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Executivo de Frente

ASSISTÊNCIA

Gaúcha recebe II 
Conferência dos 
Direitos da Criança 
e do Adolescente
Pré-conferência foi realizada 
com alunos do Ensino Médio da 
escola estadual Gervásio dos 
Santos Costa. Pág 11

SAÚDE

Município recebe 
V Conferência da 
Saúde 
Propostas apresentadas foram 
aprovadas e delegados foram 
eleitos no evento, confira na 
página 06. 

1ª edição dos Jogos do Xingu é 
realizada em Gaúcha do Norte
Jogos foram realizados de 15 a 19 de julho na aldeia Kuikuro locali-
zada em Gaúcha do Norte. Pág 08

Secretaria de Infraestrutura realiza 
trabalhos na Serra do Kuluene
Corte da serra, aterramento da parte mais baixa e patrolamento com 
cascalhamento de alguns pontos oferecem mais segurança aos que 
transitam pelo local. Pág 09
 ESPORTE 

Administração busca alternativas 
para melhorar transporte escolar

EDUCAÇÃO

Projeto de lei do Executivo busca a contratação de operação de 
crédito para aquisição de novos veículos. Pág 07

Con3 ra: Obras municipais devem 
oferecer segurança a seus usuários
Reforma e ampliação do PSF 
da comunidade Nova Aliança, 
construção de calçadas em lo-
tes públicos, construção de sa-
las anexas à creche municipal 
e implantação de galeria de 
água, meio-fio e sinalização da 
Avemida Treze de Julho são al-
gumas das obras do município.
Veja mais na página 04 deste 
informativo.

Gaúcha do Norte recebe 14° 
Campeonato de Futebol de Campo

ESPORTE

Confira a classificação dos artilheiros até a quinta rodada da com-
petição realizada nos dias 25 e 26 de julho. Pág 08

Equipamento custou R$ 340 mil reais e vem para dar agilida-
de em trabalhos de pequenas dimensões. Pág. 09

Prefeitura de Gaúcha do Norte 
compra Pá Carregadeira com 

recurso do FETHAB

AQUISIÇÃO
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A comitiva formada pelo embai-
xador da China no Brasil, Li Jin-
zhang, e empresários chineses 
percorreu mais de 600 km na 
terça-feira (09.06) e visitou seis 
municípios mato-grossenses du-
rante a viagem que tem como 
objetivo conhecer as potenciali-
dades e a infraestrutura do Esta-
do de Mato Grosso. 
Os chineses têm interesse em 
investir no Brasil e construir uma 
ferrovia que deve ligar Mato 
Grosso a Rondônia, Acre e Peru, 
chegando ao Oceano Pací%co, 
facilitando o escoamento da 
produção local. Neste trecho da 
viagem, os chineses passaram 
por Comodoro, Campos de Júlio, 
Sapezal, Campo Novo do Parecis, 
Nova Mutum e Lucas do Rio Ver-
de.
Durante o encontro realizado 
em Lucas do Rio Verde, os prefei-
tos de Gaúcha do Norte, Nilson 
F. Aléssio e de Água Boa, Mauro 
Rosa estiveram presentes e parti-
ciparam da discussão sobre a im-
plantação da ferrovia com mais 
de 3.300 quilômetros de exten-
são, sendo mais de 2 mil em solo 
brasileiro.

O embaixador Li Jinzhang disse 
que a região de Mato Grosso é 
vista como a mais importante do 
Brasil quando se refere à agrope-
cuária em consequência de seu 
rápido crescimento. Ele ressaltou 
que entende que a infraestrutura 
se apresenta como um gargalo 
para o seu desenvolvimento e 
que sabe do interesse do Gover-
no de Mato Grosso em melhorar 
a infraestrutura logística.
“Ao longo dos últimos anos a 
China vem acumulando grandes 
experiências na construção de 
infraestrutura, inclusive ferrovia. 
Nós gostaríamos de comparti-
lhar essas experiências com o 
Brasil, como uma forma de baixar 
o custo do transporte criando, 
assim, condições favoráveis para 
o desenvolvimento crescente e 
sustentável”, disse o embaixador.
O vice-governador Carlos Fáva-
ro, que liderou a comitiva em 
expedição por Mato Grosso nes-
ta terça-feira, observou que o 
protocolo de intenções assinado 
pelo governador de Mato Gros-
so, Pedro Taques, e dos estados 
do Acre e Rondônia possibilitará 
uma cooperação entre os esta-

Comitiva chinesa visita seis municípios de Mato Grosso
ADMINISTRAÇÃO

dos para viabilizar a construção 
do modal. Lembrou também que 
o estudo de viabilidade econômi-
ca da ferrovia transoceânica deve 
%car pronto em maio de 2016.
“Nós sabemos da viabilidade e 
potencialidades de Mato Grosso. 
Os chineses têm estudos preli-
minares e por isso vieram fazer 
essa visita pessoalmente, mas 
já sabiam da viabilidade prévia. 
Certamente o Brasil terá que fa-
zer concessões dessas rodovias e 
Mato Grosso fará sua parte para 
que isso seja um indutor de de-
senvolvimento”, argumentou o 
vice-governador. 
Fávaro disse ainda que é impor-
tante também pensar nessa visi-
ta da comitiva chinesa não ape-
nas em investimentos ligados à 
construção da ferrovia transoce-
ânica, mas em desenvolvimento 
para todas as outras áreas. 
Na comitiva, além de autoridades 
da Embaixada da China, estão 
representantes de empresa de 
construção pesada e bancos de 
investimentos chineses.

Expedição
A expedição começou na segun-

Prefeito Nilson F. Aléssio, à direita, juntamente com demais pre-
feitos de MT e representantes chineses

Prefeitura de Gaúcha do Norte assina termo de compromisso 
para emissão de Carteira de Trabalho digital

ASSESSORIA

O Superintendente Regional 
do Trabalho e Emprego de 
Mato Grosso (SRTE/MT) Eduar-
do Driemeyer juntamente com 
o prefeito da cidade de Gaúcha 
do Norte MT Nilson Francisco 
Aléssio, assinaram nesta quin-
ta feira 25 de junho, o termo 
de compromisso que autoriza 
o município a realizar os proce-
dimentos de emissão das car-
teiras de trabalho digitais.
Segundo Driemeyer, essa tec-
nologia precisa estar aliada a 
vida do trabalhador: “Comodi-
dade, agilidade e operaciona-
lização, são atributos da nova 
carteira que sem dúvida irão 
facilitar a vida dos nossos tra-
balhadores. A medida vai agi-
lizar, inclusive a contabilização 

Eduardo Drimeyer e prefeito de Gaúcha do Norte, Nilson F. Aléssio

Sistema reduzirá consideravelmente o número de fraudes acerca dos benefícios pagos pela Previdência 

Prefeito de Gaúcha do Norte participou do encontro na cidade de Lucas do Rio Verde

da-feira (08.06), quando Pedro 
Taques, o vice-governador de 
Rondônia, Daniel Pereira, a vice-
-governadora do Acre, Nazaré 
Araújo, assinaram, em Ji-Paraná 
(RO), um protocolo prevendo 
que os três estados vão buscar 
condições de cooperação entre 
si, reunindo informações técni-
cas e esforços políticos em prol 
da efetivação da parceria Sino-

-Brasileira para a construção da 
ferrovia. 
Na terça-feira o grupo chegou 
a Mato Grosso via a cidade de 
Comodoro e percorreu mais de 
600 km até Lucas do Rio Verde. 
Durante o dia, os presidentes 
da Aprosoja, Acrismat, Acrimat, 
Aprosmat e Ampa puderam con-
versar com os chineses sobre a 
produção mato-grossense.

de empregados e desempre-
gados, reduzir o número de 
fraudes nos benefícios pagos 
pelo Governo Federal, os pa-

gamentos de abonos salariais, 
contagem de tempo de servi-
ço, tudo de forma on line, com 
maior eficácia e sem dispêndio 

de tempo”, enfatiza.
Eduardo destaca ainda, outro 
ponto positivo no que diz res-
peito à Carteira de Trabalho Di-
gital, refere-se ao fato de que 
“o cidadão terá todos os seus 
dados profissionais registrados 
em um banco de dados, que 
guarda todas as informações 
acerca dos contratos de traba-
lho”, reforça.
Para o responsável pela uni-
dade de cadastro de Gaúcha 
do Norte, Rafael Ferri, entre as 
vantagens aos cidadãos, está a 
concentração das informações 
de diversos bancos de dados 
do governo federal, fato que 
reduzirá consideravelmente o 
número de fraudes acerca dos 
benefícios pagos pela Previ-
dência Social, promovendo 
assim maior segurança ao tra-
balhador.

Por meio do documento será 
possível realizar, de forma on-
line, consultas a respeito da 
vida profissional do trabalha-
dor, como saldo do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço 
– FGTS, a contagem de tempo 
de serviço, pagamento de abo-
no salarial. Além disso, todo 
trabalhador terá seus dados 
profissionais registrados em 
um banco de dados do gover-
no, onde estarão disponíveis as 
informações acerca dos contra-
tos de trabalho, feito que per-
mitirá maior rapidez e eficácia 
no pagamento de benefícios 
previdenciários e trabalhistas.
O termo firmado é o primeiro 
passo para a implantação do 
novo sistema, porém outras 
etapas ainda precisam ser rea-
lizadas, entre elas está o treina-
mento de pessoal.



Pág.   03

LIMPEZA

ASSESSORIA

Promovendo a organização 
da cidade, a prefeitura muni-
cipal de Gaúcha do Norte tem 
promovido a limpeza das ruas 
da cidade e aterramento dos 
canteiros da Avenida Treze de 
Julho.
Trabalhos como a retirada da 
areia acumulada nas vias e pin-
tura dos meios-fios têm sido 
realizados pela equipe da se-
cretaria municipal de Infraes-
trutura. Ações serão promovi-
das em todas as ruas da cidade.
Quanto ao aterramento dos 
canteiros da Avenida Treze de 
Julho, o trabalho foi realizado 
na terça-feira (21), nas quatro 
quadras localizadas da Avenida 
Brasil até a Rua São Paulo, onde 
recentemente foram finaliza-
das as obras de implantação 

de sistema de galeria d´água e 
confecção de meios-fios.

Lixo na cidade

Prefeitura promove limpeza das ruas, pintura de meios-
-'os e aterramento de canteiros de avenida

Além do trabalho realizado, a 
preocupação da administração 
se volta à grande quantidade 
de lixo diariamente jogado nas 

ruas e em terrenos vazios.
Regularmente, a prefeitura 
promove os mutirões de lim-
peza, porém há a necessidade 

da conscientização dos muníci-
pes. Se cada um fizer a sua par-
te, teremos sempre uma cidade 
limpa e organizada.

Aterramento dos canteiros da Av. Treze de Julho 

Após reforma, delegacia da PC de Gaúcha do Norte é inaugurada

Na manhã de sexta-feira (03.07), a 
delegacia da Polícia Judiciária Civil 
de Gaúcha do Norte foi o'cialmen-
te inaugurada após passar por re-
forma em sua estrutura física.
O momento contou com a pre-
sença da Promotora de Justiça do 
município de Paranatinga, Dra. 

CIDADE

Obra foi realiza através de parceria 'rmada entre Ministério Público, Prefeitura Municipal e Polícia Civil

Solange Linhares Barbosa, do dele-
gado Bruno de Morais Carvalho, do 
Major Gibson do 14° BPM, do pre-
sidente do Conselho de Segurança 
Pública de Paranatinga, Wellington 
Miranda Passos. Já representando 
Gaúcha do Norte, estavam presen-
tes o prefeito municipal, Nilson F. 

Aléssio, vereadores e secretários 
municipais.
A reforma foi realizada através de 
Termo de Ajustamento de Condu-
ta (TAC) do Ministério Público em 
parceria com a Prefeitura Munici-
pal, Polícia Civil e proprietário de 
imóvel. Entre os trabalhos desen-

volvidos durante a obra, estiveram 
a troca de janelas, porta de entrada, 
pintura, troca de móveis e coloca-
ção de cerâmica.
A iniciativa de 'rmar parceria para 
a realização da obra foi elogiada. “A 
parceria para esse trabalho é uma 
prova de que quando trabalhamos 
em parceria as coisas acontecem 
efetivamente. Conseguimos criar 
um ambiente muito mais agradável 
até mesmo para o próprio policial 
trabalhar e para a população que é 
o nosso cliente. A ideia é proporcio-
nar mais conforto para quem pre-
cisa de atendimento na delegacia”, 
a'rmou a promotora.
“O ministério Público através da 
minha pessoa vem fortalecendo 
o vínculo entre as polícias militar e 
civil, o poder executivo e o próprio 
Ministério Público e isso é essen-
cial para que a gente passe uma 
segurança para a população, a po-
pulação precisa entender que nós 
trabalhamos em conjunto e isso 
tem gerado efeitos muito positivos”, 
complementou.
Durante sua fala, o prefeito falou 
sobre sua satisfação em ver a obra 

concluída. “O trabalho realizado 
na delegacia não deixa de ser uma 
conquista para o município, e vem 
para bene'ciar a população. A ad-
ministração é adepta a parcerias, 
pois é através da união e do empe-
nho de todos que há um bom resul-
tado e 'ca feliz em ver instituições, 
como o Ministério Público, preocu-
padas com o bem estar de nossa 
população”, disse.
A promotora de justiça lançou a 
ideia da reativação do Conselho 
de Segurança e falou de seu pedi-
do feito anteriormente ao gestor 
municipal, a doação de um terre-
no para a construção de uma nova 
sede da Polícia Civil no município. 
Justi'cando a necessidade perante 
a vinda de policiais civis, militares 
e delegado para o município em 
pouco tempo, ocasionando um 
maior número de prisões.
Demais representantes discursa-
ram e falaram da importância para 
o município. Ao 'nal de sua fala, 
Dra. Solange agradeceu o apoio do 
município e se colocou a disposição 
para que parcerias assim aconte-
çam mais vezes.

Limpeza de ruas e pintura de meios-'os serão promovidos em 
toda cidade
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OBRAS

ASSESSORIA

A administração de Gaúcha do 
Norte tem dado continuidade 
nas obras municipais.
A primeira obra citada nesta 
página é a reforma e ampliação 
do PSF da comunidade Nova 
Aliança.
A estrutura interna da unidade 
foi repaginada, um banheiro e 
mais salas foram implantadas, 
e uma garagem está em fase 
final de construção. Na reforma 
estiveram inclusos trabalhos 
de troca do forro e de todas as 
aberturas, construção de cal-
çadas, toda a parte de instala-
ção elétrica foi revisada, assim 
como pintura geral.
A segunda obra citada e tra-
balho de grande importância 
para a organização do municí-
pio, é a construção das calça-
das em todos os lotes públicos.
São cerca de 3 mil metros qua-
drados a receberem as estrutu-
ras até final de 2015, com uma 
equipe destinada apenas para 
este trabalho. 
Outra obra que a população já 
esperava há um bom tempo, é 
a finalização da Avenida Treze 
de Julho. Pontos pertinentes 
a galeria para escoamento da 
água, confecção de meios-fios 
e sinalização da via foram de-
senvolvidos pela empresa res-
ponsável pela obra. Trabalhos 
foram realizados nas quatro 
quadras localizadas entre a 
Avenida Brasil e a Rua São Pau-
lo.
Na educação infantil, a obra 
em desenvolvimento é o anexo 
da creche municipal. Estrutura 

Gaúcha do Norte: Con'ra as obras no município 
PSF Nova Aliança, calçadas em lotes públicos e Av. Treze de Julho são algumas das obras

Estrutura do PSF de Nova Aliança foi totalmente repaginada, trabalho vem para promover mais conforto e segurança no atendimen-
to a seus usuários. Con'ra mais sobre essa obra no site, www.gauchadonorte.mt.gov.br.

Confecção de calçadas foi iniciada na quadra 23, onde está localizada a creche municipal, o centro da Melhor Idade e a PM

já recebe o trabalho de confec-
ção de piso, faltando apenas as 
aberturas. Vai atender crianças 
de cinco anos de idade que 
continuam no prédio antigo 
destinado a creche.
Veja mais sobre as obras no 
município no site, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Avenida Treze de Julho recebeu trabalhhos de sinalização
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AMEX-MT 129

ASSESSORIA

Com associação para manuten-
ção de estradas formada du-
rante o mês de maio no municí-
pio de Gaúcha do Norte, no dia 
16 de junho foi o momento de 
ver concretizado o compromis-
so firmado anteriormente pelo 
governo do estado, em ceder 
uma patrulha mecanizada para 
a associação.
Uma caravana com integrantes 
da Associação de Manutenção 
e Extensão da Rodovia MT-129  
- AMEX-MT 129, representantes 
da sociedade e o prefeito Nilson 
F. Aléssio, estiveram na serra do 
Carajás e receberam um total 
de oito máquinas usadas, sendo 
quatro caminhões caçamba, um 
caminhão prancha, uma moto-
niveladora, uma melosa e uma 
PC, outra motoniveladora e ou-
tro caminhão foram recebidos 
posteriormente.
Os desafios iniciais foram cum-
pridos pela associação, e o 
maior entrave para o início dos 

trabalhos foi a revisão geral 
como pneus, motor e outros 
tantos itens da frota. “A atual 
situação dessas máquinas era 
assustadora, sabíamos que a 
frota era usada, mas não imagi-
návamos que estivesse judiada 
assim”, apontou o presidente da 
associação ao receber o maqui-
nário, Luiz Vitório da Silva.
Em seu relatório de entrega de 
máquinas, o até então respon-
sável pela administração dessa 
frota, Fortunato Reis Alves, en-
carregado da Trimec Constru-
ções e Terraplenagem, fez uma 
observação de que o maquiná-
rio necessitava de uma revisão 
geral. “No relatório, foi especifi-
cado quais eram os defeitos de 
cada máquina, e de que todas 
precisavam de uma revisão ge-
ral, pois estavam trabalhando 
há mais de ano sem manuten-
ção”, disse.
Após o recebimento dessas má-
quinas, a associação procedeu 
com orçamento para a devida 
manutenção junto ao Estado, 

Associação de Gaúcha do Norte recebe frota de 
máquinas e inicia trabalhos nas estradas
Serra do Rapadura foi o primeiro ponto crítico a receber as máquinas da Associação

dando condições para que es-
sas máquinas pudessem traba-
lhar. Assim, com pouco mais de 
30 dias da patrulha recebida e 

parte do maquiná-
rio já revisado, no 
dia 22 de julho, a 
associação iniciou 
os trabalhos na 
estrada sentido ao 
município de Ca-
narana, no ponto 
conhecido como 
Serra do Rapadura, 
localizado há cerca 
de 70 km de Gaú-
cha. Obra está sen-
do realizada em 
cerca de 300 me-
tros e deve estar fi-
nalizada dentro de 
alguns dias, serra 
deve diminuir em 
cerca de 3 metros, 
“esse ponto sem-
pre gerou proble-
mas principalmen-
te aos caminhões 
que passam pelo 
local, muitos pa-
tinam e acabam 
estragando pneus. 

Estamos cortando esta serra, e 
tivemos que trabalhar um sis-
tema de drenagem, devido a 
existência de uma mina d’água 
na localidade. No final, teremos 
um dos grandes problemas no 

acesso à Canarana, resolvido”, 
disse o presidente.
Uma motoniveladora, uma Pá 
Carregadeira e 3 caminhões e 
uma melosa estão trabalhando, 
demais maquinários aguardam 
peças, e também devem estar 
trabalhando nas estradas nos 
próximos dias.
Sobre os próximos trabalhos da 
associação, o presidente apon-
tou o corte de mais duas serras 
no acesso à Canarana e em se-
guida a recuperação de 20 km 
na região da Andorinha acesso 
ao município de Paranatinga.
A frota está responsável pela 
manutenção da MT-129 de Gaú-
cha à serra do Carajás (sentido 
Paranatinga) onde há o encon-
tro com a MT-020, e pelo trecho 
de Gaúcha até a localidade co-
nhecida popularmente como 
Dona Zélia, estrada de sentido 
ao município de Canarana. To-
talizando cerca de 200 quilôme-
tros de estradas.
“A associação está adminis-
trando e cuidando desse ma-
quinário como se fosse nosso. 
Sabemos quais são os pontos 
críticos dos acessos e começa-
mos corrigir no momento cer-
to”, finalizou o presidente.

Altura da serra deve diminuir cerca de 3 metros com obra realizada

Caravana recebeu frota de máquinas na Serra do Carajás
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SAÚDE

Propostas apresentadas foram aprovadas e delegados foram eleitos no evento
Gaúcha do Norte recebe V Conferência Municipal de Saúde

Nos dia 10 e 11 de junho de 2015, 
Gaúcha do Norte recebeu a V Con-
ferência Municipal de Saúde que 
contou com a participação de 126 
pessoas e foi realizada no Salão Pa-
roquial da Igreja Católica.
Com o tema “Saúde Pública de 
Qualidade para Cuidar Bem das 
Pessoas: Direito do Povo Brasileiro”, 
todo o movimento é produto do 
trabalho coletivo, construído de 
pré-conferências distritais e a Con-
ferência.
As Pré-Conferências, realizadas nas 
comunidades Nova Aliança e Santa 
Paulina, no Assentamento Pontal 
do Piranha e com a Comunidade 
Indígena do Alto-Xingu juntamen-
te com os pro)ssionais da CASAI-
-Gaúcha do Norte e moradores 
indígenas da área urbana, envol-
veram cerca de 73 participantes 
que discutiram e propuseram, de 
acordo com sua realidade local, as 
peculiaridades de sua região.
A conferência contou com apre-
sentações culturais e aprovação do 
regimento interno.
Foram temas de debates na V Con-
ferência: Gestão Estratégica e Par-
ticipativa ; Infraestrutura;  Modelos 
de Gestão; Modelo de Atenção. 
Após a discussão dos temas, os 
presentes aprovaram as seguintes 
propostas:

I- Gestão Estratégica e Parti-
cipativa 
Propostas
Nível municipal

Ação Social, com equipe multipro-
)ssional, para acolher crianças e 

idosos em vulnerabilidade, pessoas 
de rua, juntamente com um pro-
grama de Alimentação balanceada 
– Multimistura. 

local, indicar os problemas relacio-
nados de cada um, desenvolver 
atividades que estimulem a partici-
pação da população. 
Nível estadual 

indicar a função de cada um, for-
talecer a participação, ter apoio do 
Conselho Estadual com orientação 
e resolução. 

II – Infraestrutura - Informa-
ção, Educação e Política de 
Comunicação do SUS/ Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação o 
SUS

Nível municipal

vigilância ambiental, com equipa-
mentos avançados. 

seu trabalho. 
Níveis municipal, estadual e federal

uma webmail segura, facebook, 
instagram, twitter, whatsap, skype 
que garantam a troca de informa-
ções entre o Conselho de Saúde do 
DF. Deve haver também a comuni-
cação local entre a rede de saúde. 

-
cí)ca para saúde levar pacientes em 
caso de urgência. 
Nível federal

-
nicação de Gaúcha do Norte, refe-
rente um sinal que permita de fato 

a comunicação tanto de internet, 
telefonia móvel e )xa. E aprimorar 
o próprio programa de Inclusão Di-
gital (PDI) melhorando os equipa-
mentos e após, treinar a população 
para utilizar o Programa, e assim 
terem de fato acesso aos sites da 
transparência da Gestão Pública. E a 
própria saúde local deve ter um site 
próprio que divulgue suas ações. 

-
tos ofertados na rede pública. 

III- Modelo de Gestão - Fi-
nanciamento e Educação a 
Saúde

Nível municipal

PCCS. 
Níveis municipal e estadual

-
tuada Integrada 

com temas focados na saúde públi-
ca (Ex. Sala de vacina, Hanseníase, 
BCG). 
Nível estadual

obrigatório e integral, havendo res-
tituição dos valores dos repasses 
atrasados desde 12/2012. 

-

-
mentos para média e alta complexi-
dade, tendo assim a regionalização. 

-
co pro)ssionalizante. 

AB. 
Nível federal

Servidores das vigilâncias sanitária e 
ambiental recebem assessoria técnica

IV-Modelo de Atenção - Direi-
to à saúde, Garantia de Aces-
so e Atenção de Qualidade/ 
Gestão do SUS e Modelos de 
Atenção à Saúde

Nível municipal

humanos para melhoria do Atendi-
mento da população. 

de um pro)ssional de nível técnico 
ou superior (enfermagem) no As-
sentamento Nova Aliança. 
Níveis municipal e estadual

Níveis municipal, estadual e federal

área indígena. 

as unidades de saúde e materiais 
permanentes. 

-

municipal, estadual e federal. 

tenha participação ativa em pales-
tras e conferências. 

atenda os pacientes sem discrimi-
nação e ressaltar que os usuários 
indígenas sejam acompanhados 
sem restrição a qualquer tipo de 
procedimento. 
Níveis municipal e federal

PSF Mario. 
-

munidade Santa Paulina, adequada 
conforme legislação do MS. 

Nível estadual
-

camentos do alto 
Níveis estadual e federal

publica através de cursos antropo-
lógicos em saúde indígena. 

nível estadual em média e alta com-
plexidade. 
Nível federal

município

indígena, devendo respeitar suas 
culturas, e garantir o atendimento 
aos indígenas no nível federal – Bra-
sília, São Paulo e Goiânia, fora da 
regulação do seu estado. 

que atua na saúde indígena tenha 
recursos para desenvolver um bom 
trabalho.

Após apresentação e aprovação 
das propostas, foram eleitos quatro 
delegados para a etapa estadual, 
na 8ª Conferência Estadual de Saú-
de de Mato Grosso a ser realizada 
de 22 a 25 de setembro de 2015 em 
Cuiabá.
Foram eleitos como delegados:

Mayawari Mehinako – usuário

Divonilda Costa Ferreira 
Mariana Dominga Von Muhlen 
 Suplentes
Ayato Kuikuro 

Marlene Clarice Schulz Kempf 

De 23 a 31 de julho, os pro)ssio-
nais da saúde de Gaúcha do Norte 
inclusos nas vigilâncias sanitária e 
ambiental participaram de uma as-
sessoria técnica para ações básicas 
de vigilância sanitária, ambiental 
e epidemiológica ministrada pelo 
médico veterinário e assessor téc-
nico em Vigilância Sanitária e Am-
biental de Goiás, Adão J. F. de Sousa.
A assessoria foi promovida com o 
objetivo de atualizar o conhecimen-
to dos pro)ssionais, principalmente 
por conta da implantação do novo 

sobre a responsabilidade de com-
petência das vigilâncias.

Para a secretária municipal de Saú-
de, Divonilda Costa Ferreira, muitas 
mudanças devem surgir com a apli-
cação desse programa. “Até então, 
o município não tinha responsabi-
lidade pelo trabalhador dentro da 
saúde dele, porém agora é de com-
petência e responsabilidade do 
município. Condições do ambiente 
de trabalho de cada trabalhador, 
entre outros pontos referentes a 
saúde dos trabalhadores devem ser 
)scalizados.

básicas que compete às vigilâncias, 
saúde do trabalhador, produtos e 
ambientes. “Apontamos as ações 

práticas, estrutura de departamen-
to, adequação às normas estaduais 
e federais, abrangência do muni-
cípio em questão à complexidade 
das ações, capacitando a equipe 
para que possa realizar a atividade, 
cumprindo o que o município já 
compactuou”, disse o assessor.
Para a coordenadora da Vigilância 
Ambiental Maria Ivanilda Silva e 
para o coordenador da Vigilância 
Sanitária de Gaúcha do Norte, Au-
gusto Niedermayer, a capacitação 
trouxe mais clareza e mais seguran-
ça para a execução do trabalho de 
cada setor. Veja mais no site, www.
gauchadonorte.mt.gov.br. Pro)ssionais das vigilâncias, secretária de Saúde e assessor técnico
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Administração busca alternativas para melhorar transporte escolar

ASSESSORIA

Com população estimada em 
pouco mais de 8 mil habitan-
tes, a área da educação de Gaú-
cha do Norte possui cerca de 
362 alunos distribuídos entre 
ensino municipal e estadual 
que dependem diariamente do 
transporte escolar para chegar 
até as unidades de ensino.
Para atender esse total de alu-
nos, atualmente o município 
possui 19 linhas escolares, sen-
do 11 (dez) com veículos pró-
prios e outras 8 (oito) com ve-
ículos terceirizados.
Segundo dados colhidos junto 
ao setor de transporte escolar 
do município, das linhas esco-
lares terceirizadas, 4 (quatro) 
estão concentradas com trans-
porte até o município de Gaú-
cha do Norte como é o caso 
de: Linha Recanto do Vaqueiro 
(com cerca de 315 km de ex-
tensão); Linha Zemolin (135 
km); Linha Dalmolin (144 km); 
Linha Equus (180 km). Outras 4 
(quatro) linhas escolares trans-
portam os alunos até a escola 
Botuverá, localizada na comu-
nidade Madre Paulina, como é 

Projeto de lei do Executivo busca a contratação de operação de crédito para aquisição de veículos

o caso de: Linha Araguari (100 
km); Linha São Carlos (275 km); 
Linha Ciola 1 (103 km); Linha 
Ciola 2 (104 km).
A compra de mais ônibus es-
colares se justifica inicialmente 
pela necessidade de propor-
cionar maior segurança e co-
modidade aos alunos, quesi-
tos básicos quando se trata de 
transporte escolar, assim como 
o gasto mensal com pagamen-
to do transporte escolar tercei-
rizado, que hoje está estimado 
entre 70 e 80 mil reais.
Outro fator determinante para 
a aquisição de veículos é o 
atendimento de determinadas 
regiões com implantação de 
micro-ônibus para que os es-
tudantes possam acordar um 
pouco mais tarde e chegar de 
volta um pouco mais cedo em 
casa, eliminando a realidade de 
embarques que acontecem às 3 
horas da manhã.
Com base nessa realidade, a 
administração de Gaúcha do 
Norte elaborou o projeto de lei 
n° 025 de 2015 e encaminhou 
ao Legislativo buscando justa-
mente a contratação de ope-
ração de crédito junto ao Ban-

Imagem ilustrativa

co do Brasil para aquisição de 
ônibus e micro-ônibus, sendo 
para tornar a frota totalmente 
própria e substituir outros veí-
culos que estão em condições 
precárias de rodagem. O pro-
jeto foi aprovado por 3 (três) 
vereadores, outros 6 (seis) re-
presentantes do povo votaram 
contra o documento, sendo 
assim, prevalece a decisão da 
maioria. Após a divulgação do 

resultado, houve a veiculação 
em redes sociais que o finan-
ciamento não seria viável, pois 
ficaria como conta para a próxi-
ma gestão. Sendo que, a aquisi-
ção de veículos vem para bene-
ficio da educação.
O crédito requerido no valor 
de R$ 1.800.000,00 (um milhão 
e oitocentos mil reais) e den-
tro do programa “Caminho da 
Escola” seria o suficiente para 

a aquisição de um montante 
variando de 8 a 10 ônibus es-
colares necessários para suprir 
a atual demanda do transporte 
escolar municipal.
Analisando toda a situação, 
perguntasse; até o final da atu-
al gestão restam ainda um ano 
e meio, será que os ônibus es-
colares que estão rodando hoje 
no município vão atender a de-
manda até lá? Ou iremos con-
tinuar presenciando mensal-
mente as faltas escolares de um 
número significativo de alunos 
nas salas de aula, provenientes 
de problemas mecânicos nos 
veículos? E cenas de ônibus 
escolares lotados de alunos pa-
rados no meio da estrada preci-
sam continuar?
Para os vereadores que vota-
ram a favor fica o agradecimen-
to de toda classe estudantil 
que usufrui do sistema. Vocês 
mostraram que estão preocu-
pados com nossos alunos e 
com a educação do município. 
Pois quem utiliza esses veícu-
los, sabe da real situação, das 
dificuldades enfrentadas e das 
possibilidades de ter seu rendi-
mento escolar prejudicado.

Gaúcha do Norte: Transporte escolar sofre aumento de 
47% na quilometragem percorrida diariamente

TRANSPORTE

ASSESSORIA

Com a existência de 19 linhas 
para o segundo semestre de 
2015 e a crescente demanda do 
transporte escolar no município 
de Gaúcha do Norte, a quilome-
tragem diária percorrida pelo 
sistema sofreu aumento de 
47,23%.
A quilometragem do transporte 
escolar passou de 2.003 km em 
2013 para 2.951 km em 2015, 
somando um aumento de 948 
quilômetros diários. Todos os 
locais onde há transporte esco-
lar dentro do município, foram 
percorridos.
Os dados foram computados 
após o trabalho de medição 
das linhas escolares realizado, 
na última semana e finalizado 

Dados foram apontados em nova medição realizada por Jscais da SEDUC

ProJssionais da SEDUC, representantes do transporte escolar munici-
pal e secretária de Educação

na última quinta-feira (23.07), 
pelos técnicos da Coordena-
doria de Transporte Escolar da 
SEDUC (Secretaria Estadual de 
Educação), Marcos Roberto Sil-
va de Moraes e Ismael Pedroso 
Cavalcante, pelo motorista da 
SEDUC, Humberto Rosa da Silva 
juntamente com o responsável 
do transporte escolar de Gaú-
cha do Norte, Dani Guarienti.
Para os fiscais da SEDUC, a me-
dição objetiva verificar a reali-
dade enfrentada pelo transpor-
te escolar, apontando pontos 
como situação das estradas, 
dos veículos que fazem esse 
transporte e dos horários de 
embarques presenciados, bus-
cando assim melhorias junto 
ao Estado. Após a verificação 
dos veículos, os fiscais aponta-
ram alguns ônibus terceirizados 

como antigos e em péssimas 
condições para o transporte de 
alunos.
Segundo o responsável pelo 
transporte escolar no municí-
pio, a medição foi solicitada em 
maio deste ano, buscando o 
aumento no repasse do gover-
no do estado para o transporte 
escolar. “Hoje a contrapartida 
do município está em torno de 
80 mil reais mensal. O estado 
faz o repasse de pouco mais de 
59 mil reais, com valor pago por 
quilômetro em cima dos dados 
da medição realizada no ano de 
2013. Diante do aumento das 
linhas escolares, essa medição 
era necessária”, disse Guarienti.
Os dados da nova medição de-
vem aumentar o repasse para 
o transporte escolar para o ano 
de 2016.
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ASSESSORIA

Desde o dia 20 de junho, todos 
os finais de semana, o campo 
Seringão é palco de disputas 
no 14° Campeonato Municipal 
de Futebol de Campo de Gaú-
cha do Norte.
Com participação de sete 

ESPORTE

Gaúcha do Norte recebe 14° 
Campeonato de Futebol de Campo

equipes com enfrentamento 
de todos contra todos, os jo-
gos são realizados aos sába-
dos às 15 horas, e aos domin-
go às 8 e às 15 horas.
Desde seu início até o dia 26 
de julho, cinco rodadas já fo-
ram realizadas, as quais soma-
ram um total de 15 partidas e 
73 gols marcados.

Sete equipes participam da competição
O Campeonato deve realizar 
um total de sete jogadas além 
de semifinais no dia 23 de 
agosto e finais no dia 30 de 
agosto de 2015.
Confira todas as rodadas e fo-
tos das equipes participantes, 
no site da prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Artilharia do 14° Campeonato Municipal de futebol de Campo de Gaúcha do Norte até a 5ª rodada realiza-
da (dias 25 e 26 de julho de 2015)

Secretaria de Infraestrutura troca 
ponte de madeira por aterro

Na última semana do mês de julho, 
a secretaria de infraestrutura de 
Gaúcha do Norte realizou aterra-
mento sobre o Córego Sucuri.
A ponte de madeira que estava 
no local estava em más condições 
e foi trocada por um tubo de aço 
somado a aterro.
A implantação do noso sistema 
se justi9 ca pelo alto custo da ma-
nutenção das pontes de madeira, 
aliada a pouca durabilidade em 
comparação com o aterro.
A estrutura possui 20 metros, e 9 ca 
localizada á 140 km do município, 
na estrada de Gaúcha sentido à 
MT-130 dando acesso ao ponto 
conhecido como Castelo.

Estrutura possui 20 metros de extensão

1ª edição dos Jogos 
do Xingu é realizada 
em Gaúcha do Norte
No sábado, dia 18 de julho, o pre-
feito municipal de Gaúcha do Nor-
te, Nilson F. Aléssio prestigiou a 
primeira edição dos Jogos do Xin-
gu realizada na aldeia Kuikuro, no 
Parque Indígena do Xingu.
Competições de futebol e natação 
masculino e feminino foram pre-
senciadas pelo gestor que esteve 
acompanhado do secretário de 
Infraestrutura, João Batista Lodi 
Rissini e esposa.
Em entrevista, o prefeito apontou 
sobre os trabalhos realizados pela 
secretaria de municipal de Infraes-
trutura na recuperação das estra-
das de acesso à aldeia e seu respei-
to pela cultura indígena.
Cerca de 120 quilômetros de estra-
das da região do Xingu receberam 
as máquinas da prefeitura e foram 

recuperadas, facilitando a trafe-
gabilidade até a aldeia Kuikuro e 
demais daquela região justamente 
para receber o público do evento.
Em sua fala, o prefeito também pa-
rabenizou a equipe organizadora e 
o Ministério dos Esportes por via-
bilizar os Jogos do Xingu.

Evento
A primeira edição dos Jogos do 
Xingu foi realizada de 15 a 19 de ju-
lho na aldeia Kuikuro localizada no 
município de Gaúcha do Norte. É o 
maior evento esportivo já realiza-
do no Parque Indígena do Xingu.
Contou com a participação de cer-
ca de 600 atletas competindo em 
8 modalidades. Entre elas estive-
ram futebol, natação, arco e = echa, 
cabo de força entre outros. 

ESPORTE

Acima trabalho 9 nalizado e ao lado, local onde havia ponte em madei-
ra em más condições
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Prefeitura compra Pá Carregadeira 
com recurso do FETHAB
A frota municipal de máquinas de 
Gaúcha do Norte recebeu o incre-
mento de uma Pá Carregadeira, 
destinada à secretaria municipal 
de Infraestrutura e adquirida pela 
prefeitura com recurso do FETHAB 
(Fundo Estadual de Transporte e 
Habitação).
O equipamento custou R$ 340 mil 
reais, chegou ao município no dia 7 
de agosto e vem para dar agilidade 
em trabalhos de pequenas dimen-
sões.
“Essa máquina vem para somar 
junto a nossa frota de máquinas e 
trazer mais facilidade e rapidez aos 
trabalhos como limpeza de estra-
das, confecção de quebra-molas, 
retirada da água da beira das es-
tradas  que correr por quilômetros 
Necessidade: estradas fechadas, 
tira o esgoto, fazer limpeza de es-
trada, fazer quebra mola, distancia 
de fazer trabalho pequeno, com a 
pá carregadeira, serviço rende mui-
to mais,  
Sobre o recurso oriundo do FE-
THAB, o gestor municipal, Nilson 

AQUISIÇÃO

F. Aléssio a2rmou, “a situação 2-
nanceira da prefeitura melhorou 
com o recebimento do recurso do 
FETHAB. Mesmo sendo dedicado à 
secretaria de Infraestrutura, preci-
samos seguir uma planilha especí-
2ca com itens em que esse dinheiro 
pode ser gasto. Utilizamos o recur-
so em combustível para máquinas, 
pneus, peças em geral assim como 
compra de equipamentos. E a con-
quista dessa máquina é graças a 
esse recurso”, disse o prefeito.

Prefeitura compra 
ônibus com recurso 
próprio

A prefeitura de Gaúcha do Norte 
através da secretaria de Infraes-
trutura adquiriu um ônibus no 
valor de 28 (vinte e oito) mil reais.
O veículo é usado, foi adquirido 
com recurso próprio e possibili-
tará maior conforto e sugurança 

à equipe da secretaria  que de-
senvolve trabalhos em todas as 
estradas municipais.
O antigo ônibus utilizado para 
este serviço será encostado, de-
vido sua precariedade de funcio-
namento.

AQUISIÇÃO

Gaúcha do Norte: Estradas são 
recuperadas com recursos do Fethab

ASSESSORIA

No primeiro dia do mês de ju-
lho, a secretaria municipal de 
Infraestrutura de Gaúcha do 
Norte finalizou os trabalhos 
de recuperação de estrada nas 
proximidades da ponte do Rio 
Kuluene, sentido ao município 
de Canarana.
Antes da ponte, havia uma ser-
ra que constantemente gerava 
transtornos devido a elevada 
altura e em certas épocas do 
ano, os caminhões tinham di-
ficuldade de passar pelo local. 
Assim, os trabalhos se concen-
traram inicialmente no corte 
da serra e posteriormente no 
patrolamento, aterramento na 
parte mais baixa e cascalha-
mento de trechos localizados 
antes e depois da ponte.
Cerca de dois quilômetros de 
estradas foram recuperados 

com recursos do Fethab (Fun-
do estadual de Transporte e 
Habitação) destinado ao mu-
nicípio.
“Temos trabalhado para asse-
gurar a segurança na trafega-
bilidade em nossas estradas, e 

ACESSOS

este trabalho não foi diferen-
te. Esse ponto costumada dar 
problemas e acredito que não 
irá incomodar tão cedo”, disse 
o secretário João Batista Lodi 
Rissini.

Trabalhos realizados nas proximidades da ponte do Rio Kuluene

A prefeitura de Gaúcha do Norte 
começou a receber esse recurso 
esse ano, com saldo mensal de R$ 
160 mil reais em média.
Além da compra da Pá Carrega-
deira, com o recurso mensal do 
FETHAB, a administração deve ad-
quirir uma Melosa (veículo e equi-
pamento), onde a mesma está em 
processo licitatório e trabalha com 
planejamento da compra de uma 
prancha para transportes das má-
quinas.

Trabalhos estiveram concentrados no ponto 
conhecido como Serra do Kuluene

Infraestrutura recupera 
estradas na região do 
Parque do Xingu entre 
outros acessos e linhas 
rurais

ASSESSORIA

Máquinas nas estrads e aces-
sos recuperados pelos quatro 
cantos do município de Gaú-
cha do Norte. Veja mais traba-
lhos realizados pela secretaria 
de Infraestrutura.
Na terça-feira (21), aforam 
finalizados os trabalhos de 
recuperação de estradas na 
região do Parque Indígena do 
Xingu.
Os trabalhos de patrolamento 
foram realizados no acesso à 
Aldeia Kuikuro (local de reali-
zação dos Jogos do Xingu edi-
ção 2015) e demais aldeias da 

região, somando um total de 
120 quilômetros.
Os acessos às fazendas Nova 
Equus, Eldorado e ao Assen-
tamento Pontal do Piranha 
também foram recuperados, 
totalizando cerca de 135 qui-
lômetros, incluindo a confec-
ção de uma ligação nova de 
cerca de 15 km entre fazendas 
daquela região.
A linha Zemolin recebeu pa-
trolamento em cerca de 15 
quilômetros.
A linha Olinda também foi re-
cuperada, aproximadamente 
13 quilômetros foram recupe-
rados.

ESTRADAS

Cerca de 280 km de estradas foram patroladas

Veículodará suporte à equipe das estradas

Secretário de Infraestrutura e representantes da secretaria
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ASSESSORIA
Com trabalhos no dia 06 de ju-
lho, a secretaria municipal de In-
fraestrutura de Gaúcha do Norte 
realizou o aterramento da antiga 
ponte do Galego ou ponte do Ca-
tavento sobre o Rio Anta, sentido 
ao município de Paranatinga.
A antiga ponte de madeira com 
cerca de 18 metros de extensão 
e localizada há pouco mais 50 
quilômetros de Gaúcha, teve sua 
estrutura comprometida após a 
irresponsabilidade do motorista 
de um caminhão, que acabou 
caindo no córrego na quinta-
-feira (02). Mesmo com parte da 
estrutura comprometida, a pas-
sagem de carros leves continuou 
normalmente, já veículos pesa-
dos passavam por um desvio.
Para solucionar os transtornos 
frequentes com pontes de ma-
deira, antes da estrutura foi colo-
cado um tubo de ferro por onde 
deve passar a água do córrego 
que foi desviado. Já a estrutura 
em madeira foi retirada e máqui-
nas da prefeitura realizaram todo 
o trabalho de aterramento de 
cerca de 30 metros de extensão 
com aproximadamento 8 me-
tros de altura. O trabalho foi re-
alizado com recurso do FETHAB 
(Fundo Estadual de Transporte e 
Habitação) e 'nalizado no dia 08 
seguinte.

Secretaria substitui ponte 
do Galego por aterro

ACESSOS

Ponte de madeira teve sua estrutura comprometida devido 
irresponsabilidade de motorista

Prefeitura Municipal constrói ponte sobre o rio Kurisevo
INFRAESTRUTURA

ASSESSORIA

Com a liberação do recurso emiti-
do pela Caixa Econômica Federal, 
a construção da ponte sobre o 
Rio Kurisevo (popularmente co-
nhecido como Coliseu), que terá 
ligação com a BR-242, segue com 
os trabalhos preliminares de es-
truturação.
A obra da ponte de madeira tem 
cerca de 80 metros de extensão, 
está localizada há 65 quilômetros 
do município de Gaúcha do Norte 
e é uma emenda parlamentar do 
ex-deputado federal Homero Pe-
reira com contrapartida da Prefei-
tura Municipal.

Saindo de Gaúcha do Norte com 
sentido ao município de Sorriso, 
a ponte está localizada entre as 
Fazendas Nossa Senhora Apare-
cida e Lagoa Grande. Já a estrada 
de acesso á ponte vai passar pe-
las fazendas Boa Esperança, São 
João, Bom Jesus, Nossa Senhora 
Aparecida e Lagoa Grande, e têm 
contado com a colaboração dos 
proprietários. De acordo com o 
levantamento realizado pela se-
cretaria de Desenvolvimento, a 
ligação deve bene'ciar cerca de 
80 famílias.
Na tarde de sexta-feira (19.06), o 
prefeito de Gaúcha do Norte, Nil-
son F. Aléssio visitou a obra e con-

feriu o andamento da obra. “Esta-
mos trabalhando para bene'ciar 
toda uma região, e essa obra é de 
grande importância para nosso 
município, uma vez que será aces-
so a BR 242 promovendo o desen-
volvimento de Gaúcha do Norte, 
além de facilitar a vida escolar de 
um grande número de crianças, 
que devido ao encurtamento de 
distância não vão precisar acordar 
tão cedo como vem acontecendo” 
– a'rmou o prefeito.
No decorrer do mês de julho, a 
obra seguiu com cronograma, 
avançando nos trabalhos.
Ponte deve estar 'nalizadaem 
pouco mais de 60 dias.

Obra possui cerca de 80 metros de extensão e terá ligação com a BR-242

Antes e depois dos trabalhos realizados

Infraestrutura promove 
construção de ponte e 
aterramento
No 'nal do mês de julho, a prefei-
tura municipal de Gaúcha do Norte 
através da secretaria de Infraestru-
tura promoveu a construção de 
uma ponte e um aterramento.
A ponte é sobre o Rio Matrinchã na 
estrada sentido ao município de 
Sorriso. A estrutura de madeira pos-
sui 12 metros de extensão, a ponte 

ACESSOS

antiga que estava no local foi retira-
da em sua totalidade.
Saindo de Gaúcha do Norte, a pon-
te 'ca localizada em estrada vicinal 
à esquerda depois da ponte do Rio 
Paconeiro na estrada que liga a Fa-
zenda Osório com a propriedade 
de Marcelo Mundin. 

Almirante Gomes e Nilson F. Aléssio em ponte 'nalizada

Na foto: Adailton Gomes, João Batista L. Rissini e Almirante Gomes
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Na manhã de quarta-feira (24.06), o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Gaúcha 
do Norte promoveu a II Conferência 
Municipal e contou com a participa-
ção de estudantes do Ensino Médio 
da escola estadual Gervásio dos San-
tos Costa.
Durante o encontro realizado no 
Centro dos Idosos, foram apresen-
tadas as propostas confeccionadas 
na pré-conferência realizada junto 
aos alunos da instituição no dia 09 
de junho. Para a assistente social e 
membro do Conselho, Joceli Friedri-
ch, ninguém melhor do que os ado-
lescentes para apontarem quais são 
suas situações vivenciadas no mu-
nicípio e apontar onde os serviços 
oferecidos a eles podem melhorar.
Sobre a importância da conferên-
cia, Joceli apontou, “é um momento 
muito importante para a sociedade 
participar, conferir e avaliar se o que 
está estabelecido em lei está sendo 
coerente com a realidade de cada 
município, se as ações, serviços e 
programas estão sendo executa-
dos. Além de apontar onde tem que 
melhorar, tanto na legislação quan-
to nos serviços que são aplicados a 
criança e ao adolescente. E é através 
de conferências que há a possibili-
dade de alterar algumas leis, mudar 
algumas ações, algumas regras que 
hoje regem a área da criança e do 
adolescente, melhorando assim o 
atendimento”.
As propostas apresentadas foram 
melhoradas e votadas e os delega-
dos foram eleitos durante o encon-
tro. Sobre o resultado da conferência, 
Joceli +nalizou, “a pré-conferência e 
a conferência em si foram muito po-
sitivas, boas propostas foram coloca-
das em papel e acredito que isso irá 
melhorar o atendimento às crianças 
e aos adolescentes em determina-
das situações vivenciadas no muni-
cípio principalmente”.
Representando o Conselho, a conse-
lheira Neusa M. Fritschi Botini apon-
tou, “a gente sente o re3exo de todas 
as necessidades daquilo que a socie-
dade precisa, por mais que se tenha 
intenção e vontade, nem sempre se 
consegue realizar todas as ações que 
as crianças e adolescentes anseiam. 
E nós como conselheiros sentamos, 
conversamos e estudamos mais to-
das as leis que regem a sociedade 
infantil e juvenil e estamos estudan-
do para fazer com que essas pro-
postas apresentadas aconteçam”. O 
conselho municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente é formado 
por representantes do Poder Execu-

tivo, secretarias de Educação, Saúde 
e Assistência Social, escola estadual 
Gervásio dos Santos Costa, escola 
Bem-Me-Quer, maçonaria Luzes do 
Xingu e Igreja Católica.
As propostas de nível municipal de-
liberadas serão apresentadas pelos 
delegados eleitos, na Conferência 
estadual que acontece nos dia 29, 
30 e 31 de julho em Cuiabá. Poste-
riormente, o que for deliberado em 
nível de estado será encaminhado 
para a Conferência Nacional.
Delegados municipais eleitos na 
conferência
Conselho Tutelar: Francisca Pereira 
da Silva;
Adolescentes: Andresso Antonio 
Lazzarin Duarte e Stefani Aparecida 
Weizenmann Torres;
Conselho De Direitos da Criança e 
Adolescente: 
Governamental: Cristiane Sirnete 
Lindemann    
Não Governamental: Gustavo Von 
Muhlen
Propostas aprovadas na Conferên-
cia:
EIXO 1 – PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
Nível Municipal

-
tização para crianças e adolescentes, 
com palestras e cartazes sobre a im-
portância de preservar sua própria 
imagem.

buscando abordar temas relativos 
aos vários tipos de violência sofridos 
ou causados por crianças e adoles-
centes.

-
luntários que ofereça alimentação 
de qualidade, com um valor aces-
sível às famílias mais vulneráveis, 
tendo como prioridade crianças, 
adolescentes, gestantes e lactantes. 
Mantido com doações da comuni-
dade e empresas.

-
tes para adolescentes a partir de 14 
anos, para que o acesso ao trabalho 
seja facilitado.

locais públicos.
-

tras nas escolas onde os estudantes 
serão responsáveis pela organiza-
ção das mesmas, abordando temas 
como bullying, violência sexual, 
agressão física e psicológica e prin-
cipalmente sobre a importância da 
família na formação/educação de 
crianças e adolescentes.

para que o uso do celular seja evi-

tado de acordo com a Lei Estadual 
a qual proíbe o uso do celular na 
escola, estabelecendo consequên-
cias para a criança/adolescente que 
utilizar, bem como responsabilizar o 
pro+ssional que deixar de cumprir o 
que estiver estabelecido.

-
gonismo de crianças e adolescentes 
em campanhas que tragam benefí-
cio a sociedade tendo como estimu-
lo notas ou atestado de participação 
que possa ser agregado ao currículo.
Níveis municipal/estadual

pro+ssionais da educação que atu-
am com crianças e adolescentes de 
diferentes culturas (indígenas). Ofe-
recendo o+cinas de culinária onde 
possam aprender pratos típicos.

-
cando melhorias na qualidade do 
ensino e maior responsabilidade 
na aprendizagem por parte das 
crianças e adolescentes, bem como 
responsabilização dos pais ou res-
ponsáveis pelo desenvolvimento 
intelectual dos mesmos.
Níveis estadual/federal

de sinais aos professores e alunos, 
através da inserção no currículo es-
colar, melhorando a comunicação e 
a interação de crianças e adolescen-
tes com de+ciência auditiva.

-
rário para a realização de cursos pro-
+ssionalizantes. (estadual e federal)
Níveis municipal/estadual/federal

computadores adequados para esse 
+m evitando o acesso do celular.
EIXO 2 – PROTEÇÃO E DE-
FESA DOS DIREITOS
Nível municipal

município para acolher crianças e 
adolescentes em situação de risco.

-
drogas e desenvolver junto com as 
secretarias municipais campanhas e 
palestras sobre o tema.

as empresas, buscando incluir no 

Gaúcha recebe II Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Pré-conferência foi realizada junto aos alunos do Ensino Médio 

mercado de trabalho adolescentes 
em cumprimento de medidas sócio 
educativas ou protetivas.
Níveis municipal/estadual/federal

-
cipal com instituições quali+cadas 
voltadas para a reabilitação de usuá-
rios de álcool e outras drogas e abri-
gos para crianças e adolescentes.

Tutelar, com salas para atendimen-
to individual e recepção, buscando 
qualidade no atendimento e a segu-
rança e preservação da imagem do 
usuário.
Níveis estadual/federal

sobre o uso indevido de internet por 
crianças e adolescentes, evitando as-
sim exposição obscena, entre outras.

-
lares, abordando sobre leis, normas, 
ética, sigilo e postura pro+ssional. 
Melhorando a qualidade do atendi-
mento e visando a imparcialidade.
Nível federal

conselheiros tutelares por porte mu-
nicipal;

-
torista a disposição dos conselheiros 
tutelares, primando pela segurança 
nos atendimentos.
EIXO 3 – PROTAGONISMO E 
PARTICIPAÇÃO
Níveis municipal/estadual

sala de aula com crianças e adoles-
centes para formar cidadãos conhe-
cedores de seus direitos e deveres. 
(municipal e estadual)
Níveis municipal/estadual/federal

-
presas referente ao Menor Aprendiz, 
proporcionando oportunidade de 
emprego aos adolescentes a partir 
de 14 anos. (estadual/municipal/
federal)
Níveis estadual/federal

-
balho com carteira assinada a partir 
dos 16 anos, promovendo meios 
para que crianças e adolescentes 
possam atingir seus objetivos.

Nível federal
-

centes possam expressar suas ideias 
e conhecimentos, principalmente 
no que se refere a alteração e criação 
de leis relacionadas a crianças e ado-
lescentes.

de escuta de crianças e adolescentes 
em processo judicial e administrati-
vo seja realizado sem dano, evitando 
que o mesmo seja revivido diversas 
vezes, ex. Sala de espelho.
EIXO 4 – CONTROLE SO-
CIAL E EFETIVAÇÃO DOS 
DIREITOS
Nível municipal

criança e do adolescente com desti-
nação de recursos federal, estadual e 
municipal.
Nível municipal/estadual

-
marca no município.
Níveis municipal/estadual/federal

direitos da criança e do adolescente, 
visando a efetivação dos direitos e o 
controle social.
Nível estadual

-
selheiros de direitos da criança e do 
adolescente.
EIXO 5 – GESTÃO DA POLÍTICA NA-
CIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Nível municipal

recursos para elaboração do plano 
decenal.

ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente.
Nível federal

-
do a fundo das esferas federal, esta-
dual e municipal.
EIXO 6 – POLTICA E PLANO 
DECENAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – FORTALECEN-
DO OS CONSELHOS DE DI-
REITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
Níveis municipal/estadual

estudantil buscando a participação 
de crianças e adolescentes no am-
biente escolar, bem como assumin-
do responsabilidades.
Nível estadual

saúde para atendimento neurope-
diátrico para diagnóstico de crianças 
na fase de aprendizagem, contri-
buindo para um melhor desenvolvi-
mento do mesmo.
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Evento é uma promoção da Prefeitura Municipal através da secretaria de Educação

Gaúcha do Norte recebe 6ª Feira Cultural 
nos dias 14 e 15 de agosto

FESTIVIDADE

ASSESSORIA

Dias 14 e 15 de agosto aconte-
ce a 6ª edição da feira Cultural 
de Gaúcha do Norte.
Com o tema ‘Cultura em Movi-
mento’, a festa tem programa-
ção para toda a família e pro-
mete manter o sucesso do ano 
de 2014.
Apresentações culturais, bar-
racas com comidas típicas, 
parque de brinquedos para 
a criançada e show nos dois 
dias de festa com a Banda 
Meteoru´s estão no cronogra-
ma da festa.
Entre as apresentações de dan-
ça estão as de balé da Escola 
Art´s Dance, dança indígena, 
apresentação dos alunos da 
Apae e da escola Gervásio dos 
Santos Costa. Já nas apresen-
tações musicais estão perso-
nagens da música local e coral 
dos idosos ‘Recordar é Viver’.
Pelo segundo ano consecutivo, 
a Feira Cultural será realizada 
ao lado do Ginásio de Esportes 
e é uma promoção da prefei-
tura municipal através da se-
cretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer.

Prefeitura realiza reforma de escola indígena
EDUCAÇÃO

ASSESSORIA

Na tarde de quarta-feira, 22 de 
julho, a equipe do departamen-
to de Obras de Gaúcha do Nor-
te *nalizou a reforma da Escola 
Municipal EMKIA, localizada na 
aldeia Utawana.
A partir do segundo semestre 
de 2015, os cerca de 20 alunos 
matriculados na escola, passam 
a ter muito mais conforto ao fre-
quentar a sala de aula.
Em um período de 20 dias, a es-
trutura física da escola foi total-
mente repaginada e ações como 
manutenção de telhado, troca 
de forro e de algumas aberturas 
(portas e janelas), colocação de 
cerâmica no banheiro e na cozi-
nha, confecção de foça e sistema 
de esgoto, pintura geral e manu-

tenção elétrica, foram desenvol-
vidas.
O cacique da aldeia, Yahati Mey-
nako, agradeceu a presença e o 
empenho do gestor municipal 
Nilson F. Aléssio e da secretária 
de educação, Andrea Moreno 
Fernandes, por promover a revi-
talização da escola. “A estrutura 
da escola era uma grande preo-
cupação e a obra é uma conquis-
ta para nosso povo indígena. Eu 
não tive a chance de estudar, 
mas meus *lhos e netos estão 
tendo essa oportunidade”, disse.
Segundo a secretária municipal 
de Educação, o local disponi-
bilizado para os alunos estava 
precário. “Os alunos tinham um 
espaço confortável em sala de 
aula, porém a parte de alimen-
tação e higiene *cava a desejar. 

Com essa 
reforma es-
taremos pro-
porcionando 
a esses alu-
nos indíge-
nas além de 
c o n f o r t o , 
um local 
adequado e 
propício mo-
tivando-os a 
frequentar a 
sala de aula”, 
apontou.itu-
ra municipal 
através da 
secretaria de 
E d u c a ç ã o , 
Cultura, Es-
porte e La-
zer. Unidade de ensino passou por reforma geral


