
Trabalhos realizados incluem patrolamento e cascalhamen-
to de estradas, além de instalação de bueiro e tapa buracos. 
Con$ra demais ações da secretaria: Pág 08

4ª Feira Cultural de Gaúcha 
do Norte é em agosto
A secretaria de Desenvolvimento atra-
vés do departamento de Cultura, reali-
za nos dias 17 e 18 de agosto a 4ª Feira 
Cultural – Cultura e Movimento - de 
Gaúcha do Norte. 

Estão inclusas na programação da Fei-
ra apresentações de diversos segmen-
tos da sociedade além de shows regio-
nais com as duplas Hugo e Santiago e 
Henrick e Rafael. Pág 10

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Crianças e vovôs 
comemoram o 
Dia de São João
Comemoração contou com apresenta-
ção do grupo de idosos, das crianças do 
PETI e do CRAS Casa das Famílias. Con$-
ra demais ações desenvolvidas pela se-
cretaria durante o primeiro semestre de 
2013. Pág 9

EDUCAÇÃO

Professores 
recebem 
capacitação
Educadores da rede municipal receberam 
em junho, a segunda capacitação da Edito-
ra Positivo, devido ao plano de ensino im-
plantado no 1° semestre de 2013. Pág 05

CÂMARA DE VEREADORES

Legislativo 
aprova 28 
Projetos de Lei
Entre os Projetos de Lei aprovados no 
primeiro semestre de 2013, 23 são de 
autoria do Poder Executivo e 05 do Le-
gislativo. Pág 11

EDUCAÇÃO SAÚDE

Gaúcha recebe 
conferência de 
educação 

285 crianças são 
imunizadas em 
Campanha 

Comunidade escolar levantou algumas 
propostas de melhoramento no ensino 
do município. Con$ra mais ações desen-
volvidas pela secretaria: Pág 5 e 6

Crianças de 6 meses até 5 anos de idade 
receberam a vacinação contra a Paralisia 
Infantil de 08 a 21 de junho. Mais ações 
da secretaria: Pág 04

ADMINISTRAÇÃO

23 Projetos de Lei foram aprovados e 

05 estão em tramitação. Lei de acesso á 

informação e ouvidoria do Executivo e 

Legislativo está entre os projetos aprova-

dos no primeiro semestre. Pág 02

Executivo cria 28 
Projetos de Lei 

em 2013
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Infraestrutura realiza obra no 
Assentamento Nova Aliança

Executivo de Frente

V Conferência das Cidades é 
realizada em Gaúcha 
Com o tema “Quem muda a cidade 
somos nós: Reforma já”, comunidade 

elencou algumas prioridades para o 
município. Pág 03
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Prefeitura lança boletim Executivo de Frente
A Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te lança neste mês de julho, a 
primeira edição do boletim in-
formativo impresso Executivo de 
Frente.
Com o objetivo de divulgar os 
trabalhos desenvolvidos pela 
atual administração, esse veículo 
será uma importante ferramen-
ta para levar a toda população 

gaucho nortense as ações pla-
nejadas e executadas por cada 
secretaria. 
Nesta edição estão algumas 
ações das secretarias de Saúde, 
Educação, Infraestrutura, Assis-
tência Social, Desenvolvimento, 
assim como do setor de Tributa-
ção e Fiscalização, realizadas nes-
te primeiro semestre de 2013, 

além 
Além do poder Executido, o Le-
gislativo está presente nesta pu-
blicação.

Inovações
Site
Além do boletim informativo, o 
antigo site da Prefeitura foi to-
talmente remodelado com um 

INOVAÇÕES Além do boletim informativo, site da instituição está remodelado e atualizado com ações desenvolvidas pela administração

layout agradável a *m de propor-
cionar uma leitura dinâmica ao 
internauta.
Atualizado diariamente com ma-
térias e fotos, é mais uma opção 
para se manter bem informado. 
Acesse www.gauchadonorte.
mt.gov.br.
Fanpage
Acompanhando o crescimento 

no número de internautas e a 
aproximação das redes sociais, 
uma Fanpage da Prefeitura foi 
criada no Facebook, espaço 
onde comunicados assim como 
links de matérias que remetem 
para o site, são publicados. Para 
ter acesso as publicações basta 
entrar e curtit nossa página, Pre-
feitura de Gaúcha do Norte. 

Prefeito
Nilson Francisco Aléssio (DEM)
Eleito pelo seu segundo mandato continua ‘Trabalhando Para To-
dos’, juntamente com seus secretários e o Poder Legislativo tem 
trazido reconhecimento social ao município, o tornando um lugar 
bom para se viver.

Administração de Gaúcha do 
Norte - Gestão 2013-2016

Vice-prefeito
Vilmar Contini (PR)

Secretário de Administração
Adelcio Ricardo de Melo

Secretária de Saúde
Andréia das Graças S. de Moraes

Secretária de Assistência Social
Marli Aléssio

Secretário de Educação
Elço Domingos Alves 

Secretário de Infraestrutura
Valmor Jorge Breitenbach

Secretário de Desenvolvimento
Fernando Moreno Fernandes 

Secretária de Finanças
Márcia Brustscher

No primeiro semestre de 2013, 
o Poder Executivo enviou ao 
Poder Legislativo 28 Proje-
tos de Lei, dos quais 23 foram 
transformados em lei e cinco 
(05) ainda estão em tramita-
ção.
Entre os principais projetos 
transformados em lei estão: 
Lei n° 560: Parcelamento da dí-
vida ativa;  Dispõe sobre parce-
lamento e remissão de Juros e 
Multas para contribuintes, pes-
soas físicas e jurídicas, inscritos 
em dívida ativa;
Lei n° 561: Anistia de parce-
lamento de débitos de água; 
Dispõe sobre parcelamento e 
anistia de Juros e Multas pro-
venientes de contas de água 
vencidas e não pagas;
Lei n° 566: Campanha de incen-
tivo (sorteio de prêmios) para a 
arrecadação do IPTU ;
Lei n° 572: Loteamento da 
quadra 73 para o conjunto ha-
bitacional;  Autoriza o Poder 
Executivo a realizar o desmem-
bramento de lotes urbanos da 
quadra 73 pertencente ao mu-
nicípio;
Lei n° 574: Acesso a informação 
do Poder Legislativo; Regula o 
acesso a informações previsto 
na Constituição Federal;
Lei n° 575: Ouvidoria do Po-
der Legislativo; Dispõe sobre a 
criação da Ouvidoria do Poder 
Legislativo do Município de 
Gaúcha do Norte;
Lei n° 579: Acesso a informação 
do Poder Executivo; Regula o 
acesso a informações previsto 
na Constituição Federal;

Lei n° 580: Ouvidoria do Po-
der Executivo; Dispõe sobre 
a criação da Ouvidoria do Po-
der Executivo do Município de 
Gaúcha do Norte.
Quanto aos principais Projetos 
de Lei em tramitação, estão: 
Projeto de Lei n° 027, que men-
ciona o parcelamento de juros 
e multas referentes a contribui-
ção de melhoria na pavimen-
tação asfáltica, que inclue três 
modalidades de pagamento: 
á vista 100% de desconto dos 
juros e multas; parcelamento 
em até 12 meses com descon-
to de 80% dos juros e multas; 
parcelamento em 36 meses 
com juro integral; Dispõe so-
bre parcelamento e remissão 
de Juros e Multas para contri-
buintes, pessoas físicas e jurí-
dicas, inscritos em dívida ativa 
referentes a contribuição de 
melhoria em virtude das obras 
de pavimentação asfáltica;
Projeto de Lei n° 025: o Execu-
tivo busca autorização para a 
isenção das taxas de alvarás e 
licenças para a construção das 
casas do conjunto habitacional 
pertencentes ao programa Mi-
nha Casa Minha Vida, as quais 
serão construídas na quadra 
73 que foi doada pelo municí-
pio. Além disso, tem buscado 
autorização para pagamento 
das despesas cartoriais assim 
como a liberação para os gas-
tos com os padrões de energia 
dessas casas; Autoriza o Poder 
Executivo a conceder benefí-
cios para atender o programa 
Minha Casa Minha Vida.

Executivo enviou 
28 Projetos de 
Lei ao Legislativo

TRABALHOS

Gaúcha pode ser contemplada 
com programa de rede de esgoto
O poder Executivo de Gaúcha 
do Norte tem buscado alter-
nativas para proporcionar aos 
munícipes uma qualidade de 
vida melhor.
Assim, durante o mês de ju-
nho deste ano, o prefeito Nil-
son Aléssio esteve em Cuiabá 
apresentando o projeto da 
rede de esgoto do municí-
pio.
“Nessa primeira etapa, apre-
sentamos os documentos so-
licitados para que os analistas 
da FUNASA possam avaliar. 
Agora precisamos aguardar 
as outras etapas que são: 
convocação para a entrevista 

técnica e a visita de um técni-
co no município para avaliar 
o sistema. Só depois dessas 
etapas teremos conhecimen-
to se o município será con-
templado com a obra da rede 
de esgoto e qual o valor libe-
rado para esta obra” - expli-
cou o prefeito Nilson Aléssio.

FUNASA 
A Fundação Nacional de Saú-
de (Funasa), é vinculada ao 
Ministério da Saúde, e é res-
ponsável por elaborar, pro-
mover e executar ações de 
inclusão social por meio do 
saneamento.
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PARTICIPAÇÃO Grupos para apontamento das prioridades foram formados

Na segunda-feira (20) de maio, 
Gaúcha do Norte recebeu no 
Centro da Melhor Idade, a V Con-
ferência Municipal das Cidades. 
Com o tema “Quem muda a cida-
de somos nós: Reforma já”, expla-
nado por membros da Secretaria 
de Estado, a conferência contou 
com a participação do prefeito 
Nilson Aléssio, do presidente da 
Câmara de Vereadores, Antonio 
Rubens Conelian e munícipes, 
que juntos apontaram as priori-
dades locais a serem trabalhadas 
no período de 2014 a 2016.
O objetivo do encontro foi o es-
tudo do Projeto de Lei do Siste-
ma Nacional de Desenvolvimen-
to Urbano além da apresentação 
do texto Base Nacional, do texto 
de apresentação das prioridades 
do Ministério das Cidades para 
Política de Desenvolvimento Ur-
bano 2014-2016 além do texto 
de apresentação das prioridades 
para o município baseadas em 
quatro assuntos: Política de Habi-
tação; Saneamento; Mobilidade 

Urbana e Planejamento Urbano 
e Ordenamento Territorial. 
O Sistema Nacional de Desenvol-
vimento Urbano passa as com-
petências para o Conselho das 
Cidades, este é responsável pela 
área de habitação, saneamento, 
mobilidade, lazer, trabalho, saú-
de e educação. “O texto desse 
Projeto de Lei diz que o Conse-
lho das Cidades vai fazer gestão 
de todas essas áreas. O Conselho 
Nacional das cidades quer que 
todos os municípios brasileiros 
estudem essas áreas para anali-
sar se as ações desenvolvidas es-
tão atendendo as necessidades 
do município, ou se é necessário 
procurar novas alternativas” - 
analisou o técnico da Secretaria 
das Cidades de Mato Grosso, 
Giovani Leão Ormond.
Para que seja possível a apresen-
tação das prioridades munici-
pais, é necessária a criação de um 
Plano Diretor, porém municípios 
com população inferior a 20 mil 
habitantes não recebem a libera-

ção de custos. “To-
dos os municípios 
precisam de um 
Plano Diretor por-
que é ele que dá a 
gestão do seu mu-
nicípio, consegue 
mostrar a realida-
de para planejar 
o crescimento e 
desenvolvimento, 
porém o Minis-
tério das Cidades 
não liberou recur-
so para municípios 
com população 
inferior á 20 mil 
habitantes. A par-
tir dessa Conferên-

cia, alterações nas propostas da 
Lei foram realizadas e exigimos 
a retirada da restrição populacio-
nal” – ponderou Ormond.
Além dos munícipes e de repre-
sentantes da sociedade, alunos 
do 2° e 3° ano do Ensino Médio 
da Escola Estadual Gervásio dos 
Santos Costa também estiveram 
presentes no encontro. “É indis-
pensável a participação da so-
ciedade em nossas conferências, 
nosso município tem o empasse 
voltado ao critério populacio-
nal o que impede a viabilização 
pelo Estado para a criação de um 
Plano Diretor, precisamos traba-
lhar para eliminar esse critério e 
apresentar nossas prioridades 
em esfera estadual e nacional. 
Foi com a participação dos mu-
nícipes que pudemos chegar as 
prioridades que devem ser tra-
balhadas” – ressaltou o prefeito 
Nilson Aléssio.
Ao 9nal do encontro, alterações 
no texto foram realizadas, prio-
ridades elencadas e dois delega-

dos foram eleitos para apresen-
tar as necessidades municipais 
na Conferência Estadual, o repre-
sentante do Poder Legislativo do 
município, Antonio Rubens Co-
nelian e Mauro Junges represen-
tando as entidades empresariais.

Prioridades elencadas 
para o município: 
1. Elaboração e implantação do 
Plano Diretor municipal de Gaú-
cha do Norte até 2014, criando 
as zonas de interesse social;
2. Implantação de rede de esgo-
to e estação de tratamento mu-
nicipal;
3. Ampliação das galerias de rede 
de água pluvial na área urbana;
4. Implantação de sistema de si-
nalização vertical e horizontal na 
área urbana;
5. Melhoria e ampliação dos 
transportes intermunicipais e 
criação do terminal rodoviário;
6. Criação do Conselho Muni-
cipal das cidades formado por 
integrantes da sociedade civil, 

membros do poder Executivo e 
Legislativo, membros de outros 
conselhos e líderes de movimen-
tos já existentes no município;
7. Priorizar o saneamento munici-
pal até mesmo por uma questão 
de saúde pública, tendo em vista 
que este é precário, desencadeia 
uma qualidade de vida inferior 
aos padrões da OMS;
8. Ampliar o direito a acessibili-
dade e mobilidade urbana, ga-
rantindo aos idosos e portadores 
de de9ciência o direito de ir e vir, 
sinalização nas vias e educação 
nas escolas;
9. Lazer: ciclovia e espaço desti-
nado a exercício físico com pro-
9ssional quali9cado;
10. Criação e implantação de sa-
nitários públicos na praça muni-
cipal;
11. Criar uma política de priori-
dades das ações do município 
de Gaúcha do Norte.
Acesse o site da Prefeitura e con-
9ra mais fotos do evento, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

V Conferência Municipal das Cidades é 
realizada em Gaúcha do Norte

Prefeito Nilson Aléssio

Na tarde da última terça-feira 
(18), os produtores de Gaúcha 
do Norte, através do Sindicato 
Rural, receberam no Plenário 
da Câmara Municipal, o Mo-
vimento Pró-Logística com 
os Estradeiros Aprosoja, onde 
um projeto de pavimenta-
ção e melhoria nas rodovias 
que cortam o estado de Mato 
Grosso, foi apresentado.
O projeto explanado corres-
ponde na análise de 120 tre-
chos do Estado que represen-
tam os principais acessos para 

escoar a produção, esses tre-
chos foram estudados e inves-
timentos sugeridos pelo Mo-
vimento Pró-Logística foram 
apresentados aos produtores 
presentes.
Os trechos analisados incluem 
as BR’s 174, 242, 163, 080, 158 
e 163. E para Gaúcha do Nor-
te, representa o acesso até 
Santiago do Norte onde a res-
posta para a licitação deve sair 
em novembro, e de Gaúcha 
do Norte á Querência onde a 
resposta da licitação para pa-

vimentação deve 
sair de dezembro 
de 2013 a janeiro 
de 2014.
Para o vice-pre-
sidente do Sindi-
cato Rural e dele-
gado do núcleo 
da Aprosoja de 
Gaúcha do Norte, 
Valdomiro Schulz, 
a pavimentação 
da BR 242 vai tra-
zer grandes bene-
fícios para nosso 
município. “Esse 
investimento na 
BR 242, vai facili-
tar o escoamento 
de nossas safras, 

ao mesmo tempo 

que diminuir 
o custo dos 
p r o d u t o s 
que chegam 
em nossa ci-
dade, benefi-
ciando assim, 
não só os 
produtores, 
como toda a 
comunidade” 
– apontou.
Os Estra-
deiros têm 
m o s t r a d o 
as lutas tra-
vadas pelas 
entidades do 
M o v i m e n t o 
Pró-Logística 
em prol da 
pavimentação de trechos ma-
to-grossenses, os quais pos-
sam impulsionar ainda mais 
a produção agrícola das regi-
ões. “O Movimento tem trazi-
do esperança para Gaúcha do 
Norte, uma vez que o muni-
cípio precisa desses investi-
mentos em pavimentação por 
não possui ligação asfáltica 
com os municípios vizinhos, e 
isso tem dificultado o acesso 
e consequentemente elevado 
os gastos com o transporte 
dos produtos agropecuários” 

Produtores de Gaúcha do Norte recebem Movimento Pró-Logística
Projeto de investimento em rodovias que cortam o Estado foi apresentado em reunião

– ressaltou o prefeito Nilson 
Aléssio.
Hoje, Mato Grosso tem 25.009 
quilômetros de rodovias es-
taduais, dos quais apenas 
5.400 KM são pavimentados. 
Já os 120 trechos analisados 
no projeto, correspondem a 
10.183 KM, dos quais 2.400 
KM estão pavimentados. As-
sim, os investimentos em pa-
vimentação e manutenção 
sugeridos ao governo através 
do Movimento Pró-Logística, 
equivalem a R$ 266 milhões.

O Movimento Pró-Logística é 
a união de dez entidades de 
Mato Grosso que trabalham 
em prol de investimentos 
para as rodovias do Estado. 
“As entidades trabalham com 
o objetivo de juntar forças 
para trabalhar e busca for-
mas de articular obras para o 
Estado, o que nós queremos 
é a redução de custo para os 
produtores e para a sociedade 
em geral” – pontuou o diretor 
executivo do Movimento Pró-
Logística, Edeon Vaz Ferreira.Prefeito Nilson Aléssio

Movimento Pró-Logística tem trabalhado em prol da pavimentação de rodovias mato-grossenses
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Além das campanhas de vaci-
nação contra a Paralisia Infantil 
e a Raiva Animal aplicadas no 
mês de junho, algumas outras 
ações foram desenvolvidas pela 
secretaria de Saúde de Gaúcha 
do Norte no primeiro semestre 
de 2013.

Campanha Nacional de Vaci-
nação contra Gripe
Iniciada no dia 20 de abril, a 
campanha teve o Dia “D”  rea-
lizado no mesmo dia nas uni-
dades Mário Alieve e Ernesto 
Doleys. 
A campanha contou com va-
cinação no Almoço dos Idosos 
no dia 27 de abril, além de vaci-
nação na Zona Rural de 22 a 25 
do mesmo mês. A Campanha 
foi encerrada no dia 31 de maio 
com a aplicação de 2.649 doses, 
atingindo 89,07% do público 
alvo.
A campanha contra a Gripe tem 
como público alvo: crianças, tra-
balhadores da saúde, gestantes, 
puérperas, indígenas e idosos.

Dia das Mães 
A secretaria de Saúde desenvol-
veu no dia 09 de maio a Ação 
do Dia das Mães no Centro dos 
Idosos, com participação de 80 
pessoas.  
Além disso, palestras foram rea-
lizadas nas escolas:
Gervásio – (09.05);
Nova Aliança – (10.05);
Botuverá -  (10.05);
Bem-me-Quer- (11.05);
APAE- (12.05). 

AIDS e DST
A Atenção Básica tem desenvol-
vido ações informativas/educa-
tivas para a comunidade e entre 
os pro+ssionais da saúde sobre as 
endemias AIDS e DST. “O objetivo 
da secretaria é promover maior 

SAÚDE

Ações desenvolvidas pela 
secretaria de Saúde

Em Gaúcha do Norte, “Dia D” foi realizado no sábado (08) de junho
A secretaria de Saúde de Gaú-
cha do Norte desenvolveu de 
08 a 21 de junho, a Campanha 
de Vacinação Contra a Polio-
mielite ou Paralisia Infantil.
Durante a Campanha, 285 
crianças de 6 meses até 5 
anos de idade receberam a 
gotinha. Além da realização 
do “Dia D” nas duas Unidades 
Básicas de Saúde Mário Alieve 
e Ernesto Doleys, a vacinação 

também foi realizada na Zona 
Rural do município. Localida-
des como Santa Luzia, Fazen-
da Botuverá, Nova Aliança e 
Pontal do Piranha, receberam 
as equipes de saúde.

Poliomielite
A Poliomielite, também cha-
mada de Pólio ou Paralisia 
Infantil, é uma doença infec-
ciosa viral aguda transmitida 

de pessoa 
a pessoa. 
“A Pólio é 
transmitida 
através da 
contamina-
ção de água 
e alimentos 
contamina-
dos, uma vez 
que estes se 
multiplicam 
no intestino, 
i r r a d i a n d o 
para o siste-
ma nervoso” 

Interdus vacanti juiziu forimInterdus vacanti juiziu forimInterdus vacanti juiziu forimInterdus vacanti juiziu forim
Pág. 04

Interdus vacanti juiziu forimInterdus vacanti juiziu forim

Crianças de 6 meses até 5 anos de idade foram imunizadas

Campanha de vacinação contra 
Paralisia Infantil imunizou 285 crianças

A secretaria de Saúde através 
do Departamento de Vigilân-
cia Sanitária de Gaúcha do 
Norte, realizou de 1° de maio 
a 30 de junho, a Campanha de 
Vacinação Contra a Raiva Ani-
mal. 1322 cães e gatos a par-
tir de um mês de idade foram 
imunizados.
Com o objetivo de fazer o 
controle da doença e dimi-
nuir o risco de transmissão, 
dois “Dias D’s” foram estrate-
gicamente planejados e jun-
tos vacinaram 503 animais. 
Com vacinação na Unidade 
de Saúde Ernesto Doleys, o 
primeiro “Dia D” foi realizado 
em 25 de maio, já em relação 

ao segundo “Dia D” em 08 de 
junho, a vacinação foi realiza-
da no Campo Municipal.
Animais da Zona Rural do mu-
nicípio também foram imuni-
zados durante a Campanha.

Raiva Animal
A Raiva é uma doença grave, 
causada por um vírus que 
ataca o sistema nervoso dos 
animais mamíferos e é trans-
missível ao homem. O úni-
co tratamento é a vacinação 
desses animais que os deixa 
imunes pelo período de um 
ano.
“A raiva tem letalidade de 
100% e é transmitida pela sa-

GAÚCHA DO NORTE Dois “Dias D’s” foram realizados durante a Campanha

Cães e gatos a partir de um mês de idade foram 
vacinados entre 1° de maio e 30 de junho

liva. A doença se desenvolve 
no sistema nervoso através 
de uma mordedura ou lam-
bedura no ferimento de uma 
pessoa ou até de um animal 
para o outro. Depois da saliva, 
o vírus migra para o sistema 
nervoso central onde ele se 
prolifera levando a morte” – 
explicou o médico veterinário, 
Augusto Carlos Niedermayer.
Um animal infectado apre-
senta os seguintes sintomas: 
irritabilidade, agressividade, 
inquietude, salivação excessi-
va, fotofobia, sensibilidade a 
luz solar, e nos últimos sinto-
mas, o animal fica deitado até 
a morte.

Campanha contra a Raiva 
vacinou 1322 animais

conscientização da população 
com relação às DST e HIV. Conse-
quentemente, haverá uma busca 
mais precoce dos serviços de saú-
de pelos indivíduos com suspei-
ta de DST e HIV e seus parceiros, 
tornando as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) porta de entrada 
para esses pacientes, reduzindo 
assim a automedicação e a procu-
ra da resolução do problema em 
farmácias” - apontou a secretária 
de Saúde, Andréia das Graças Sil-
va de Moraes.
“Além disso, as atividades infor-
mativo-educativas, desenvolvidas 
pelos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) nas comunidades e 
pelos pro+ssionais das UBS, deve-
rão despertar os indivíduos para a 
realização do teste anti-HIV” - +na-
lizou a secretária.
Iniciada no primeiro semestre de  
2013, as ações de enfrentamento 
da epidemia de AIDS e das DST 
devem continuar no segundo se-
mestre.
No dia 10 de maio, a equipe de 
saúde ministrou uma palestra so-
bre a AIDS e as DST para as mães 
do município.
No dia 29 de junho, a realização 
do teste rápido anti-HIV, VDRL, 
HBsAG foi realizado para os pro-
+ssionais das unidades básicas e 
Secretaria Municipal de Saúde. E 
dos pro+ssionais da unidade hos-
pitalar no dia 07 de julho.
Dentre as ações que ainda de-
vem ser desenvolvidas este ano, 
estão: 
Palestra sobre DST e realização 
do exame Papanicolau destinado 
as pro+ssionais do sexo; Palestra 
DSTs e HIV na gestação para o 
grupo de gestantes; Palestra para 
os adolescentes na escola estadu-
al Gervásio dos Santos Costa; Re-
alização do teste rápido anti-HIV, 
VDRL, HBsAG para a população 
em geral.

– pontuou a enfermeira Cin-
tia Rodrigues. 
Pessoas infectadas pelo vírus, 
podem desenvolver sintomas 
como febre, dores de cabeça, 
vômito e dores musculares. 
“Geralmente as pessoas que 
adquirem esse vírus, algumas 
não apresentam os sintomas, 
mas isso não quer dizer que 
elas estejam livres da Polio-
mielite, pois podem estar eli-
minando o vírus através das 
fezes, e contaminando outras 
pessoas” – ressaltou a enfer-
meira.
Embora no Brasil a Poliomie-
lite esteja erradicada, mun-
dialmente ainda há casos da 
doença, destacando-se que 
o ano que vem, 2014, o País 
sediará a Copa do Mundo e 
Cuiabá será uma das capitais 
que receberão os jogos, au-
mentando o fluxo de visitan-
tes no Estado, favorecendo 
assim o risco á reintrodução 
do poliovírus selvagem.    Crianças da Zona Rural também foram imunizadas
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Plano de ensino foi implantado no município no início deste ano, porém foi planejado pela secretaria de Educação ainda na gestão anterior

ASSESSORIA

No dia 4 de junho, alunos da rede 
municipal de Gaúcha do Norte 
foram liberados de suas aulas em 
prol da segunda capacitação, do 
plano de ensino Positivo. A ca-
pacitação aplicada para os pro-
&ssionais da educação contou 
com a presença de professores 
da educação infantil até o sexto 
ano, incluindo os pro&ssionais 
das escolas rurais do município.
Para o secretário de educação, 
Elço Domingos Alves, a capaci-
tação dos pro&ssionais está in-

clusa no contrato &rmado com 
a editora. “Conforme contrato 
&rmado, durante o ano serão 
realizadas quatro capacitações 
aos pro&ssionais da educação, 
essa é a segunda e deve encerrar 
o semestre, as duas restantes &-
cam para o segundo semestre de 
2013. Essas capacitações tem por 
objetivo o estudo de métodos de 
aplicação do material em sala de 
aula. Metodologia e didática dos 
livros são questionados para que 
os professores possam desen-
volver um trabalho que propor-
cione uma melhor compreensão 

dos nossos alu-
nos. Buscamos 
cada vez mais 
um ensino de 
qualidade para 
a demanda mu-
nicipal” – apon-
tou.
Para a professo-
ra do 5° ano da 
Escola Xingú, 
Creuza Soares 
Rezende, a ca-
pacitação vem 
para ampliar o 
domínio do ma-
terial em sala de 
aula. “Essa capa-
citação vai me-
lhorar a maneira 

Professores da rede municipal recebem capacitação da Editora Positivo

de trabalharmos 
com os alunos” – 
pontuou.
A capacitação 
foi realizada na 
Escola Municipal 
Bem Me Quer 
e contou com a 
realização de ati-
vidades e experi-
mentos durante 
o dia.

Positivo
Implantado no 
início de 2013 
e com um pla-
no inovador, a 
Positivo traz os 
melhores méto-
dos de ensino do 
País, e a capacita-
ção visa uma aplicação adequa-
da desses métodos. Com uma 
média de 600 alunos na rede 
municipal, a utilização de um en-
sino inovador e uma identidade 
educacional melhor, que acom-
panhasse as tendências nacio-
nais, é indispensável. 
A implantação de um novo pla-
no de ensino em Gaúcha do 
Norte, surgiu com a necessidade 
de oferecer um ensino de quali-
dade. “Com a perspectiva de au-
mentar a nota do município no 

Ideb, entramos 2013 com o pen-
samento de propor algo novo. 
Como a viabilidade para montar 
um material de ensino municipal 
era remota, pensamos em bus-
car alternativas com apostilas 
e com planos de ensino a nível 
nacional. Nossa demanda já era 
a Positivo, porém em 2012 o Ob-
jetivo se colocou de imediato a 
atender o município, foi onde 
contratamos o plano por um 
ano. Mas em outubro de 2012, 
a secretaria recebeu o contato 

da Positivo e foi concluído que a 
implantação do plano de ensino 
seria mais amplo e com maior 
respaldo. Consequentemente 
assim como a melhor qualidade 
de ensino que temos oferecido 
aos alunos, os gastos para esse 
ensino também subiram, o valor 
anual passou de R$ 180,00 para 
uma média de R$ 220,00 por 
aluno. O investimento tem sido 
necessário e satisfatório para o 
aprendizado de nossos alunos” – 
&nalizou o secretário.

Professores da educação infantil ao 6° ano participaram da capacitação

Valorização pro&ssional e formação adequada foram alguns dos fatores mais discutidos durante o encontro

2ª Conferência Nacional da Educação é realizada em Gaúcha do Norte

des do município em âmbito 
estadual e nacional. Algumas 
questões foram moduladas 
com o objetivo de melhorar a 
educação e elaborar um Plano 
Municipal de Educação que es-
teja inserido em nossa realida-
de” – pontuou o secretário de 
Administração, Adelcio Ricar-
do de Melo que, no encontro, 
representou o prefeito Nilson 
Aléssio.
A mobilização da comunidade 
é essencial para que as neces-
sidades na educação sejam 
apontadas. “A única di&cul-
dade que ainda vejo no pro-
cesso educacional é a falta da 
participação da comunidade, 
devido essa cultura do estudar 
e do buscar não ter sido cons-
truída com os nossos pais, nos-
sos avós. Buscando sanar essa 
di&culdade, os pro&ssionais da 
educação têm trabalhado na 

Na manhã do dia 25 de maio, 
professores, coordenadores, 
pais, alunos, representantes 
das escolas rurais e indígenas, 
assim como da Seduc e do Ce-
fapro, além de representantes 
do poder Executivo e Legis-
lativo de Gaúcha do Norte, 
lotaram o Plenário Senador 
Jonas Pinheiro em Conferência 
Nacional de Educação visando 
possíveis melhorias no ensino.
Com o objetivo de chegar até 
a Conferência Nacional de 
Educação (CONAE) através de 
um Plano Nacional de Educa-
ção, a conferência possibilitou 
a elaboração de propostas que 
possam ser aplicadas á realida-
de do município. Representan-
tes das sete escolas apresen-
taram suas prioridades para o 
ensino. 
Baseada nas necessidades lo-
cais, a comunidade escolar 
levantou algumas propostas; 
“muitas sugestões para compor 
a construção do Plano Nacional 
de Educação, foram apontadas 
pela comunidade escolar, esta-
mos buscando uma educação 
de qualidade por isso a parti-
cipação da população é neces-
sária, é necessário melhorar os 
rumos da educação do municí-
pio” - apontou a coordenadora 
pedagógica municipal, Patrícia 
Duarte Dominicio.
A elaboração de um Plano Mu-
nicipal de Educação até 2018 foi 
citada como necessária. “A ad-
ministração tem acompanha-
do o trabalho dos governantes 
e acredita que o governo vem 
fazendo um bom trabalho, 
porém nós precisamos fazer 
nossa parte. Essa conferência 
de educação é a oportunidade 
que temos de levar as priorida-

Aumento do investimento da União para a educação foi questionado pelos pro&ssionais

base através de reuniões com 
os pais e tem buscado incen-
tivar a sociedade a participar 
das discussões em torno da 
educação. Não adianta criar 
projetos a nível nacional sem 
saber quais são as necessida-
des básicas da educação, 
e para isso a educação 
precisa da mobilização 
da comunidade.” - ressal-
tou a assistente pedagó-
gica – Seduc, Anialce da 
Silva Lima.
Além do aumento de in-
vestimento na educação 
por parte da União, a 
valorização pro&ssional 
e a formação adequada 
foram assuntos bastan-
te frisados na conferên-
cia, “os dois principais 
pontos discutidos são 
fundamentais para que 
qualquer sistema de 

educação possa evoluir, todo 
processo de qualidade de edu-
cação passa  necessariamente 
pela formação adequada dos 
profissionais da educação, 
sem essa formação, não há 
melhorias significativas no 

processo de ensino e apren-
dizagem” – afirmou o profes-
sor formador do Cefapro polo 
de Primavera do Leste, Dilson 
Thomaz.
“Da mesma forma que os sis-
temas educacionais vêm sen-
do adaptados às diferentes 
demandas da sociedade ao 
longo do tempo, é necessário 
que os profissionais em edu-
cação tenham uma boa forma-
ção inicial, uma boa formação 
continuada e estejam aptos e 
dispostos à lidarem com as di-
versidades e transformações 
sociais, tornando a escola, a 
sala de aula e o ensino mais di-
nâmicos, melhor contribuindo 
para a formação dos alunos na 
progressão de seus estudos e 
também para o exercício da ci-
dadania” – con&rmou Thomaz.
Após apontadas as necessida-
des municipais, cada escola 
elegeu um delegado e um su-
plente para representar a ins-
tituição e apresentar as prio-
ridades eleitas pelo cenário 
escolar no polo da Cefapro, em 
Primavera do Leste.

Comunidade escolar presente em Conferência

Secretário de Educação, Elço Domingos Alves
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Convênio entre Prefeitura 
de Gaúcha do Norte e Unic 
forma biólogos

ENSINO SUPERIOR

A primeira turma do curso de Li-
cenciatura em Ciências Biológicas 
da faculdade de Cuiabá (Unic) do 
polo de Gaúcha do Norte, colou 
grau na noite do dia 23 de maio 
no Plenário da Câmara Municipal 
de Gaúcha do Norte.
Para o professor da Universidade 
de Cuiabá, Luiz Rodrigues, a insta-
lação e permanência da universi-
dade em Gaúcha do Norte, só foi 
possível com a parceria *rmada 
com o poder público. “Queremos 
agradecer ao poder municipal de 
Gaúcha do Norte ao poder Execu-
tivo e Legislativo que receberam 
com muito carinho a nossa en-
tidade, sempre cumprindo com 
aquilo que foi de*nido em nossa 
parceria, não medindo esforços 
para que nossa instituição perma-
necesse aqui por todos esses anos. 
Acredito que a Unic não poderia 
estar no município se não fosse 
*rmada essa parceria” – a*rmou o 
professor.
“Nosso município precisa de par-
cerias como esta *rmada com a 
Unic, as pessoas interessadas em 
cursar uma graduação precisam 
sair da cidade para poder conse-
guir continuar ou mesmo voltar a 
estudar. Gaúcha do Norte está se 
desenvolvendo economicamente 
e está cada vez mais reconheci-
da nos demais municípios mato-

grossenses. Por isso a administra-
ção tem trabalhado para a vinda 
de novos cursos de graduação, 
mas a indisponibilidade de exten-
sões tem di*cultado nosso traba-
lho” – apontou o prefeito Nilson 
Aléssio.
Hoje, o município enfrenta di*cul-
dades em conseguir a liberação 
de cursos presenciais e semi-pre-
senciais, a administração está bus-
cando alternativas para suprir essa 
demanda. “Buscando suprir a de-
manda por cursos presenciais, esti-
ve recentemente na UFMT, porém 
não existe a disponibilidade de 
extensão, isso incluindo a técnica, 
licenciatura e bacharel. Em relação 
à UNIC, a situação é a mesma, exis-

Doze novos licenciados em biologia colaram grau em Gaúcha do Norte

te uma lei federal criada em 2012 
que proíbe que as universidades 
liberem cursos de extensão. O que 
o MEC libera para nosso município 
são cursos virtuais. Porém como a 
solicitação é para aulas presen-
ciais, encaminhamos ofício para 
todas as universidades do Estado, 
mostrando nossa demanda e nos-
sa preocupação e esperamos que 
nossa solicitação seja atendida” – 
*nalizou o secretário de educação, 
Elço Domingos Alves.
Familiares e amigos dos 12 for-
mandos acompanharam a ceri-
mônia de colação e presenciaram 
as homenagens prestadas com o 
lema ‘Onde há uma vida haverá 
um biólogo’.

Além das ações da secretaria de 
Educação descritas nas páginas 
4 e 5, outros trabalhos foram 
desenvolvidos no decorrer 
dos primeiros seis meses da 
atual gestão.

JANEIRO 
-Semana Pedagógica (28 a 
31/01)

FEVEREIRO
- Palestra com a Psicóloga 
Laimel da Rosa de Canarana 
com os seguintes temas:
- Autoestima;
- Motivação;
- Relações interpessoais;
- TDAH - Transtorno de défi-
cit de aprendizagem e hipe-
ratividade;
- Copa Empresarial (espor-
te).

MARÇO
- Implantação do Sistema 
Positivo - Aprende Brasil na 
Rede Municipal de Ensino;
- Páscoa - doação de caixas 
de bombons nas instituições 
educacionais;

ABRIL 

- Capacitação de Metodolo-
gia e Didática das disciplinas 
do Sistema Positivo, às do-
centes da rede Municipal de 
Ensino;
- 8º Jogos estudantis Munici-
pal (22 a 26/04);

MAIO 
- Projeto Paz na Escola com 
palestras em diversos te-
mas;
- Continuação do Curso de 
Metodologia do Sistema Po-
sitivo;
- Obras - Conclusão de 3 sa-
las na EMEB Bem-Me-Quer 
(biblioteca, recursos e refor-
ço escolar);
- Muro, grades e pintura da 
mesma;
- Aquisição de ar-condicio-
nado às salas de aula;
- Aquisição de automóvel 
utilitário para uso em servi-
ço da educação.

JUNHO
- Festa junina na escola mu-
nicipal Xingú em Nova Alian-
ça;
- Festa junina na escola mu-
nicipal da Fazenda Botuverá.

Muitas atividades foram desenvolvi-
das durante os primeiros seis meses 
da atual gestão

Ações da secretaria 
de Educação

12° Campeonato de Futebol é 
realizado em Gaúcha do Norte

ESPORTE

Competição deve se estender até o mês de setembro
A secretaria 
de Educação 
através do de-
partamento de 
Esportes e La-
zer, iniciou no 
sábado (22) de 
junho, no Cam-
po Municipal 
Seringão o 12° 
C a m p e o n a t o 
de Futebol do 
município.
Na primeira ro-
dada foram re-
alizados três jo-
gos. No sábado 
a equipe Ma-
deireira Shimidt 
venceu a equi-
pe Sul Xingú 
pelo placar de 6 
X 2, no domin-
go pela manhã 
as equipes Clu-
be Ues e União 
empataram em 
1 X 1, e no me-
lhor jogo da ro-
dada onde aconteceu o clássi-
co indígena, a equipe Kuikuro 
venceu a equipe Mehinako 
por 7 X 3, com destaque para 
os atletas Karuaiá e Tugupé 
autores de dois gols cada.
O primeiro jogo da segunda 
rodada foi realizado no sá-
bado (29) de junho, a equipe 
Utawana venceu a equipe do 

Santos por 6 X 2.
O sistema de disputa será to-
dos contra todos em chave 
única, onde as quatro equipes 
que somarem mais pontos es-
tarão classificadas para a fase 
semifinal da competição. 
“Toda população de Gaúcha 
do Norte está convidada a 
prestigiar os jogos do Campe-
onato. Nos sábados, os jogos 

Utawana venceu a equipe do Santos por 6 X 2, no sábado 29 de junho

são ás 15h, aos domingos ás 
8h e ás 15h” – convida o chefe 
do departamento de Esportes 
e Lazer, José Mario Alievi. 
O Campeonato que tem oito 
equipes participantes (Mehi-
nako, Santos, Kuikuro, Clu-
be Ues, Utawana, Sul Xingú, 
União e Madeireira Schimidt), 
deve se estender até o mês de 
setembro. 

A secretaria de Educação de Gaú-
cha do Norte através da escola 
municipal Bem Me Quer, realizou 
na noite da sexta-feira (28) de 
junho a tradicional festa junina 
em comemoração ao dia de São 
João. 
Regada de danças, comidas tí-
picas e símbolos que remetem 
o mês festivo, a noite foi de ani-
mação e interação entre pais, 
alunos, professores e comunida-
de. “O objetivo da festa junina é 
proporcionar a interação entre os 
grupos da escola e a comunida-
de em geral” - apontou o secretá-
rio de educação, Elço Domingos 
Alves.
“É necessário que a tradição ju-
nina seja mantida e repassada 

aos nossos alunos, além de pro-
porcionar a interação, também 
trabalha com questões relacio-
nadas a cultura que precisa ser 
respeitada” - complementou o 
secretário.
A renda arrecadada com a venda 
de mesas, comida e bebida além 
dos leilões realizados, será rever-
tida para a própria escola.
“A direção agradece ao empenho 
de todos os pro*ssionais da es-
cola que se dedicaram e *zeram 
com que a festa pudesse aconte-
cer. Aos alunos, pais e comunida-
de em geral pela participação e 
colaboração a nos ajudar a man-
ter a tradição junina” - declarou 
a coordenadora da escola Marli 
Flávia Schuck.

Renda arrecadada no evento será revertida para a escola

Escola Bem Me quer 
realiza festa junina

Evento foi realizado no Salão Paroquial
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INVESTIMENTO Obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2

Obra de ampliação no sistema de abastecimento 
de água é executada em Gaúcha do Norte

Hoje a grande dificuldade 
de distribuição de água está 
concentrada na parte alta do 
município, assim, para que a 
distribuição de água seja efi-
ciente é necessário realizar 
alguns ajustes, “nosso traba-
lho é constituído de algumas 
etapas, primeiramente fize-
mos um estudo e identifica-
mos os pontos onde teríamos 
que trocar o encanamento, 
agora em cada rua onde es-
tão os ligamentos, nossa 
equipe corta o asfalto, abre 
a vala, troca o encanamento, 
faz a compactação da terra e 
em seguida vem com a capa 
do asfalto onde foi cortado. 

A prefeitura de Gaúcha do 
Norte em parceria com a 
Fundação Nacional de Saúde 
(FUNASA) tem trabalhado em 
prol da ampliação e melhoria 
do sistema de abastecimento 
de água do município.
A obra federal iniciada em ju-
lho do ano passado, está or-
çada em mais de três milhões 
de reais, constitui na troca de 
encanamentos assim como a 
construção de dois abrigos 
(casa de tratamento de água), 
almoxarifado, escritório, la-
boratório de análise da qua-
lidade da água, além da cons-
trução de um reservatório de 
400 mil litros de água.

Obra está orçada em mais de três milhões de reias

Programa de Alfabetização na Idade 
Certa é desenvolvido em Gaúcha
Objetivo do Programa é a formação do professor alfabetizador incluso no 1° ciclo
O Pacto Nacional pela Alfabe-
tização na Idade Certa é um 
compromisso formal assumi-
do pelos governos federal, do 
Distrito Federal, dos estados 
e municípios de assegurar 
que todas as crianças estejam 
alfabetizadas até os oito anos 
de idade, ao final do 3º ano 
do ensino fundamental.
O objetivo do programa é a 
formação do professor alfabe-
tizador e contempla os edu-
cadores do 1° ciclo, ou seja, 
profissionais que atuam nas 
fases de alfabetização que 
são: 1°, 2° e 3° ano. Em Gaú-
cha do Norte, 19 professores 
cadastrados e cinco profissio-
nais ouvintes participam dos 
encontros realizados através 
do programa.
O material de planejamen-
to de cada encontro vem do 

MEC, os métodos utilizados 
no município de Gaúcha do 
Norte são os mesmos utiliza-
dos a nível nacional. Os edu-
cadores recebem, do MEC, o 
material necessário para de-
senvolver as atividades em 
sala de aula, que é formado 
por material, jogos pedagó-
gicos, assim como material 
de literatura que deve che-
gar no segundo semestre de 
2013.
A cada ciclo a ser implantado, 
a orientadora participa de se-
minário junto a UFMT e fica 
responsável por repassar aos 
educadores do município. “A 
cada encontro, realizamos o 
estudo do caderno e basea-
do na proposta, as atividades 
são desenvolvidas. Além dis-
so, o programa exige a parti-
cipação assim como o desen-

v o l v i m e n t o 
de todas as 
a t i v i d a d e s 
propostas aos 
p r o f e s s o r e s ” 
– ressaltou a 
o r i e n t a d o r a 
de estudos do 
Pacto em Gaú-
cha do Norte, 
Mônica Eunice 
dos Santos. GAÚCHA Encontros realizados em área urbana e rural

Em Gaúcha do Norte, um tra-
balho diferenciado está sen-
do desenvolvido aos profes-
sores alfabetizadores devido 
à distância da Zona Rural. 
“Tendo em vista a distância 
da Zona Rural, nós enquanto 
representantes do programa 
aqui no município, optamos 
por fazer um trabalho dife-
renciado. Em vez de os profis-
sionais virem para a sede, nos 
propomos a ir até eles, justa-
mente para evitar questões 
relacionadas a desistência 
desses educadores” – apon-
tou a orientadora.
“Foi criado um cronograma, 
juntamente com a secretaria 
de Educação do município, 
para a realização dos encon-
tros na Zona Rural, e isso tem 
facilitado o trabalho de am-
bos os grupos” – acrescen-
tou a coordenadora local do 
Pacto, Denise Prestes da Silva 
Cal. 
Em Gaúcha do Norte, os en-
contros são realizados duas 
vezes ao mês com duração 
de quatro horas cada encon-
tro. Já com os professores da 
Zona Rural, os encontros são 
realizados uma vez por mês, 
porém com duração de oito 
horas cada encontro.

Esse trabalho está sendo re-
alizado em várias ruas da ci-
dade onde estão localizados 
os ligamentos” – pontuou o 
encarregado de obras, Fran-
cisco Moraes.
A finalização da etapa de tro-
ca de encanamentos e reali-
zação das interligações deve 
ser concluída dentro de al-
guns dias. “A troca de encana-
mentos da obra já está quase 
concluída, depois da finaliza-
ção dessa etapa, estaremos 
realizando as interligações 
que devem ser finalizadas 
ainda no mês de julho” – fina-
lizou o encarregado.
Para o prefeito Nilson alés-

sio, a obra vem para 
proporcionar quali-
dade de vida á po-
pulação. “Essa obra 
foi iniciada na ges-
tão passada e vem 
para solucionar os 
problemas enfrenta-
dos, principalmente 
pela parte alta da 
cidade, quanto ao 
abastecimento de 
água. Nosso muni-
cípio está crescendo 
e melhorias como 
essa, são necessá-
rias para poder pro-
mover bem estar e 
trazer qualidade de 

vida á população”. Troca de encamento. No detalhe, construção de reservatório
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Infraestrutura realiza obra em Assentamento
Melhorias no acesso ao Assentamento Nova Aliança foram realizadas em junho

GAÚCHA DO NORTE Implantação de bueiro no acesso ao Assentamento Nova Aliança foi realizada na tarde da sexta-feira (29) de junho. Obras como patrolamento, cascalhamento 
e tapa buracos também foram desenvolvidas no local.

A secretaria de Infraestrutura 
de Gaúcha do Norte, realizou no 
mês de junho, algumas melho-
rias nas estradas que dão acesso 
ao Assentamento Nova Aliança. 
Dentre os trabalhos desenvol-
vidos estão: patrolamento nas 
vias, implantação de bueiro, cas-
calhamento e tapa buracos nos 
pontos críticos. 
As obras de tapa buracos neste 
local devem continuar no segun-
do semestre de 2013. “A secreta-
ria continua com os trabalhos de 
tapa buracos no acesso ao As-
sentamento, neste segundo se-
mestre de 2013. A transição dos 

assentados precisa ser facilitada, 
e é para isso que a secretaria 
tem desenvolvido trabalhos que 
possam realmente solucionar os 
problemas existentes” - apontou 
o secretário, Valmor Breitenback.

Assentamento Nova Alian-
ça
Há uma distância de 28 quilôme-
tros de Gaúcha do Norte e com 
uma área total de 2.175 hectares, 
vivem no local 87 famílias.  

Trabalhos desenvolvidos no 
primeiro semestre
No primeiro semestre de 2013, 

Estrada de dá acesso ao Assentamento foi totalmente patrolada

a secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte realizou traba-
lhos em aproximadamente 2.900 
quilômetros por onde passa o 
transporte escolar do município, 
no trecho foi realizado o trabalho 
de patrolamento das estradas.
Con/ra demais trabalhos execu-
tados pela secretaria:
- Patrolamento das vias de aces-
so aos municípios de Canarana, 
Paranatinga e Sorriso.
Na MT 130 sentido Sorriso que dá 
acesso a Botuverá, foram casca-
lhados cerca de 20 quilômetros, 
já o restante, 140 km receberam 
um patrolamento e um tapa bu-
raco nos primeiros seis meses da 
atual gestão.
Já na MT 129, rodovia sentido 
o município de Paranatinga, foi 
realizada a operação de patrola-
mento com tapa buracos duas 
vezes até na divisa, o equivalente 
a 104 quilômetros.
Quanto a MT 020 que dá acesso 
ao município de Canarana, os 56 
quilômetros até a divisa do muni-
cípio foram patrolados e os pon-
tos críticos foram cascalhados.

Acesso
Além da manutenção e melho-
ramento nas rodovias de aceso 
aos municípios vizinhos, todas 
as estradas de acesso a zona ru-
ral, as quais compete ao municí-
pio, foram recuperadas  em prol 
do escomaneto da safra entre 
outros. Dentre os trabalhos está 
o melhoramento ao acesso ao 
Zemolin, Paconeiro e Loss foram 
patroladas quatro vezes e a de 
acesso á fazenda Três Coqueiros, 
três vezes. 

Secretaria
Trabalhando na formulação e 
execução da política municipal 
de obras públicas e de serviços 
urbanos, compete a secretaria de 
Infraestrutura trabalhos como, 
cascalhamento, tapa buraco, im-
plantação de bueiros e pontes, 
en/m, trabalhos destinados a 
recuperação e manutenção das 
estradas.

Na tarde de sexta-feira (28)  
de junho, a secretaria de In-
fraestrutura de Gaúcha do 
Norte realizou uma limpeza 
no final da Rua Mato Grosso. 
O trecho estava interditado 

devido ao monte de serra-
gem que impedia a transição 
da população. O trabalho foi 
indicado por representantes 
do Poder Legislativo e execu-
tado pelo Executivo.

Indicação de trabalho foi feita por representantes do 
Legislativo

Secretaria realiza limpeza da 
Rua Mato Grosso

Monte de serragem impedia a transição dos gaucho nortenses
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Alimentação na Melhor Idade é tema 
de palestra em Gaúcha do Norte
Entendimento sobre alimentos que melhoram a saúde física e mental foi repassado ao público
A prefeitura de Gaúcha do 
Norte através da Secretaria de 
Assistência Social e do CRAS 
Casa das Famílias realizou na 
tarde do dia 03 de junho, uma 
palestra sobre alimentação 
saudável ministrada pela nu-
tricionista Simone Kunz Jus-
ten.
Com o tema “Alimentação na 
melhor idade”, o objetivo do 
encontro foi repassar algumas 
noções de alimentação sau-
dável para pessoas que se in-
cluem nessa faixa etária para 
que assim, alguns costumes 
errados quanto a alimentação 
possam ser corrigidos. “Para 
se manter saudável nesta fase 
da vida é fundamental que se 
faça uma alimentação saudá-
vel completa, equilibrada e va-
riada, com todos os grupos da 
pirâmide alimentar, ingerindo 
as doses diárias recomenda-
das de cada um dos nutrien-
tes. Enquanto o nosso corpo 
é novo, criança, adolescente 
ou mesmo até os 30 anos, 

ele ainda consegue corrigir 
muitos erros que cometemos 
em nossa alimentação, porém 
quanto mais velhos vamos fi-

Senhoras que participaram na palestra. No detalhe, a nutricionista Simone Kunz Justen

cando, fica cada vez mais difí-
cil do corpo conseguir corrigir 
esses erros” – pontuou a nutri-
cionista.

Uma alimentação fora dos 
padrões saudáveis traz consi-
go o aumento de peso, assim 
como torna o sistema huma-

no vulnerável a desenvolver 
ou agravar muitas doenças. 
“Estar acima do peso é um fa-
tor para desenvolver doenças 
do coração, pressão alta, dia-
betes, assim, corremos muitos 
riscos por não termos uma 
alimentação saudável. Manter 
essa alimentação nos propor-
ciona uma qualidade de vida 
melhor, isso porque consu-
mimos alimentos ricos em 
vitaminas, proteínas, fibras 
que são importantes para nos 
manter ativos em nosso dia a 
dia” – abordou Simone.
Além de instruções de um car-
dápio ideal, tipos de alimentos 
que melhoram a saúde física e 
mental, assim como dicas na-
turais para manter a vitalida-
de na melhor idade, também 
foram repassadas ao público. 
A palestra foi realizada no 
Centro da Melhor Idade do 
município e contou com a 
presença de mulheres que se 
incluem na faixa etária da me-
lhor idade.

Ações desenvolvidas pela Assistência Social
No mês de maio, a secretaria desenvolveu o festival do Dia das Mães com as 
crianças do Peti
As ações desenvolvidas pela se-
cretaria de Assistência Social de 
Gaúcha do Norte estão inseri-
das no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) Casa 
das Famílias, o qual abrange um 
grande leque de assistência á 
famílias que se encontrem em si-
tuação de vulnerabilidade e risco 
social.
Dentre as ações desenvolvidas 
no CRAS, estão:
1) Entrevista familiar e atendi-
mento Individual para orienta-
ção, acompanhamento e enca-
minhamentos;
2) Visitas domiciliares para ava-
liação orientação e estudo psi-
cossocial;
3) Palestras voltadas à comuni-
dade ou à família, seus membros 
e indivíduos;
4) Campanhas socioeducativas;
5) Reuniões e ações comunitá-
rias;
6) Articulação e fortalecimento 
de grupos sociais locais;
7) Deslocamento da equipe 
para atendimento de famílias 
em comunidades. 
8) Grupos de convivência e so-
ciabilidade geracionais e inter-
geracionais, para crianças, ado-
lescentes, jovens e idosos; 
9) Cadastro Único- cadastra-
mento e recadastramento,
10) Atendimento as famílias in-
dígenas - com orientações e en-
caminhamentos;
11) Acompanhamento de ido-
sos e portadores de de<ciência 
bene<ciários do Bene<cio de 
Prestação Continuada (BPC); 
12) Bolsa Família- cadastramen-
to, atualização e palestras infor-
mativas sobre as condicionali-
dades; 
13) Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculo Fa-
miliar - atividades lúdicas socio-
educativas culturais esportivas, 
com acompanhamento peda-

gógico, psicológico e social;
14) Benefícios Eventuais- cesta 
básica, passagens, e outros;
15) Acompanhamento aos ido-
sos com atividades físicas e cul-
turais (caminhada, hidroginás-
tica, bazar, almoço dançante, 
excursões, palestras passeios 
entre outras);
16) Serviço de Proteção e Aten-
dimento Integral à Família (PAIF) 
– acompanhamento as famílias,
17) Serviço de Proteção Social 
Básica no domicílio para pesso-
as com de<ciência e idosas;
18) Oferta de espaço para utili-
zação de computadores (inclu-
são digital); 
19) Acompanhamento de ges-
tantes com oferta de curso para 
confecção do enxoval para o 
bebê; 
20) Oferta de cursos diversi<ca-
dos com objetivo de quali<car 
as famílias referenciadas.

Ações 
Durante o primeiro semestre de 

2013, muitas ações foram desen-
volvidas pela secretaria d Assis-
tência Social através do CRAS, 
dentre elas estão:
Março
- Caminhada e café em homena-
gem ao Dia Internacional da mu-
lher;
- Festival da Páscoa no Peti;
- Reabertura do Centro dos Idosos 
com almoço, entrega de brindes e 
tarde dançante.
Abril
- Início do ciclo de plalestras men-
sais aos idosos, com apresentação 
da equipe de trabalho, dinâmica e 
tarde dançante.
Maio
-Palestra com DR João Reis no Cen-
tro dos idosos. Temas trabalhados: 
cuidados com alimentação, exer-
cícios físicos, a importãncia de 
exercitar o corpo e a mente; doen-
ças comuns na terceira idade; 
- Início do ciclo de palestras com 
estudantes da área rural;
- Festival do Dia das Mães com as 
crianças do Peti.

CRAS desenvolve ações voltadas as famílias em situação de vulnerabilidade

Na tarde do dia 20 de junho, o 
grupo da Melhor Idade e as crian-
ças do PETI (Programa de Erra-
dicação ao Trabalho Infantil) de 
Gaúcha do Norte comemoraram 
juntos o Dia de São João no Cen-
tro da Melhor Idade.
Embalada pela música junina, a 
tarde foi de alegria e confraterni-
zação entre os grupos. “Todos os 
anos realizávamos a festa junina 
separadamente, essa junção vem 
para animar ainda mais essa co-
memoração e trazer interação en-
tre as crianças e os vovôs e vovós 
da nossa cidade. Os idosos <cam 
satisfeitos em poder mostrar, para 
as crianças, sua capacidade de 
fazer uma apresentação junina” – 
pontuou a coordenadora do gru-
po da Melhor Idade, Sirlei Petroli.

Algumas apresentações <zeram 
parte da comemoração, iniciando 
com teatro, seguido do tradicio-
nal casamento caipira, apresenta-
ção de dança das crianças e após 
a dança dos vovôs e vovós, que 
sempre animados <zeram ques-
tão de seguir a risca cada passo 
ensaiado para a apresentação.
As crianças <zeram sua apresen-
tação e depois assistiram a dan-
ça dos idosos. “Essa interação é 
importante para que as crianças 
aprendam a importância que o 
idoso tem na sociedade, e os res-
peitem” – ressaltou a coordena-
dora do PETI, Carmem Junges.
A comemoração do Dia de São 
João foi realizada pela secretaria 
de Assistência Social através do 
CRAS – Casa das Famílias.

Comemoração foi repleta de apresentações do grupo 
de idosos e das crianças do PETI

Crianças e vovôs comemoram 
o Dia de São João

Crianças do PETI em apresentação junina no Centro da Melhor Idade

Vovôs e vovós surpreenderam pela sintonia na dança
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Os pequenos produto-
res e trabalhadores ru-
rais de Gaúcha do Norte 
receberam no sábado 8 
de junho o presidente 
da Federação Mato-
grossense dos Produto-
res Rurais e Agricultura 
Familiar, Fábio Rondon, 
em reunião que deba-
teu sobre o Programa 
Nacional de Habitação 
Rural (PNHR).
Implantado com o ob-
jetivo de bene$ciar 
agricultores familiares 
e trabalhadores rurais, 
o Programa integra o 
Programa Urbano Mi-
nha Casa Minha Vida 
(PMCMV). “O PNHR foi 
criado a partir do PMCMV e obje-
tiva proporcionar uma qualidade 
de vida melhor para o trabalha-
dor do campo, através de uma 
boa moradia. O recurso tem uma 
taxa de juros baixa e boas condi-
ções de pagamento” – pontuou 
Rondon.
Podem participar do programa, 
produtores com renda anual até 
R$ 15.000 e estejam livres de dívi-
das com banco. “O Programa Na-
cional de Habitação tem parceria 
com o Banco do Brasil. Assim o 

trabalhador que tem alguma 
dívida bancária não consegue 
acessar o programa” – enfatizou 
Rondon. 
Para o presidente da Comissão 
de Agricultura e Meio Ambiente, 
Mauro Junges, os trabalhadores 
rurais de Gaúcha do Norte te-
rão mais qualidade de vida. “O 
benefício de trazer casas para a 
área rural, com certeza vai ajudar 
muitos trabalhadores de nosso 
município”. 
“A prefeitura de Gaúcha do Norte 

Cadastro dos trabalhadores rurais está sendo realizado na Câmara de Vereadores

Produtores com renda anual até 15.000 poderão participar de Programa

através dos programas de habi-
tação e em parceria com a Câma-
ra de Vereadores tem realizado o 
cadastramento dos trabalhado-
res interessados em participar do 
Programa. Com os cadastros em 
mãos, o próximo passo é enviar 
a Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Agricultura Familiar (Se-
draf) para que analisem e vejam 
quais os trabalhadores poderão 
participar do Programa de Habi-
tação Rural” – ressaltou o prefeito 
Nilson Aléssio.

Trabalhadores do campo serão 
beneficiados com programa 
de habitação

Curso de Panificação Caseira é ministrado em Gaúcha

A secretaria de Assistência So-
cial de Gaúcha do Norte atra-
vés do CRAS Casa das Famílias 
e em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural através do Sindicato 
Rural, realizou de 24 a 28 de 
junho, o curso de Panificação 
Caseira, no Centro da Melhor 
Idade.
Os produtos utilizados nos 
cursos de Panificação Caseira, 
são regionais, assim, os par-
ticipantes trabalharam com 
produtos produzidos em Gaú-

cha do Norte e região, como 
é o caso da cebolinha, couve, 
mandioca, abóbora entre ou-
tros. “No desenvolver das ofi-
cinas, o Senar trabalha para 
agregar valor a essa frente da 
panificação para que esses 
produtos regionais ganhem 
maior valor, tanto nutritivo 
como comercial. O pensamen-
to é que as famílias trabalhem 
o material não só para o con-
sumo, mas que se expanda no 
comércio” – ressaltou o instru-
tor do Senar Angelo Lena.

Agregada as receitas, outras 
discussões são abordadas du-
rante o curso, a higienização é 
uma delas. “A higienização é 
prioridade para o desenvolvi-
mento dos cursos do Senar, o 
foco da discussão é o cuidado 
para que esses materiais não 
venham sofrer a intervenção 
de microorganismos. Além da 
higienização, vem também a 
participação política, a partici-
pação da mulher no mercado 
de trabalho, a forma de como 
continuar a se capacitar e a in-

Discussões sobre higienização, participação da mulher no mercado de trabalho também foram abordadas durante o encontro

serção das crianças no campo 
técnico junto com a família” – 
finalizou o instrutor.
Além da 
receitas 
de pães 
p a s s a -
das aos 
16 parti-
cipantes 
do cur-
so, mas-
sas de 
salgado, 
p i z z a , 

A secretaria de Desenvolvimento 
de Gaúcha do Norte, através do 
Departamento Indígena, tem tra-
balhado para assegurar os direi-
tos, enquanto cidadão, dos povos 
indígenas do município, devido o 
alto número aldeias localizadas 
no município.
Entre os principais objetivos tra-
balhados pelo departamento, 
estão:
- desenvolver as políticas públicas 
para as comunidades indígenas 
nas áreas de saúde, educação, 
meio ambiente, cultura e agricul-
tura;
- fortalecer as tradições indíge-
nas;
- promover o desenvolvimento 
comunitário;
- fortalecer as associações indíge-
nas, sua área de atuação e proje-
tos;
- manter intercâmbio com outras 
etnias e/ou instituições indígenas 
de interesse comum;
- apoiar as iniciativas de desenvol-
vimento comunitário nas aldeias;
- desenvolver práticas de apoio à 
agroecologia e o desenvolvimen-
to sustentável.
Com uma população indígena de 
2.300, distribuída em 17 aldeias, 
49% da área indígena do Xingú 
$ca localizada no município de 

Gaúcha do Norte. 
Segundo o chefe do Departa-
mento Indígena, Ciucarte Carli-
nhos Mehinako, as etnias presen-
tes no território gaúcho nortense, 
são: Waura, Kamaiura, Yawalapiti,  
Kuikuro, Mehinako, Aweti  e Kala-
palo. “Dentre as etnias, a cultura, 
a comida, a dança e a música são 
as mesmas, a única diferença está 
em relação a língua utilizada” – 
apontou Carlinhos.
Com escolas estadual e munici-
pal, postos de saúde, as aldeias 
indígenas de Gaúcha do Norte 
têm atraído os olhares de milha-
res de turistas. “Nossas aldeias, re-
cebem frequentemente visitan-
tes vindos de todas as partes do 
País e do mundo, muitos querem 
conhecer nossa cultura e saber 
como vivemos” – ressaltou Carli-
nhos.

Parque Nacional do Xingu
Criado em 1961, o Parque Na-
cional do Xingu possui uma área 
de mais de 27 mil quilômetros 
quadrados, o equivalente a 2,8 
milhões de hectares, incluíndo as 
terras indígenas Batovi e Wawi.
Está situado ao norte do Estado, 
e atualmente vivem na área do 
Xingú cerca de 5.500 indígenas 
de 14 etnias e línguas diferentes. 

Gaúcha detem 49% 
da área do Parque 
Nacional do Xingu

CULTURA

4ª Feira Cultural de Gaúcha do Norte 
é nos dias 17 e 18 de agosto
A secretaria de Desenvolvi-
mento através do departa-
mento de Cultura, realiza nos 
dias 17 e 18 de agosto a 4ª 
Feira Cultural – Cultura e Mo-
vimento - de Gaúcha do Norte 
na praça municipal.
A abertura da Feira fica por 
conta  da dupla Hugo e San-
tiago, logo após show com 
Henrick e Rafael que também 
animam o público no domin-
go. 
Estão inclusas na programa-
ção, da Feira, apresentações 
de diversos segmentos da 
sociedade. “As apresentações 
com os grupos do Peti, Cras, 
Apae, balé, dança dos índios, 
além das escolas, creche, CTG 
que já são tradicionais, de-

vem se repe-
tir esse ano” 
- apontou o 
s e c r e t á r i o 
F e r n a n d o 
Moreno Fer-
nandes. 
Além disso, o 
público po-
derá contar 
com as barra-
cas de comi-
das típicas, 
peças arte-
sanais  brin-
quedos para 
as crianças.
O objetivo 
é superar o 
público dos 
anos ante-

riores. “Estamos trabalhando 
com expectativa de público 
próxima a 4 mil pessoas,  para 
que assim possamos superar 
o público dos outros anos e 
consolidar cada vez mais nos-
sa feira” - ressaltou. 

Continue acompanhando a 
divulgação da Feira Cultural 
assim como os trabalhos mu-
sicais das duplas Hugo e San-
tiago e Henrick e Rafael pelo 
site da Prefeitura, www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Hugo e Santiago fazem a abertura do evento

Henrick e Rafael se apresentam nos dois dias de festa

cuca, bolo, biscoito e paneto-
ne também estiveram na pro-
gramação.
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2º Secretário: Fidelicio Dias dos 
Santos – PMDB 

Vereador: Antonio Paulino Lodi 
Rissini – PSB

Vereador: Maria Ivone Moreno 
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Vereador: Mauro Junges – 
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1º Secretário: Fábio da Silva 
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Eleitos em outubro de 2012, 
os  representantes do Poder 
Legislativo de Gaúcha do 
Norte, têm realizado traba-
lhos para atender as neces-
sidades em comum da po-
pulação.
As indicações elaboradas 
pelos vereadores são envia-
das ao Poder Executivo, e 
representam os interesses 
da sociedade. 
Dos nove vereadores, sete 
estão em sua primeira ges-
tão, como é o exemplo dos 
integrantes da mesa direto-
ra.

Poder Legislativo aprovou 23 
Projetos de Lei do Executivo
No primeiro semestre de 2013, 78 indicações foram enviadas ao Poder Executivo

Durante o exer-
cício de 2013, a 
Casa de Leis do 
município de 
Gaúcha do Norte, 
analisou e apro-
vou 23 Projetos 
de Leis de autoria 
do Poder Executi-
vo e 05 Projetos 
de Lei de autoria 
do Poder Legisla-
tivo. 
Neste período, 
também foram 
apresentadas 78 
indicações ao 
chefe do Poder 
Executivo, das 
quais algumas 
foram concluí-
das, outras ainda 
estão em fase de 
estudo e as que 
estão sendo de-
senvolvidas.
Entre as indica-
ções do primei-
ro semestre de 
2013, estão:
*Recuperação e 
c a s c a l h a m e n t o 
dos pontos críticos da estra-
da que dá acesso a Fazenda 
Três Coqueiros - (Concluída);
*Recuperação e cascalha-
mento dos pontos críticos 
da estrada que dá acesso do 
Jacarezinho, até o mini-hotel 
- (Concluída)
*Cobertura da quadra de es-

portes da escola municipal 
Xingú na Comunidade Nova 
Aliança – (Não concluída);
*Instalação de placas de si-
nalização no perímetro urba-
no, bem como instalação de 
quebra molas na saída para 
Sorriso nas proximidades do 
Clube Ues e saída para Para-
natinga - (Concluída em par-

TRABALHOS Legislativo tem buscado atender as necessidades em comum da população 

tes);
*Atendimento médico e 
odontológico na Comunida-
de Nova Aliança, pelo menos 
duas vezes ao mês – (Conclu-
ída);
*Cascalhamento dos pontos 
críticos da estrada que dá 
acesso a Comunidade Nova 
Aliança, bem como o patro-

lamento de suas ruas - (Con-
cluída em partes); 
*Atendimento médico e 
odontológico na Comunida-
de Madre Paulina (Fazenda 
Botuverá), pelo menos uma 
vez;
*Contratação de um médico 
oftalmologista, para realizar 
exames anuais em todos os 

alunos da Rede Munici-
pal e Estadual de ensi-
no;
*Construção de banhei-
ros públicos na praça 
municipal – não conclu-
ída.

Competências do Le-
gislativo
Compete ao Poder Le-
gislativo, elaborar Pro-
jetos de Leis que sejam 
de interesse da socieda-
de, discutir os projetos, 
aprová-los ou reprová-
los através de votação 
em plenário, e sendo 
os projetos de lei apro-
vados promover a sua 
transformação em Leis 
Municipais.

Membros
O número de vereado-
res deve ser propor-
cional à quantidade de 
habitantes do municí-
pio, (quanto mais ha-
bitantes, maior será o 

número de vereadores de 
uma cidade). Contudo, foi 
estabelecido um número mí-
nimo de 9 e um máximo de 
55 vereadores por municí-
pio. Como Gaúcha do Norte 
está incluso em municípios 
com número populacional 
até 15 mil habitantes, nove 
vereadores compõe o Poder 
Legislativo.
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Debate proporcionou coleta de informações, opiniões e pontos de vista dos  setores in#uenciados pela implantação da ferrovia

ASSESSORIA

Na tarde do dia 14 de junho, 
o prefeito de Gaúcha do Nor-
te, Nilson Aléssio juntamente 
com representantes do po-
der Legislativo, participaram 
de uma audiência pública no 
município de Água Boa, onde 
o assunto debatido foi a im-
plantação da Ferrovia da In-
tegração Centro Oeste (FICO), 
no trecho entre Lucas do Rio 
Verde/MT e Campinorte/GO 
cortando o município gaúcho 
nortense.
O objetivo do debate foi apre-
sentar o projeto executivo de 
construção da ferrovia, assim 
como coletar informações, 
opiniões e pontos de vista 
dos setores influenciados ou 
diretamente impactados pela 
obra, frisando as cadeias pro-
dutiva e de transporte.
Em Mato Grosso o traçado 
referencial da ferrovia deverá 
passar pelos municípios de 
Lucas do Rio Verde, Sorriso, 
Nova Ubiratã, Paranatinga, 
Gaúcha do Norte, Canarana, 
Água Boa, Nova Nazaré, Coca-
linho, já em Goiás, pelos mu-
nicípios: Aruanã, Nova Crixás, 
Crixás, Santa Terezinha de 
Goiás, Pilar de Goiás e Nova 
Iguaçú de Goiás e finalização 
em Campinorte. Esse trecho 
corresponde á cerca de 1.000 
km, de uma meta de constru-
ção de 10 mil/km de ferrovias 
em um grande plano nacional 
de estruturação intermodal 
do transporte.

Para o município de Gaúcha 
do Norte, a conquista de um 
corredor ferroviário chegará 
para impulsionar o desen-
volvimento da agricultura. 
“O município de Gaúcha do 
Norte tem um grande poten-
cial produtivo, nossas áreas 
agricultáveis têm aumenta-
do consideravelmente. Cada 
vez mais, grandes produtores 
mato-grossenses têm inves-
tido em nosso município, e 
para que esse crescimento 
na agricultura e no município 
continue, é necessário que 
alternativas, que facilitem o 
escoamento de nossas sa-
fras, sejam uma realidade não 
muito distante. A construção 
desse trecho da ferrovia é 
uma demanda do município 
assim como é para o Estado 
e a administração está lutan-
do para que nosso município 
possa prosperar ainda mais” 
– ponderou o prefeito, Nilson 
Aléssio.
Para o secretário Extraordi-
nário de Acompanhamento 
da Logística Intermodal de 
Transporte, Francisco Vuolo, 
Mato Grosso tem índice de 
crescimento acima do nor-
mal e precisa de novos rumos 
para o sistema de escoamen-
to da produção, “a construção 
de novos corredores logísti-

cos são indispensáveis, pois 
cerca de 60% do que o Estado 
produz desce para a região 
Sul e Sudeste. Precisamos de 
uma ferrovia que traga em 
primeiro lugar, o benefício ao 
cidadão. Além de transportar 
produtos agropecuários, pre-
cisamos transportar o desen-
volvimento e esse é o grande 
desafio, além disso, a logística 
e a ferrovia vão garantir maior 
competitividade aos nossos 
produtores” – exaltou o secre-
tário. 

Vice-presidente da Câmara de Vereadores, Genésio Stor-
mowski e o prefeito, Nilson Aléssio representaram Gaú-
cha do Norte em audiência

O evento foi realizado pela 
Agência Nacional dos Trans-
portes Terrestres (ANTT) atra-
vés do programa de investi-

mentos em logística Proffer 
Ferrovias e contou com a pre-
sença de prefeitos, vereado-
res, empresários e produtores 
dos municípios onde passará 

a ferrovia, além de autorida-
des como os Deputados Esta-
duais Nininho e Baiano Filho e 
do Federal Wellignton Fagun-
des que lutam por uma alter-
nativa de escoar a produção 
agrícola.

Agilidade
O Superintendente de Infra-
estrutura e Serviços de Trans-
porte Ferroviário de Cargas 
(SUFER) da ANTT, Jean Mafra 
dos Reis informou que para 
garantir agilidade ao projeto, 

o Ministério dos Transportes 
abrirá em 2014 o edital de 
chamamento público para 
habilitação da empresa inte-
ressada em construir e geren-
ciar o trecho mato-grossense. 
Neste formato, a empresa se 
tornará concessionária da fer-
rovia e terá o prazo de 05 anos 
para concluir a obra. A partir 
de então, a empresa explora-
rá a ferrovia pelo prazo de 35 
anos. A expectativa é de que 
os trilhos estejam operando 
até 2018.

16 municípios 
estão inclusos na 
implantação de 
traçado da ferrovia

Trecho ferroviário percorrerá municípios entre Lucas do Rio Verde/MT e Campinorte/GO

Prefeito de Gaúcha do Norte participa de audiência 
pública sobre implantação de ferrovia

Ferrovia será alter-
nativa para escoar 
produção agrícola

MESA DIRETORA Autoridades locais, deputados estaduais e federal, secretáriode Estado e superintendente da ANTT

Prefeito de Gaúcha do Norte. Nilson Aléssio sendo entrevistado pelo secre-
tário do município de Canarana na mesma tarde da audiência prública rea-
lizada em Água Boa


