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EDUCAÇÃO

SEGURANÇA PÚBLICA

Município recebe 
audiência para
tratar da 
segurança pública
Encontro contou com a presen-
ça do Major Gibson da PM de 
Paranatinga. Pág 02

Alunos da escola 
Bem-Me-Quer 
participam de projeto 
de coleta de lixo
Projeto visou a conscientização 
dos aluninhos perante o descar-
te correto dos materiais, evitan-
do possíveis criadouros do mos-
quito Aedes aegypti. Pág. 07

Dia da Mulher é comemorado com 
des/ le de moda e coquetel
Comemoração foi realizada no Centro de Convivência dos Idosos e 
contou com presença de cerca de 300 mulheres. Pág 11

Prefeitura elaborará Plano de Saneamento 
Básico em parceria com UFMT
Plano será elaborado em 106 municípios mato-grossenses com re-
cursos do Governo Federal através da Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa) em parceria com Governo do Estado e prefeituras. Pág 03

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Secretário das Cidades realiza 
audiência com gestores municipais
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Drenagem e pavimentação da Rua São Paulo e lama asfáltica para 
algumas vias foram reivindicadas. Pág 02

Secretaria de Saúde promove pit stop 
de conscientização à dengue
Carros foram adesivados e pan-
8 etos foram entregues durante 
a ação.
Além do pit stop, o projeto 
abrange outras ações como é o 
caso da passeata a ser realizada 
no dia 15 de abril e sorteios do 
quintal Nota 10 a serem realiza-
dos nos dias 29 de abril e 1º de 
julho, con/ ra mais nas páginas 
06 e 12.

Gaúcha do Norte recebe 15° 
Campeonato de Futebol de Campo

ESPORTE

Confira a classificação dos artilheiros até a sexta rodada da com-
petição. Pág 08

Prefeitura de Gaúcha do 
Norte recebe escavadeira 

hidráulica

FROTA

Máquina adquirida através de convênio com o MAPA vem 
para atender a agricultura familiar. Pág. 10
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Na tarde de terça-feira (16.02), re-
presentantes da Prefeitura e Câ-
mara de Vereadores de Gaúcha 
do Norte participaram de uma 
audiência pública com o secretá-
rio de Estado das Cidades (Secid), 
Eduardo Chiletto, realizada no 
auditório da Câmara Municipal.
Na audiência foi apresentado o 
sistema de informações desen-
volvido pela Secid, o GeoCida-
des, com assinatura de termos de 
cooperação para adesão ao siste-
ma, e apresentação de propostas 
para implementação do plano 
diretor na localidade.
O software GeoCidades, que é 
disponibilizado gratuitamente 
pela Secid, contribui diretamente 
no planejamento urbano do mu-
nicípio, melhorando a identi/ca-
ção geográ/ca da cidade e ainda 
controla a ampliação das áreas 
de habitação de interesse social 
na região. “Este é um programa 
multi/nalitário, que pode ser 
utilizado pelos gestores munici-
pais e em âmbito de consórcio. 

Além de o Estado disponibilizar 
o software, também está prepa-
rado para capacitar os servidores 
municipais que foram indicados 
para operarem o novo sistema de 
geo-referenciamento”, apontou o 
secretário.
Para ampliar as ações no municí-
pio, o secretário adjunto de Polí-
ticas Urbanas, Cláudio Miranda, 
realizou apresentação destacan-
do a necessidade de a cidade 
implantar seu respectivo plano 
diretor. Segundo Miranda, a fer-
ramenta é fundamental para que 
o crescimento urbano aconteça 
de forma ordenada e com quali-
dade.
Segundo o prefeito Nilson Fran-
cisco Alessio, a visita do secretá-
rio e de sua equipe foi satisfatória. 
“A presença do Estado na cidade 
é importante para que as deman-
das sejam conhecidas e as ne-
cessidades da população sejam 
presenciadas. Hoje, nosso muni-
cípio necessita principalmente 
de ações na área de pavimenta-

Secretário das Cidades visita Gaúcha do Norte e realiza 
audiência com gestores municipais

ADMINISTRAÇÃO

ção e drenagem, porém também 
há solicitações em habitação e 
esgotamento sanitário. Aprovei-
tamos para mostrar e reivindicar 
por pontos necessários, como é 
o caso da drenagem e pavimen-
tação da Rua São Paulo, assim 
como a lama asfáltica para algu-
mas ruas da cidade. Esperamos 
que o Plano Diretor Municipal 
nos dê os devidos encaminha-
mentos para que as demandas 
sejam executadas de forma ade-
quada, pois queremos melhorar 
e organizar nossa cidade”.
Antes da reunião o secretário 
acompanhado de representan-
tes municipais percorreu pela 
cidade com o intuito de conhe-
cer as demandas nas áreas de 
habitação, saneamento básico, 
pavimentação e obras públicas. 
“Para conhecermos a realidade 
de Mato Grosso precisamos estar 
próximos. E é desta maneira que 
temos desenvolvido o nosso tra-
balho na Secretaria de Estado das 
Cidades. A expectativa é de cada 

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

Drenagem e pavimentação da Rua São Paulo e lama asfáltica para algumas vias foram reivindicadas

vez mais ampliarmos as parcerias 
e promovermos melhorias para a 
população mato-grossense”.
Também participam da visita os 
superintendentes de Orçamento 
e Convênios, Rafaela Damiani, e 
o de Mobilidade Urbana, Paulo 
Borges.  

Além de Gaúcha do Norte, o se-
cretário também visita as demais 
cidades do Médio-Araguaia que 
são, Água Boa, Ribeirão Cas-
calheira, Canarana, Querência, 
Nova Nazaré, Cocalinho, Campi-
nápolis e Nova Xavantina. 

Eduardo Chiletto em assinatura de termo de cooperação

Gaúcha do Norte recebe audiência sobre segurança pública
O ato de vandalismo na creche 
municipal e os diversos furtos 
corridos no final do mês de fe-
vereiro no município de Gaúcha 
do Norte geraram muitos ques-
tionamentos em torno da segu-
rança pública municipal e pro-
moveu a audiência, realizada na 
tarde de segunda-feira (07.03), 
na sede da Câmara Municipal.
Participaram do momento, re-
presentantes dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo, polícias Ci-
vil e Militar de Gaúcha do Norte 
juntamente com o Major Gib-
son da PM de Paranatinga.
Em sua fala, o prefeito Nilson 
Francisco Aléssio agradeceu a 
presença da sociedade e das po-
lícias e comentou. “É preciso ter 
controle sobre a marginalidade 
e a polícia é preparada para isso 
e para atender a população. A 
sociedade está no direito de 
cobrar e nós enquanto admi-
nistração estamos auxiliando o 
que nos cabe. O fato que acon-
teceu na creche foi muito triste, 
fizeram um estrago no espaço 
que organizamos com tanto 
carinho para nossas crianças, 

quem fez isso são indivíduos 
sem limite. Sobre a presença do 
major Gibson de Paranatinga, 
agradecemos a dedicação em 
sempre atender prontamente a 
nossas solicitações”.
Gibson agradeceu pela confian-
ça em ter solicitado a presença 
para discutir juntamente com a 
sociedade e autoridades locais 
a segurança pública. “Viemos 
para ouvir a população e buscar 
atender da melhor forma possí-
vel. A polícia está se esforçando 

para deixar a criminalidade con-
trolada dentro do município. Já 
tivemos melhoramento do efe-
tivo com atuação de 5 policiais, 
onde chegou há atuar apenas 
um policial, e há um curso em 
formação em andamento em 
Primavera do Leste o qual o efe-
tivo estará disponível a partir 
do 2° semestre deste ano e com 
certeza vamos destinar mais 
policiais para Gaúcha do Norte. 
Sobre os fatos ocorridos, temos 
alguns suspeitos e agora fica a 

cargo da justiça proceder com 
as investigações. Também es-
tamos com operações previstas 
para o município e vamos ade-
quar o planejamento”, apontou.
Sobre o trabalho da PM no mu-
nicípio, o comandante Pascoal 
apontou que as rondas notur-
nas foram intensificadas e a 
polícia começou a dar resposta 
a sociedade com dois suspeitos 
detidos. Para o investigador da 
PJC, Dalton, os inquéritos foram 
abertos, as diligências foram 
feitas, acabou a sensação de im-
punidade que existia na cidade 
e a Polícia Civil tem trabalhado 
para encontrar os autores dos 
furtos.
A população teve o direito de 
voz e dois comerciantes usa-
ram a tribuna para fazer ques-
tionamentos às autoridades 
presentes. Elço Domingos Alves 
confirmou as rondas noturnas 
realizadas pela PM e questio-
nou ações de curto prazo para 
aumentar a segurança no mu-
nicípio. Já o comerciante Car-
los Antonio Sousa apontou sua 
insatisfação perante o fato de 

arrombamento de sua oficina e 
falta de respaldo policial após a 
elaboração do boletim de ocor-
rência.
A iluminação pública também 
foi citada durante a audiência 
e em resposta o prefeito falou 
sobre as devidas providências 
que estão sendo tomadas. Em 
relação as lâmpadas queima-
das, novos modelos terão de 
ser implantados em substitui-
ção, pois as atuais não existem 
mais no mercado, sendo assim, 
estão em andamento os proce-
dimentos para compra do novo 
material.
Para a iluminação das avenidas 
Treze de Julho e Marechal Can-
dido Rondon está sendo busca-
da uma emenda parlamentar 
no valor de R$ 250 mil reais.
A instalação de câmeras de mo-
nitoramento na cidade também 
tem sido estudada, a adminis-
tração buscou orçamentos e 
analisa o custo para implanta-
ção e manutenção.mos conse-
guir. A administração aguarda 
ansiosamente por essa aprova-
ção”, apontou o prefeito.
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Prefeitos de MT participam de reunião com governador e secretariado
Prefeito de Gaúcha do Norte esteve presente e apresentou as demandas municipais

ASSESSORIA

Na manhã de quarta-feira 
(30.03), os prefeitos de Mato 
Grosso foram recebidos por to-
dos os secretários e também 
pelo chefe do Executivo Estadu-
al, Pedro Taques (PSDB), em uma 
reunião ampliada organizada 
pela Casa Civil, Paulo Zamar Ta-
ques.
O prefeito de Gaúcha do Norte, 
Nilson Francisco Aléssio, junta-
mente com outros 94 prefeitos 
estiveram presentes na reunião 
e apresentaram suas demandas 
municipais. Os gestores tiveram 
até o dia 20 para preencher uma 
planilha de demandas, enviada 
a Casa Civil, que distribuiu aos 
secretários de cada pasta para 
prepararem respostas aos ad-
ministradores municipais. Divi-
didos em grupos, eles passaram 
pela mesa de todos os secretá-
rios para &rmar acordos de coo-

peração, planejar o recebimento 
de verbas parlamentares e dis-
cutir ações futuras.
O secretário Paulo Zamar Ta-
ques, chefe da Casa Civil, anun-
ciou ainda que duas vezes por 

ano ocorrerão reuniões de tra-
balho com os 14 consórcios 
regionais. E uma vez por ano a 
reunião ampliada, com todos os 
prefeitos. Encontros pragmáti-
cos e objetivos, conforme ordem 

do próprio governador. Aumen-
tar a objetividade e o avanço das 
decisões é a meta.
A maior parte das demandas 
apresentadas foram referentes 
a malha viária, transporte esco-
lar, saúde e segurança. Em vá-
rias ocasiões os prefeitos foram 
atendidos no sentido de consti-
tuir projetos para poderem rece-
ber as emendas parlamentares 
já destinadas pelos deputados 
estaduais.
Para Gaúcha do Norte, as de-
mandas apresentadas pelo pre-
feito estiveram ligadas a pavi-
mentação dos 120 quilômetros 
da MT-129 (via de acesso ao mu-
nicípio de Paranatinga); recursos 
para aquisição de lama asfáltica 
para recuperação do asfalto de 
determinados pontos; recursos 
para pavimentação urbana, es-
peci&camente para a Rua São 
Paulo (última rua, saída para Ca-
narana); além de redes de sanea-

mento e iluminação pública.
Sobre a demanda referente a pa-
vimentação de MT-129, o gover-
nador apontou que a obra é uma 
prioridade do governo, pelo fato 
de o município estar fora do MT 
Integrado e não possuir nenhu-
ma ligação asfáltica. O projeto 
está praticamente concluído e 
deve passar para o processo li-
citatório, porém a possibilidade 
de iniciação da obra acompa-
nha a implantação do FETHAB 
Regional, o qual segue em seus 
trâmites finais.
Atualmente os valores arreca-
dados pelo FETHAB, se baseiam 
no estado em um todo, com 
a mudança, os valores desti-
nados aos municípios serão o 
equivalente aos arrecadados 
pela região, ponto positivo para 
Gaúcha do Norte pois está loca-
lizada em uma região bastante 
produtora e com arrecadação 
signi&cativa.

Na quarta-feira (16.03), os ges-
tores municipais e profissionais 
envolvidos com a elaboração 
do Plano Municipal de Sanea-
mento Básico (PMSB), partici-
param de uma capacitação, na 
sede da secretaria de Desenvol-
vimento. Estiveram no municí-
pio repassando as informações, 
a coordenadora do Núcleo de 
Capacitação Técnica da FUNA-
SA, Leliane Barbosa, o profes-
sor do departamento de Enge-
nharia Sanitária e Ambiental da 
UFMT, Rubem Mauro P. de Mou-
ra e o bolsista Pedro Cassiano.
Além de Gaúcha, o plano será 
elaborado em outros 105 mu-
nicípios mato-grossenses com 
recursos do Governo Federal 
através da Fundação Nacional 
de Saúde (Funasa) em parceria 
com Governo do Estado e pre-
feituras.
O PMSB é uma ferramenta que 
define diretrizes para os Servi-
ços Públicos de Saneamento, 
sendo o principal instrumento 
da política de saneamento bá-
sico, da Lei nº 11.445/04.
O Saneamento Básico é o Con-
junto de serviços, infraestrutu-

ra e instalações operacionais 
de abastecimento de água po-
tável, esgotamento sanitário, 
manejo de resíduos sólidos, 
drenagem urbana e manejo de 
águas pluviais.
Esses serviços são indispen-
sáveis para prevenir doenças 
na comunidade e minimizar 
a poluição dos rios e do meio 
ambiente, e promover uma po-
lítica pública e ambiental de 
forma a garantir o bem estar da 
população.
É importante a elaboração do 
plano para que sejam liberados 
recursos pelos órgãos financia-
dores para investir em Sanea-
mento Básico àqueles municí-
pios que tiverem seus projetos 
validados pela Funasa.
Já a mobilização social é um 
fator importante e determinan-
te para a elaboração do plano, 
assim como a necessidade de 
um levantamento da realidade 
local para uma ocupação orde-
nada do solo urbano.
A Administração Municipal é 
responsável pela elaboração 
do plano com a formação de 
comitês que deverão analisar e 

Prefeitura de Gaúcha do Norte elaborará Plano de 
Saneamento Básico em parceria com UFMT

acompanhar toda fundamenta-
ção do PMSB.
O processo já começa a dar an-
damento e em junho, o muni-
cípio recebe a equipe técnica 
para realização de levantamen-
to de diagnóstico e realização 
de audiência pública.

Grupo de Trabalho

Comitê de Coordenação: Cons-
tituído por representantes da 
Prefeitura e das instituições 
públicas civis relacionadas ao 
saneamento básico e parcerias.
Comitê Executivo: Composto 
por uma equipe multidiscipli-
nar e deverá incluir técnicos 
dos órgãos e entidades munici-
pais e dos prestadores de ser-
viços da área de saneamento e 
de áreas afins ao tema.
Equipe Executora: É formada 
por professores, técnicos e bol-
sistas da UFMT e por engenhei-
ros contratados para fazer o 
levantamento de campo e pre-
parar os diagnósticos técnicos 
e prognósticos para definir as 
principais prioridades a serem 
realizadas em Gaúcha do Norte.

Plano será elaborado em 106 municípios mato-grossenses
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Ampliação da unidade

OBRAS

No primeiro trimestre de 2016, 
o departamento de Obras de 
Gaúcha do Norte recuperou 
toda a estrutura física da cre-
che Cantinho do Amor prédio 
localizado no bairro Vila Nova. 
A unidade de educação infantil 
também recebeu obra de am-
pliação.
Pro&ssionais se dedicaram a 
ações de pintura geral da unida-
de, reposição de portas, reforma 
de calçada, reparos no telhado 
e na parte hidráulica. Tudo para 
receber os aluninhos em um 
ambiente acolhedor e confortá-
vel para o desenvolvimento das 
atividades educacionais.
As ações de reforma estão fo-
ram realizadas em todos os am-
bientes sendo, 4 (quatro) salas 
de aula, cozinha, banheiros e re-
cepção. O projeto do refeitório 
esteve incluso na unidade e já é  
uma realidade.
A obra de ampliação condiz 
com a construção de refeitório 
e lavanderia, são cerca de 55 
metros quadrados e tem gran-

de importância para a educação 
infantil do município.
São atendidas na unidade, crian-
ças de um a dois anos de idade 
inclusas nas salas do berçário 
e maternal, porém boa parte 
dessa demanda já está sendo 
atendida na unidade ‘Cantinho 
do Amor’ localizada no centro 
da cidade.

Creche do Vila Nova é 
reformada e ampliada

ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte por meio do De-
partamento de Obras realizou 
durante o mês de janeiro, a re-
forma geral da escola municipal 
de educação básica Bem-me-
-Quer. A obra foi &nalizada antes 
do início do ano letivo e os alu-
nos foram acolhidos em um am-
biente totalmente repaginado.
A Escola recebeu pintura com-
pleta, recuperação do telhado, 
calçadas, muro, além da troca 
das portas de vidro para de ma-
deira. Os alunos também con-
tam com dois novos espaços 
destinados para recurso e arti-
culação. Para o diretor, Rodrigo 
Bozoki, a obra tem grande im-
portância, pois “dá outra visão 
para a escola e as crianças se 

animam”.
Dez funcionários estão traba-
lhando para &nalizar os serviços 
que tem como objetivo melho-
rar, além de conservar as instala-
ções, como destaca o Mestre de 
Obras, Wilson Leandro da Silva, 
“recuperamos para manter as 
edi&cações das obras públicas”.
Durante o ano letivo, a quadra 
esportiva da escola será &naliza-
da. O contrato com a construtora 
responsável pela quadra foi re-
cendido devido a problemas no 
cumprimento de prazos, portan-
to a Prefeitura irá realizar, com 
recursos próprios, a &nalização 
da obra. Segundo Wilson, serão 
executadas melhorias e aperfei-
çoamentos, como reforma do 
piso, término dos sanitários e 
vestiários e instalações elétricas 
e hidráulicas. 

Prefeitura de Gaúcha do Norte realiza reforma de escola
A Escola Municipal Bem-Me-Quer recebeu melhorias em sua estrutura física

Incremento de 55 metros quadrados já é realidade para a 
unidade de educação infantil

Estrutura física da unidade de ensino foi totalmente repaginada

Prefeitura finaliza 
construção de muro 
de cemitério

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte através da empre-
sa Metro Quadrado Construções 
LTDA &nalizou em março de 2016 
a construção do muro do cemité-
rio municipal.
A obra possui 777 (setecentos e 
setenta e sete) metros quadrados 
e possui duas entradas, uma pela 
Rua Bahia e outra pela Rua Capa-
nema. Estrutura tem 1.85 metros 
de altura.
A construção do muro do cemi-
tério custou R$ 120.634,09 (cento 
e vinte mil, seiscentos e trinta e 
quatro reais e nove centavos) pa-
gos com recursos da prefeitura.

Para a administração, a obra vem 
para proporcionar a adequação 
do local. “A construção do muro 
visa garantir a segurança dos 
visitantes. É mais uma melhoria 
visando a organização da cidade, 
e isso fará a diferença”, observa o 
administrador Nilson Francisco 
Aléssio.
Além da construção do muro, 
a contratação de um zelador 
agrega positividade para o local. 
O servidor foi contratado e tem 
como função manter os cuidados 
necessários do cemitério munici-
pal, assim como auxiliar na con-
fecção de covas.
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Gaúcha do Norte participa do Plano Emergencial de Controle ao Aedes Aegypti

Os altos índices de casos de den-
gue, zika vírus, chikungunya e 
microcefalia registrados em Mato 
Grosso levaram o governo do Es-
tado a apresentar um Plano Emer-
gencial de Controle ao mosquito 
Aedes Aegypti. Em reunião reali-
zada em janeiro, mais de 100 pre-
feitos foram a Cuiabá assinar um 
termo de compromisso, incluso 
nas ações do Plano apresentado. O 
prefeito de Gaúcha do Norte, Nil-
son Francisco Aléssio, e a Secretá-
ria de Saúde, Divonilda Costa Fer-
reira, também estiveram presentes 
no encontro.
O governador Pedro Tanques 
anunciou um repasse de R$ 20 
milhões aos Fundos Municipais de 
Saúde para aquisição de veículos 
para as vigilâncias e equipamentos 

de combate ao mosquito, sendo 
cerca de R$ 13 milhões divididos 
igualmente entre os 141 municí-
pios mato-grossenses, totalizando 
R$ 92.487,35. O restante do dinhei-
ro será repartido de acordo com o 
número de habitantes do municí-

pio. Assim, Gaúcha do Norte rece-
berá ainda cerca de R$ 15.300.  
Também foi anunciada uma bo-
ni*cação para os agentes comu-
nitários de endemias no valor de 
R$ 200 que serão repassados pelo 
governo do Estado, durante os 

Gaúcha do Norte registra 51
casos de dengue no primeiro 
trimestre do ano
No período, a secretaria recebeu um total de 101 noti*cações

No decorrer do primeiro trimestre 
de 2016, a secretaria municipal de 
Saúde de Gaúcha do Norte regis-
trou um total de 101 noti*cações 
de dengue, sendo 51 casos apon-
tados como positivos.
Em janeiro de 45 noti*cações, 22 
casos con*rmados como positi-
vos, em fevereiro de 45 noti*ca-
ções, 18 foram positivas, já em 
março das 11 noti*cações, todas 
foram con*rmadas como positivo.
Comparando o mesmo período 
de 2015, a diferença é enorme e 
chega a ser assustador o crescente 
número de casos. De acordo com 
a secretaria municipal de Saúde, 
em janeiro de 2015 foram registra-
das três noti*cações onde todas 
foram negativas, já em fevereiro 
uma noti*cação e a mesma posi-
tiva.
“Esses são os casos que a secreta-
ria de Saúde teve acesso, excluin-
do assim os pacientes que não 
procuraram as unidades de saúde 
e se automedicaram”, apontou a 
coordenadora da Vigilância Am-
biental, Maria Ivanilda da Silva.
Para o combate ao Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue 
e de outras doenças como Zika Ví-

rus e Chikungunya, as secretarias 
de Saúde (através das vigilâncias 
Ambiental e Sanitária) e Infraes-
trutura (departamento de Obras) 
*rmaram parceria e realizaram um 
mutirão de limpeza na cidade. O 
serviço foi realizado sem custos 
para os moradores.
Além do mutirão, para atingir o 
objetivo, os agentes ambientais 
realizam as devidas visitas às resi-
dências e fazem a conscientização 
sobre a estratégica de controle ao 
vetor da dengue. Trabalhos de var-
redura, borrifação e fumasse para 
a eliminação dos mosquitos tam-
bém foram realizados em todo pe-
rímetro urbano.

O fumasse foi realizado em toda a 
cidade com o objetivo de eliminar 
o mosquito adulto, a conscientiza-
ção tem sido promovida em cada 
visita das agentes comunitárias de 
saúde juntamente com a entrega 
de sementes de crotalária, além 
disso, o mutirão da limpeza reali-
zado na cidade foi desenvolvido 
com o objetivo de remover cria-
douros do mosquito.
Os crescentes números da doença 
têm sido registrados no País todo, 
assim como casos da Zika vírus, 
doença também transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti.

Projeto de combate ao 
Aedes aegypti vai 
premiar moradores

A Prefeitura de Gaúcha do Norte 
através da secretaria de Saúde lan-
çou a campanha quintal Nota 10, 
onde vai premiar moradores que 
estiverem com seus quintais limpos 
e livres de focos do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor de doenças 
como dengue, zika vírus, chikun-
gunya e outras associações.
O objetivo da campanha é motivar 
a população a limpar seus quintais 
que estão sendo avaliados durante 
as visitas realizadas pelos agentes 
de saúde, os quintais livres de focos 
vão para uma planilha e concorre-
rão a prêmios doados pelas empre-
sas parceiras do projeto.
Serão sorteados duas bicicletas, um 
micro-ondas, uma batedeira, uma 
sanduicheira e brindes personali-

zados. As empresas parceiras  são: 
Agrícola Alvorada, John Deere (Pri-
mavera Máquinas), Banco do Brasil, 
Sicredi e Gazin.
A primeira etapa do sorteio aconte-
ce no dia 29 de abril, já o segundo 
no dia 1° de julho.

QUINTAL NOTA 10CASOS

próximos quatro meses. Neurilan 
Fraga, presidente da Associação 
Mato-grossense dos Municípios, 
comentou sobre o papel dos 
agentes. “Os prefeitos reconhecem 
a importância dos agentes, no âm-
bito municipal, para as ações de 
combate e prevenção. Entretan-
to, as prefeituras não conseguem 
aumentar a remuneração desses 
pro*ssionais, assim como dos de-
mais servidores municipais, pois 
não possuem recursos para isso”, 
declarou.
Os representantes do executivo de 
Gaúcha do Norte avaliaram posi-
tivamente a reunião, bem como a 
iniciativa do governo em dar início 
a tais ações devido ao crescente 
número de casos no Estado. Em 
2015 foram registados 29.396 ca-

sos de dengue, contabilizando um 
aumento de 150,6% em relação 
ao mesmo período de 2014. De 
chikungunya foram registrados 
207 casos e de zika vírus das 1.815 
amostras biológicas 14 foram diag-
nosticadas como positivas. Já de 
microcefalia são 134 casos suspei-
tos, em 14 municípios.
Após a reunião do Plano Emergen-
cial de Combate estão sendo pla-
nejadas ações de combate ao mos-
quito em Gaúcha do Norte. Sendo 
a fundamental delas um mutirão 
de limpeza, com recolhimento de 
entulhos em geral. Porém, já está 
em andamento a distribuição, por 
meio das agentes comunitárias de 
saúde, de sementes de crotalária, 
planta que auxilia no combate ao 
mosquito.

Em reunião realizada em Cuiabá, prefeitos assinaram termo de compromisso de combate ao mosquito
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Vigilância Ambiental de Gaúcha do Norte 
promove palestras sobre dengue
Alunos da escola Bem-Me-Quer e bene$ciados do Bolsa Família receberam os pro$ssionais da saúde

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

Os aluninhos da Escola Munici-
pal de Educação Básica Bem-Me-

-Quer e as famílias bene$ciadas 
pelo Programa Bolsa Família, re-
ceberam na quinta-feira (17.03) 
uma palestra sobre o combate a 
dengue no município de Gaúcha 
do Norte. O momento foi reali-
zado pela secretaria municipal 
de Saúde, através da Vigilância 
Ambiental.
Com abordagens diferenciadas 
aos públicos abordados, a ne-
cessidade sobre os cuidados ao 
mosquito Aedes aegypti e a pos-
sibilidade de proliferação foram 
repassados assim como sinais e 
sintomas das doenças causadas 
pelo mosquito como é o caso 
da dengue, zika vírus e chikun-
gunya.
As crianças assistiram vídeos, 
paródias e viram de perto as lar-
vas do mosquito, material colhi-

do durante visita dos agentes. 
“Trouxemos para a sala de aula 
amostras de larvas do mosquito 
Aedes aegypti que foram cole-
tadas em nosso município, com 
o objetivo de chamar a atenção 
desse público promovendo as-
sim maior conhecimento peran-
te a abordagem”, disse a coorde-
nadora da vigilância ambiental 
em Gaúcha do Norte, Maria Iva-
nilda da Silva.
Durante os dois primeiros meses 
do ano, o laboratório municipal 
comprovou 40 casos de dengue, 
e diagnósticos médicos inúme-
ros casos de zika no município 
de Gaúcha do Norte. “Precisamos 
fazer o controle do mosquito, e 
as palestras vem justamente para 
promover a prevenção e contro-
le”, $nalizou a coordenadora.

Secretaria de Saúde promove pit stop de conscientização à dengue
Carros foram adesivados e pan2etos foram entregues durante a ação

ASSESSORIA

A secretaria de Saúde de Gaú-
cha do Norte através da vigi-
lância ambiental, realizou na 
manhã de sexta-feira (01.04) o 
pit stop para conscientização 
do mosquito Aedes aegypti 
e as doenças causadas pelo 

mesmo. A equipe de saúde es-
teve reunida na Avenida Brasil 
esquina com a Av. Marechal 
Candido Rondon onde carros 
foram adesivados e panfletos 
foram entregues. As diversas 
faixas pregadas em volta da ro-
tatória frisavam que a respon-
sabilidade é de cada morador.
O pit stop é uma das ações pre-

sentes no projeto municipal de 
combate a dengue. “Buscamos 
a conscientização da popula-
ção quanto ao vetor das doen-
ças como a dengue, zika vírus 
e chikungunya, estamos nessa 
campanha o ano inteiro e o pit 
stop foi uma das ações plane-
jadas e agora estamos execu-
tando”, disse a coordenadora 

AÇÃO

da vigilância ambiental, Maria 
Ivanilda da Silva.
Os profissionais da secretaria 
e unidades de saúde, assim 
como das vigilâncias participa-
ram da ação. Mensagens como 
dengue e zika 0% ficaram gra-
vadas nos vidros dos veículos 
e remetem ao que a secretaria 
busca, zero casos registrados.
Além do pit stop, o projeto 
abrange outras ações como é o 
caso da passeata a ser realiza-
da no dia 15 de abril e sorteios 
do quintal nota 10 a serem re-
alizados nos dias 29 de abril e 
1º de julho.
A mobilização e participação 

da sociedade nas ações desen-
volvidas são de grande relevân-
cia. “Convidamos toda popu-
lação para participar conosco 
dessas atividades e buscarmos 
quintais limpos livres de focos 
do mosquito, contribuindo as-
sim com a saúde e o bem estar 
de cada morador”, convidou a 
coordenadora.

Pro$ssionais da saúde envolvidos com a realização do pit stop
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Alunos da escola Bem-Me-Quer participam 
de projeto de coleta de lixo

Durante uma semana, os alunos 
de 1° a 6° ano da Escola Munici-
pal de Educação Básica Bem-Me-
-Quer saíram as ruas, reviraram 
seus quintais, os quintais dos 
vizinhos e todos os meios de 
convivência juntando o maior 
número de lixo descartável pos-
sível para o projeto realizado 
pela unidade de ensino.
A coleta foi realizada de 07 a 11 

de março, contou com a partici-
pação dos cerca de 350 alunos, 
além de professores, pais e fami-
liares e objetivou a conscientiza-
ção dos pequeninos perante a 
proliferação do mosquito Aedes 
aegypti, causador de doenças 
como dengue, zika vírus e chi-
kungunya.
Antes mesmo da coleta, o tema 
foi trabalhado em sala de aula, os 

Material recolhido durante a semana

educadores frisaram a importân-
cia da colaboração da sociedade 
contra a dengue com explana-
ção sobre o mosquito, tempo de 
decomposição de materiais e re-
alização de apresentações. “Nos-
so objetivo é conscientizar esses 
alunos quanto aos objetos que 
acumulam água, incentivando-
-os o máximo possível para que 
participem e envolvam seus fa-
miliares quanto ao combate a 
dengue”, disse o diretor da uni-
dade, Rodrigo Bozoki.
Foram alvos de coleta, objetos 
que acumulam água e que são 
encontrados frequentemente 
nas ruas e quintais como gar-
rafas peti, copos descartáveis, 
potes entre outros. O lixo foi 
recolhido pelos alunos e levado 
para a escola e posteriormente 
recolhido pela prefeitura para 
sua destinação adequada.
A educadora Carla Bueno Witt 
do 3° ano B turno vespertino 
falou sobre o projeto, “o traba-
lho em si é muito importante, as 
crianças tem o hábito de tudo o 
que consomem jogar na rua sem 

a consciência de que depois isso 
pode causar um problema como 
o acumulo de água, sendo que 
o mosquito da dengue se repro-
duz rapidamente e em lugares 
com pouca água, sobrevoam 
longas distâncias o que facilita a 
transmissão do vírus”.
Sobre o envolvimento dos alu-
nos nas ações, a professora re-
latou, “as crianças gostaram do 
projeto, estiveram bastante en-
volvidos, toda notícia que passa-
va na TV era alvo de comentários 
e tinham as informações com-
partilhadas, /zemos cartazes 
em sala e os alunos expuseram 
a opinião sobre os cuidados com 
o lixo. Tudo isso teve um efeito 
muito grande e acredito que es-
tão mais conscientes da maneira 
como descartar esse lixo. É aos 
poucos que vamos fazer com 
que essas crianças se tornem 
pessoas melhores e cidadãos 
conscientes da sua importância 
na sociedade”, /nalizou a educa-
dora.
Para o aluno do 6° ano Felipe 
Wegner, o projeto do lixo foi le-

gal, pois aprenderam a tirar o 
mosquito da rua e estão mais 
cientes sobre o lixo e sobre o 
mosquito que transmite a den-
gue.
O projeto foi desenvolvido como 
competição, as turmas que jun-
taram o maior número de lixo 
serão as vencedoras. Separadas 
em dois grupos devido a faixa 
etária, as quatro turmas vence-
doras, sendo duas de 1° a 3° ano 
e outras duas de 4° a 6° ano con-
tando períodos matutino e ves-
pertino, ganharão um momento 
diferente no clube da cidade. A 
revelação dos vencedores acon-
tece no dia 30 de março.

Alunos da escola Bem-Me-Quer realizam 
apresentações para os pais
A escola de educação básica Bem-
-Me-Quer de Gaúcha do Norte 
promoveu na noite de quarta-
-feira (30.03), uma apresentação 
para os pais dos alunos. Teatros e 
danças foram preparados basea-
dos em temas trabalhamos pelos 
educadores durante o primeiro 
trimestre do ano.
Vivencia à Páscoa, projeto do lixo 
e combate a dengue, assim como 
dia mundial da água foram traba-
lhados em sala de aula e estive-
ram presentes nas apresentações. 
Uma das apresentações contou 
com a colaboração da escola de 
balé Art’s Dance.
“Nosso objetivo enquanto escola 
é mostrar para a sociedade o que 
nossos alunos tem trabalhado em 
sala de aula, ao mesmo tempo 
que trazer os pais para estarem 
mais presentes no ambiente es-
colar e acompanhar de perto o 
aprendizado de seus /lhos”, disse 
o diretor da escola, Rodrigo Bo-
zoki que também agradeceu ao 
empenho dos educadores da ins-
tituição.

Comunidades indígenas se 
reúnem em encontro e buscam 
melhorias na educação

EDUCAÇÃO INDÍGENA

Os professores indígenas de Gaú-
cha do Norte participaram de um 
encontro promovido nos dias 17 
e 18 de março na Câmara de Vere-
adores do município.  A pauta do 
encontro foi a revisão da minuta da 
resolução 201 de 2004 do Conselho 
Estadual de educação, onde 61 arti-
gos foram revisados e diversas pro-
postas criadas em prol de melhorias 
para a educação indígena.
A apresentação das propostas foi 
realizada pelo presidente da orga-
nização dos professores indígenas 
de Mato Grosso, o professor gra-
duado em línguas e arte literatura, 
Mayawari Mehinako. Estiveram 
presentes algumas comunidades 
representando a comissão técnica 
do Xingu.
Entre as propostas apresentadas es-
tão inclusos pontos que buscam a 
melhoria de ensino indígena, “bus-
camos, através das propostas cria-
das, recursos, material pedagógico 
entre outros pontos que possibili-
tem uma boa qualidade de ensino 
em nossas comunidades”, disse o 

professor.
“Nos baseamos em nossa realidade 
e esse material será encaminhado 
a Seduc para que sejaanalisado. 
Nossa expectativa é de que o go-
verno atenda nossas necessidades 
enquanto educação”, /nalizou o 
professor.
Se /zeram presentes no encontro 
representantes da Seduc no mu-
nicípio, o prefeito Nilson Francisco 
Aléssio e a secretária de Educação, 
Andrea Moreno Fernandes e equi-
pe. 

PAIS NA ESCOLA
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O décimo quinto campeona-
to de futebol de campo de 
Gaúcha do Norte iniciado no 
último final de semana de fe-
vereiro soma total de 91 gols 
marados até a sexta rodada da 
competição, realizada no pri-
meiro final de semana de abril.
Com participação de oito 
equipes e enfrentamos de to-
dos contra todos, o campeo-
nato conta com dez rodadas, 
além de semifinais no dia 08 
de maio. Os dois últimos jogos 
na grande final acontecem no 
dia 22 de maio.

FUTEBOL DE CAMPO

Gaúcha do Norte recebe 15° Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo

Lavouras de Gaúcha do Norte são afetadas pela 
estiagem registrada na safra 15/16

ASSESSORIA

Ainda durante o mês de janei-
ro, a população de Gaúcha do 
Norte recebeu a visita de re-
presentantes da Defesa Civil de 
Cuiabá no Sindicato Rural.
Com o objetivo de trazer 
orientações, a visita dos re-
presentantes se deu perante a 
publicação oficial do decreto 
de situação de emergência de 
áreas afetadas pela estiagem 
durante a época de plantio da 
cultura da soja. 
Baseando-se no relatório de 
perdas apresentado pelo Sindi-
cato Rural e levando em consi-
deração de que a agricultura é 
uma das principais atividades 
geradoras de empregos e ren-
da a população Gaúcho Nor-
tense, no decreto, o prefeito 
Nilson Francisco Aléssio apon-
ta a perda de parte significa-
tiva das áreas ocupadas pela 
cultura da soja na decorrente 
safra 15/16.
Cumprido o passo de publica-
ção do decreto, no segundo 
momento os representantes da 

Estado de emergência foi decretado e representantes da Defesa Civil estiveram no município

Prejuízo registrado em propriedade de Gaúcha do Norte

Defesa Civil realizaram 
uma reunião e orien-
taram os produtores 
e todos os presentes 
como deve se proce-
der para que a situação 
de calamidade decla-
rada tenha respaldo e 
venha a atender as rei-
vindicações da classe. 
Porém para que isso 
seja possível, vários 
passos precisam ser re-
alizados.
Assim, nos meses de 
janeiro e fevereiro, a 
Prefeitura Municipal 

através de profissionais do 
departamento de agrivultu-
ra, visitaram as propriedades 
afetadas e elaboraram, por 
amostragem, laudos técnicos 
de constatação de frustação/
redução de safra. Os documen-
tos foram adicionados no siste-
ma e encaminhados a Defesa 
Civil em Cuiabá.
Segundo estimativa, dos cerca 
de 210 mil hectares produtores 
de soja, 180 mil foram afeta-
dos. Confira os dados do preju-
ízo estimado na produção mu-
nicipal, de setembro de 2015 a 
janeiro de 2016.

Confira a classificação das 
equipes e os artilheiros do 

campeonato até a realização 
da sexta rodada.

CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES ATÉ A SEXTA RODADA

ARTILHEIROS
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Prefeitura de Gaúcha do Norte 
recupera estrada do Jacarézinho
No mês de janeiro, os pontos críti-
cos da estrada do Jacarézinho fo-
ram recuperados e quatro aterros 
foram implantados no percurso. A 
localidade dá acesso a proprieda-
des rurais e é um atalho para quem 
vai à Canarana.
Além dos aterros, em alguns tre-
chos a secretaria de Infraestrutura 
de Gaúcha do Norte desenvolveu 
trabalhos de reabertura de estrada, 
levantamento e cascalhamento.
“Este trabalho era necessário nessa 
região, a estrada estava bastante 
fechada pela vegetação, e o escoa-
mento da água era precário e aca-
bava prejudicando a manutenção 
da estrada”, disse o secretário João 
Batista Lodi Rissini. 

INFRAESTRUTURA

Prefeitura e 
Associação 
de estradas 
recuperam 
MT-129

No início do mês de fevereiro, a pre-
feitura de Gaúcha do Norte e a As-
sociação AMEX - MT-129 iniciaram 
a recuperação da MT-129, na região 
do Jaqueto.
Inicialmente a prefeitura realizou a 
reabertura da estrada em cerca de 
15 quilômetros e em seguida a as-
sociação assumiu os trabalhos com 
reabertura, patrolamento e casca-
lhamento da rodovia. Os trabalhos 
devem permanecer por alguns dias 
na região.
Com estrada reaberta e recupera-
da o cenário é outro, os motoristas 
além de poder acelerar a viagem, 
transitam com muito mais seguran-
ça. O percurso recuperado também 
vem para proporcionar boa trafega-
bilidade no escoamento da safra.

Mutirão de limpeza é realizado 
em Gaúcha do Norte

A partir da segunda quinzena de 
fevereiro,  uma equipe do depar-
tamento de Obras de Gaúcha do 
Norte colocou em prática o muti-
rão de limpeza, uma das ações de 
combate aos criadouros do mos-
quito Aedes Aegypti transmissor 
de doenças como dengue, zika 
vírus e chikungunya. A ação foi 
realizada em toda a cidade e na 
comunidade de Nova Aliança.
O mutirão foi desenvolvido  com 
a ideia de que a população lim-
pe seus quintais, retirando assim 
todo e qualquer tipo de entulho 
e coloque em frente a residência, 
assim a prefeitura vem e recolhe. 
A ação foi planejada pelas se-
cretarias de Saúde e de Infraes-
trutura e foi realizada de forma 

Objetivo da ação foi eliminar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti

Trecho recuperado

gratuita.
O combate ao mosquito é pri-
mordial para que menos casos 
das doenças sejam registrados 
no município. Apenas em janei-
ro deste ano, 45 noti*cações de 
dengue foram registradas pela 
secretaria de Saúde de Gaúcha 
do Norte, sendo que 22 casos 
foram apontados como positivos 
pelo laboratório municipal.
O mutirão é uma das ações de-
senvolvidas no município, a se-
cretaria de Saúde já desenvolveu 
trabalhos de varredura, borrifa-
ção e fumasse em todo períme-
tro urbano. Sementes de crota-
lária também foram entregues 
pelas agentes comunitárias de 
saúde.

Infraestrutura reabre estrada 
em Gaúcha do Norte

O acesso a aldeia Kapüna loca-
lizada no município de Gaúcha 
do Norte, recebeu trabalhos de 
reabertura de estrada em cerca 
de 5,4 quilômetros. As ações ti-
veram início na segunda-feira, 
dia 22 de fevereiro.
Promovida pela Prefeitura Mu-
nicipal através da secretaria de 
Infraestrutura, a reabertura da 
estrada vai possibilitar a passa-
gem do transporte escolar. Na 
aldeia 15 crianças e adolescen-
tes frequentam a escola, onde 
cinco destas precisam se des-
locar todos os dias até a escola 
localizada no perímetro urbano.

Cerca de 5,4 quilômetros receberam os tra-
balhos. Estrada dá acesso a aldeia Kapüna

Secretaria recupera 
pontes de madeira

ASSESSORIA

Duas pontes de madeira foram 
recentemente recuperadas pela 
secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte.
A ponte do Paulistão tem ex-
tensão de 12 metros, fica lo-
calizada há pouco mais de 50 

quilômetros do município e dá 
acesso ao município de Cana-
rana.
A segunda ponte é a sobre o 
Rio Pacuneiro com 60 metros 
de comprimento, e localizada 
há cerca de 22 quilômetros da 
cidade pelo acesso sentido Sor-
riso.
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A frota municipal re-
cebeu incremento 
com a chegada de 
uma escavadeira hi-
dráulica adquirida 
pela Prefeitura Muni-
cipal através de con-
vênio firmado com o 
Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA). A 
máquina chegou em 
março ao município 
e foi exposta nas pro-
ximidades da sede da 
prefeitura.
A escavadeira custou 
o equivalente a R$ 
415 mil reais e vem 
para atender a agricultura fa-
miliar, especificamente para 
confecção de tanques de pis-
cicultura, visando fomentar a 
atividade no município.
A máquina da marca Komat-
su foi adquirida por meio de 

Gaúcha do Norte é 
contemplada com 
escavadeira hidráulica

FROTA

Máquina adquirida através de convênio com o MAPA 
vem para atender a agricultura familiar

Administração aplica 87% do recurso do FETHAB repassado em 
2015; entre as aplicações estão compra de máquinas entre outros

INFRAESTRUTURA

Durante o ano de 2015, o Estado 
através do Fethab (Fundo Esta-
dual de Transporte e Habitação) 
repassou para a Prefeitura de 
Gaúcha do Norte o montante 
de R$ 1.861.377,32 (um milhão 
oitocentos e sessenta e um mil 
trezentos e setenta e sete reais 
e trinta e dois centavos), onde 
foi aplicado no município o 
equivalente a 87% do valor re-
cebido, já o restante, pouco 
mais de R$ 233 mil reais, ficou 
em caixa para ser aplicado em 
2016.
Os R$ 1.627.950,56 aplicados 
pela secretaria de Infraestru-
tura, foram gastos com com-
pra de madeira para reforma e 
construção de pontes, compra 
de combustível, peças e óleos 

lubri:cantes para trabalhos de 
veículos e máquinas em serviços 
de recuperação de estradas mu-
nicipais, compra de compressor, 
tubos de concreto - as famosas 
manilhas utilizadas para a con-
fecção de aterros, além da com-
pra de um caminhão melosa e 
uma máquina pá carregadeira 
para a frota municipal.
Para 2016, os municípios mato-
-grossenses continuam rece-
bendo mensalmente os re-
passes do Fethab, porém com 
algumas alterações na aplica-
ção. Em dezembro de 2015, a 
Assembleia Legislativa aprovou 
a lei que estabelece as novas re-
gras do Fundo. O “novo Fethab” 
prevê que os recursos oriundos 
da arrecadação do imposto do 

óleo diesel sejam divididos entre 
os 141 municípios (50%) e Estado 
(50%). Sendo que do total des-
tinado aos municípios, 30% dos 
recursos poderão ser utilizados 
pelos gestores municipais na pa-
vimentação urbana nas cidades e 
em projetos técnicos, o que não 
era permitido pela antiga lei.
De acordo com os relatórios de 
empenho da prefeitura de Gaú-
cha do Norte, os gastos especí:-
cos foram:

Compra de madeira: R$ 67.719,50
Combustível: R$ 523.527,53
Pneus: R$ 66.116,00
Peças e óleos lubri:cantes: R$ 
380.098,37
Compressor: R$ 7.480,00
Tubos de concreto: R$ 50.915,00

Infraestrutura recupera 
acesso a Canarana e
região de Nova Aliança
Durante o mês de março de 2016, 
a secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte realizou traba-
lhos de recuperação de estradas, 
entre os trechos está a estrada de 
Gaúcha do Norte sentido Canara-
na, estrada do Jacarézinho e tre-
vo de Nova Aliança sentido a pro-
priedades rurais daquela região.
Apenas naquela localidade, fo-
ram recuperados cerca de 108 
quilômetros de estradas muni-

ACESSOS

cipais. Sendo cerca de 60 km no 
acesso ao município de Canarana 
onde estão 3.5 km cascalhados e 
trabalhos realizados em parceria 
com a associação das estradas 
AMEX - MT-129.
Também foram recuperados cer-
ca de 30 km de estradas do tre-
vo da comunidade Nova Aliança 
com sentido a fazenda Relu. E 
outros 18 km em estrada do Ja-
carézinho.

Compra de caminhão Melosa: R$ 
192.000,00
Compra de Pá Carregadeira: R$ 
340.000,00

Somado ao valor de investi-
mentos realizados, cerca de R$ 
94,15 foram gastos com tarifas 
bancárias.

Equipe de Infraestrutura, prefeito e secretário com máquinas adquiri-
das com recurso do Fethab

OUTROS TRABALHOS

No pimeiro trimestre do ano, 
a estrada de acesso a Sorriso 
também foi recuperada, cerca 

de 70 quilômetros receberam 
os trabalhos de patrolamento 
e cascalhasmento dos pontos 
críticos.

processo licitatório, onde a 
empresa Alfa Comércio de 
Equipamentos LTDA venceu a 
licitação.

Serviços à agricultura fa-
miliar
O agendamento para serviços 

de confecção de tanques de 
peixe deve ser realizado na se-
cretaria de Agricultura, situada 
à Avenida Brasil em frente o 
Banco do Brasil.
Confira matéria em nosso 
portal www.gauchadonorte.
mt.gov.br.
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Com presença de cerca de 300 
mulheres, o evento realizado 
no dia, 08 de março, para co-
memorar o Dia Internacional da 
Mulher foi recorde de público. 
Promovido pela Prefeitura Mu-
nicipal de Gaúcha do Norte atra-
vés da secretaria de Assistência 

Social o momento foi realizado 
no Centro de Convivência dos 
Idosos.
Destinado a todas as mulheres 
do município, o evento contou 
com des&le de moda e coque-
tel. Para a realização do des&le, 
a secretaria contou com a parce-
ria das lojas Baruc Store, Ivone 
Modas, Isadora Confecções, La 

Bella, Manga Rosa e Puro Char-
me que mostraram alguns dos 
seus belíssimos looks e acessó-
rios disponíveis, no des&le as 
modelos esbanjaram charme e 
elegância.
A assistente social Joceli Friedri-
ch falou sobre a realização do 
evento, “sabemos que a rotina 
da mulher é um grande quebra-
-cabeça com uma quantidade 
enorme de peças que ela conse-
gue montar com muito brilhan-
tismo, conseguindo encontrar 
tempo, disposição e +exibilida-
de para conciliar e executar to-
das as suas responsabilidades, 
o que não é uma tarefa fácil. 
Pensando nisso é que decidi-
mos inovar, desenvolvendo um 
des&le com roupas, acessórios e 
cosméticos femininos, divulgan-
do também nosso comércio que 
possui roupas belíssimas para 
que as mulheres possam se tor-
nar ainda mais lindas”.

Gaúcha do Norte comemora o Dia Internacional 
da Mulher com des&le de moda e coquetel

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Beneficiados participam de encontros do 
programa Bolsa Família

Desde o dia 03 de março, as famílias 
bene&ciadas pelo Programa Bolsa 
Família participam dos encontros 
quinzenais realizados nas depen-
dências do Centro de Convivência 
dos Idosos.
A explanação do primeiro encontro 
do ano foi realizada pela equipe do 
CRAS Casa das Famílias e gerou em 
torno da de&nição, objetivos, bene-
fícios, condicionalidades entre ou-
tros pontos sobre o programa.
Entre as alterações para este ano 
está a frequência dos encontros 
que passou de mensal para quinze-
nal, a retirada do Bazar do Bolsa de-
vido 2016 ser ano de eleição muni-
cipal e mudança na gestão. A nova 
gestora Jussela Guarienti apontou 
que vem para contribuir com o de-
senvolvimento do Bolsa Família em 
Gaúcha do Norte.
A participação das famílias bene-
&ciadas nos encontros continua 
sendo uma condicionalidade para 
a continuidade no recebimento do 
mesmo.
Con&ra o calendário do Bolsa:
Local: Centro dos Idosos
Horário: 14h

Cerca de 300 mulheres participaram do evento

Participação continua sendo condicionalidade na gestão de 2016

Sobre o grande número de mu-
lheres presentes no evento, re-
presentando a secretaria, Joceli 
&nalizou, “o evento foi um suces-
so, superou nossas expectativas, 
muitas mulheres atenderam 
nosso chamado, percebemos 
que vários estabelecimentos 
também liberaram suas funcio-
nárias para participar e isso foi 

maravilhoso. Agradecemos a 
presença de cada uma que par-
ticipou e que possamos sempre 
nos surpreender com um públi-
co cada vez maior nesse dia de-
dicado a todas as mulheres”.
Con&ra todas as fotos do even-
to no site www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Registro do primeiro encontro do ano

Conselheiros eleitos, 
atuam desde janeiro em 
Gaúcha do Norte

Desde o mês de janeiro de 2016, 
o Conselho Tutelar de Gaúcha do 
Norte conta a atuação dos mem-
bros empossados eleitos para o 
cargo. A posse foi realizada no dia 
10 de janeiro, pelo prefeito Nilson 
Francisco Aléssio nas dependências 
do Conselho Tutelar.
Foram empossados, Francisca Pe-
reira da Silva; Lucilene de Amorim 
Gonçalves; Daiane Cristine de Oli-
veira; Tairone Batista Alves e Elizinez 
da Silva Ribeiro que foi empossada 
perante a desistência do então elei-

CONSELHO TUTELAR

to Pascoal Morais Delgado. A elei-
ção para o cargo foi realizada no dia 
04 de outubro de 2015.
Além do prefeito, estiveram pre-
sentes a secretária municipal de 
Assistência Social, Marli Aléssio, e 
a assistente social e representante 
do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, Joceli 
Friedrich.
O mandato dos conselheiros tem 
duração de 4 anos, com validade de 
10 de janeiro de 2016 a 09 de janei-
ro de 2020.
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Gaúcha do Norte é o terceiro município a receber uma unidade da Cooperativa de Crédito Rural 

Cooperativa Primacredi inaugura 
unidade em Gaúcha do Norte

EMPREENDIMENTO

ASSESSORIA

Na quarta-feira (30.03), a so-
ciedade gaúcho-nortense pre-
senciou o ato de inauguração 
da unidade do Primacredi - Co-
operativa de Crédito Rural de 
Primavera do Leste, em Gaúcha 
do Norte.
O presidente da Cooperativa, 
Jorge Francisco Mira acompa-
nhado dos conselhos adminis-
trativo e fiscal esteve presente 
no momento. Durante sua fala, 
agradeceu aos parceiros, co-
laboradores e clientes. “É com 
grande orgulho e alegria que 
inauguramos essa unidade em 
um município promissor como 
Gaúcha do Norte”.
Com unidades instaladas em 
Primavera do Leste, Poxoréu 
e agora em Gaúcha do Norte, 
a Cooperativa iniciou suas ati-

Administração busca por 
implantação de cartório

No início do mês de março o prefei-
to de Gaúcha do Norte, Nilson Fran-
cisco Aléssio juntamente com mais 
dois representantes estiveram reu-
nidos com a desembargadora do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 
Maria Erotides Kneip Baranjak, para 
tratar sobre o processo de implan-
tação de um cartório no município.
A boa notícia é de que o processo 
está completo, e há determinação 
favorável por parte da Correge-
doria e das Comissões do Tribu-
nal de Justiça, no próximo dia 20 
o processo vai para plenária para 

votação e cumprir com o estatuto 
interno, em seguida deve ser pro-
tocolado na Assembleia Legislativa 
e voltar para o TJ para que a devida 
implantação. Todo processo deve 
durar cerca de 90 dias.  
“Estamos há algum tempo bus-
cando para que a instalação de um 
cartório seja uma realidade para 
Gaúcha do Norte, a cada passo 
que damos chegamos mais perto 
e acredito que vamos conseguir. 
A administração aguarda ansiosa-
mente por essa aprovação”, apon-
tou o prefeito.

vidades em 1991 e hoje conta 
com mais de 100 colaborado-
res.  
Representantes dos poderes 
executivo e legislativo e do 
Sindicato Rural também se fi-
zeram presentes na solenida-
de.

O prefeito Nilson Francisco 
Aléssio não esteve presente 
devido viagem à Cuiabá para 
tratar sobre a possibilidade de 
pavimentação de MT-129, mas 
foi representado pelo seu vice, 
Vilmar Contini. “Acreditamos 
que a entidade vem para so-

mar e fazer parte de nossa his-
tória”, disse.
Por telefone, o prefeito retra-
tou, “agradecemos ao presi-
dente por acreditar em nossa 
cidade e não medir esforços 
para a instalação de uma uni-
dade do Primacredi na cidade. 

Mesmo com logística compli-
cada, Gaúcha do Norte é um 
município em desenvolvimen-
to e a instalação da Coopera-
tiva vem para confirmar nosso 
potencial e somar com nosso 
crescimento”, afirmou.

Ao centro, desembargadora e prefeito

Jorge Francisco Mira (à esquerda), recebeu autoridades locais para a inaguração da unidade em Gaúcha do Norte

Secretaria de Saúde convida toda 
população para participar das ações 
contra a dengue. Confira a programação.

Informações sobre como participar dos sorteios, 
na página 05 deste boletim e no site 
www.gauchadonorte.mt.gov.br

TODOS CONTRA A DENGUE


