem 
ser diagnostica-
das assim como 
processos in/a-
matórios que 
em alguns casos 
podem causar a 
esterilidade femi-
nina.
Segundo a gi-
necologista, o 
objetivo da cam-
panha tem sido 
alcançado, “esta-
mos tendo uma 
estatística bem 
interessante com 
a campanha, pois 
estamos resga-
tando pacientes 
que já não co-
lhem o preven-
tivo há alguns 
anos, onde tam-
bém temos trabalhado a conscien-
tização, transmitindo a importância 
de não 5car tanto tempo sem reali-
zar o exame”, 5nalizou.
Durante todo o mês de outubro, vá-
rias ações de conscientização foram 
realizadas junto as mulheres, pales-

Pate papo abordou questões per-
tinentes ao Câncer de Mama e de 
Colo de Útero

CAMPANHA

tras com meninas em idade escolar 
e com mulheres, duas ações de DIA 
D de coleta de preventivo, solicita-
ção de mamogra5a para mulheres 
entre 40 e 50 anos, além de con-
versas diárias desenvolvidas na sala 
de espera nos períodos matutino e 
vespertino, onde foram abordadas 

se prevenir e da realização perió-
dica de exames como Preventivo, 
Autoexame e Mamogra5a, cuida-
dos que agem diretamente na re-
dução de incidência das doenças 
com casos já avançados.
“É necessário que as mulheres co-
nheçam seu corpo e saibam da 
importância que é tocar as mamas 
e identi5car qualquer alteração 
precocemente, porque só assim é 
possível se prevenir de um câncer. 
A mulher que faz o toque regular-
mente e na primeira alteração que 
perceber, procurar uma unidade 
de saúde e ser examinada por um 
médico, está tomando os cuidados 
necessários para sua saúde. O mé-
dico, por sua vez, vai poder falar se 

a alteração detectada é algo que 
deva se preocupar e encaminhar 
para mais exames ou se é alguma 
alteração 5siológica que o organis-
mo por si próprio voltará ao nor-
mal”, alertou a coordenadora.
No encontro, a pro5ssional da 
saúde apontou diversas dicas e 
cuidados simples que podem ser 
inseridos no dia a dia da mulher, 
sempre ressaltando a necessidade 
de se conhecer.
O bate papo foi considerado como 
satisfatório, pois todos os questio-
namentos realizados foram res-
pondidos um a um.

Equipe de saúde e mulheres que aderiram a campanha em Gaúcha do Norte

Na manhã dessa quarta-feira 
(22.10), a secretaria municipal de 
Saúde de Gaúcha do Norte rece-
beu uma motocicleta CG 125 Fan 
0Km modelo 2014/2014.
O veículo foi adquirido pela se-
cretaria pelo valor de R$ 7 mil 
reais, o qual deve proporcionar 
o deslocamento de pro5ssionais 
das vigilâncias ambiental e sani-
tária para desenvolvimento de 
demandas como inspeção, co-

Secretaria de Saúde re-
cebe motocicleta 0KM

leta de água, realização de blo-
queios.
A aquisição do veículo era uma 
necessidade para determinados 
trabalhos da área da saúde no 
município, “essa motocicleta vem 
para facilitar as vistorias já reali-
zadas pelas nossas equipes em 
pontos mais distantes e de mais 
difícil acesso”, apontou a coorde-
nadora da Atenção Básica, Maíra 
Basquerote.

questões tanto do câncer de mama, 
câncer do colo do útero, como ou-
tros assuntos que envolvem mulher 
e saúde, como sexualidade, gravi-
dez, DST, entre outros.
Segundo a secretária municipal de 
saúde, Andréia da S. G. de Moraes, 
todas as ações desenvolvidas pelo 

Outubro Rosa objetivam diminuir 
os casos de mulheres que não sa-
bem dos cuidados necessários, pro-
movendo a conscientização sobre a 
realização dos exames preventivos 
periódicos anuais tanto contra o 
câncer de mama, como do câncer 
de colo de útero. 
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Secretaria de Saúde comemora Dia da Criança
No sábado (11.10), a secretaria 
municipal de Saúde de Gaúcha do 
Norte comemorou o Dia da Crian-
ça, com consultas a pediatra e ce-
nário dedicado aos pequeninos 
com entrega de lembranças, vídeos 
infantis, pintura facial e lanche.
Os atendimentos foram realizados 
pelo médico pediatra Lázaro Bar-
bosa de F. Neto na unidade básica 
de saúde Ernesto Doleys localizada 
no Bairro Vila Nova.
O pro% ssional foi contratado recen-
temente pelo município e realiza 
atendimentos aos sábados a cada 
15 dias, até o % nal de outubro o 
médico já esteve por quatro vezes 
atendendo o público de Gaúcha do 
Norte.
Segundo a enfermeira Samila Co-
munello, a maior procura pelo de-
terminado atendimento no muni-
cípio está em crianças menores de 
cinco anos, com maior ênfase nos 
bebês de dois meses até crianças 
de três anos. “Nós temos trabalha-

Consulta com pediatra, entrega de lembranças e pintura facial estiveram presentes na comemoração

De 06 a 10 de outubro, profissionais in-
seridos nas unidades básicas de saúde 
de Gaúcha do Norte participaram do 
curso introdutório em saúde da família. 
O curso foi realizado pela escola de saú-
de pública do estado de Mato Grosso 
em parceria com a Prefeitura Municipal.
O curso contou com a participação de 
funcionários que desenvolvem fun-
ções desde secretária a médico, tem 
carga horária de 40 horas e trabalha 
com os seguintes temas: políticas pú-
blicas de saúde no Brasil e modelo de 
atenção primária à saúde; profissional 
da estratégia saúde da família como 
fonte de recursos para uma população 
definida; relação equipe indivíduo, fa-
mília e comunidade como eixo central 
no cuidado na esf e saúde da família 
baseada na comunidade.
Para a secretária municipal de saúde, 
Andréia da S. G. de Morais, o curso é 
normativo conforme a Política Nacio-
nal da Atenção Básica e vem para be-
neficiar a funcionalidade da Estratégia 
de Saúde da Família, desde o acolhi-
mento ao tratamento, buscando 
assim a promoção e prevenção 
da saúde.
Devido a realização do curso, as 
unidades de saúde estiveram 
fechadas no período. 

Ônibus vem para atender demanda escolar

SAÚDE

Secretaria realiza 
treinamento para ACS
Na manhã de quinta-feira (02.10) 
os novos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS) de Gaúcha do 
Norte aprovados no último pro-
cesso seletivo, participaram de 
um treinamento especí% co para 
a classe, realizado pela equipe da 
secretaria municipal de saúde.
No encontro, os pro% ssionais ti-
veram conhecimento das atribui-
ções do ACS dentro da equipe de 
saúde conforme a Política Nacio-
nal da Atenção Básica. Quesitos 
referentes à entrega de relatórios, 
horário de trabalho e pontos di-
recionados as visitas domiciliares, 
como abordagem e ética pro% s-
sional, também foram repassados. 
Além disso, foram sanadas dúvi-
das quanto ao piso salarial, férias 
e 13° salário da classe.
O treinamento foi realizado pela 
equipe da secretaria municipal de 
saúde, e estiveram presentes os 
agentes pertencentes as unida-
des básicas de saúde Mario Alievi 
e Ernesto Doleys da área urbana, 
assim como das unidades localiza-
das nas comunidades rurais como 
Nova Aliança, Estrela do Norte, 
Santa Luzia e Botuverá.
Os novos agentes fazem parte do 
quadro de funcionários desde o 

dia 01 de outubro e participarão 
do curso introdutório da Saúde 
da Família promovido pela escola 
de Saúde Pública de Mato Grosso 

PROJETO

do para estimular essas consultas 
no município, orientando as mães 
que é importante a consulta de 
puericultura, pois é necessário fa-

zer a consulta de crescimento e 
desenvolvimento das crianças. A 
falha nesse acompanhamento tem 
gerado muitos casos de desnutri-

CAPACITAÇÃO

Pro% ssionais 
participam 
de curso em 
Saúde da 
Família

Na noite de sexta-feira (03.10), 
pais de alunos de 2° a 6° ano da 
escola municipal Bem Me Quer 
participaram de uma reunião 
promovida pela secretaria mu-
nicipal de Saúde de Gaúcha do 
Norte para tratar sobre o proje-
to Sexualidade implantado no 
município e trabalhado em con-
junto com os setores da Assis-
tência Social (CRAS) e Educação.
No encontro, as pro% ssionais da 
saúde enfatizaram sobre ques-
tões preocupantes que tem 
chegado até a área da saúde. 
Adolescentes iniciando o ato 
sexual cada vez mais cedo e a 
falta de cuidados, tem feito com 
quem os casos de doenças se-
xualmente transmissíveis não 
parem de crescer, assim como a 
gravidez precoce.
Os pontos abordados no proje-
to foram embasados em dados 
estatísticos e comprovados a 
necessidade de serem traba-
lhados. Em 2013, os dados re-
lacionados à gravidez no muni-
cípio de Gaúcha do Norte, dão 
conta que 34,8% das gestantes 
tinham idade de 21 anos ou 

menos e 16,3% menores de 18 
anos.
Durante o desenvolvimento do 
projeto, serão abordados temas 
como: signi% cados de “% car”, na-
morar, paquerar; diferenciação 
de sexualidade e sexo; virgin-
dade; questões que envolvem a 
puberdade, como menstruação, 
semarca e menstruação; relação 
sexual propriamente dita; mé-
todos anticoncepcionais; AIDS, 
entre outros.
Dentre algumas das vantagens 
da educação sexual estão que-
sitos como: prevenção da gra-
videz precoce, doenças sexu-
almente transmissíveis, abusos 
sexuais; repasse informações 
corretas; desenvolvimento de 
valores morais e éticos; diminui-
ção da ansiedade e curiosidade 
da criança sobre as questões.
O projeto já foi trabalhado com 
os professores, agora com os 
pais para depois adentrar a sala 
de aula. Os encontros devem ser 
realizados separadamente por 
turma, com intervale mensal 
sem sofrer interrupção no perí-
odo de férias escolares.

Pais de alunos participam 
de reunião sobre 
Sexualidade

ção, problemas no crescimento de 
crianças menores de cinco anos 
que podem ser evitados”, a% rmou.
O médico pediatra é do município 
de Água Boa, tem sete anos de 
carreira é formado pelo Instituto 
Tocantinense presidente Antônio 
Carlos (ITPAC) com residência mé-
dia no Hospital Geral de Cuiabá.
Para o médico, alguns cuidados são 
indispensáveis como orientações 
de aleitamento materno, higiene 
e segurança, para que na primeira 
infância a criança seja melhor cui-
dada. “No trabalho de prevenção 
que temos realizado aqui no mu-
nicípio, temos atendido crianças 
com doenças de rotina como gripe, 
resfriado, infecção de vias aéreas su-
periores, infecção de intestino, sem 
a ocorrência de casos fora da nor-
malidade”, apontou o pro% ssional.
Os agendamentos para atendimen-
tos com o médico pediatra podem 
ser realizados nas unidades básicas 
de saúde do município.

em parceria com a Prefeitura Mu-
nicipal, e será realizado na semana 
de 06 a 10 de outubro no próprio 
município.
A secretária municipal de saúde, 
a% rmou que além do treinamento, 
as agentes participarão, regular-
mente, de reuniões com a equipe 
de saúde. “Semanalmente, essas 
novas pro% ssionais irão participar 
de reuniões com a equipe de saú-
de, onde serão traçadas as estraté-
gias necessárias, e abordadas com 
maior amplitude pontos como as 
diretrizes do SUS, doenças como 

dengue, entre outras”, apontou a 
secretária municipal de saúde, An-
dréia da S. G. de Moraes.
Para a agente que assume a fun-
ção pela primeira vez, Loir Mat-
toso Colman, o treinamento foi 
bastante explicativo. “O curso foi 
ótimo, dentro dessa área eu não 
entendia muita coisa, mas com 
a abordagem realizada passo a 
passo consegui entender qual é a 
minha função a ser desenvolvida 
dentro da equipe de saúde, e a im-
portância do trabalho dentro da 
sociedade”, disse.
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Dia do Professor é comemorado 
no município de Gaúcha

PROFISSIONAL

Na noite de terça-feira (14), a secre-
taria municipal de Educação, Cul-
tura, Esporte e Lazer de Gaúcha 
do Norte em parceria com a Edi-
tora Positivo, promoveu um mo-
mento especial em comemoração 
ao Dia do Professor vivenciado no 
dia 15 de outubro.
Com evento realizado nas de-
pendências do Clube Ues, a co-
memoração contou com vídeos 
de parabenização, brincadeira da 

cadeira e do improviso, sorteio de 
brindes, entrega de lembranças e 
jantar.
Durante sua fala, o secretário Elço 
Domingos Alves explanou sobre a 
importância do papel do educa-
dor na sociedade, parabenizando 
a todos pelo seu dia. “A secretaria 
não poderia deixar passar essa 
data em branco, essa comemora-
ção vem como forma de homena-
gear e valorizar esses pro*ssionais 

Obras da creche municipal 
são retomadas

Crianças da escola Bem Me Quer em momento de cinema

As obras das futuras instalações 
da Pró-Infância Espaço Educativo 
Infantil Tipo C (creche municipal) 
de Gaúcha do Norte foram reini-
ciadas na manhã de quarta-feira 
(15.10).
São apenas 11% que tem o prazo 
de 60 dias para ser *nalizado pela 
empresa SJ Construções de Cuia-
bá/MT. Onde estão inclusos tra-
balhos em prol da confecção de 
calçada com pedra rolada, serviço 
de cobogó, colocação de granito, 
mármore e louça sanitária, entre 
outros.
Outros serviços fora do scoop da 
obra como muro, póstico de en-
trada, confecção de calçadas e 
reforma na pintura da obra, estão 
sendo realizados pelo departa-
mento de Obras do município e 
devem ser *nalizados no mesmo 
prazo.
Quesitos como a instalação de 

para raios e sistema de informáti-
ca também serão realizados.
A obra tem 564,50 m² e estava 
paralisada devido problemas com 
a construtora responsável pelo 

que levam o título de professor”, 
disse.
“Nada é mais importante do que a 
educação, tudo começa por ela, o 
que se constrói, se faz, que tenha 
valor, futuro, pro*ssão, promessas 
e conquistas estão inseridas no 
contexto educacional”, a*rmou o 
secretário, *nalizando com agra-
decimentos a todos que se dispo-
nibilizaram e estiveram presentes 
na comemoração.

CONSTRUÇÃO

Alunos comemoram 
o Dia da Criança
Durante a sexta-feira (10), a co-
munidade escolar da Escola Mu-
nicipal de Educação Básica Bem 
Me Quer promoveu um dia espe-
cial em comemoração ao Dia da 
Criança.
Cerca de 380 alunos inseridos de 
1° a 6° ano do Ensino Fundamen-
tal participaram de atividades 
como cinema com pipoca, com-
petição entre equipes, brincadei-
ras de roda, corrida no saco e ovo 
na colher *zeram parte da come-
moração.
Para a coordenadora da escola, 
Elisiane Rodrigues, o lazer foi um 
dos quesitos proporcionados com 

as atividades realizadas. “Além de 
promover a interação entre alu-
nos, educadores e demais mem-
bros da escola, fomentamos o 
lazer e o trabalho em grupo com 
nossas crianças”, disse.
No cinema, as crianças assistiram 
ao *lme pedagógico “Tá choven-
do Hamburguer” e ao *nal das 
competições, os alunos vence-
dores receberam premiação em 
medalhas.e conquistas estão in-
seridas no contexto educacional”, 
a*rmou o secretário, *nalizando 
com agradecimentos a todos que 
se disponibilizaram e estiveram 
presentes na comemoração.

Comunidade Madre 
Paulina realiza reunião 
sobre construção de 
escola
Na noite de quinta-feira (25.09), 
representantes dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo de Gaúcha do 
Norte participaram de uma reu-
nião sobre os próximos passos da 
construção da escola municipal 
localizada na comunidade Madre 
Paulina.
O encontro foi realizado na Fa-
zenda Araguari e também contou 
com a participação de represen-
tantes da escola, do conselho es-
colar e membros da comunidade.
Na oportunidade foram apresen-
tadas as cartelas para a realização 
do bingo que será sorteado no 
dia 13 de dezembro e visa arre-
cadar fundos para a compra de 
materiais necessários para a obra, 
que conta com premiações como 
motocicleta, geladeira, TV, note-
book, tablete, além de prêmios 
surpresa.

A escola possui 1.215 m², é uma 
parceria entre Prefeitura Munici-
pal e fazendas daquela região que 
tem seus alunos atendidos pela 
instituição, onde a prefeitura en-
trou com o compromisso de arcar 
com a mão-de-obra e pintura e as 
fazendas com o material.
A obra foi iniciada em fevereiro de 
2014 e está com todas as paredes 
levantadas e rebocadas, onde a 
Fazenda Botuverá pagou pouco 
mais de 120 mil em materiais, a 
Fazenda Araguari destinou inves-
timento na cobertura e a São João 
com os vidros para a escola.
Além disso, uma comissão forma-
da anteriormente continua com 
membros da comunidade tem 
buscado arrecadações junto as 
demais fazendas da região, para 
que a obra não seja paralisada por 
falta de material.

novo espaço, e  estará *nalizada 
para o ano letivo de 2015, onde 
deve atender a educação infantil 
com mais espaço, conforto e se-
gurança. 

Obra estará *nalizada para ano letivo de 2015
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Equipe União, campeã da competição

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Alunos das redes de ensino mu-
nicipal e estadual de Gaúcha 
do Norte, participaram de um 
desfile cívico na manhã dessa 
sexta-feira (05/09) em come-
moração ao Dia da Indepen-
dência do Brasil vivenciado no 
domingo, 07 de setembro.
O evento promovido pela se-
cretaria municipal de Educa-
ção, contou com a participa-
ção dos alunos das escolas 
de educação infantil, básica e 
ensino médio.  Participando as 
escolas, Benito Ferri, Bem Me 
Quer, Gervásio dos Santos Cos-
ta, assim como a APAE (Sonho 

União vence o 13° Campeonato 
de Futebol de Gaúcha do Norte

Alunos de Gaúcha do Norte participam de des*le cívico

Após levar o título de campeão 
em 2010 e 2013, a equipe do 
União se tornou tri campeão após 
vencer o Utawana em 03 X 01 na 
*nal do 13° campeonato munici-
pal de futebol de Gaúcha do Nor-
te, realizada no domingo (28.09) 
no campo Seringão.
As duas últimas partidas da com-
petição de*niram os quatro pri-
meiros colocados, premiando 
também o goleiro menos vazado, 
melhor jogador da *nal, artilhei-
ro, atleta destaque, melhor téc-
nico, equipe mais disciplinada 
e troféu de reconhecimento de 
participação nos campeonatos 
realizados como forma de incen-
tivo ao esporte do município.
Ao todo, o 13° Campeonato en-
tregou 11 troféus. Além do troféu 
de campeão, a equipe do União 

EDUCAÇÃO

Comemoração ao Dia da Independência do Brasil contou execução dos hinos em frente a secretaria
Meu Preciso de Você), vovós do 
grupo da Melhor Idade, equipe 
do CRAS e membros do Esta-
tuto da Criança e Adolescente. 
Representantes dos poderes 
executivo e legislativo do mu-
nicípio também marcaram pre-
sença.
O desfile cívico teve origem na 
sede de cada escola, os alunos 
seguiram até a secretaria de 
educação e todos juntos can-
taram o Hino Nacional, Hino 
da Independência e o Hino do 
Município.
O tema trabalhado no momen-
to cívico foi Independência do 
Brasil a História, assim cada 
instituição participante deter-
minou os assuntos a serem tra-

balhados e se apresentou com 
faixas, movimentos corporais e 
itens na vestimenta dos alunos 
para lembrar a conquista da in-
dependência brasileira.
Alunos da escola Bem Me Quer 
se apresentaram representan-
do pontos como: O índice da 
história; o caminho das Índias; 
as caravelas; Dom Pedro I; os 
índios e a alegria de país inde-
pendente. A escola Gervásio 
dos Santos Costa lembrou o 
esporte, as profissões e a in-
dependência. As crianças da 
Benito Ferri representando as 
cores da bandeira do Brasil, os 
idosos e o CRAS a paz e a APAE 
a pátria.

levou também os troféus de 
goleiro menos vazado, melhor 
jogador da *nal e equipe mais 
disciplinada. Já a equipe do Uta-
wana *cou com o segundo lugar 
da competição levando também 
os troféus de jogador destaque e 
melhor técnico.
Para o técnico da equipe do 
União, Renato Trevisan, o título 
de campeão se deve a soma de 
alguns quesitos. “Nossa equipe 
conta com a sintonia de jogadas 
de alguns meninos que estão há 
bastante tempo com a gente e 
sempre trabalhando juntos, com 
o objetivo de competir e ser leal 
com o adversário. A equipe tem 
uma base sólida e três jogadores 
se destacaram na competição, o 
jogador Gean na posição meia, 
Elielton como atacante, e o Juni-

nho como zaqueiro”, disse.
A competição contou com sete 
equipes participantes com jogos 
realizados de todos contra todos, 
sendo uma realização da Prefei-
tura Municipal através do depar-
tamento de Esportes e Lazer de 
Gaúcha do Norte.
“O departamento agradece es-
pecialmente a equipe de arbitra-
gem pelos trabalhos prestados 
durante todo o campeonato, as 
equipes participantes, e a todos 
que de alguma maneira estive-
ram envolvidos com a compe-
tição”, disse o chefe do departa-
mento, José Mario Alievi.
Confira para quem foram os 
títulos:
1° lugar: União; 2° lugar: Utawa-
na; 3° lugar: Sul Xingu; 4° lugar: 
Sambati;
Goleiro menos vazado: Márcio do 
União com 11 gols sofridos;
Artilheiro: Gean equipe União 
com 09 gols marcados;
Melhor jogador da *nal: Gean 
equipe União;
Jogador destaque: Thély equipe 
Utawana;
Melhor técnico: Paulo equipe 
Utawana;
Equipe mais disciplinada: União;
Reconhecimento de participação 
nos campeonatos de futebol em 
incentivo ao esporte no municí-
pio: Onoferni Alievi (Nêne) equi-
pe Santos.

Município realiza 3° 
Campeonato de Bocha

Com competição iniciada no dia 14 
de agosto e 38 jogos realizados, a *-
nal do 3° Campeonato Municipal de 
Bocha de Gaúcha do Norte foi reali-
zada na noite de ontem (11/09), nas 
dependências do Clube Ues.
Com jogos realizados todas as noi-
tes de terças e quintas e com 12 
trios participantes, o Campeonato 
foi promovido pelo departamento 
de Esportes e Lazer do município 
e premiou os quatro primeiros co-
locados com troféus, dinheiro e de-
mais premiações.
Depois de disputadas jogadas, os 
grandes vencedores da competi-
ção foram Jair e Nilson que levaram 
para casa o troféu mais valioso, uma 
bezerra, R$ 100,00 e camisetas do 
Campeonato.
Para o chefe do departamento, José 
Mario Alievi, o objetivo do Campe-
onato é continuar promovendo o 
entretenimento de determinado 

público. “Temos registrado anual-
mente novos adeptos a modali-
dade de Bocha e participação de 
pessoas com menor idade, e isso é 
sinal de que estamos trilhando o ca-
minho correto para consagrar uma 
tradição do esporte no município”, 
disse.
Antes da entrega da premiação, o 
prefeito Nilson F. Aléssio comentou 
sobre a satisfação de ver a anima-
ção e diversão dos amantes do es-
porte, e o secretário de Educação 
sobre a cultura que rege a Bocha.
Confira os vencedores: 1° lugar 
: Jair e Nilson; 2° lugar: Cristiano, 
Celço, Neri; 3° lugar: Ivan, Pinguin, 
Arlindo; 4° lugar: Jakson, Rafael.
Patrocinadores: Matadouro Mi-
rassol, Névio Desavento (gerente 
Faz. Botuverá), Genésio Stornowski 
(vereador), Vilmar Contini (vice-
-prefeito), Sérgio Ues, Vitório Spezia, 
Banco do Brasil e Vandré Furlan.

Alunos do 2° ano com o tema ‘O Caminho das Índias’
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Durante os meses de setembro 
e outubro, diversos trabalhos de 
patrolamento de estradas foram 
realizados nas estradas de Gaúcha 
do Norte, um deles foi no acesso à 

INFRAESTRUTURA

Acesso ao município de 
Canarana é patrolado

No %nal do mês de setembro, a 
secretaria municipal de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte pa-
trolou todo o perímetro do As-
sentamento Nova Aliança. Já no 
acesso ao local, outros trabalhos 
de patrolamento, tapa buraco, 
confecção de lombadas e desa-
guador foram realizado no início 
da segunda quinzena de outubro.
O trabalho de reparo nas estradas 
até as duas saídas do assenta-
mento era necessário e vem para 
facilitar o acesso e escoamento de 
produtos produzidos pelas famí-

Assentamento Nova Aliança 
e região recebe trabalhos de 
patrolamento

Via de acesso ao município de Canarana

Na primeira semana de setembro, 
a secretaria municipal de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte rea-
lizou trabalhos de patrolamento 
de estradas em um percurso de 
29 quilômetros.
Cerca de 21 quilômetros no aces-
so a aldeia Yaramü, e outros oito 

Secretaria trabalha nos acessos 
às aldeias de Gaúcha do Norte

ACESSOS

Canarana realizado no %nal de se-
tembro.
A secretaria municipal de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte desen-
volveu trabalhos de patrolamento 

lias assentadas, como hortaliças, 
mandioca, frango, leite, queijo.
Já os últimos trabalhos bene%-
ciam tanto os assentados como a 
grande região produtora daquela 
redondeza que engloba muitas 
propriedades rurais do municí-
pio. São cerca de 40 quilômetros 
recuperados, iniciados desde a 
saída do município pela estrada 
de acesso ao município de Para-
natinga, dando a volta pelas pro-
priedades,  chegando de volta ao 
município pelo via de acesso à 
Canarana.

Trabalhos foram realizados no acesso ao município de 
Canarana, passando por Nova Aliança e Jacarézinho

com tapa buraco dos pontos críti-
cos da estrada.
Saindo de Gaúcha do Norte, as má-
quinas realizaram o trabalho até a 
ponte sobre o rio Culuene, passan-
do pela comunidade Nova Alian-
ça e pelo ponto conhecido como 
Jacarézinho, assim como trechos 
de mais três estradas vicinais, tota-
lizando cerca de 80 quilômetros de 
estradas patroladas.
Segundo o secretário, João Batis-
ta Lodi Rissini, o trabalho se fazia 
necessário. “Mensalmente temos 
realizado a manutenção das diver-
sas estradas municipais, esse aces-
so especí%co apresentava alguns 
pontos críticos e o patrolamento 
de todo acesso era uma necessida-
de, para melhor atender tanto as li-
nhas de transporte escolar, quanto 
a área do agronegócio e sociedade 
em geral”, a%rmou.

até a aldeia Utawana receberam 
a patrola, onde indígenas desfru-
tam do acesso até o município.
Anteriormente, durante o per-
curso, três pontes também foram 
construídas, o que deve evitar 
problemas futuros durante perío-
do de chuvas.

Cerca de vinte e nove quilômetros foram patrolados 

Durante os meses de setembro 
e outubro, a secretaria de Infra-
estrutura construiu um total de 
cinco pontes. 
Dentre as obras duas de 6 e uma 
de 10 metros localizadas no 
acesso ao Xingu, mais especi%ca-
mente aldeia Kuykuro e demais 

Cinco pontes são construídas 
nos acessos ao município

aldeias.
Uma ponte de 9 metros sobre o 
córrego Sucuri na localidade da 
Fazenda Hawaí, acesso a comuni-
dade Nova Aliança, e outra de 12 
metros sobre o córrego Anta tam-
bém foram construídas.

Ponte de 12 metros de extensão sobre o córrego Anta

Além dos diversos trabalhos já 
mencionados nesta página, du-
rante os meses de setembro e 
outubro, a secretaria de Infraes-
trutura atuou nos trabalhos de 
terraplanagem dos setores 6, 7 
e 8 e da Rua Goiás (vias que pas-
sam pelo processo de pavimen-
tação asfáçtica). E desenvolveu 
outras ações:
*Levantamento de estrada, pa-
trolamento e cascalhamento de 
14 quilômetros da linha Zemo-
lin;
*Patrolamento com tapa bura-
co de cerca de nove quilôme-
tros da via que liga as estradas 
de sentido a Canarana e Parana-
tinga;
*Aterramento da Rodinha 
d’Água;
*Confecção do muro de terra na 
frente do lixão, entre outros.
Confira todos os trabalhos e 
fotos na página oficial da pr-
feitura, www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Outros 
trabalhos

Estrada  de acesso à diversas propriedades produtoras do município
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Alunos do POPSEC realizam apre-
sentações culturais para os pais
Alunos das o#cinas de violão, teatro, %auta e coral se apresentaram

Crianças participantes das apresentações

Na noite de sexta-feira (24.10), o 
Programa de O#cinas Pedagógi-
cas Sódio Educativas e Culturais 
(POPSEC) através da secretaria de 
Assistência Social de Gaúcha do 
Norte promoveu um momento 
de interação entre pais e alunos 
do programa.
Em lembrança ao Dia da Criança 
comemorado no dia 12 de outu-
bro, as atividades do encontro fo-
ram iniciadas com o vídeo Deus e 
a Criança com a mensagem abor-
dando a fragilidade da criança e 
a importância do papel da mãe. 
Logo após os alunos das o#cinas 
de teatro, coral, %auta e violão re-
alizaram diversas apresentações 
culturais para seus pais.
Os pais que se #zeram presentes 
também participaram de uma di-
nâmica realizada com o objetivo 
de mostrar que sempre é preci-
so da ajuda um do outro, assim 
como é essencial a participação 

Vovôs e vovós comemoram o Dia do Idoso
Em comemoração ao Dia do Idoso 
vivenciado no dia 1° de outubro, 
no sábado (19.10) a secretaria 
municipal de Assistência Social de 
Gaúcha do Norte promoveu um 
dia dedicado especialmente as 
pessoas da Melhor Idade do mu-
nicípio.
Mais de 150 vovôs e vovós partici-
param da comemoração que con-
tou com palestra, almoço e dança, 
e esteve regado por muita alegria, 
diversão, risos, conversas e descon-
tração.
A palestra ministrada pela enfer-
meira Marcia Grillo Zafalon do 
SENAC (Serviço nacional de Apren-
dizagem Comercial) de Primavera 
do Leste, teve como tema ‘Melhor 
idade: Somente para quem tem 
vontade’ e abordou questões per-
tinentes a vontade de viver dessas 
pessoas.  “Buscamos enfatizar a 
importância desse público viver 
mais o presente, saber identi#car a 
cada um assim como a si mesmo, 
conseguir encarar os desa#os que 
a idade vai colocando, porque com 
o tempo, o físico e o psicológico 
vão #cando debilitados, e muitas 
vezes essas pessoas não conse-
guem levar isso com naturalidade. 
É necessário fazer com que eles se 
alegrem mais, se cuidem mais por-
que a idade também faz com que 

eles não aceitam determinadas pa-
tologias que a idade coloca”, disse.
“Nosso recado é para que eles se 
aceitem mais, não se entreguem 
a velhice, vivam a melhor idade 
como se fosse a infância e não #-
quem deprimidos, evitando assim 
o desenvolvimento de diversas do-
enças”, #nalizou a enfermeira.
Após assistir a palestra, todos apro-
veitaram um delicioso almoço 
com direito a sobremesa e logo 
após animada tarde dançante com 
o trio Edson, Neri Gaiteiro e Rafael 
do município de Primavera do Les-
te.
O evento foi destinado a todos os 
vovôs e vovós do município. “A rea-

lização do evento é uma forma que 
a secretaria tem para homenagear, 
parabenizar e valorizar todos os 
vovôs e vovós do município, sendo 
uma maneira de reconhecer tudo 
o que eles já #zeram pelo municí-
pio, os ensinamentos que eles tra-
zem não só para nossa secretaria 
onde trabalhamos com eles, mas 
todos com quem tem convívio. 
Nosso carinho e dedicação para 
esse evento são muito grandes 
por se tratar de pessoas da Melhor 
Idade, e nosso desejo é que hoje 
eles possam aproveitar essa fase 
com toda a experiência que têm”, 
relatou a assistente social, Joceli 
Friedrich.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

dos pais no desenvolvimento 
das habilidades dos alunos do 
Programa. “Através da dinâmica, 
deixamos a re%exão de que há a 
necessidade da participação dos 
pais para que as crianças cresçam 
felizes e responsáveis, pois o re-
sultado maior sempre vai depen-
der dos pais”, disse a assistente 

social da secretaria de Assistência 
Social, Joceli Friedrich.
“É muito grati#cante e me deixa 
orgulhosa ver o desempenho do 
meu #lho na apresentação, e per-
ceber a evolução dele nas aulas”, 
disse Daiani Bens de Souza mãe 
de aluno que participa da o#cina 
de teatro.

Conselho Tutelar promove 
palestra para alunos

ASSESSORIA

Na quinta-feira (23.10), alunos 
da escola estadual Gervásio dos 
Santos Costa dos períodos ma-
tutino e vespertino, participa-
ram de palestras promovidas 
pelo Conselho Tutelar de Gaú-
cha do Norte.
Com temas diferenciados abor-
dados junto as crianças e ado-
lescentes, primeiramente alunos 
de 4° a 6° ano do Ensino Funda-
mental assistiram a palestra com 
o tema Afeto. Pontos como a ca-
rência afetiva e suas consequên-
cias, foram abordados junto ao 
público.
“Devido a carência afetiva estar 
cada vez mais explícita em nossa 
sociedade e dentro de nossas fa-
mílias, buscamos com esse traba-
lho, frisar bastante a importância 
e benefícios do afeto junto a fa-
mília, aos coleguinhas e amigos”, 
apontou a equipe do Conselho. 
Segundo a aluna do 6° ano, Talia 

Afeto e Juventude é 
tema de palestra em 
Gaúcha do Norte

Na tarde de quarta-feira (22.10), 
o Conselho Tutelar de Gaúcha do 
Norte realizou uma palestra com 
o tema Afeto e Juventude junto 
aos bene#ciários do programa 
Bolsa Família.
Com o objetivo de promover a 
conscientização dos pais, no en-
contro sediado no Centro dos Ido-
sos, os conselheiros abordaram 
questões como carência afetiva, 
drogas, abuso e exploração se-
xual através de vídeos e explana-
ção textual. “Esse trabalho é uma 
forma que temos para provocar 
a conscientização e alertar esses 
pais para que possam proporcio-
nar momentos de afetividade e 
se tornem presentes na vida de 
seus #lhos”, apontou a conselheira 
Francisca P. da Silva.
Para os conselheiros Lucilene 
Gonçalves e João Cervante, a falta 
de afeto na sociedade é visível, e 

dentro da família é cada vez mais 
frequente. “Muitos pais investem 
em objetos materiais para seus 
#lhos e acabam deixando o afe-
to de lado. E em muitos casos, as 
consequências dessa carência 
afetiva junto a nossas crianças e 
adolescentes tem motivado a in-
serção no caminho das drogas, da 
prostituição, entre outros”.
Segundo os conselheiros, o obje-
tivo foi alcançado, “acreditamos 
que alguns pais vão re%etir sobre 
isso que foi falado aqui hoje, e vão 
levar para casa um pouco mais de 
conhecimento sobre a carência e 
as consequências disso junto as 
crianças e adolescentes”, #naliza-
ram.
O tema vem sendo trabalhado 
desde o mês de julho e já alcan-
çou alunos das escolas municipais 
e estaduais urbanas e rurais do 
município.Vovôs e vovós durante palestra

CONSELHO TUTELAR

Sabrina Weiss, a palestra foi inte-
ressante pois mostrou a impor-
tância do respeito e do afeto na 
convivência familiar e escolar.
Posteriormente, alunos de 7° ano 
do Ensino Fundamental a 3° ano 
do Ensino Médio, assistiram a 
palestra que abordou questio-
namentos sobre drogas, abuso e 
exploração sexual.
Durante a palestra, foi repassado 
o conceito de abuso e de explo-
ração sexual e suas principais 
diferenças, além de orientações 
de como realizar a denúncia jun-
to ao Conselho Tutelar.
“Todos os pontos abordados são 
questões que estão presentes 
no dia a dia da sociedade, e nós 
enquanto conselheiros, busca-
mos conscientizar os alunos so-
bre os perigos, consequências e 
necessidade de denunciar atos 
como abuso sexual. Também 
trabalhamos questões como o 
combate a violência nas escolas”, 
apontaram os conselheiros.

Encontro foi destinado aos bene#ciários do 
programa Bolsa Família

Carência afetiva, abuso e exploração sexual 
foram temas abordados no encontro
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Apresentação de peças teatrais 
infantil, palhaçadas, pintura fa-
cial, algodão doce, parque de 
brinquedos foram alguns dos 
momentos que tiraram risos 
e gargalhadas das crianças do 
município de Gaúcha do Norte 
na tarde de sábado (04.10).
O evento realizado pela secre-
taria municipal de Assistência 
Social em comemoração ao 
Dia da Criança foi realizado no 
salão paroquial da Igreja Cató-
lica e surpreendeu no quesito 
de participação. Durante toda a 
programação aproximadamen-
te 300 crianças participaram 
da comemoração que também 
proporcionou a interação de 
muitos pais que marcaram pre-
sença.
A grande aposta para o dia foi a 
apresentação de dois espetácu-
los do Teatro Faces de Primave-
ra do Leste, que com toda sua 
encenação das peças O LOBO 
QUE ERA BOBO E PEDRO MA-
LASARTES E O COURO MISTE-
RIOSO, além de espetáculo em 
espaço aberto, proporcionou 

momentos de alegria a todos 
que estavam presentes.
“Nosso objetivo foi promover 
um momento especial para as 
crianças do município. O dife-
rencial para este ano foi con-
vidar os pais para virem junto, 
promovendo assim momentos 
para que juntos pudessem cur-
tir o Dia da Criança”, disse a as-
sistente social, Joceli Friedrich.
Questionada sobre a avaliação 

do evento, a assistente afirmou, 
“a secretaria avalia de uma for-
ma muito positiva este evento, 
muitas crianças de várias ida-
des estiveram presentes, assim 
como muitos pais atenderam 
nosso pedido e participaram 
das atividades junto com seus 
filhos. Trabalhamos com várias 
ações para que todas as faixas 
etárias pudessem aproveitar o 
momento”, finalizou.

Crianças participam de evento 
em comemoração ao seu dia
Momento contou com espetáculo do Teatro Faces de Pva

Público infantil lotou o salão paroquial

Bazar do POPSEC é 
realizado em Gaúcha 
do Norte
De 13 a 17 de outubro, o Progra-
ma de O+cinas Pedagógicas Sódio 
Educativas e Culturais (POPSEC) de 
Gaúcha do Norte deu início ao ba-
zar, com venda dos belíssimos tra-
balhos confeccionados pelos alu-
nos e expostos para a sociedade.
Mais de 110 trabalhos expostos 
foram produzidos nas o+cinas de 
pintura em tecido, vagonite em 
+ta, biscuit, almofada e bolsa de 
Oxford.
Os bazares do programa são re-
alizados no +nal de cada semes-
tre, porém devido a quantidade 

de trabalhos produzidos, tiveram 
edição antecipada. Programa 
deve realizar o último do ano no 
+nal das aulas.
Para a coordenadora do progra-
ma, Ketlin Tailini Oliveira, a realiza-
ção do bazar é a oportunidade de 
mostrar aos pais e sociedade em 
geral o que os alunos aprendem 
nas o+cinas. Toda a renda arreca-
dada com a venda dos trabalhos 
é revertido para o caixa do pro-
grama, auxiliando na compra de 
itens para o desenvolvimento das 
o+cinas.

OFICINASCOMEMORAÇÃO

Apresentação de peças teatrais 
infantil, palhaçadas, pintura 
facial, algoO Programa de Ofi-
cinas Pedagógicas Sódio Edu-
cativas e Culturais (POPSEC) de 
Gaúcha do Norte promoveu na 
quinta-feira (11/09) uma diver-
tida gincana com os alunos in-
clusos nas oficinas matutinas e 
vespertinas.
O evento foi promovido com 
o objetivo de proporcionar a 
interação e reuniu cerca de 85 
crianças, estas foram divididas 
em grupos e realizaram diver-
sas brincadeiras competitivas 
com direito a brindes para as 
equipes campeãs. O momento 
contou com a presença de seis 
funcionários tanto do POPSEC 
quanto do CRAS (Centro de Re-
ferência de Assistência Social).
“Os profissionais do POPSEC e 
do CRAS organizaram esse dia 

especialmente para que os alu-
nos pudessem interagir entre si, 
fortalecendo assim a convivên-
cia e os laços de amizade entre 
eles”, disse a coordenadora do 
POPSEC, Ketlin Tailini Oliveira.

“Bolamos para o dia, brincadei-
ras engraçadas, criativas e que 
incentivasse a agilidade dos 
participantes, e o objetivo foi 
alcançado”, finalizou a coorde-
nadora.

POPSEC realiza gincana para 
crianças de Gaúcha do Norte
Cerca de 85 alunos inclusos nas o+cinas pedagógicas 

Gincana da roupa realizada com os alunos

Bene+ciários do Bolsa 
Família comemoram 
o Dia da Criança

O CRAS – Casa das Famílias de 
Gaúcha do Norte através do pro-
grama Bolsa Família e do Servi-
ço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família (Paif ), promo-
veram, na tarde de quarta-feira 
(08), um momento especial em 
comemoração ao Dia da Crian-
ça. 
O momento contou com apre-
sentação de vídeos, atividades 
desenvolvidas inicialmente com 
as crianças presentes, e em se-
guida com as mães das famílias 
bene+ciadas pelo Bolsa Família 
no município.
O assistente social, Luiz Carlos 
Santos Lopes apontou sobre a 
necessidade de dar a atenção 

necessária às crianças, perceber 
a diferença em que cada uma 
se manifesta e a importância de 
cada um resgatar a criança que 
existe dentro de si.
A gestora e responsável pelo 
programa, Érica Rigoni, comen-
tou sobre a ação. “A cada 15 dias, 
o Bolsa Família realiza encontros 
normativos, onde abordamos o 
que compete aos bene+ciados. 
Esse em especial, procuramos 
promover um momento espe-
cial em comemoração ao dia da 
criança, propiciando a interação 
entre o grupo”, disse.
Ao +nal do encontro, foi servi-
do lanche e distribuído doces e 
chocolate às crianças.

DIA DA CRIANÇA

Mães e +lhos estiveram presentes
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No início do mês de outubro, a 
secretaria municipal de Educa-
ção de Gaúcha do Norte realizou 
a premiação dos vencedores do 
projeto de arborização iniciado 
no mês de abril.
Os três alunos que melhor cui-
daram de suas árvores foram 
premiados. A aluna vencedora 
foi Maria Isabel do 4° Ano vesper-
tino que recebeu uma bicicleta 
como prêmio. O segundo lugar 
'cou com a aluna Marcela Eduar-
da e o terceiro com Eliane, ambas 
receberam uma mochila escolar 
cheia de materiais escolares.
Para chegar aos vencedores, a co-
missão técnica avaliou quesitos 
como: árvore mais verde; cultivo 
da planta (proteção); adubação; 
copa e desenvolvimento.
O desa'o lançado aso alunos 
era plantar uma árvore no espa-
ço que compreende a calçada 

Educação entrega premiação 
para vencedores de projeto

ARBORIZAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Projeto foi desenvolvido com crianças de 2° a 4° ano 
do da escola municipal Bem Me Quer

da sua casa ou de 
um vizinho e cui-
dar devidamente 
para que ela cres-
cesse saudável. 
Para isso, todos os 
participantes fo-
ram orientados de 
como cuidar das 
plantas.
Cerca de 60 crian-
ças de 2° a 4° ano 
participaram do 
projeto.

Na foto ao lado, 
integrantes da co-
missão avaliadora, 
secretário de edu-
cação e bióloga, e 
abaixo aluna Maria 
Isabel vencedora 
do projeto.

No início do mês de outubro, 
representantes do Poder Legis-
lativo de Gaúcha do Norte reti-
raram da concessionária, o veí-
culo adquirido para a Câmara de 
Vereadores do município.

Segundo o presidente da Câma-
ra, Fábio da Silva Souza, o veí-
culo Duster foi adquirido com 
recurso próprio e vem para su-
prir as di'culdades de desloca-
mento de vereadores em busca 

Veículo é adquirido pela 
Câmara de Vereadores

ASSESSORIA

No dia 16 de outubro, a secretaria 
de Assistência Social de Gaúcha 
do Norte através do CRAS Casa 
das Famílias, realizou a abertura 
e início dos cursos de Montador 
e Reparador de Computadores 
e Pedreiro de Alvenaria, ambos 
do SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial).
Os cursos são realizados em perí-
odo noturno na escola municipal 
Bem Me Quer através do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) e 
possuem, respectivamente, car-

ga horária de 160h e 200h, onde 
o aluno recebe o valor de R$ 2,00 
por hora/aula.
O primeiro módulo aplicado aos 
cursos é o de Identidade Pro's-
sional que engloba a área de Ges-
tão, e possui como instrutoras 
Elissandra R. de Oliveira de Bar-
ra do Garças e Lenice de Araújo. 
Durante o desenvolvimento se-
rão aplicados conteúdos teórico 
e prático, devendo capacitar os 
alunos para o mercado de traba-
lho.
Ambos os cursos devem ser en-
cerrados durante o mês de no-
vembro.

Cursos do SENAI são 
iniciados em Gaúcha 
do Norte
Montador e Reparador de Compu-
tador e Pedreiro de Alvenaria são 
realizados através do Pronatec

Desde o mês de setembro, o 
CRAS de Gaúcha do Norte atra-
vés do Programa Federal Bolsa 
Família está realizando a atuali-
zação de todos os cadastrados 
antigos no sistema. Ao todo, são 
66 cadastrados não encontrados 
que precisam procurar o CRAS 

portando todos os documentos 
dos componentes da família e 
declaração de escolaridade dos 
que estiverem estudando para a 
atualização de seus dados.
O CRAS 'ca localizado na Rua Pa-
raná, n° 694, telefone (66) 3582-
1551.

CRAS realiza atualização 
de cadastrados do Bolsa 
Família
São 66 famílias cadastradas que 
precisam atualizar os dados

COMUNICADO
Devido o motivo do ITR (Imposto 
Territorial Rural) ter sofrido mudan-
ças na 'scalização, os proprietários 
rurais que estiverem com dúvidas 
pertinentes ao assunto, podem 
procurar o departamento de Tribu-
tação localizado na Avenida Brasil, 
Centro, ao lado do prédio da Pre-
feitura. 

OPORTUNIDADE

de recursos para a melhoria do 
município.
Um regimento de uso foi ela-
borado para que todos possam 
utilizar o veículo dentro das nor-
mas estabelecidas.

LEGISLATIVO
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CELY TREVISAN
ASSESSORIA

No dia 17 de novembro, o muni-
cípio de Gaúcha do Norte come-
mora 19 anos de emancipação 
político administrativa e realiza 
grandiosa festa para a popula-
ção.
Com comemoração no sábado 
dia 15 de novembro, festividades 
iniciam com Missa Sertaneja ás 
18 horas na Igreja Matriz, e logo 
após jantar com o tradicional boi 
no rolete seguido de baile com a 
dupla Henrick e Rafael, organiza-
ção Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte.
“Todos os anos buscamos come-
morar o aniversário do municí-
pio promovendo um momento 
de lazer e confraternização aos 
munícipes que são os grandes 
responsáveis pelo contínuo de-
senvolvimento da cidade. Em 
2013 foram 10 bois no rolete, 
para 2014 aumentamos para 12, 
devido o aumento da população 
que vem ocorrendo a cada ano”, 
apontou o prefeito Nilson F. Alés-
sio.
As festividades em prol dos 19 
anos da cidade, continuam no 
domingo (16) com corrida de 
motocross e disputa de cinco ca-
tegorias na 7ª etapa do Campe-
onato Regional Sul/MT, a partir 
do meio dia. Com organização 
da equipe do campeonato jun-
tamente com a Adrenalina Moto 
Clube, a etapa vai premiar os cin-
co primeiros colocados das cate-
gorias, Junior Master, Força Livre 
Nacional, MX3, MX2 e MX1.

RECONHECIMENTO

Com o título Gaúcha do Norte - 
Tempos de Prosperidade, no mês 
de outubro, Gaúcha do Norte foi 
destaque na edição mensal da 
revista nacional Agro DBO. Pon-
tos como idade de emancipação 
político administrativa, locali-
zação, população e economias 
presentes na cidade foram abor-
dados.
A evolução da área agrícola in-
* uenciada pela cultura da soja 
foi apontada, assim como as 
culturas do milho, seringueira, 
pecuária e piscicultura também 
foram mencionadas no decorrer 
da matéria.
Veja mais sobre a publicação no 
site o+ cial da prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Missa Sertaneja, jantar com boi no rolete, baile com Henrick e Rafael e motocross estão na programação

Gaúcha do Norte completa 19 anos
COMEMORAÇÃO


