
Incidência das chuvas na região, provocou o acúmulo de água no aterro, o 
que havia comprometida a passagem dos transeuntes, uma vez que o local 
dá acesso ao Assentamento Nova Aliança, assim como diversas propriedades 
rurais. Veja mais trabalhos desenvolvidos pela secretaria: Pág 08

Vovôs e vovós comemoram 
o Dia do Idoso
Com objetivo de promover a intera-
ção entre as pessoas da Melhor Idade 
e proporcionar momentos de diversão 
a esse público, comemoração contou 
com almoço e uma animada tarde 

dançante ao som de boa música.
Comemoração contou com a presença 
de aproximadamente 160 vovôs e vo-
vós do município de Gaúcha do Norte. 
Pág 09

SECRETARIA

Saúde realiza 
audiência 
pública
Com o tema “Saúde em números”, o encon-
tro contou com explanação do número de 
atendimentos realizados pela secretaria 
durante o primeiro e segundo quadrimes-
tres de 2013, assim como prestação de con-
tas de 1° de janeiro a 31 de julho. Pág 05

DESENVOLVIMENTO

Feira Municipal 
é instalada no 
município
Feira implantada no município vai fun-
cionar todas as quartas-feiras, na lateral 
do ginásio de esportes, das 17 às 22h. 
Expositores interessados em participar, 
podem procurar o departamento de 
Agricultura. Pág 09

EDUCAÇÃO ESPORTE

Cantinhos da 
Leitura são 
implantados

Taça Xingu é 
disputada em 
Gaúcha 

Trabalho do Pacto Nacional pela Alfa-
betização na Idade Certa foi implanta-
do em todas as escolas municipais de 
Gaúcha do Norte. Pág 06

Taça foi disputada pelas equipes União 
(campeão do Campeonato Municipal de 
Futebol) e Kamayurá (campeã do Cam-
peonato Indígena). Pág 07
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Secretaria de Infraestrutura realiza 
cascalhamento de aterro

Executivo de Frente

Unic forma turma de Administração 
de Empresas em Gaúcha do Norte
Os 31 novos administradores inicia-
ram a comemoração de graduação 
com descerramento da placa da turma 
na quarta-feira (23.10), passando pela 

Aula da Saudade, Colação de Grau, 
Culto Ecumênico, encerrando o mo-
mento com uma belíssima Festa de 
Gala no sábado (26.10).  Pág 05

Gaúcha do Norte 
comemora 18 anos de 

emancipação
Venha prestigiar nossas festividades, 

você é nosso convidado especial. Pág 03

ADMINISTRAÇÃO

Grupo de 
Comodoro 
visita Gaúcha
Três empreendimentos do município que 
estão inclusos na Cooperativa Cooperxin-
gu foram visitados pelos representantes do 
município de Comodoro. Pág 02

INVESTIMENTOS

Gazin é 
instalada no 
município
Empresa de móveis e eletrodomésticos,  
com 47 anos de mercado e matriz na cida-
de de Douradina/PR instala, em novembro, 
uma ;lial no município de Gaúcha do Nor-
te. Pág 011
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Prefeitura lança 3ª edição do boletim Executivo de Frente
A Prefeitura de Gaúcha do 
Norte lança neste mês de no-
vembro, a terceira edição do 
boletim informativo impresso 
Executivo de Frente.
Com o objetivo de divulgar os 
trabalhos desenvolvidos pela 
atual administração, esse veí-
culo tem se tornado uma im-
portante ferramenta para le-
var a toda população gaucho 
nortense as ações planejadas 
e executadas por cada secre-

taria do Poder Executivo.
Nesta edição estão algumas 
ações das secretarias de Ad-
ministração, Saúde, Educação, 
Infraestrutura, Assistência So-
cial e Desenvolvimento, reali-
zadas nos meses de setembro 
e outubro. 
Também está presente nesta 
edição, dois quadros que fo-
ram criados ainda na edição 
passada, o de comemoração 
ao dia do profissional em que 

foi escolhido o trabalho de-
senvolvido junto aos alunos 
especiais do município, levan-
do em consideração que no 
dia 21 de setembro comemo-
rou-se o Dia Nacional de Luta 
das Pessoas com Deficiência.
O segundo quadro retrata 
sobre novos investidores do 
município, onde já é de co-
nhecimento de grande parte 
da popualção, a instalação de 
uma filial da empresa Gazin.

INFORMAÇÃO Matérias presentes neste material, estão disponíveis no endereço eletrônico www.gauchadonorte.mt.gov.br

INFORMAÇÃO

Site
Além do boletim informativo, 
as ações desenvolvidas pelo 
Executivo, também estão dis-
poníveis no site da Prefeitura, 
onde o internauta tem acesso 
a galeria de fotos de cada ati-
vidade realizada. 
Atualizado diariamente, o 
site é mais uma opção para 
se manter bem informado. 

Acesse www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Fanpage
Os links de acesso as maté-
rias do site são publicados na 
Fanpage no Facebook. Para 
ter acesso as publicações bas-
ta entrar e curtir nossa página, 
Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te. 

Empreendimentos do município estão inclusos na Cooperativa Cooperxingu 
Na manhã de quinta-feira (06.09) 
representantes do Poder Executi-
vo, através da administração e da  
secretaria de Desenvolvimento 
representada pelo médico vete-
rinário Elton Pereira, e do Poder 
Legislativo de Gaúcha do Norte 
receberam, na Câmara de Verea-
dores, uma equipe formada por 
secretários e vereadores do mu-
nicípio de Comodoro-MT.
O objetivo da visita foi conhecer 
os empreendimentos em torno 
das agroindústrias implantadas 
pela Cooperxingu – Cooperativa 
Mista das Atividades Agropecu-
árias e Agroindustriais do Xingu 
- no município.
Para o secretário de Planejamen-
to de Comodoro-MT, Antônio 
Carmos, uma das di5culdades do 
município é o atendimento ao 
pequeno produtor. “Hoje, uma 
das di5culdades da administra-
ção de Comodoro é atender o 
pequeno produtor, assim, fomos 

buscar alternativas na secretaria 
de Agricultura do Estado e lá fo-
mos informados de que Gaúcha 
do Norte tem uma estrutura e 
tem atendido o seu povo, com 
qualidade e presteza. Viemos 
buscar experiências, queremos 
levar muitas ideias para Comodo-
ro para que possamos fortalecer 
o nosso município e nossa região” 
– ressaltou.
Após conversa com representan-
tes na Casa de Leis, três empreen-
dimentos foram visitados, entre 
eles, Piscicultura Trevisan do pro-
prietário Celito Trevisan, Hidropo-
nia Qualibom de Marcos Douglas 
Pereira e o Abatedouro Mirassol 
de Nilson Francisco Aléssio.
“Chegando aqui em Gaúcha, 5ca-
mos muito satisfeitos com tudo 
o que vimos, fomos muito bem 
recebidos pela população e por 
representantes do município. 
Aqui podemos ver uma realida-
de totalmente diferente de todos 

Grupo de Comodoro visita agroindústrias de Gaúcha do Norte
os municípios de Mato Grosso, é 
uma população pequena, muito 
bem administrada e que tem uma 
estrutura muito forte” – comple-
mentou Carmos.
Para o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson Francisco Aléssio, é 
com satisfação que o município 
recebe representantes de outros 
municípios para averiguar os 
trabalhos desenvolvidos em prol 
da população. “Nós enquanto 
representantes do Poder Execu-
tivo, 5camos felizes por essa vi-
sita, porque é o município como 
um todo que é valorizado. Temos 
uma população que precisa ser 
bem atendida e ser muito bem 
fornecida com os produtos que 
vem dos empreendimentos das 
agroindústrias instaladas no 
município, temos a Lei do SIM 
aprovada já há alguns anos e 
os trabalhos do nosso pequeno 
produtor tem dado muito certo” 
– apontou. Reunião com representantes de Comodoro e Gaúcha do Norte

A administração de Gaúcha do 
Norte sente com o falecimento 
do deputado federal Homero 
Pereira (PSD) que ocorreu no do-
mingo (20.10) em decorrência de 
um câncer maligno no estômago.
Homero sempre esteve compro-
metido com o município em prol 
do desenvolvimento do mesmo, 
somando ao longo de sua vida 
política várias conquistas para 
Gaúcha. 
Recentemente duas emendas 
parlamentares foram destinadas 
ao município, sendo R$ 429 mil 
para a construção da ponte sobre 

o Rio Curiservo e R$ 292.500 mil 
para a construção da rodoviária 
municipal.
Desde o dia 20 de setembro Ho-
mero já estava aposentado dos 
trabalhos na Câmara dos Deputa-
dos. No dia 26 de setembro ele ha-
via concedido entrevista coletiva 
onde anunciara seu afastamento 
da vida pública justamente para 
tentar lutar contra o cancêr. “Meu 
projeto daqui para frente é o pro-
jeto da vida, é sobreviver, é 5car 
vivo”. Na ocasião ele apareceu 14 
Kg mais magro. Segundo pessoas 
próximas de Homero, ele passava 
por di5culdades para se alimentar 
e para falar com seus familiares. 
Homero começou sua vida públi-
ca em 1990 como secretário de 
Agricultura do então governador 
Jayme Campos. Depois disso foi 
deputado estadual e federal por 
dois mandatos, sempre em de-
fesa dos interesses da agricultu-
ra. Homero também destaca-se 
por ter presidido a Federação da 
Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato), transformando-
-a em uma importante e in<uen-
te organização. Ele avalia que o 
grande legado que deixa como 
homem público foi a aprovação 
do Novo Código Florestal Brasi-
leiro.

Administração sente 
com falecimento de 
Homero Pereira

NOTA

Na sexta-feira (27.09) o prefei-
to de Gaúcha do Norte, Nilson 
F. Aléssio assinou a ordem de 
serviço para o início dos traba-
lhos em prol da construção do 
complexo escolar na Fazenda 
Botuverá.
Também estavam presentes no 
encontro para assinatura do 
documento, o proprietário da 
empresa que venceu a licita-

ção, a Só Águas do município 
de Sinop, assim como diretores 
da Fazenda.
A ideia nasceu a partir da ne-
cessidade em disponibilizar 
aos alunos daquela região, uma 
estrutura adequada e da parce-
ria firmada entre a Prefeitura 
Municipal, Fazenda Botuverá 
e demais fazendas daquela re-
gião.

Representantes presentes na assinatura de documento

Complexo escolar é construído em parceria com 
Prefeitura e fazendas

No acordo, a Fazenda Botuverá 
doou uma área de 4 hectares 
para a Prefeitura para que fos-
se construída a escola e a Pre-
feitura ficou responsável pela 
mão de obra, e quesitos que 
competem ao madeiramento e 
pintura da obra. Nas nove salas, 
devem funcionar creche, rede 
de ensino municipal e estadual 
como sala anexa.

Representantes assinam ordem 
de serviço para início de obra

Homero Pereira
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Para o jantar levar pratos e talheres. O bar da festa foi sedido à APAE do município, que tem o intuito de 
arrecadar fundos para desenvolvimentos dos trabalhos da instituição

A administração de Gaúcha do 
Norte está em dia com os pre-
parativos para as festividades 
dos 18 anos de emancipação do 
município comemorado no pró-
ximo dia 17 de novembro.
A comemoração inicia no sába-
do (16.11) com jantar a partir das 
19h no Salão Paroquial, onde 10 
bois no rolete serão servidos aos 
munícipes com necessidade de 
levar pratos e talheres. Logo de-
pois haverá um belíssimo show 
com a Banda Contempla Som e 
Paulynha da Sanfona.
As festividades do sábado estão 
sob organização da Prefeitura 
Municipal, exceto o bar da festa 
que foi cedido a APAE do muni-
cípio. A renda arrecadada será 
para investimentos na institui-
ção destinados para o projeto 
de construção de uma sala de 
'sioterapia e aquisição de mate-
riais necessários para manuten-
ção das atividades destinadas 
aos alunos especiais.
As festividades em prol do ani-
versário do município, seguem 
no domingo com corrida de 
inauguração da Pista Municipal 
de Motocross localizada logo 
acima da Rodinha D’Água na 

organização da equipe Adrena-
lina Moto Clube, evento contará 
com a participação dos pilotos 
do município e da região, onde 
quatro categorias serão dispu-
tadas: Veloterra, Intermediária, 
Força Livre Nacional e Impor-
tada. Os cinco primeiros colo-
cados de cada categoria serão 
premiados.

Banda Contempla Som

Banda Contempla Som, original 
de Mondai/SC está no mercado 
da música há 15 anos, tem nove 
integrantes e toca músicas de 
estilo gauchesco, sertanejo, axé, 
forró entre outros.
A Banda que soma ao longo de 
sua carreira três CD’s gravados, 
promete um show empolgante, 
animado e com algumas novi-
dades durante sua apresenta-
ção no aniversário de Gaúcha 
do Norte.

Con'ra a premiação da corrida 
de Motocross:
Veloterra 
1° R$ 250,00
2° R$ 200,00
3° R$ 150,00
4° R$ 100,00

5° R$ 50,00
Intermediária 
1° R$ 1000,00
2° R$ 700,00
3° R$ 300,00
4° R$ 100,00
5° R$ 50,00
Força Livre Nacional 

1° R$ 1.500,00
2° R$ 1.000,00
3° R$ 750,00
4° R$ 300,00
5° R$ 150,00
Importada
1° R$ 1.500,00
2° R$ 1.000,00

3° R$ 750,00
4° R$ 300,00
5° R$ 150,00

Venha participar de nossas 
festividades, VOCÊ É NOSSO 
CONVIDADO ESPECIAL!

Gaúcha do Norte comemora 18 anos de 
emancipação político-administrativa

A denominação Gaúcha do 
Norte, que lembra o pampa 
rio-grandense, é referência 
à Colonizadora Gaúcha que 
povoou a região. Esta empre-
sa tem suas origens na cida-
de paranaense de Cascavel, 
onde seus diretores possuí-
am uma rede de lojas de de-
partamentos chamada Casa 
Gaúcha, famosa pela diversi-
dade de mercadorias e credi-
bilidade na praça.
A empresa ampliou seu leque 
de negócios. Surgiu então a 
Imobiliária Gaúcha, que ad-
quiriu vasta área de terras em 
Mato Grosso. Posteriormente, 
esta área passou a denomi-
nar-se Gleba Gaúcha, sempre 
numa referência às lojas em 
Cascavel.
A grande maioria dos mora-
dores de Cascavel é oriunda 

do estado do Rio Grande do 
Sul. Essa gente, que já ha-
via migrado em massa para 
aquela porção do oeste pa-
ranaense, fez o mesmo em 
relação ao sertão de Mato 
Grosso, pontilhando o Estado 
com seu linguajar e tradição 
peculiares.
Em 1979, a venda de lotes 
urbanos e rurais, executadas 
pela Colonizadora Gaúcha, 
teve seu rush. Inicialmente as 
terras eram vendidas para os 
desapropriados da Hidrelétri-
ca Itaipu, no Paraná, e depois 
para agricultores do oeste 
paranaense e dos Estados de 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul.

Formação administrativa

Distrito criado com a deno-

minação de Gaúcha do Norte 
(ex-povoado) pela Lei Esta-
dual n° 4406, de 30-11-1981, 
subordinado ao município de 
Paranatinga.
Em divisão territorial datada 
de 1-VII-1983, o distrito de 
Gaúcha do Norte figura no 
município de Paranatinga. 
Assim permanecendo em di-
visão territorial datada de 
1993.
Elevado à categoria de muni-
cípio com a denominação de 
Gaúcha do Norte, pela lei es-
tadual n 6686, de 17-11-1995, 
desmembrado do município 
de Paranatinga. 

Desenvolvimento

Durante esses 18 anos de 
emancipação, o desenvolvi-
mento tem acompanhado 
Gaúcha do Norte. Economias 
como a pecuária e a serin-
gueira sempre estiveram pre-
sentes e foram responsáveis, 
por muitos anos, pelo desen-
volvimento.
Há alguns anos a agricultura 
veio para somar como mais 
uma economia, gerando mui-
tos empregos e proporcio-
nando ainda mais reconheci-
mento do município em todo 
o Mato Grosso.
As terras férteis, a possibili-
dade de crescimento e um 
bom lugar para se viver são 
alguns dos quesitos que tem 
atraído pessoas de todos os 
cantos do País.
Setor como comércio tem sua 
importante fatia para o pro-
gresso do município e tem 
evoluído tanto em número 
de estabelecimentos quan-

Conheça nossa história: surgimento e desenvolvimento do município
Economias como pecuária, seringueira, agricultura e comércio fazem parte do desenvolvimento

to qualidade de produtos e 
atendimento. 
Graças aos primeiros coloni-
zadores que não desistiram 
de povoar a região, mesmo 
vivenciando as inúmeras di-
ficuldades encontradas, hoje, 
Gaúcha do Norte tem uma 
população aproximada de 
8.500 mil habitantes, que tem 
apostado no município e na 
região.
Áreas como saúde, educação, 
infraestrutura, assistência 
social estão cada vez mais 
empenhadas a desenvolver 
trabalhos, assegurando os di-
reitos do cidadãos que aqui 
vivem, proporcionando uma 
boa qualidade de vida.

Algumas características 
da economia em 2013

Agricultura safra 12/13
Área produzida: 152 mil ha;
Produção: 7,5 milhões sacas;

450 mil toneladas de grãos;
Média: 50 sc por hectare;
Área aberta: 467 mil ha;
Disponível para plantio: 170 
mil ha;
Área com capacidade a ser 
aberta para plantio: 300 mil 
ha;
Capacidade de armazena-
mento de grãos:
Empresas: total de 2.885 mi-
lhões de sc;
Fazendas produtoras: 3.075 
milhões de sacas armazena-
das.

Seringueira
Área ocupada: 1.700 ha;
Produzindo: 400 ha;
Pés em produção: 800 mil;
Produção: 170-200 ton/mês. 

Pecuária
Total de cabeças: 164.325 mil
Sendo que 29% pertence à 
faixa etária acima de 36 me-
ses feminino.

Data será comemorada com jantar e show no sábado, e Motocross no domingo

Pecuária esteve presente desde o início da colonização de Gaúcha

Vista aérea de Gaúcha do Norte em 2013
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A secretaria de Saúde através 
da Atenção Básica, realizou na 
manhã de quarta-feira (11.09) 
o Hiperdia no Centro da Melhor 
Idade com encontro planejado 
e executado pelas enfermeiras 
Cintia Rodrigue e Vanda Milho-
mem.
Com o tema “Epidemiologia hi-
pertensão arterial e diabetes”, o 
hiperdia contou com a partici-
pação de pacientes inseridos no 
quadro.
O Hiperdia destina-se ao cadas-
tramento e acompanhamento 
de portadores de hipertensão 
arterial e/ou diabetes atendidos 
na rede ambulatorial do Sistema 
Único de Saúde – SUS. “O cadas-
tramento dos pacientes é muito 
importante, pois só assim vai ser 
possível que sejam geradas as 
informações para aquisição, dis-
pensação e distribuição de me-
dicamentos de forma regular e 
sistemática a todos os pacientes 
cadastrados” – apontou a enfer-
meira Cintia Rodrigues.
Durante o encontro, foi frizado 
que é necessário que o paciente 
aceite que tem a doença. “Para 
se ter uma boa adesão ao tra-
tamento, é indispensável que o 
paciente aceite e compreenda 
que é hipertenso ou diabético, 
tenha força de vontade de mu-
dar seus hábitos alimentares, 
faça a utilização dos medica-
mentos, controle o tabagismo 
e a bebida alcoólica, além de 
realizar atividade física regular-
mente” – ressaltou Cintia.

Peculiaridades
No Brasil, a hipertensão afeta 
mais de 30 milhões de brasilei-

SAÚDE

Hiperdia é realizado em 
Gaúcha do Norte

Quintais foram vistoriados e pan+etos foram entregues a população durante ação
Durante a sexta-feira (18.10) a 
secretaria de Saúde de Gaúcha 
do Norte realizou o Mutirão da 
Dengue por toda a cidade, na 
ocasião quintais foram anali-
sados e pan+etos foram distri-
buídos.
A ação foi desenvolvida com 
o objetivo de conscientizar a 
população sobre os cuidados 
necessários para evitar o surgi-
mento do mosquito da doen-
ça assim como agir na diminui-
ção de casos da doença.
“No Estado de Mato Grosso, 
a ocorrência do mosquito da 
dengue não tem ocorrido de 
forma sazonal, pois o ovo do 

mosquito pode permanecer 
vivo por até um ano, e se du-
rante esse período houver 
ambiente favorável, novas lar-
vas, novos mosquitos e conse-
quentemente novos casos irão 
surgir” – apontou a coordena-
dora da Atenção Básica, Maíra 
Basquerote.
Para o bom desenvolvimento 
da ação, as ruas foram sortea-
das e os funcionários da saú-
de foram divididos em gru-
pos para que a ação pudesse 
abranger todo o município. 
Durante a visita, os locais onde 
houve detecção de larvas do 
mosquito, moradores foram 
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Equipe de saúde envolvida na ação

Mutirão de conscientização da Dengue 
é realizado em Gaúcha do Norte

A secretaria de Saúde de Gaúcha 
do Norte através da Vigilância 
Sanitária, Ambiental e Atenção 
Básica e em parceria com a secre-
taria de Infraestrutura, realizou 
nos dias 23, 24 e 25 de setembro 
um mutirão de limpeza no Bairro 
Vila Nova.
Visando evitar a proliferação do 
caramujo, assim como os cria-
douros da dengue, a ação con-
tou com a colaboração da popu-
lação, em limpar seus quintais 
retirando todos os resíduos para 
que a equipe pudesse trabalhar.
“O mutirão de limpeza é apenas 
uma das ações que foram desen-
volvidas em prol do combate ao 
mosquito da dengue” - apontou 
a secretária de Saúde, Andréia 
das Graças S. de Moraes.

Conheça as peculiaridades da 
Dengue:
Dengue
A dengue é uma doença in-
fecciosa febril aguda causada 
por um vírus e é transmitida 
através do mosquito Aedes Ae-
gypti, também infectado pelo 

vírus. Atualmente, a dengue é 
considerada um dos principais 
problemas de saúde pública de 
todo o mundo.
Em todo o mundo, existem qua-
tro tipos de dengue, já que o ví-
rus causador da doença possui 
quatro sorotipos: DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 e DEN-4. E pode se apre-
sentar, clinicamente, de quatro 
formas diferentes: Infecção Ina-
parente, Dengue Clássica, Febre 
Hemorrágica da Dengue e Sín-
drome de Choque da Dengue. 
Dentre eles, destacam-se a Den-
gue Clássica e a Febre Hemorrá-
gica da Dengue.
- Dengue Clássica
A Dengue Clássica é uma for-
ma mais leve da doença e se-
melhante à gripe. Geralmente, 
inicia de uma hora para outra e 
dura entre 5 a 7 dias. A pessoa 
infectada tem febre alta (39° a 
40°C), dores de cabeça, cansaço, 
dor muscular e nas articulações, 
indisposição, enjôos, vômitos, 
manchas vermelhas na pele, dor 
abdominal (principalmente em 
crianças), entre outros sintomas.

Ação contou com a parceria da secretaria de Infraestrutura

Ação visou evitar a proliferação do caramujo e 
dos criadouros da dengue

Os sintomas da Dengue Clássica 
duram até uma semana. Após 
este período, a pessoa pode 
continuar sentindo cansaço e 
indisposição.
- Dengue Hemorrágica
A Dengue Hemorrágica é uma 
doença grave e se caracteriza 
por alterações da coagulação 
sanguínea da pessoa infecta-
da. Inicialmente se assemelha 
a Dengue Clássica, mas, após o 
terceiro ou quarto dia de evo-
lução da doença, surgem he-
morragias em virtude do san-
gramento de pequenos vasos 
na pele e nos órgãos internos. 
A Dengue Hemorrágica pode 
provocar hemorragias nasais, 
gengivais, urinárias, gastrointes-
tinais ou uterinas.
Na Dengue Hemorrágica, as-
sim que os sintomas de febre 
acabam a pressão arterial do 
doente cai, o que pode gerar 
tontura, queda e choque. Se a 
doença não for tratada com ra-
pidez, pode levar à morte.
Prevenção
A ação mais simples para pre-
venção da dengue é evitar o 
nascimento do mosquito, já que 
não existem vacinas ou medica-
mentos que combatam a con-
taminação. Para isso, é preciso 
eliminar os lugares que eles es-
colhem para a reprodução.
A regra básica é não deixar a 
água, principalmente limpa, 
parada em qualquer tipo de re-
cipiente.
Como a proliferação do mos-
quito da dengue é rápida, além 
das iniciativas governamentais, 
é importantíssimo que a popu-
lação também colabore para 
interromper o ciclo de transmis-
são e contaminação.
Então, a dica é manter recipien-
tes que possam armazenar água 
devidamente fechados. E não 
deixar água parada em locais 
como: vidros, potes, pratos e 
vasos de plantas ou +ores, gar-
rafas, latas, pneus, entre outros.

Prefeitura de Gaúcha do Norte 
realiza mutirão de limpeza

ros (36% dos homens adultos e 
30% das mulheres) e é o mais 
importante fator de risco para o 
desenvolvimento das doenças 
cardiovasculares (DCV), com 
destaque  para o AVC e o infar-
to do miocárdio, as duas causas 
isoladas de mortes no País.

Gênero e etnia
A prevalência global de HAS 
entre homens e mulheres é 
semelhante, embora seja mais 
elevada nos homens até os 50 
anos, invertendo-se a partir da 
5ª década. Em relação à cor, a 
HAS é duas vezes mais preva-
lente em indivíduos de cor não-
-branca.

Ingestão de sal e álcool
Ingestão excessiva de sódio 
tem sido correlacionada com 
elevação da pressão arterial.
A ingestão de álcool por perí-
odos prolongados de tempo 
pode aumentar a PA e a morta-
lidade cardiovascular em geral.

Hipertensão
A hipertensão afeta de 11 a 
20% da população adulta com 
mais de 20 anos. Cerca de 85% 
dos pacientes com acidente 
vascular encefálico (AVE) e 40% 
das vítimas de infarto do mio-
cárdio apresentam hipertensão 
associada.

Diabetes
O diabetes atinge a mulher grá-
vida e todas as faixas etárias, 
sem qualquer distinção de raça, 
sexo ou condições socioeconô-
micas. Na população adulta, 
sua prevalência é de 7,6%.

alertados e entraram para o re-
latório onde posteriormente, 
irá gerar uma visita dos agen-
tes da Saúde Ambiental, e o 
não cumprimento do solicita-
do poderá acarretar em multa.
Para evitar o surgimento do 
mosquito da Dengue, são ne-
cessários cuidados simples, 
para isso é necessário que cada 
munícipe esteja consciente 
de seu importante papel de 
manter seu quintal sempre 
limpo, evitar água parada em 
vasilhas, colocar areia nos va-
sinhos de planta, entre alguns 
outros cuidados conhecidos 
por toda a população.

Vovôs presentes no encontro. No detalhe, enfermeira Cintia.
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Alunos apresentaram faixas confeccionadas em alusão à comemoração

Na manhã de sexta-feira (06.09) 
alunos das escolas Bem Me 
Quer, Gervásio dos Santos Cos-
ta e creche Cantinho do Amor 
participaram da homenagem à 
Independência do Brasil.
Com o Hino Nacional cantado 
em frente à Câmara Municipal, 
os hasteamentos dos Pavilhões: 
Nacional, Estadual e Municipal 
foram realizados, além disso, 
mensagens do Poder Executivo 
e Legislativo *zeram parte do 
momento cívico.
Todos os alunos foram organi-
zados por ano de ensino e apre-
sentaram suas faixas e seus ade-
reços confeccionados em alusão 
à comemoração.
Além do prefeito Nilson Aléssio 
e do vice Vilmar Contini, repre-
sentantes do Poder Legislativo 
estiveram presentes na soleni-
dade, que foi conduzida pelo 

então presidente da Câmara 
Municipal Antônio Rubens Co-
nelian.
7 de setembro

O dia 7 de setembro de 1822 faz 
parte da História do Brasil, pois 
foi nesta data que o príncipe re-

Gaúcha comemora independência do Brasil

gente Dom Pedro proclamou a 
Independência do Brasil. Assim, 
*cou o*cializado o rompimento 
do vínculo de dependência que 
o Brasil tinha com relação a Por-
tugal, criando assim a autono-
mia política do País.

Edicadores participantes do Pacto 

Número de atendimentos e prestação de contas foram alguns dos pontos do encontro

Prefeitura de Gaúcha do Norte realiza audiência pública de saúde

A Prefeitura de Gaúcha do 
Norte através da secretaria 
de Saúde, realizou na noi-
te de segunda-feira (30.09) 
uma audiência pública no 
Plenário Senador Jonas Pi-
nheiro da Câmara Munici-
pal.
Com o tema “Saúde em nú-
meros”, durante o encon-
tro foram apresentados os 
trabalhos desenvolvidos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. Na audiência, a 
equipe de saúde prestou 
contas a toda população, 
quanto ao número de aten-
dimentos realizados duran-
te o primeiro e segundo Repasses orçamentários foram explanados durante encontro

quadrimestres as-
sim como os re-
passes realizados 
para os programas 
da saúde no perío-
do de 1° de janeiro 
a 31 de julho.
E s c l a r e c i m e n t o s 
sobre as compe-
tências de cada 
sub setor da se-
cretaria também 
foram repassados 
aos presentes.
“O objetivo do 
encontro foi le-
var conhecimento 
a população de 
Gaúcha do Nor-

te, fazendo com que ela se 
aproxime cada vez mais da 
nossa realidade, levando 
em consideração os traba-
lhos realizados pela secre-
taria de Saúde assim como 
as dificuldades enfrenta-
das” - apontou a secretária 
de Saúde, Andréia das Gra-
ças S. de Moraes.
Logo após a apresentação 
dos dados realizada pela 
equipe de saúde e apresen-
tação dos repasses realiza-
da por agente administra-
tivo, os presentes puderam 
sanar suas dúvidas quanto 
a algumas peculiaridades 
da secretaria.

Na quarta-feira (11.09), direto-
res e coordenadores da Rede 
Municipal de Ensino de Gaú-
cha do Norte participaram de 
uma capacitação com pro*s-
sional da Editora Positivo na 
EMED Bem Me Quer.
Além da diretora e da coorde-
nadora da escola Bem Me Quer, 
também estiveram presentes a 
diretora e a coordenadora da 
creche municipal Cantinho do 
Amor, diretora da Associação 
de Pais e Amigos dos Excep-
cionais (APAE), assim como a 
psicóloga e a assistente social 
que desenvolvem trabalhos na 
área da educação.
Durante o encontro, foi abor-
dado a construção do plano de 

gestão pedagógica, levando 
os presentes a re=etir sobre a 
importância da gestão escolar 
no ambiente educacional.
Os gestores participaram de 
o*cinas voltadas para as es-
tratégias de um planejamento 
como instrumento de gestão 
escolar, desde a sua constru-
ção até a execução, observan-
do os princípios básicos de 
administração, como, planejar, 
coordenar, dirigir, controlar e 
avaliar.
Ao *nal do encontro, os pro-
*ssionais puderam avaliar a 
necessidade de um planeja-
mento para que as instituições 
possam atingir seus objetivos 
e cumprir sua missão.

Editora Positivo realiza 
capacitação para gestores 
em Gaúcha do Norte

Gestores da Rede Municipal de Ensino de Gaúcha do Norte

Educadores de Gaúcha do Norte 
participam de encontro do Pacto

ASSESSORIA

Na quinta-feira (24.10), os re-
presentantes do Pacto Nacio-
nal Pela Alfabetização na Idade 
Certa (PACTO) no município de 
Gaúcha do Norte, realizaram 
um último encontro, apenas 
com os educadores da Escola 
Municipal Bem Me Quer que 
estão inclusos no programa.
O Programa vem para assegu-
rar que as crianças até os oito 
anos de idade estejam alfabe-
tizadas, lendo e escrevendo, 
e essa não era uma realidade 
presenciada em âmbito nacio-
nal. Porém, com a aderência ao 
Pacto, a realidade mudou e a 
possibilidade de crianças nessa 
faixa etária estarem alfabetiza-
das se tornou uma realidade.
Os participantes do programa, 
avaliaram como positivo todos 
os estudos realizados a par-
tir do programa, assim como 
as atividades desenvolvidas 
em sala de aula. “Durante os 
encontros do Pacto, muitos 
planejamentos e relatórios de 
aplicação de atividades que de-
ram certo, foram repassados. E 
como, inicialmente, não tínha-
mos isso no quadro de rotina, 
a aderência possibilitou melho-

rias no ensino a partir de um 
planejamento de sequência, 
houve uma evolução quanto 
a escrita, leitura e oralidade” 
– apontou a educadora Maria 
Aparecida Matheus Ricardo.
“O Pacto também proporcio-
nou aos educadores, uma inte-
ração e conhecimento sobre as 
di*culdades enfrentadas por 
cada um” – complementou.
Para a educadora Elisiane Ba-
ckes Fonk, a participação no 
Pacto vem para acrescentar no 
currículo do educador. “Os es-
tudos e orientações passadas 

através do programa vem para 
melhorar a vida do professor, 
pois seguindo uma sequência 
didática e aprendendo como se 
trabalha com projetos, facilita a 
vida em sala de aula, possibili-
tando assim uma evolução no 
aprendizado dos alunos” – res-
saltou.
Durante o encontro, algumas 
orientações para a confecção 
de materiais a serem apresen-
tados como relatório *nal dos 
trabalhos desenvolvidos em 
sala de aula, foram repassadas 
aos pro*ssionais.

PACTO

ENSINO SUPERIOR

Unic forma turma de 
Administração de Empresas 
em Gaúcha do Norte
Na quarta-feira (23.10) iniciaram 
as festividades em prol da forma-
ção dos 31 alunos de Administra-
ção de Empresas da Universidade 
de Cuiabá (UNIC) no município de 
Gaúcha do Norte.
A comemoração iniciou com ce-
rimônia de descerramento da 
placa da turma na secretaria de 
Educação e contou com a presen-
ça do patrono da turma e atual 
prefeito Nilson F. Aléssio. Ainda 
na quarta-feira os alunos partici-
param de uma animada aula da 
saudade nas dependências da 
Vibe Danceteria.
Na quinta-feira (24), foi realizada 
a Colação de Grau no Ginásio de 
Esportes, na sexta (25) o Culto 
Ecumênico na Igreja Matriz e no 
sábado (26), uma belíssima Festa 
de Gala realizada no Salão Paro-
quial encerrou as comemorações 
de formatura.

A administração do município pa-
rabeniza os formandos, “Gaúcha 
do Norte se orgulha pela gradu-
ação dessa turma de Administra-
ção e parabeniza a cada um pela 
sua dedicação e empenho, sabe-
mos que as di*culdades enfren-
tadas foram muitas, mas a recom-
pensa vem com um bom trabalho 
desenvolvido, quem ganha são 
os novos administradores assim 
como o município” – apontou o 
prefeito Nilson Aléssio.
Parceria

O desenvolvimento do curso con-
tou com parceria *rmada entre 
UNIC e Prefeitura. Sendo a Pre-
feitura *cando responsável pela 
disponibilização de espaço para 
realização das aulas, hospeda-
gem e alimentação dos professo-
res, além de uma cporcentagem 
de desconto nas mensalidades de 
todos os alunos.
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Peças teatrais são apresentadas 
por alunos da escola municipal 
Bem Me Quer

EDUCAÇÃO

Na manhã de quinta-feira 
(17.10) alunos de 1° ao 6° ano 
da Escola Municipal Bem Me 
Quer de Gaúcha do Norte assis-
tiram a duas peças teatrais de-
senvolvidas pelos alunos do 5° 
ano matutino.
A atividade desenvolvida pe-
los alunos, faz parte de uma 
das unidades do material da 
Editora Positivo que vem sen-
do utilizado na escola, o texto 
pertencente ao Gênero Textual: 
Peça Teatral, que pretende pos-
sibilitar aos alunos o acesso ao 
conhecimento dos recursos lin-
guísticos usados em um texto 
teatral e incentivar o gosto pelo 
teatro.
Para a realização dos trabalhos, 
a sala foi dividida em dois gru-
pos com 11 componentes cada 
grupo, onde foram seleciona-
das duas obras literárias do 
gênero peça teatral: “Macaco 
Malandro” e “A Formiguinha e 
a Neve”, os dois livros são obras 
complementares distribuídas 
pelo MEC para as Bibliotecas es-
colares e públicas.
Para a professora do 5° ano, 
Mônica Eunice dos Santos, é 
importante aproximar a escola 
e as artes cênicas. “O distancia-
mento entre a escola e as artes 
cênicas gera algumas consequ-
ências na formação integral dos 

alunos, a mais evidente é o não 
desenvolvimento da linguagem 
teatral, que pode atrofiar me-
canismos perceptivos e sensi-
bilidades potencializadas pelas 
aulas destinadas a trabalhar te-
atro” – apontou.
“O trabalho junto aos alunos, 
auxilia no desenvolvimento 
da oralidade, na apresentação 
em público e na desinibidade. 
Além disso, os alunos integra-
dos ao mundo da cultura cêni-
ca enriquecem o seu repertório 

Atividades foram desenvolvidas por alunos do 5° ano

e desenvolvem sua expressão 
corporal, o que, seguramen-
te, contribui para a ampliação 
de sua visão de mundo, para a 
construção de um sujeito dono 
de seu próprio saber e para a 
qualidade do trabalho peda-
gógico” - ressaltou a professora 
que finalizou com agradeci-
mento ao empenho de todos 
os envolvidos, entre os quais 
estiveram os alunos do 5° ano 
matutino, assim como algumas 
mães.

Prefeitura de Gaúcha do Norte realiza 
comemoração especial ao Dia das Crianças
Evento contou com presença de palhaços, show de mágicas, malabarismo e brincadeiras
A Prefeitura de Gaú-
cha do Norte através 
da secretaria de Edu-
cação e de Assistên-
cia Social, realizou na 
manhã de sexta-feira 
(11.10) uma come-
moração pra lá de 
especial para festejar 
o Dia das Crianças 
que é vivenciado no 
dia 12 de outubro.
O evento foi realiza-
do no Clube Ues e 
contou com a par-
ticipação do grupo 
de palhaços Big Cir-
cus de Brasília que 
animou a garotada 
com apresentações 
engraçadas, show de 
mágicas, malabaris-
mos entre outros.
“O dia foi planejado 
para incentivar e va-
lorizar a comemora-
ção do Dia das Crian-
ças no município. Esse ano, 
conseguimos trazer um espe-
táculo diferenciado para as 
crianças nesse dia tão especial 
e esperado, tivemos a presen-
ça de mágicos e palhaços que 
realizaram inúmeros números 
e arrancaram risos de todas as 
crianças” – apontou a assisten-
te social, Joceli Friedrich.
Estiveram presentes na come-
moração, alunos do 1° ao 6° 
ano da Escola Municipal Bem 

Me Quer, alunos do 4°, 5° e 6° 
ano da Escola Estadual Ger-
vásio dos Santos Costa e os 
alunos que frequentam a As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae).
Para o secretário de Educação, 
Elço Domingos Alves, o objeti-
vo da secretaria é mostrar para 
a sociedade a importância que 
a escola e que a secretaria em 
si dá ao Dia das Crianças. “Tra-
balhamos para confraternizar e 
homenagear esse dia que é tão 

Comemoração foi realizada no Clube Ues

importante para nossas crian-
ças. Esse ano, a comemoração 
foi realizada em parceria com a 
secretaria de Assistência Social, 
e contamos com show de pa-
lhaços com uma apresentação 
variada para o público” – apon-
tou.
“Nossa satisfação maior é a ale-
gria, ver o sorriso no rosto das 
crianças e com isso nos concre-
tizarmos enquanto educadores 
e fazer nosso papel” – ;nalizou 
o secretário.

As escolas municipais de Gaúcha 
do Norte implantaram, através 
do Pacto Nacional Pela Alfabe-
tização na Idade Certa, os Can-
tinhos da Leitura nas salas de 1° 
ao 3° ano do Ensino Fundamen-
tal da rede municipal.
A implantação dos cantinhos 
tem o objetivo de incentivar a 
leitura, junto aos pequeninos, na 
própria sala de aula. Além disso, 
promovem interação entre os 
alunos, aprendizado coletivo, 
respeito (silêncio quando o co-
lega estiver lendo ou contando 
a história), noção de tempo (há 
tempo para brincadeiras, há 
tempo para relaxar, para ler, para 
conversar, etc.).

As atividades de leitura são pla-
nejadas e aplicadas por cada 
professor, e levando em conta 
a necessidade de criar um am-
biente bonito e confortável, 
algumas orientações foram pas-
sadas e os educadores aderiram 
e confeccionaram os cantinhos 
nas salas de aula. 
A coordenação e orientação jun-
tamente com o secretário muni-
cipal de Educação, parabenizam 
todos os professores participan-
tes do programa pela realização 
dos Cantinhos da Leitura em 
suas respectivas salas de aula. E 
agradecem as professoras não 
cadastradas que tiveram a inicia-
tiva na realização dos mesmos.

Cantinhos da leitura 
são implantados em 
Gaúcha do Norte

Incentivar a leitura está entre os objetivos do trabalho do Pacto

Show de mágina do grupo Big Circus e abaixo malabarismo
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Equipe Kamayurá levou o título de campeã

Campeonato Indígena de futebol 
é realizado em Gaúcha do Norte

do departamento se deslo-
cou até a aldeia se encarre-
gando do desenvolvimento 
dos trabalhos. Durante o 
evento, estiveram presentes 
algumas lideranças indíge-
nas como os caciques Arita-
na Yalapiti, Kotok Kamayurá 
e o governador indígena 
Kokoti Aweti.
“Nós do departamento agra-
decemos aos profissionais 
que se disponibilizaram a 
ajudar nos trabalhos du-
rante o Campeonato. Nosso 
agradecimento também fica 
para todos os integrantes 

A secretaria de Educação 
através do departamento de 
Esportes e Lazer realizou de 
06 a 09 de outubro o Campe-
onato Municipal Indígena de 
futebol na aldeia Posto Leo-
nardo.
Com cinco equipes partici-
pantes, o rodízio de jogos do 
Campeonato foi todos con-
tra todos. Onde as primeiras 
quatro equipes colocadas 
receberam troféus como pre-
miação, e todos os partici-
pantes receberam medalhas.
Para que o Campeonato pu-
desse ser realizado, a equipe 

Equipe Kamayurá campeã, e no detalhe, equipe Yalapiti vice-campeã

União é campeão de Campeonato 
de Futebol de Gaúcha do Norte
Títulos de artilheiro, atleta destaque e goleiro menos vazado também 'caram para a equipe
A prefeitura de Gaúcha do 
Norte através da secretaria de 
Educação e do departamento 
de Esportes e Lazer, realizou 
no domingo (29.09) os últi-
mos dois jogos do 12° Campe-
onato de Futebol.
O primeiro lugar do Campe-
onato ficou para a equipe 
União, as outras três equipes 
que receberam troféus, assim 
como premiação em dinhei-
ro foram equipes indígenas, 
sendo elas Utawana, Kuikuro 
e Mehinako.
Disputando o 3° lugar, pela 
manhã jogaram as equipes 
indígenas Mehinako X Kuiku-
ro. O único gol da partida foi 
marcado pelo jogador Kupei 
do Kuikuro.
À tarde, com jogo iniciado às 
14h30 devido o encerramen-
to do Campeonato, jogaram 
União X Utawana na disputa 
pelo título. O jogo encerrou 
em União 03 X 01 Utawana 
com gols marcados por Eliel-
ton e Norion do União, e Yep 
da equipe Utawana.
Ficando assim definido:
Campeão: União
Vice-campeão: Utawana
3º colocado: Kuikuro
4º colocado: Mehinako
Além da premiação das pri-
meiras quatro equipes do 
Campeonato, outros desta-

ques foram premiados entre 
eles:
Artilheiro: Elielton Garcia da 
equipe União com 17 gols 
marcados;
Goleiro menos vazado: Marcio 
Tiburcio da equipe União com 
15 gols sofridos;
Atleta destaque: Juninho da 
Rocha da equipe União;
Melhor técnico: Dunga Kuiku-
ro da equipe Kuikuro;
Equipe mais disciplinada: Uta-
wana com 06 cartões amarelo 
e 02 vermelho.
“A administração parabeniza 
o chefe do departamento de 
Esportes e Lazer, José Mario 
Alievi que junto à secreta-
ria de Educação, realizou um 
bom trabalho durante esses 
três meses de Campeonato, 
não medindo esforços para 
a realização dos jogos, e en-
volvendo sempre os atletas, 
equipe de arbitragem e   a toda 
população que prestigiou os 
jogos” – apontou o prefeito 
Nilson Aléssio.
Para o chefe do departamento 
de Esporte e Lazer, José Mario 
Alievi, o campeonato correu 
dentro das normalidades, 
com nível técnico acima do 
esperado. “Temos vários atle-
tas que se destacaram com 
um potencial muito grande, 
fico feliz em ver que nosso tra-

CAMPEONATO União campeão. No detalhe, Utawana equipe vice-campeã

balho vem dando resultado. O 
departamento não poderia 
deixar de agradecer a Prefei-
tura Municipal juntamente 
com a secretaria de Educação 
pelo apoio, assim como os pa-
trocinadores do campeonato, 
a equipe de arbitragem que 
realizou um ótimo trabalho, 
os mesários, os gandulas e a 

das equipes participantes e 
às lideranças indígenas que 
estiveram empenhadas para 
facilitar nosso trabalho” – 
apontou o chefe do depar-
tamento de Esportes e Lazer, 
José Mario Alievi.

Confira a colocação das equi-
pes:

Campeão: Kamayurá
Vice-campeão: Yalapiti
3° lugar: Aweti
4° lugar: Posto Leonardo
5° lugar: Waurá

União, equipe campeã da Taça Xingu

todos que de alguma manei-
ra estiveram envolvidos com 
o Campeonato” – ressaltou 
Alievi.
“Parabenizamos todas as 
equipes participantes do 12º 
Campeonato Municipal de 
Futebol em especial a equipe 
União que levantou o caneco 
2013” – finalizou Alievi.

O 12° Campeonato de Fute-
bol iniciou no mês de junho 
e contou com a participação 
de oito equipes onde houve 
rodízio de todos contra todos. 
32 jogos foram realizados nos 
três meses de Campeonato, 
189 gols foram marcados, 118 
cartões amarelo e 28 verme-
lho foram aplicados.

Taça Xingu é disputada 
em Gaúcha do Norte

param de outros campeonatos 
onde saíram vitoriosas. “A cam-
peã do Campeonato Municipal 
Indígena (Kamayurá) e do Cam-
peonato Municipal (União) es-
tiveram empenhadas e realiza-
ram um belíssimo jogo. Ambas 
são merecedoras do título dos 
campeonatos realizados pelo 
município, assim como partici-
par da disputa pelo título Taça 
Xingu, onde 'nalizaram como 
campeã (União) e vice-campeã 
(Kamayurá)” – apontou o che-
fe do departamento, José 
Mario Alievi.

A Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te através do departamento 
de Esportes e Lazer, tem traba-
lhado intensamente em prol 
de campeonatos municipais, 
buscando parcerias e contando 
com o apoio de pessoas liga-
das ao esporte. E através desse 
trabalho, realizou no sábado 
(12.10) o jogo de decisão da 
Taça Xingu 2013 entre União X 
Kamayurá no Campo Seringão, 
onde União levou a melhor e 
encerrou a partida em 5 X 2.
As equipes que disputaram o 
título, anteriormente partici-

Equipe do União levou o título vencendo 
a partida com três gols de diferença
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Campeonatos de futsal são realizados em Gaúcha 
Evento esportivo foi destinado aos alunos que participam da escolinha de esportes do município

ASSESSORIA

Durante os meses de se-
tembro e outubro, a secre-
taria de infraestrutura de 
Gaúcha do Norte realizou 
inúmeros trabalhos, entre 
os quais estiveram:
. Patrolamento com tapa-
-bruraco de Gaúcha do Norte 
até a divisa com o município 
de Canarana, posteriormen-
te o trabalho foi realizado 
de Nova Aliança até a divisa 
com Paranatinga e da divisa 
de Paranatinga sentido Gaú-
cha, equivalendo há uma-
média de 150 km;
. Patrolamento da Fazenda 
Jaqueto até o Assentamento 
Pontal do Piranha, cerca de 
50 km;
. Cascalhamento de alguns 
trechos no acesso ao Assen-
tamento Pontal do Piranha;
. Patrolamento com tapa-
-buraco do Assentamento 
Pontal do Piranha sentido 

Fazenda Botuverá;
. Aterro para a construção 
do complexo escolar na Fa-
zenda Botuverá;
. Patrolamento com tapa-
-buraco da Fazenda Botu-
verá até Gaúcha do Norte, o 
equivalente a 130 km;
. Patrolamento da Rodinha 
D’Água até a divisa com o 
Parque Nacional do Xingu;
. Contenção da água da rua 
São Paulo;
. Contenção da água da sa-
ída para o município de Ca-
narana, MT 020;
Além dos trabalhos citados 
acima, a equipe da secreta-
ria também esteve envolvi-
da com trabalhos em prol 
da pista municipal de mo-
tocross para melhorias na 
obra.
Matéria disponível no 
site www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

SECRETARIA

Construção de ponte de acesso a propriedades rurais

Desde o início do mês de 
setembro, a secretaria de In-
fraestrutura conta com novo 
secretário para direciona-
mento dos trabalhos.
Emerson Souza já estava há 
três anos na secretaria, po-
rém em cargo diferente.

A Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te através da secretaria de In-
fraestrutura realizou na última 
semana de outubro, o casca-
lhamento  dos pontos críticos 
do aterro que dá acesso ao As-
sentamento Nova Aliança e à 
algumas propriedades rurais.
O trabalho foi desenvolvido 

devido ao período chuvoso, 
“com as chuvas que vem cain-
do, o trecho estava com a pas-
sagem comprometida, assim 
realizamos esse trabalho para 
assegurar a trafegabilidade 
no acesso a região” - apontou 
o secretrário Emerson de Sou-
za.

Secretaria realiza 
cascalhamento de aterro

Passagem do local estava comprometida devido as chuvas

No *nal de semana (12 e 13.10), 
alunos participantes da escolinha 
de esportes de Gaúcha do Norte 
estiveram envolvidos em dois 
campeonatos de futsal realizados 
pelo professor de Educação Físi-
ca, Adriano de Paula Ferreira em 
parceria com o departamento de 
Esportes e Lazer no ginásio de es-
portes municipal.
No sábado (12) foi realizado o 
2° Campeonato Ser Criança em 
prol da comemoração do Dia 
das Crianças, onde participaram 
12 equipes divididas entre mas-
culina sub-12, feminina sub-12 e 
masculina sub-09. Já durante o 
domingo (13), foi desenvolvido 
o 2° Campeonato Amigão 2013, 
com participação de oito equipes 
distribuídas entre masculina sub-
17 e feminina sub-17.
Os campeonatos contaram com 
a participação de cerca de 150 
alunos e proporcionaram mo-
mentos de interação e experi-
ências. “Durante esse período 
estivemos envolvidos nas ativi-
dades esportivas com o objetivo 

de colocar em prática as aulas 
das escolinhas, incentivar e par-
ticipar da evolução do esporte 
em nosso município, assim como 
comemorar o Dia das Crianças no 
campeonato Ser Criança” - apon-
tou o professor.
“A realização dos dois campeona-
tos, também visou arrecadação 
de fundos através de inscrição, 
rifa e bar para ajudar nas despe-
sas da viagem de quatro alunos 
que devem se apresentar e pas-
sar por avaliações em clubes no 
Estado de São Paulo” – ressaltou.
A realização dos campeonatos 
só foi possível devido à coope-
ração de alguns pro*ssionais. 
“Agradeço aos alunos da escoli-
nha e às pessoas envolvidas nos 
campeonatos, por acreditarem 
e apostarem em nosso trabalho, 
em especial ao representante 
da secretaria de Educação, Elço 
Domingos Alves, ao chefe do de-
partamento de Esportes e Lazer 
José Mario Alievi, aos apoiadores 
Brunno Luanthony, Caroline Tel-
les Mundim, entre outros” – *nali-

zou Adriano.

Con*ra a classi*cação das equi-
pes participantes dos campeo-
natos

2° Campeonato Ser Criança
Feminino sub-12
Campeã: Carinho
Vice-campeã: Amor
Masculino sub-09
Campeã: Carisma
Vice-campeã: Vitória
3° lugar: Garra
Masculino sub-12
Campeã: Respeito
Vice-campeã: Educação
3° lugar: Compromisso

2° Campeonato Amigão 
2013
Feminino sub-17
Campeã: Roba-sena
Vice-campeã: Big-pão
Masculino sub-17
Campeã: Portuguesa
Vice-campeão: Super 11
3° lugar: Play Boy

Viagem dos atletas
Os quatros alunos, Djonas Tairã, 
Patrik Garcia da Silva, Sandro da 
Silva e Edersom Alievi fazem par-
te da escolinha e são destaque 
quando o assunto é futebol. Os 
meninos partiram em viagem 
no dia 17.10, onde passaram por 
avaliações no Rio Preto Futebol 
Clube e em momento posterior 

se apresentaram no clube RED-
BULL, ambos em São Paulo e no 
Atlético Paraense no estado do 
Paraná.
Até o fechamento da edição no 
dia 31 de outubro, a participação 
dos meninos nas avaliações dos 
clubes foi considerada positiva e 
ainda não haviam outras de*ni-
ções.

Jogo do 2° Campeonato Ser Criança

Trabalhos desenvolvidos pela secretaria de Infraestrutura 
durante os meses de setembro e outubro 

Equipe realiza construção de oito 
pontes em Gaúcha do Norte

Emerson Souza
Secretário de Infraestrutura

ASSESSORIA

Durante os meses de setem-
bro e outubro, a secretaria de 
Infraestrutura de Gaúcha do 
Norte realizou a confecção e 
reestruturação de oito pon-
tes.
As obras estão distribuídas 
por várias localidades rurais 
do município, e variam entre 
6 e 14 metros de comprimen-
to. Entre as quais estão as no 
acesso a comunidade Jacare-
zinho, Fazenda Relu, comuni-
dade Nova Aliança, Fazenda 
Jaraguá, acesso a pousadas, 
entre outras.
Mais fotos de obras realizadas 
no site oficial da Prefeitura, 
www.gauchadonorte.mt.gov.
br, acesse e confira.

Trabalho foi realizado na última 
semana de outubro
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Gaúcha do Norte participa de 
lançamento de cadeia produtiva 
de pescado
Investimento é uma saída econômica sustentável para o País
O prefeito de Gaúcha do Nor-
te, Nilson F. Aléssio juntamen-
te com o secretário de Desen-
volvimento Fernando Moreno 
Fernandes e o engenheiro am-
biental William H. Almeida Car-
doso participaram do lança-
mento da cadeia produtiva de 
pescado realizado pelo minis-
tro da pesca e aquicultura Mar-
celo Crivellana, na quinta-feira 
(26.09) no município de Barra 
do Garças.
Na elaboração do projeto, 
consta a implantação de um 
laboratório de alevinos, uma 
fábrica de ração e um frigorí-
*co de peixe, que funcionará 
em uma área de 43 hectares 
doada pela prefeitura com 
aprovação da câmara de vere-
adores. O objetivo é transfor-
mar Barra do Garças num polo 
da pesca e aquicultura, hoje a 
região produz 80 toneladas/
ano de pescado, tem cadas-
trado 42 produtores de peixe, 
conta com uma Colônia de 
Pescadores com mais de 800 
cadastros e que serão direta-
mente bene*ciados, com as 
parcerias junto ao Ministério.
O senador Marcelo Crivella res-
saltou durante o discurso a im-
portância do investimento na 
criação de peixes; “É uma saída 
econômica sustentável para o 
país, temos 12 bacias hidrográ-

*cas e utilizando 0,5% dessa 
água doce temos condições de 
produzir 20 milhões de tone-
ladas, portanto é inadmissível 
um país como o nosso ter que 
importar pescado” – apontou.
A comitiva formada também 
pelos Deputados Federais 
Welington Fagundes e Eliene 
Lima e o Secretário de De-
senvolvimento Rural Meraldo 
de Sá foi recepcionada pelo 
prefeito de Barra do Garças 
Roberto Farias e mais 07 pre-
feitos de municípios da região 
do Araguaia, entre eles o de 
Gaúcha do Norte. “O lança-
mento da cadeia produtiva é 
muito importante para o de-

A Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te através da secretaria de De-
senvolvimento e com apoio da 
secretaria de Assistência Social 
inaugurou na quarta-feira (30.10)
a Feira Municipal na lateral do Gi-
násio de Esportes, Enory Alves 
Garcia.
Para o secretário de Desenvol-
vimento, Fernando Moreno 
Fernandes, a Feira foi um su-
cesso quanto à participação de 
expositores, venda de produtos 
e participação da população. 
“Agradecemos a participação de 
todos os envolvidos que se com-
prometeram com os trabalhos 
da Feira” - ressaltou.
“O local vem como mais uma op-
ção dos munícipes em adquirir 
produtos frescos e de qualidade 

além de gerar renda extra aos 
expositores e fomentar a agri-
cultura familiar no município” - 
apontou.
As barracas e a instalação de 
água e luz foram disponibiliza-
das pela Prefeitura sem custo aos 
expositores.
A primeira edição da Feira con-
tou com a participação de oito 
expositores. Todos estão convi-
dados a prestigiar semanalmen-
te da Feira Municipal todas as 
quartas-feiras a partir das 17h na 
lateral do Ginásio.
Os pequenos produtores que 
tiverem interesse de expor seus 
produtos na Feira Municipal po-
dem procurar o departamento 
de Agricultura, tirar suas dúvidas 
e fazer seu cadastro.

Oito expositores participaram da 
primeira edição da Feira

Feira Municipal é instalada 
no município

“Fernando M. Fernandes, Marcelo Crivella, Nilson F. Aléssio e William H. A. 
Cardoso”

senvolvimento da região Ara-
guaia e o apoio do Ministério 
da pesca é fundamental para 
a concretização deste sonho, 
consolidando mais uma eco-
nomia que vai gerar renda 
para os pequenos produtores 
e emprego para a população” 
- disse Farias.
Cada consórcio será bene*-
ciado com maquinários para 
a escavação dos tanques nas 
propriedades, o município de 
Gaúcha do Norte está incluso 
no consórcio Codema (Médio 
Araguaia), o qual abrange 14 
municípios, assim o maquiná-
rio disponibilizado deve aten-
der a cada um deles.

Com almoço servido às pessoas da Melhor Idade, dia seguiu com 
tarde dançante ao som de boa música

ASSESSORIA

A Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te através da Secretaria de As-
sistência Social, do CRAS Casa 
das Famílias e do Centro da 
Melhor Idade, realizou no do-
mingo (29.09) a festa em prol 
do Dia do Idoso comemorado 
na sexta-feira (27.09).
Com almoço realizado no Clu-
be Ues, o dia foi de alegria, a 
tarde seguiu com muita dança 
ao som de uma boa música.
“A secretaria de Assistência So-
cial de Gaúcha trabalhou em 
conjunto com a coordenado-
ra do Centro dos Idosos assim 
como a coordenadora do gru-
po na comunidade de Nova 
Aliança. Todos os vovôs foram 
convidados, inclusive os que 
não participam da Associação 
dos Idosos, também pudes-
sem participar dessa comemo-
ração que é uma homenagem 
à essas pessoas” – apontou a 
assistente social, Joceli Friedri-
ch.
Com cerca de 160 idosos par-
ticipantes, o objetivo foi real-
mente promover a interação 
entre as pessoas da Melhor 
Idade e proporcionar momen-
tos de diversão a esse público.
Todos os anos a participante 
do grupo, Nilza Pivetta costu-
ma prestigiar a comemoração.  
“Aproveitamos essa comemo-
ração para confraternizar com 
nossos amigos, nós da Melhor 

Idade nos sentimos valoriza-
dos por ter evento dedicado 
para comemorar o nosso dia” 
– disse.
A cada ano a comemoração 

Vovôs e vovós comemoram o Dia do Idoso

vem se consolidando, se tor-
nando referência de alegria 
trazendo consigo o aumento 
no número de idosos partici-
pantes.

Cerca de 160 vovôs e vovós participaram da comemoração

Idosos foram homenagiados com um dia dedicado especialmente à eles A secretaria de Assistência 
Social de Gaúcha do Norte 
através do CRAS Casa das Fa-
mílias e do Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV – antigo Peti), 
realizou na tarde de quinta-
-feira (10.10) um momento 
especial em comemoração 
ao Dia das Crianças no antigo 
Peti.
As crianças que estão inclu-
sas no SCFV, participaram de 
uma gincana onde foram di-
vididas em equipes onde em 
cada brincadeira realizada, 
um participante de cada equi-
pe representava e disputava 
pontos que ao final definiram 
os ganhadores da gincana. As-

sim, a tarde seguiu com muita 
alegria, diversão e interação.
“Além de avaliarmos o desen-
volvimento dos participantes 
durante as inúmeras brinca-
deiras, o quesito de compor-
tamento também foi anali-
sado, descontando ponto da 
equipe quando necessário” 
- apontou a coordenadora do 
SCFV, Carmem Junges.
Com um total de 38 crianças 
participantes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, cerca de 23 parti-
ciparam da comemoração, as 
quais receberam doces e lem-
branças para marcar o Dia da 
Criança que se comemora no 
sábado (12.10).

Dia das Crianças é 
comemorado em 
Gaúcha do Norte

Durante o encontro, crianças participaram de uma animada gincana

Horário de funcionamento da Feira Municipal, das 17 às 22h

COMEMORAÇÃO
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Alunos da fazenda Botuverá também recebem 
palestras sobre educação sexual

Alunos da comunidade Nova Aliança 
recebem palestra sobre temas sexuais

ASSESSORIA

A secretaria de Assistência So-
cial de Gaúcha do Norte através 
do CRAS Casa das Famílias, re-
alizou na manhã de terça-feira 
(24.09), palestras sobre Doen-
ças Sexualmente Transmissíveis 
(DST’S) e métodos anticoncep-
cionais para os adolescentes da 
escola EMEB Xingu, localizada 
na comunidade de Nova Alian-
ça.
Com a presença de alunos do 7° 
ano ao 3° ano do Ensino Médio, 
o encontro foi dividido em duas 
etapas e questões relacionadas 
à vida sexual e ao sistema re-
produtor também foram abor-
dados pela enfermeira Cintia R. 
Dias Mauro.
Na palestra realizada sobre as 

DST’S, doenças como Cancro 
Mole, Condiloma, Herpes, Sí5lis, 
Candidíase, Gonorreia, Hepatite 
A, B, C e D, assim como a AIDS e 
a Clamídia foram citadas em sua 
forma de transmissão, sintomas, 
tratamento e prevenção.
“As DST são doenças sérias, que 
podem trazer uma série de ris-
cos e complicações à saúde. 
Preveni-las depende muito da 
conscientização de cada um. 
Nesse processo, informação e 
camisinha, sem dúvida, são ins-
trumentos bastante e5cazes” – 
apontou Cintia.
A segunda palestra abordou 
os métodos anticoncepcionais 
como camisinha, diafragma, es-
permicidas, coito interrompido, 
DIU, pílulas, pílula do Dia Se-
guinte, laqueadura e vasectomia 

foram abordados, assim como 
seus mecanismos de ação, van-
tagens e desvantagens. Além 
disso, especi5cidades de como 
calcular o período fértil também 
foi repassado ao público.
“Essa palestra foi bem adequada 
para nós em relação a nossa ida-
de, como temos alguns receios 
de perguntar para os pais ou 
procurar médicos, essas pales-
tras vem para auxiliar e acaba-
mos aprendendo muita coisa, 
pois precisamos desses conheci-
mentos para nossa vida” – apon-
tou a aluna do 2° ano do Ensino 
Médio, Luana A. Lasch Alves.
O encontro contou com a parti-
cipação de 50 jovens e foi satis-
fatória para o público. “Acredito 
que esse encontro veio para 
melhorar o conhecimento des-

Doenças Sexualmente Transmissíveis e métodos anticoncepcionais foram abordados

ses adolescentes, abrindo um 
maior interesse pelo assunto. E 
é importante que seja realizado 
por um pro5ssional da saúde 
que tenha domínio sobre o as-
sunto e possa esclarecer muitas 
questões” – ressaltou a profes-
sora Loide Pereira Barbosa.
“É necessário que esses alunos 
conheçam quais são as doen-
ças sexualmente transmissí-
veis e saibam como se prevenir 
através de métodos anticon-
cepcionais como é o caso da 
camisinha, e evitar a gravidez, 

A secretaria de Assistência 
Social de Gaúcha do Norte 
através do Grupo da Melhor 
Idade e em parceria com o 
Sindicato Rural e o Senar 
(Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural), realizaram 
de 30 de setembro a 04 de 
outubro o curso de bordado 
em ponto cruz destinado às 
mulheres do município.
Para a professora Regina Ga-
lindo de O. Moraes, o curso 
foi muito proveitoso para 
as 15 alunas participantes. 
“Tivemos um bom aprovei-
tamento das aulas, as alunas 
participaram assiduamente 

e mostraram muito interesse 
em aprender. Iniciamos com 
a confecção do ponto para 
posteriormente as partici-
pantes realizarem a segunda 
etapa que era retirar as ima-
gens das revistas. Depois de 
uma semana de aulas, encer-
ramos o curso com belos tra-
balhos confeccionados” – res-
saltou.
O curso realizado no Centro 
da Melhor Idade, foi encer-
rado com exposição dos tra-
balhos confeccionados e con-
fraternização entre as alunas 
que se mostraram satisfeitas 
com o trabalho desenvolvido.

Mulheres participam 
de curso de bordado 
em ponto cruz

e essas palestras proporciona-
ram isso aos alunos” – a5rmou 
a professora Elizabeth Dutra 
Santana.

EMEB Xingu
A escola EMEB Xingu tem 64 
alunos distribuídos na rede 
municipal de ensino do 1° ao 
6° ano, e possui salas anexas, 
onde aulas são lecionadas para 
65 alunos que estão inseridos 
do 7° ano ao 3° ano do Ensino 
Médio e pertencem a rede esta-
dual de ensino.

A secretaria de Assistência So-
cial de Gaúcha do Norte através 
do CRAS Casa das Famílias, rea-
lizou na manhã de quinta-feira 
(26.09) palestras sobre méto-
dos contraceptivos e Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 

aos alunos da Escola Municipal 
de Educação Básica Botuverá 
localizada na fazenda Botuverá.
O encontro foi ministrado pe-
las enfermeiras Jussara Carlos 
e Marizete Vilela da unidade de 
saúde Santa Paulina que pas-

saram aos alunos do 7° ano ao 
3° ano do Ensino Médio, pecu-
liaridades de cada doença se-
xualmente transmissível, assim 
como as complicações e conse-
quências. O uso da camisinha 
foi frisado tanto quanto à pre-
venção dessas doenças como 
método contraceptivo.
Doenças como Sí5lis, Gonor-
reia, Cancro Mole, AIDS entre 
outras foram explicadas aos 
alunos. Já entre os contracepti-
vos estiveram, camisinha mas-
culina e feminina, utilização de 
pílulas, injetável, adesivo, pílula 
do dia seguinte, DIU, Diafrag-
ma, Espermicida e alguns mé-
todos que necessitam de pro-
cedimento cirúrgico de5nitivos 
como é o caso da vasectomia e 
laqueadura.

Alunos recebem certificado de 
conclusão de cursos
A secretaria de Assistência Social 
em parceria com o Senac de Pri-
mavera do Leste e Senai de Barra 
do Garças, realizaram na noite de 
quinta-feira (26.09) a entrega dos 
certi5cados para os  alunos que 
concluíram os cursos de Vende-
dor, Auxiliar de Recursos Huma-
nos e de Assistente de Contabili-
dade.
O encontro contou com a presen-
ça do prefeito de Gaúcha do Nor-
te, Nilson Francisco Aléssio, da se-
cretária de Assistência Social, Marli 
Aléssio, da gerente do Senac, Pau-
la Graciele Alves e da orientadora 
pedagógica, Rejane Rodrigues de 
Oliveira, ambas de Primavera do 
Leste, do professor e representan-
te do Senai, Demócrates de Souza, 
assim como demais professores.
A quali5cação dos pro5ssionais 
está entre os pontos chaves dos 
investimentos. “Para a secretaria 
de Assistência Social é impor-
tante a realização desses cursos, 
sabemos que o município está 
crescendo, várias empresas estão 
chegando, necessitando assim 
de pro5ssionais quali5cados para 
entrar no mercado de trabalho” – 
apontou a assistente social, Joceli 
Friedrich.
“Essas parcerias que consegui-
mos é de extrema importância 

para quali5car nossos munícipes, 
para que estes possam entrar no 
mercado de trabalho com uma 
quali5cação pro5ssional e assim 
conquistar melhores salários” – 
complementou Joceli.
Entre alguns trabalhos desempe-
nhados pela administração para a 
realização dos cursos, está o espa-
ço cedido para que as aulas pos-
sam ser ministradas, assim como a 
divulgação e auxílio para a realiza-
ção das inscrições de interessados 
e na busca por instrutores.
“Para O Senac é importante es-
tar realizando esses cursos, já é o 
terceiro ano consecutivo que es-
tabelecemos parceria junto a pre-
feitura de Gaúcha do Norte. O mu-
nicípio 5ca longe de nossa área de 
abrangência, mas conseguimos 
realizar os cursos e quali5car os 
pro5ssionais” – disse a gerente do 

No encerramento do curso, participantes expuseram seus trabalhos

Senac.
Para o representante do Senai, a 
participação e a realização de cur-
sos é importante porque faz parte 
de um progresso do ser humano e 
da cidade. “Gaúcha do Norte é um 
município em progresso, ainda 
tem muito a crescer e é necessá-
rio que os munícipes invistam em 
quali5cação pro5ssional. Estarei 
solicitando ao Senai que traga 
mais cursos para a cidade e espe-
ramos que os pro5ssionais parti-
cipem cada vez mais” – ressaltou 
Demócrates de Souza.
Ao todo, 60 alunos receberam o 
certi5cado de conclusão de curso, 
distribuídos em:
Curso de Vendedor (Senac): 10 
alunos; Auxiliar de Recursos Hu-
manos (Senac): 20 alunos; Assis-
tente de Contabilidade (Senai): 30 
alunos.

Vovôs participam de palestra 
sobre Fé e Convivência na 
Melhor Idade
A secretaria de Assistência 
Social de Gaúcha do Nor-
te através do CRAS Casa das 
Famílias realizou na tarde de 
segunda-feira (07.10) uma 
palestra sobre Fé e Convivên-
cia na Melhor Idade para os 
vovôs e vovós do município.
Durante o encontro minis-
trado pelo Padre Alexandre 
Batista do Nascimento, a 
importância da fé no desen-
volvimento humano foi abor-
dada. Assim, quesitos como 
a maneira de se relacionar 
inicialmente com os outros, 
com nós mesmos, as ações 

de preparação interior para a 
fase da Melhor Idade, o rela-
cionamento com a sociedade 
e com Deus foram explana-
dos de maneira com que os 
participantes pudessem re-
fletir.
A participante Sibila Breiten-
bach avaliou a palestra como 
de grande importância para 
o aprendizado. “Esse nosso 
encontro foi muito bom, pen-
samos que por estar nessa 
etapa de nossa vida sabemos 
de tudo, e vemos que não é 
bem assim, sempre é tempo 
de aprender” – apontou.
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Gaúcha do Norte 
recebe encontro do 
MT Habita Mais

A Prefeitura de Gaúcha do Norte 
em parceria com a Câmara Mu-
nicipal e o governo do Estado 
de Mato Grosso, realizaram no 
sábado (28.09) uma palestra de 
apresentação do Programa de 
Financiamento da Casa Própria 
– MT Habita Mais – Casa do Ser-
vidor Público.
Para o lançamento do programa 
no município, estive presente o 
vice-governador de Mato Gros-
so, Chico Daltro e participaram 
do encontro, servidores públi-
cos efetivos, inativos e pensio-
nistas Estadual e Municipal.
 “O MT Habita Mais é a grande 
oportunidade para o servidor 
público adquirir a sua casa pró-
pria. É um programa especí+co 
para a categoria para facilitar 
o acesso do servidor público 
a casa própria para a família. 
Através desse programa nós te-
remos um +nanciamento mais 
barato, agregando benefícios e 
facilitando a aquisição da casa 

própria que é o maior bem da 
família brasileira e esse projeto 
vai atender toda a categoria do 
estado de Mato Grosso” – apon-
tou o vice-governador Chico 
Daltro. 
Para o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, o pro-
grama é de grande valia para 
o município. “Acredito que 
esse programa é de grande 
importância para nossos ser-
vidores, pois a aderência do 
+nanciamento vai possibilitar 
a construção da casa própria e 
consequentemente uma maior 
qualidade de vida e segurança a 
esse público” – apontou.
A vinda do vice-governador ao 
município possibilitou a cobran-
ça pela necessidade da ligação 
asfáltica de Gaúcha do Norte 
aos municípios vizinhos, uma 
vez que Daltro se comprometeu 
em cobrar essa pavimentação 
junto ao governador do estado 
de Mato Grosso. 

SERVIDOR PÚBLICO

Secretaria de Saúde 
realiza palestras do 
Outubro Rosa

Durante a terça-feira (22.10) a 
Prefeitura de Gaúcha do Norte 
através da secretaria de Saúde, 
realizou palestras em prol do 
Outubro Rosa, destacando sobre 
o HPV e Câncer de Colo Uterino, 
Câncer de Mama, Mastectomia 
e Reabilitação do Períneo. Os 
encontros foram realizados no 
Centro da Melhor Idade e conta-
ram com público feminino dife-
renciado.
Pela manhã, o encontro foi desti-
nado às alunas acima de 13 anos 
da Escola Estadual Gervásio dos 
Santos Costa, onde se +zeram 
presentes meninas inclusas do 7° 
ano ao 3°ano do Ensino Médio.
Com o tema HPV e Câncer de 
Colo Uterino, a palestra foi mi-
nistrada pela Dra. Vanessa R. M. 

Furlan e abordou sobre a neces-
sidade da realização periódica do 
preventivo em meninas que já 
iniciaram sua vida sexual.
Para a coordenadora da Atenção 
Básica no município, Maíra Bas-
querote, o objetivo do encontro 
foi conscientizar esse público 
quanto aos cuidados necessá-
rios que devem ser tomados no 
início da adolescência, e que 
devem permanecer no cotidia-
no das mulheres. “É a partir da 
adolescência que a menina/
mulher precisa começar a tomar 
certos cuidados com o aparelho 
reprodutor em relação a higiene, 
alimentação, hábitos saudáveis, 
e além disso, quando pensarem 
em ter relação, devem saber 
como ter essa relação, para evitar 

OUTUBRO ROSA que possam ser portadoras do 
HPV e vir a desenvolver um cân-
cer de útero” – ressaltou.
O HPV é uma doença sexualmen-
te transmissível (DST) causada 
pelo Papilomavírus humano 
(HPV). Atualmente, existem mais 
de 100 tipos de HPV, sendo que 
alguns deles podem causar o 
Câncer de Colo Uterino. O exame 
de prevenção do câncer gine-
cológico, é o Papanicolau, este 
pode detectar alterações preco-
ces no colo do útero e deve ser 
feito rotineiramente por todas as 
mulheres.
Durante a tarde, o encontro foi 
destinado a todo público femini-
no do município, e contou com 
palestras sobre Câncer de Mama 
e Câncer de Colo Uterino com a 
coordenadora da Atenção Básica, 
assim como palestra com a +sio-
terapeuta Daniele B. Piloni sobre 
especi+cidades de cuidados e 
recuperação de movimentos 
após a Mastectomia (retirada da 
mama), além de exercícios ne-
cessários para a reabilitação do 
períneo.  
No decorrer do encontro, as mu-
lheres puderam detectar os nó-
dulos em uma prótese mamária 
e se conscientizar da importância 
de realizar o auto exame periodi-
camente. E ainda conhecer cui-
dados que devem ser adotados, 
caso haja a manifestação do cân-
cer e que seja necessária a retira-
da da mama.
Outubro Rosa

Durante o mês de outubro várias 
ações são realizadas em prol da 
campanha de conscientização, 
prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer de mama. O mês des-
tinado inteiramente ao combate 
da doença passou a ser conheci-
do como Outubro Rosa e é dirigi-
do a sociedade e as mulheres.

Gaúcha do Norte é 
contemplada com 
retroescavadeira

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte foi contemplada 
com uma retroescavadeira 
através do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC2) 
do Governo Federal.
A entrega da chave do equipa-
mento foi realizada pelo minis-
tro Pepe Vargas, juntamente 
com o governador Silval Bar-
bosa, na sexta-feira (25.10) ao 
prefeito Nilson F. Aléssio em 
Várzea Grande. 
Ao todo, 78 municípios do 
estado receberam 44 retroes-
cavadeiras e 34 motonivela-
doras, representando um in-
vestimento de R$ 20,5 milhões 

por parte do Governo Federal, 
por meio do MDA - Ministério 
Público do Desenvolvimento 
Agrário. Com esta doação, o 
Ministério atingiu a universali-
zação - ou seja, a entrega total 
- das retroescavadeiras previs-
tas pelo PAC2 para 132 municí-
pios do estado. 
Para Aléssio, esse equipa-
mento vem para auxiliar os 
trabalhos da secretaria de In-
fraestrutura, “a administração 
agradece ao MDA pela doação, 
onde o equipamento já está 
sendo utilizado para trabahos 
no município” - apontou na se-
mana seguinte. 

Equipe de saúde em laço humano. Laço rosa simboliza mundialmente a Campanha

Equipamento recebido por programa +cou exposto na Praça Municipal

Entrega da chave foi em Várzea Grande


