
Projeto tem obra orçada em 180 mil reais e extensão de 114 me-
tros quadrados, o qual conta com recurso do governo federal 
através do Ministério da Saúde. Espaço possui todos os espaços 
necessários para com o atendimento aos usuários. Pág 05

Prefeitura registra início oficial 
de obra de escola
Novo prédio da Escola Municipal de 
Educação Básica Botuverá deve con-
ter 1.215 metros quadrados e 120 dias 
para ser finalizada. A obra é uma par-
ceria entre Prefeitura Municipal, Fa-
zenda Botuverá e fazendas da região 

que tem seus alunos atendidos pela 
instituição. Atualmente, cerca de 80 
alunos inseridos no ensino municipal 
são atendidos pela escola, além disso, 
o ensino estadual funciona como sala 
anexa. Pág 06

ASSISTÊNCIA SOCIAL OBRAS PARALISADAS

Vovôs participam 
do almoço da 
Melhor Idade 

Empresas licitadas 
paralisam obras 
municipais 

No primeiro encontro de 2014, jogo 
de cartas, bolãozinho, bocha, música e 
dança estiveram presentes durante en-
contro. Pág 09

Revitalização da Lagoa, pavimentação 
Asfáltica, construção da creche e de uma 
quadra poliesportiva na escola Bem Me 
Quer estão entre as obras. Pág 11
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Gaúcha do Norte ganha 
Academia da Saúde

Poder Executivo tem contas 
anuais de 2012 aprovadas 
Em sessão Ordinária realizada na noite 
de segunda-feira (17.02), vereadores 
votaram como favorável às contas da 

administração no exercício de 2012. 
Tribunal de Contas de Mato Grosso já 
havia votado como favorável. Pág 03

Executivo de Frente
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Secretaria realiza 
patrolamento de 

estrada que dá acesso 
a Canarana

INFRAESTRUTURA

Manutenção das estradas, confecção de 
pontes e todos os trabalhos realizados pela 
secretaria nos meses de janeiro e fevereiro 
de 2014, pág 08.
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Prefeito de Gaúcha do Norte viaja à Brasília 
em busca de melhorias para o município

ASSESSORIA

Na primeira semana de fevereiro 
de 2014, exatamente na quarta-
-feira (05) e quinta (06), o prefeito 
de Gaúcha do Norte, Nilson Alés-
sio esteve em Brasília buscando 
emendas parlamentares para me-
lhorias no município.
Depois de alguns encontros, ini-
cialmente algumas emendas fo-
ram %rmadas como compromissos 
de alguns parlamentares. A pri-
meira no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais) do deputado 
federal Nilson Leitão (PSDB/MT) 
que será destinada para a aquisi-
ção de equipamentos para a saúde 
no município.
Além da emenda do deputado 
Nilson Leilão, outras duas emen-
das importantes também foram 
discutidas e %rmadas pelos parla-
mentares, uma do senador Blairo 
Maggi (PSDB-MT) no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) 
que será destinada como adicional 
para a drenagem e pavimentação 
da Rua São Paulo (saída para o 
município de Canarana). Já a outra 
emenda é do deputado federal Jú-

lio Campos (DEM-MT) no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 
também para a drenagem e pavi-
mentação da Rua São Paulo.
“Em nossas visitas junto aos Mi-
nistérios, somos sempre bem 
recebidos e ouvidos pelos parla-
mentares quanto às di%culdades 
enfrentadas no município. Sig-
ni%cativas conquistas no atendi-
mento ao gaúcho nortenses são 
devido a emendas que parlamen-
tares tem destinado a Gaúcha do 
Norte. Além das emendas que 
conseguimos resposta, também 
estamos buscando recurso para a 
pavimentação nas saídas da cida-
de” – apontou o prefeito.
“Nosso pedido foi feito, agora pre-
cisamos o decorrer do processo 
exigido até a liberação das emen-
das” - %nalizou Aléssio.

Drenagem e pavimentação 
da Rua São Paulo
A obra requer um expressivo valor 
para que possa se tornar uma rea-
lidade, assim as duas emendas de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), 
uma do senador Blairo Maggi e a 
outra do deputado federal Júlio 

Campos, entram como adicional 
juntamente com a emenda de R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
do senador Jayme Campos (DEM-
-MT), já conquistada anteriormen-
te.

Outras conquistas
Em outros contatos da administra-
ção, o deputado estadual Nininho 
(PR) se comprometeu em disponi-
bilizar usina para a lama asfáltica, 
sendo que a Prefeitura entra como 
parceria fornecendo o produto. 
Cerca de 30 a 40 mil metros, entre 
Avenida Brasil e as duas ruas pa-
ralelas, receberão recapagem no 
asfalto até o mês de maio.
Além disso, 105 mil litros de óleo 
diesel foram conseguidos junto a 
parlamentares, para ser utilizado 
pela secretaria de Infraestrutura no 
trabalho de recuperação de estra-
das. Sendo: 
50 mil litros da SINFRA;
20 mil litros do deputado estadual 
Mauro Savi (PR);
20 mil litros deputado estadual 
Dimal Dal Bosco (DEM);
15 mil litros do deputado esta-
dual Nininho (PR).

Drenagem e pavimentação da Rua São Paulo e aquisição de equipamentos para a saúde estão entre as conquistas

“Deputado federal Nilson Leitão e prefeito de Gaúcha do Norte, 
Nilson Aléssio”

ASSESSORIA

O desenvolvimento da econo-
mia atrelada a grande possibi-
lidade de crescimento de Gaú-
cha do Norte, tem atraído os 
olhares de muitos investidores 
de outras regiões do Estado e 
do País.
Com 18 anos de emancipação, 
uma população de aproxima-
damente 10 mil habitantes e 
uma economia que cresce a 
cada dia, o município foi pau-
ta na última edição do ano de 
2013 e a primeira de 2014 da 

revista Agora.
Cerca de 30 municípios mato-
-grossenses compuseram a 
edição que aborda as conquis-
tas e reconhecimento graças 
a bons trabalhos que foram 
desenvolvidos pelas suas ad-
ministrações, e com Gaúcha 
do Norte não poderia ser dife-
rente. Com o título “Riquezas 
e conquistas de um município 
e povo encantadores”, o texto 
de Generoso Rodrigues retra-
ta algumas peculiaridades da 
cidade, mencionando algumas 
conquistas como o recebimen-

to de ônibus escolares e de 
uma retroescavadeira.
No decorrer do texto, a festa de 
comemoração do aniversário 
do município com inauguração 
da pista municipal de Moto-
cross também foi mencionada.
O redator encerrou o texto 
com as seguintes palavras, “...
terras maravilhosas, povo hos-
pitaleiro e trabalhador temos 
um verdadeiro eden para você 
visitar, ver, viver e investir”.
Confira a matéria na íntegra no 
site oficial da prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Conquistas da administração 
de Gaúcha do Norte é pauta 
da revista Agora
Recebimento de ônibus escolares e de uma retroescavadeira 
foram mencionados na edição
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ASSESSORIA

Na sexta-feira (31.01), o prefeito de 
Gaúcha do Norte, Nilson F. Aléssio, 
protocolou junto a Secretaria de 
Estado das Cidades, dois ofícios 
com emendas parlamentares con-
quistadas durante o ano de 2013.
O primeiro ofício se refere ao recur-
so no valor de R$ 400.000,00 (qua-
trocentos mil reais) para a constru-
ção de um Terminal Rodoviário no 
município, já o segundo, se refere 

ao recurso de R$ 626.498,00 (seis-
centos e vinte e seis mil quatrocen-
tos e noventa e oito reais) destina-
do ao projeto de sinalização viária 
e de ciclovias da cidade.
Para o prefeito de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio, os dois 
projetos são indispensáveis para 
atender a demanda do município. 
“Nosso município está em pleno 
desenvolvimento e necessita de 
uma infraestrutura adequada para 
atender as demandas da popula-

Poder Executivo de Gaúcha 
do Norte tem contas anuais 
de 2012 aprovadas
Tribunal de Contas/MT e Legislativo Municipal votaram como favorável

ASSESSORIA

Na noite de segunda-feira (17.02), 
o Plenário da Câmara Municipal de 
Gaúcha do Norte foi palco para a 
segunda sessão ordinária de 2014, 
onde foi realizada a apreciação e 
votação do Parecer Prévio número 
048 de 2013, emitido pelo Tribunal 
de Contas do Estado do Mato Gros-
so, onde possuía como ementa as 
contas anuais de governo do Poder 
Executivo durante o exercício 2012.
No devido parecer prévio do TCE/
MT a votação foi unânime e favo-
rável à aprovação, emitindo como 
recomendações que o Poder Legis-
lativo do município determinasse 
ao chefe do Poder Executivo a ado-
ção de medidas corretivas, e para o 
Legislativo ser contrário ao parecer 
do Tribunal de Contas, necessitaria 
de 2/3 dos votos dos vereadores.
Durante a sessão, a primeira se-
cretária do Legislativo fez a leitura 
do Parecer emitido pelo Tribunal 
de Contas, e os vereadores vota-
ram um a um e procederam com 
alguns apontamentos. Depois de 
uma votação com quatro votos 
favoráveis e quatro votos desfavo-
ráveis, as contas anuais de governo 
da Prefeitura Municipal de Gaúcha 
do Norte durante o exercício 2012 
gestão do atual prefeito Nilson F. 

Aléssio foram aprovadas pelo ór-
gão :scalizador do Executivo.
O presidente da Comissão de Fi-
nanças e Orçamento da Câmara 
Municipal, Thomáz Adão Moscal 
abordou sobre as porcentagens 
aplicadas no município em 2012, 
quanto à educação, saúde, remu-
neração do magistério da educa-
ção básica, todos com valores su-
periores ao mínimo recomendado 
pelo Tribunal. O vereador ainda 
explanou sobre a diferença entre 
contas de gestão e contas de go-
verno e apresentou o seu voto.
No decorrer da fala da vereadora 
Maria Ivone Moreno Ferreira e do 
vereador Agenor da Rocha Correa 
uma caminhoneta foi apontada 
como irregularidade durante o 
ano de 2012. Porém, o veículo ci-
tado por ambos representantes do 
povo, foi licitado naquele ano jun-
tamente com dois veículos UNO, a 
Prefeitura recebeu os três veículos, 
mas o modelo da caminhonete 
S10 não condizia com o que ha-
via sido licitado e não iria suprir a 
necessidade para qual seria des-
tinada, sendo assim, o veículo foi 
devolvido à empresa e foi neces-
sário que a justiça fosse acionada. 
O processo se encontra em seus 
trâmites :nais, e a Prefeitura estará 
recebendo o veículo no primeiro 

trimestre de 2014.
O apontamento do veículo foi 
apenas um em uma extensa lista, 
assim como, ausência de certidão; 
desvio de dinheiro público em to-
dos os órgãos que competem a ad-
ministração; a ausência da declara-
ção de bens do município no valor 
de 5 milhões de reais entre outros. 
Porém,  no relatório emitido pela 
CGU, não constam esses mesmos 
apontamentos, assim, nota-se que 
a maneira como os assuntos fo-
ram expostos, não condizem com 
a realidade, não havendo omissão 
em momento algum de determi-
nado departamento do Executivo 
e prejudicando a ética que a atual 
administração tem adotado desde 
o primeiro ano de mandato.
“Gaúcha do Norte está em cons-

tante crescimento e a adminis-
tração tem trabalhado e buscado 
melhorias para o município. Porém 
além da administração, cada repre-
sentante do povo foi eleito para 
trabalhar em prol da população e 
precisa mostrar trabalhos concre-
tos realizados em benefício dos 

munícipes” – apontou o prefeito 
Nilson Aléssio.
Na manhã de terça-feira (18.02), a 
vereadora Ivone esteve na Rádio 
Vale do Xingu e proferiu seu dis-
curso sobre sua inconformidade 
com o fechamento da sessão or-
dinária realizada na segunda-feira 
(17) e sobre alguns apontamentos 
direcionados a gestão do prefeito 
Nilson F. Aléssio, muitas acusações 
sem fundamentação foram ao ar.
“A administração não tem nada a 
esconder dos munícipes, tanto é 
que recebemos em 2013 a visita de 
representantes da Controladoria-
-Geral da União (CGU), que vem 
justamente para analisar assuntos 
pertinentes à defesa do patrimô-
nio público e ao incremento da 
transparência da gestão, por meio 
das atividades de controle interno, 
prevenção e combate à corrupção. 
Estou em meu segundo mandato, 
e tenho certeza de que se todas 
as informações, da maneira como 
foram repassadas, fossem verda-
deiras, não estaria administrando 
Gaúcha do Norte pelo sexto ano 
consecutivo, assim como a popula-
ção não seria cúmplice da situação” 

– :nalizou o prefeito.
Considerações
O município precisa de gente com-
prometida com o que faz e que 
busca o melhor para todos que 
aqui vivem. Usar a tribuna para dis-
tribuir críticas e mencionar casos 
e informações que não condizem 
com os fatos reais, é fácil, mas tra-
balhar e mostrar resultados positi-
vos, é só para quem realmente se 
dispõe a sentir na pele as di:culda-
des que a população enfrenta. Te-
mos visto a priorização da questão 
política e não é isso que a socieda-
de precisa, precisa sim de trabalho 
com bons resultados.
O Executivo Municipal não tem 
nada a esconder da sociedade, a 
transparência na gestão é um direi-
to e dever de todos enquanto cida-
dãos, tanto é que no site da Prefei-
tura (www.gauchadonorte.mt.gov.
br) existe uma janela chamada 
Portal Transparência onde são pu-
blicados documentos pertinentes 
a administração, como processos 
licitatórios, extratos de contratos, 
gestão de pessoas, receitas, despe-
sas entre outros.

Alguns representantes que 
ocupam os assentos da Tribu-
na tem priorizado a questão 
política

População se fez presente em sessão ordinária

Prefeito de Gaúcha do Norte protocola 
ofícios com emendas parlamentares

ção, tanto em relação à construção 
de um terminal rodoviário quanto 
a sinalização das ruas do municí-
pio” – apontou.
“Queremos ver nosso município 
se desenvolver cada vez mais, e 
precisamos acompanhar esse de-
senvolvimento oferecendo uma 
boa qualidade de vida aos muní-
cipes, visando conquistar cada vez 
mais reconhecimento em âmbito 
regional e estadual” – :nalizou o 
prefeito.

Projetos equivalem a construção de um terminal 
rodoviário e a sinalização viária e de ciclovias
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Secretaria de Saúde de Gaúcha do Norte manteve 
atendimentos durante período de recesso

ASSESSORIA

Durante o período de recesso 
decretado pela Prefeitura Mu-
nicipal de Gaúcha do Norte, a 
secretaria de Saúde manteve 
o atendimento à população 
nas duas Unidades Básicas de 
Saúde Ernesto Doleys e Mario 
Alievi.
Com atendimentos realizados 
pela manhã no Ernesto Doleys e 
a tarde no Mario Alievi, no perí-
odo de 16 de dezembro a 10 de 
janeiro, cerca de 412 pacientes 
foram atendidos. Porém demais 
atendimentos (procedimentos, 
vacinação) continuaram sendo 
realizados os dois períodos nor-
malmente.

O atendimento do Hospital Mu-
nicipal permaneceu sem mu-
danças, e no mesmo período, 
registrou atendimento à 446 
pacientes, sendo realizados 6 
partos e 6 encaminhamentos 
de urgência e emergência para 
o município de Água Boa.
No período descrito, também 
estiveram ativos a farmácia e 
o laboratório municipal. A far-
mácia atendeu e disponibilizou 
medicamentos para 756 pa-
cientes, já no laboratório, foram 
realizados 646 exames para os 
179 pacientes atendidos. 
Para a secretária de Saúde, An-
dreia das Graças S. de Moraes, 
o número de atendimentos foi 
alto. “O atendimento na área da 646 exames foram realizados emmenos de trinta dias

saúde se manteve devido a sua 
demanda, e no final e início de 
ano o número de atendimentos 
foi considerável, um dos mo-
tivos foi o período de férias” – 
apontou. 
“Além dos trabalhos focados no 
atendimento, a secretaria tem 
se atentado quanto ao controle 
da dengue, durante o ano pas-
sado várias ações foram execu-
tadas por nossa equipe, e esse 
ano não será diferente, porém 
precisamos da compreensão e 
da ajuda da população, os cui-
dados de evitar a doença são 
simples e sempre repassados a 
população, através de nossos 
profissionais” – finalizou a se-
cretária.

PSF’s, Hospital, Farmácia e Laboratório municipais permaneceram com trabalhos ativos

Prefeitura realiza palestra sobre 
qualidade de produtos

ASSESSORIA

Na tarde de terça-feira (11.02), os 
proprietários de estabelecimen-
tos comerciais de Gaúcha do Nor-
te participaram de um encontro 
no Centro da Melhor Idade, onde 
receberam algumas orientações 
com a 8nalidade de assegurar 
a qualidade dos produtos e dos 
serviços oferecidos à população, 
os assuntos tratados estão rela-
cionados a vigilância ambiental e 
sanitária.
Com o tema Produto Vencido – 
Conservação de Congelados e 
Frios e especi8cidades sobre o 
Serviço de Inspeção Municipal 
(SIM), a explanação dos médicos 
veterinários inclusos na Vigilância 
Sanitária (Augusto Niedermayer) 
e departamento de Agricultura 
(Elton Pereira) relataram sobre as 
boas práticas que devem ser ado-
tadas em cada estabelecimento, 
de8nidos como bares, restauran-
tes, lanchonetes, padarias, pizza-
rias, açougues, supermercados, 
etc.
Para os pro8ssionais, o trabalho 
tem o objetivo de certi8car a qua-
lidade dos produtos. “A iniciativa 

de realizar esse trabalho visa asse-
gurar a qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos à população, 
e para apresentar essa qualidade 
é necessário que sejam seguidas 
as boas práticas em cada um dos 
estabelecimentos, visando assim, 
evitar a aplicação de multas” – 
apontaram.
Dentre os quesitos abordados du-
rante o encontro, estiveram alguns 
tipos de intoxicação alimentar, es-
peci8cidades sobre refrigeramen-
to dos alimentos, organização, 
penalidades inclusas no Código 
Sanitário Municipal e necessidade 
do Código de Defesa do Consumi-
dor também foram relatados. As-
sim como a hierarquia dos órgãos 

8scalizadores sendo de âmbito 
municipal, estadual e federal.
Inclusos nos itens de boas práti-
cas, está a estrutura física e insta-
lações adequadas para cada tipo 
de estabelecimento; manipulação 
de alimentos (via principal de con-
taminação); regras para visitantes; 
limpeza e sanitização entre outras.

Contato
Todos os estabelecimentos inte-
ressados em receber os pro8ssio-
nais para repassar para toda sua 
equipe os quesitos relacionados 
as boas práticas, podem procurar 
os pro8ssionais da prefeitura res-
ponsáveis pela área, contato (66) 
3582-1135.

Manual de boas práticas quanto a vigilância ambiental e sanitária 
devem ser seguidas por cada estabelecimento comercial

Confira algumas especificidades 
nos atendimentos da saúde
Data: De 10 de janeiro até final de 
fevereiro

Durante os meses de janeiro e 
fevereiro de 2014, a secretaria 
municipal de Saúde de Gaúcha 
do Norte realizou inúmeros tra-
balhos em prol dos cuidados da 
saúde da população.
Atendimentos nas duas unida-
des básicas de saúde, Mário Alie-
vi e Ernesto Doleys, assim como 
no Hospital Municipal, farmácia 
e laboratório, foram contabiliza-
dos, con8ra:

Hospital Municipal
Número de atendimentos: 940
Internações: 38
Partos: 8
Encaminhamentos de urgência e 
emergência para o município de 

Água Boa: 15

Laboratório Municipal
Número de atendimentos: 583
Exames realizados: 1.795

Farmácia Municipal
Atendimentos: 1.275

PSF Mário Alieve
Consultas médica: 690; 
Consultas de enfermagem: 245; 
Visita domiciliar nível superior: 
02

PSF Ernesto Doleys 
Consultas médica: 371; 
Consultas de enfermagem: 181; 
Visita domiciliar NS: 09.



Pág. 05

A partir deste ano, a vacina que 
previne contra o câncer de colo 
de útero passa a ser incorporada 
no calendário de vacinação de 
meninas de 11 a 13 anos. A Cam-
panha Nacional de combate ao 
HPV começa no dia 10 de março. 
A vacina contra HPV que será dis-
tribuída no SUS é a quadrivalente, 
que previne contra quatro tipos 
de HPV (6, 11, 16 e 18). Dois deles 
(16 e 18) respondem por 70% dos 
casos de câncer de colo de útero, 
responsável atualmente por 95% 
dos casos de câncer no país. É o 
segundo tipo de tumor que mais 
atinge as mulheres, atrás apenas 
do câncer de mama.
A vacina deve ser aplicada com 
autorização dos pais ou respon-
sáveis. Ela tem e+cácia compro-
vada para mulheres que ainda 
não iniciaram a vida sexual e, 

por isso, não tiveram nenhum 
contato com o vírus. “A vacina 
contra o HPV é medida preven-
tiva, não substituiu a realização 
de exames periódicos e o uso de 
preservativo nas relações”, aler-
ta a coordenadora do Programa 
Nacional de Imunização, Carla 
Domingues.
O Ministério da Saúde investiu 
R$ 465 milhões na compra de 15 
milhões de doses da vacina para 
este ano, quantidade su+cien-
te para que 5,2 milhões de pré-
-adolescentes sejam imunizadas. 
É a primeira vez que a população 
terá acesso gratuito, em nível na-
cional, à vacina contra o HPV. A 
cada ano, 270 mil mulheres no 
mundo morrem por conta da 
doença. No Brasil, 5.160 mulhe-
res morreram em 2011 em de-
corrência da doença. Para 2013, 

Vacina contra HPV passa a fazer parte 
do calendário de vacinação

o Instituto Nacional do Câncer 
estima o surgimento de 17.540 
novos casos.
Em Mato Grosso a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), pretende 
vacinar 85,1 mil adolescentes 
que serão imunizadas  em 2014 
em todo o Estado. Em Cuiabá a 
meta é vacinar 13.690 meninas 
e a  meta preconizada pelo Mi-
nistério da Saúde, é de 80% da 
população alvo.
A Campanha Nacional de com-
bate ao HPV também será rea-
lizada em Gaúcha do Norte, “a 
secretaria estará desenvolvendo 
a campanha no município, atra-
vés de ações com os pais, assim 
como o público alvo. Essas ações 
serão divulgadas para que toda a 
população alvo possa participar 
e receber a vacina de prevenção 
ao HPV” – apontou a secretária 

Gaúcha do Norte também participa da campanha 
que iniciou dia 10 de março

Gaúcha do Norte ganha Academia da Saúde
CELY TREVISAN

ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte através do de-
partamento de arquitetura e 
urbanismo tem trabalhando 
em prol do projeto para cons-
trução de uma academia da 
saúde no município, modali-
dade ampliada.
O recurso para a construção 
da obra é do governo fede-
ral através do Ministério da 
Saúde, a qual está orçada em 
R$180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais), com projeto de 114 
m² de extensão, contendo to-
dos os espaços necessários 
para com o atendimento aos 
usuários.
A obra ficará localizada próxi-
ma a uma unidade de saúde, 
devido o trabalho dos profis-
sionais da área, sendo assim, 
a Academia da Saúde ficará 
localizada próximo ao PSF - I 
Mário Alievi.
Para a secretária municipal 
de saúde, Andréia das Graças 
S. de Moraes, o espaço deve 

atender as ações preventivas 
nos grupos preconizados ao 
SUS, assim como desenvolvi-
mento de atividades físicas 
desse grupo.
“A academia da saúde vem 
para aprimorar a promoção e 
prevenção à saúde, sendo ar-
ticuladas as ações juntamen-

te aos programas da atenção 
primária contribuindo assim 
para melhoria na qualidade de 
vida dos usuários reduzindo 
desta forma a vulnerabilidade 
e riscos a saúde relacionadas 
a seus determinantes” - apon-
tou. 
A academia visa atender usu-

Projeto tem obra orçada em 180 mil reais e extensão de 114 metros quadrados

Espaço deve atender usuários inclusos nas localidades Usina Nova, Jardim Alvorada e Jardim Gramado

de Saúde, Andréia das Graças S. 
de Moraes.
A meta da Secretaria Municipal 
de Saúde é vacinar 206 meni-
nas de 11 a 13 anos, ou seja, 
meninas nascidas entre os anos 
2001 e 2003.
No município, o desenvolver 
da campanha conta com reu-
nião com os pais, nas escolas 
municipal e estadual, e vacina-
ção do público alvo.
Na zona rural do município, a 
campanha também será reali-
zada.
E as meninas que não forem 

ários incluídos nas localidades 
da Usina Nova, Jardim Alvora-
da e Jardim Gramado. A obra 
será construída na Rua Paraná, 
quadra 43, lote 09, bairro Vila 
Nova.
A secretaria tem buscado a 
conquista de mais uma acade-
mia de saúde que possa aten-

der os usuários das demais lo-
calidades do município.
O projeto para a construção da 
obra já foi finalizado e o pró-
ximo passo é a realização do 
processo licitatório, o que está 
previsto para ocorrer no mês 
de março.

Foto ilustrativa

vacinadas nas escolas, poderão 
procurar as unidades básicas 
de saúde para receber a vaci-
na, onde a autorização dos pais 
não será cobrada.

Acompanhe o calendário 
da Campanha:
06.03: reunião com os pais na 
Escola Estadual Gervásio dos 
Santos Costa;
10.03: reunião com os pais na 
Escola Municipal Bem Me Quer, 
seguida de vacinação;
11.03: vacinação na escola Ger-
vásio dos Santos Costa.
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Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte 
registra início o#cial de obra de escola

A manhã de quarta-feira (05.02) 
foi marcada pelo início o#cial da 
construção do novo prédio da 
escola localizada na fazenda Bo-
tuverá no município de Gaúcha 
do Norte.
O evento contou com a presen-
ça de um dos proprietários da 
fazenda, Vilymar Bissoni, do vice-
-prefeito de Gaúcha do Norte 
Vilmar Contini, do secretário de 
Educação Elço Domingos Alves, 
da diretora da escola EMEB Botu-
verá Keila Cilene da Costa Rodri-
gues, do presidente do Conselho 

Deliberativo de Pais Nilmar M. do 
Nascimento e do representante 
da fazenda Araguari Abrão M. 
Fazio. Também estiveram presen-
tes, os educadores da escola, a 
arquiteta responsável pelo proje-
to Ketlin S. Rosso acompanhada 
do mestre de obras Wilson L. da 
Silva.
A obra é uma parceria entre Pre-
feitura, Fazenda Botuverá e fa-
zendas da região que tem seus 
alunos atendidos pela Escola 
Municipal de Educação Básica 
Botuverá. O projeto é de 1.215 

Autoridades, representantes da Educação no município e pro#ssionais envolvidos com a obra

m², contendo nove salas de aula, 
cozinha, refeitório, banheiros, sa-
las para atender a creche, en#m, 
toda a estrutura necessária para 
atender a área da educação, deve 
estar sendo #nalizada no prazo 
de 120 dias e é de responsabili-
dade da construtora Só Águas de 
Sinop.
“É muito importante e grati#can-
te para a educação municipal a 
conquista de uma parceria como 
essa, é de se respeitar quem hon-
ra esse compromisso e dá essa 
condição de sermos parceiros, 

Novo prédio da escola municipal Botuverá deve conter 1.215 m² e 120 dias para ser #nalizada
pois será, sem dúvida, um futuro 
para nós educadores que somos 
responsáveis por melhorar e qua-
li#car essa educação do campo 
que é um compromisso nosso 
enquanto pro#ssionais. Que essa 
obra venha para dar frutos que a 
região e o município merecem, 
pois é para isso que nós traba-
lhamos, focados em melhoria na 
qualidade da educação do nosso 
município” – apontou o secretá-
rio.
Para o ano letivo de 2014, 80 
alunos já estão matriculados 
para o ensino municipal na es-
cola Botuverá, além dos alunos 
da rede estadual que são atendi-
dos como sala anexa. “Esse novo 
prédio é uma grande conquista 
para nossa escola, pois vem para 

atender a demanda da área da 
educação, ampliando o espaço 
e proporcionando maior quali-
dade para o ensino municipal e 
estadual” – apontou a diretora 
da escola.
“Os administradores da fazenda 
Botuverá e de todas as fazendas 
da região estão de parabéns por 
acreditar na educação do muni-
cípio e buscar melhorias na qua-
lidade do ensino através dessa 
parceria #rmada, sendo essa a 
primeira obra municipal iniciada 
esse ano” – disse o vice-prefeito, 
representando o prefeito Nilson 
Aléssio que se fez ausente devi-
do a viagem a Brasília, onde bus-
ca emendas parlamentares para 
melhorias na qualidade de vida 
dos gaúcho nortenses.

Educadores da rede municipal recebem capacitação da Editora Positivo
ASSESSORIA

Nos dias 27 e 28 de janeiro, os 
educadores inseridos no ensino 
municipal de Gaúcha do Norte 
participaram de uma capacita-
ção da Editora Positivo realizada 
na Escola Municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer.
Na segunda-feira (27), a capacita-
ção foi direcionada aos gestores 
e aos educadores da educação 
infantil do município. Já na terça-
-feira (28), foi a vez dos educa-
dores do 1° ao 6° ano do Ensino 
Fundamental.
Para a nova diretora da escola 

Xingu (localizada na Comunida-
de Nova Aliança) Daniele Lasch, o 
encontro foi proveitoso e clareou 
o caminho que deve ser segui-
do. “O momento foi de extrema 
importância, uma vez que parti-
cularmente é uma nova experi-
ência que exige muito de quem 
se dispõe ao cargo. As orienta-
ções clarearam o caminho que 
vamos seguir durante a gestão, 
direcionando e estabelecendo a 
forma de como vamos trabalhar 
através da aplicação de metas e 
ações que devem ser colocadas 
em práticas nesse novo ano leti-
vo” – apontou.

O secretário de Educação, Elço 
Domingos Alves aponta que 
todo o trabalho desenvolvido, 
objetiva assegurar um ensino de 
qualidade. “Todas as nossas esco-
las municipais estão sob novas 
gestões, assim, o trabalho de di-
recionar as ações do ensino sem-
pre se faz necessário para que 
possamos continuar a oferecer 
um ensino de qualidade. Assim 
como as orientações dos pro#s-
sionais da Positivo, de como os 
educadores podem explorar o 
material didático também são 
fundamentais” – ressaltou o se-
cretário.

Encontro de educação direcionou rumos para a gestão das escolas para o ano letivo de 2014

Educadores presentes em capacitação. No detalhe, representante da Positivo
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Ano letivo municipal teve início em 03 de fevereiro

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Ainda em dezembro de 2013, a 
secretaria de Educação de Gaú-
cha do Norte vem trabalhando 
para que o ano letivo de 2014 
começasse na data prevista, 
com seu quadro de educadores 
completo, assim como algumas 
diretrizes repassadas aos novos 
gestores das escolas municipais.
Assim, no último mês de 2013, 
os novos diretores das escolas 
municipais foram eleitos, &can-

do garantido assim, a continui-
dade dos excelentes trabalhos 
que tem sido desenvolvidos em 
prol da educação e que tem ga-
rantido um ensino de qualidade 
aos alunos inseridos até o 6° ano 
do Ensino Fundamental, ao qual 
pertence ao município.
Dando continuidade aos traba-
lhos da educação, na penúltima 
semana de janeiro, foi realizada a 
atribuição de aulas dos professo-
res, inicialmente na Escola Muni-
cipal de Educação Básica (EMEB) 
Bem Me Quer, seguido da escola 

Novos gestores das escolas municipais foram eleitos ainda em dezembro de 2013

Escola Municipal Bem Me 
Quer realiza galinhada no 
dia 15 de março

A Escola Municipal de Educa-
ção Básica (EMEB) Bem Me Quer, 
promove no sábado (15.03) uma 
galinhada para toda a sociedade 
gaúcha nortense.
O evento será realizado no Salão 
Paroquial da Igreja Católicas a 
partir das 20h, e a renda arreca-
dada será destinada em benefí-
cio da instituição, podendo ser 
aplicada em algumas melhorias, 
como também realização de al-
gumas atividades especí&cas da 
educação.
“Todas as escolas municipais tem 
autonomia para realizar eventos 

como este que estamos promo-
vendo” - apontou o diretor da es-
cola, Natal Barbosa Dias.
“Contas especí&cas da escola e 
melhorias para nossa educação, 
poderão ser pagas com esse cai-
xa da escola, para onde vai todo 
o valor arrecadado com os even-
tos” - &nalizou o diretor.
Toda a sociedade está convida-
da a participar do evento, a &cha 
individual custa R$ 15,00 e pode 
ser adquirida na secretaria da 
própria escola, na secretaria 
de Educação ou com os pro-
fessores da Bem Me Quer.

Evento será no Salão Paroquial a partir das 20h. 
Toda sociedade está convidada a participar

Escola Municipal de Educação Básica Bem Me Quer

Xingu (localizada na comuni-
dade Nova Aliança) e da escola 
Botuverá (localizada na Fazenda 
Botuverá). 
Antes do início das aulas, os edu-
cadores municipais também esti-
veram envolvidos com a acapaci-
tação da Editora Positivo, assim 
como o planejamento de aula e 
a ambientalização das salas de 
aula.
Assim, as aulas iniciaram no dia 
3 de fevereiro data prevista para 
início do ano letivo no municí-
pio. Durante a primeira semana 

foram realizados trabalhos de 
interação e socialização entre 
professor/aluno e aluno/colegas 
de sala, e na segunda semana 
iniciaram os trabalhos baseados 
no material didático recebido da 
Editora Positivo.
“Para 2014, vamos trabalhar para 
que a Educação possa crescer 
cada vez mais em âmbito muni-
cipal. Programas como o PACTO 
pela Alfabetização da Idade Cer-
ta já desenvolvido em 2013, terá 
continuidade, assim como tudo o 
que vem para agregar na educa-
ção” - apontou o diretor da escola 
Bem Me Quer, Natal Barbosa Dias.
Com mais de  630 alunos incluídos  
nas escolas Bem Me Quer, Xingu, 
Botuverá e Creche Cantinho do 
Amor, diariamente chegam no-
vas matrículas. “A cada dia temos 
recebido novos alunos no ensino 
municipal, e temos conseguido 
atender esses alunos, tanto o que 
compete a transporte escolar, ma-
terial didático e merenda escolar” 
– apontou o secretário de Educa-
ção, Elço Domingos Alves.
Questionado sobre trabalhos para 
2014, o secretário apontou sobre 
manter a nota do IDEB acima da 
média nacional (o que ocorreu 

em 2013), assim como a melhoria 
na estrutura física das escolas, “a 
escola Botuverá passou por uma 
pintura geral em 2013 e esse ano 
já foram iniciadas as obras para 
a construção do novo complexo 
escolar que atende toda aquela 
região, a escola Xingu também 
passou por melhorias na estrutu-
ra física e para a escola Bem Me 
Quer, temos o projeto de &nali-
zação na construção da quadra 
poliesportiva, que é uma neces-
sidade e que vem para um bom 
desenvolvimento das atividades 
físicas dos alunos” - ressaltou.

Confira novos gestores das 
escolas:
EMEB Bem Me Quer:
Natal Barbosa Dias - diretor
Elisiane Backes S. Rodrigues - co-
ordenadora
EMEB Xingu:
Daniele Lasch - diretora
EMEB Botuverá:
Keila Cilene da Costa Rodrigues - 
diretora
Creche Cantinho do Amor:
Rosa M. Petroli Soransso - direto-
ra
Oneida Domingos Alves - coor-
denadora.
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Secretaria realiza levantamento de estrada
Na segunda-feira (10.02), a secre-
taria de Infraestrutura de Gaúcha 
do Norte realizou o levantamen-
to de 1.500 metros da estrada 
que dá acesso a Fazenda Galvan, 
saindo de Gaúcha do Norte com 
sentido ao município de Canara-
na.
Inclusos nos trabalhos para pos-
sibilitar a passagem pelo local, 
em janeiro foi #nalizada uma 
ponte de 12 metros sobre o Rio 
União, também foi realizado o 
patrolamento de 10 quilômetros 
do acesso e ainda foi realizado o 
aterramento próximo a ponte.
Para o secretário Emerson Souza, 
os trabalhos realizados irão rees-
tabelecer a passagem pelo local. 
“A secretaria tem trabalhado para 
reestabelecer a passagem nes-

Patrolamento, construção de ponte e confecção de aterro também estão incluídos em obra

Infraestrutura realiza patrolamento de estrada

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Estradas com boas condições de 
passagem e segurança aos moto-
ristas, são quesitos indispensáveis, 
principalmente nessa época do 
ano em que a movimentação nas 
estradas aumentam estrondosa-
mente devido ao escoamento da 
safra.
Com as atenções voltadas a essa 
economia, a secretaria de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte tem 
trabalhado no patrolamento e 
tapa buraco de grande parte des-
ses acessos.
Na última semana de fevereiro, o 
trabalho foi iniciado a partir da di-

visa com o município de Canarana. 
O patrolamento com tapa buraco 
segue até a entrada de Gaúcha, o 
que chega há um pouco mais de 
60 quilômetros de estrada.
A alta incidência de chuvas nesse 
período tem provocado o acúmu-
lo de água na estrada que adicio-
nada a grande movimentação de 
cargas tem provocado muitos bu-
racos e consequentemente di#cul-
dade na passagem. “Esse trabalho 
que está sendo realizado é de ex-
trema necessidade e importância 
para proporcionar uma viagem 
tranquila tanto para quem chega 
ao município, tanto para quem sai” 
- apontou o secretário, Emerson 
Souza.

Outros trabalhos realizados pela 
secretaria durante os meses de ja-
neiro e fevereiro:

cerca de 150 quilômetros que 
compreende o acesso de Gaúcha à 
Fazenda Botuverá; 

divisa da Fazenda Batovi até o pos-
to Castelo, assim como trabalho de 
2 Km de esgotamento de poças de 
água após a divisa, estrada sentido 
ao município de Sorriso, ambos 
trabalhos com Projeto de Lei apro-
vados pelo Poder Legislativo de 
Gaúcha do Norte;

de acesso a Fazenda 4A;
-

da de acesso a linha Zemolin;

da Roda d’Água;

esgotamento de poças de água na 
estrada sentido a Serra do Carajás; 

15 Km no acesso da divisa da Fa-
zenda Comil na estrada Barranco 
Alto;

patrolamento e construção de 
ponte (matéria abaixo).
Além dos trabalhos de manuten-
ção das estradas, a confecção de 
pontes, também está inclusa nos 
trabalhos realizados pela secreta-
ria.

metros sobre o Córrego Anta;

Trabalho realizado compreende mais de 60 quilômetros da estrada que dá acesso ao município de Canarana

Pontes de 8 e 20 metros onde há passagem do transporte escolar

se trecho, a qual 
foi interrompida 
há algum tempo 
devido a extin-
ção da antiga 
ponte. Porém, só 
a construção de 
uma nova ponte 
não iria resolver 
o problema, pois 
a situação da es-
trada era bastan-
te crítica, sendo 
necessário assim 
o patrolamento 
de um trecho, e 
levantamento de 
outro, além da 
confecção do 
aterro” – ressal-
tou.

metros que dá acesso a proprieda-
de do Zé Carreiro e reforma de ou-
tra ponte de aproximadamente 20 
metros sobre o Córrego Anta, local 

dá acesso a diversas propriedades 
da região. Em ambas as localida-
des, o transporte escolar municipal 
transita diariamente.

Trabalho será realizado até a entrada do município
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Vovôs e vovós de Gaúcha do Norte participam 
do primeiro almoço da Melhor Idade

ASSESSORIA

A secretaria de Assistência Social 
de Gaúcha do Norte juntamente 
com a Associação de Aposenta-
dos e Pensionistas (Idosos), reali-
zou no último domingo (16.02) o 
primeiro almoço de 2014 do gru-
po, no Centro da Melhor Idade.
Com aproximadamente 120 par-
ticipantes inclusos no grupo da 
Melhor Idade, o encontro contou 
com a participação do prefeito 
Nilson Aléssio e da primeira dama 
e secretária de Assistência Social, 
Marli Aléssio, assim como do gru-
po de voluntários que sempre 
participam dos eventos promovi-
dos pela Associação.
O dia contou com bons momen-
tos de descontração, com as ati-
vidades sempre presentes no 
encontro dos idosos, como jogo 
de cartas, bolãozinho e jogo de 

bocha. Ao meio dia um delicioso 
almoço foi servido aos presentes 
e a tarde seguiu no embalo de 
boa música regada de muita dan-
ça e animação.
Durante o encontro, a assistente 
social, Joceli Friedrich juntamente 
com a equipe do CRAS Casa das 
Famílias, repassou a todos sobre 
o calendário de atividades para o 
ano de 2014, e o prefeito fez uso 
da palavra e se comprometeu em 
buscar alternativas para a aqui-
sição de um micro ônibus para 
fazer o deslocamento dos idosos 
até o Clube Ues, para a realização 
das atividades aquáticas.
Outras atividades desenvol-
vidas junto ao grupo da Me-
lhor Idade
Além dos almoços mensais que 
são realizados pela Associação de 
Aposentados e Pensionistas (Ido-
sos) em parceria com a Prefeitura 

Municipal, algumas atividades 
estão inclusas no calendário de 
2014, como é o caso dos bolão-
zinhos, bazar, dia do encontro e 
baile, além de atividades físicas 
como hidro, natação e caminha-
das.
Para a assistente social, o desen-
volvimento das atividades vem 
como ponte para que o objetivo 
de fortalecimento de vínculos 
seja atingido. “A secretaria junta-
mente com o CRAS, vem traba-
lhando com o fortalecimento de 
vínculos, então nosso objetivo 
em desenvolver essas ações é fa-
zer com que os idosos consigam 
fortalecer os vínculos não só no 
ambiento familiar e sim junto 
com os outros idosos do municí-
pio. Participando dessas ativida-
des, essas pessoas vivem momen-
tos de descontração, tem contato 
com os outros vovôs, e acabam 

saindo daquele ambiente onde se 
sentem sozinhos. Tudo isso possi-
bilita um melhor convívio familiar 

Secretaria de Assistência Social realiza 
abertura de cursos do Senac

Jogo de cartas, bolãozinho, bocha, música e dança estiveram presentes durante encontro

e em grupo, e assim, se insere o 
fortalecimento de vínculos que 
trabalhamos” – relatou Joceli.

Aproximadamente 120 idosos participaram do encontro

ASSESSORIA

Na noite de quarta-feira (19.02), 
a secretaria de Assistência Social 
de Gaúcha do Norte através do 
CRAS Casa das Famílias, realizou 
a abertura dos cursos do Senac, 
nas dependências da escola mu-
nicipal Bem Me Quer.
Durante o encontro, houve a 
apresentação dos professores 
presentes, e algumas orientações 

quanto às faltas e desistência do 
curso sem justi3cativa, foram re-
passadas aos alunos presentes.
“Os alunos que tiverem um alto 
número de faltas ou que desisti-
rem do curso sem apresentar ne-
nhuma justi3cativa, além de não 
receber o certi3cado de conclu-
são, também não poderão mais 
se inscrever nos próximos cursos 
oferecidos pelo Senac e dispo-
nibilizados em parceria com a 

secretaria” – apontou a coorde-
nadora do CRAS, Lenice Araujo 
da Silva.
Os primeiros cursos oferecidos 
em 2014 são de Auxiliar Pessoal 
e Auxiliar de Crédito e Cobrança, 
tem ao todo 45 alunos, possuem 
uma carga horária de 160h, de-
vem durar a média de dois me-
ses, com aulas ministradas no pe-
ríodo noturno, das 19 às 22h de 
segunda a sexta-feira.
“Pensando nessa jornada de tra-
balho durante o dia e curso à 
noite, a secretaria vem adotando 
a disponibilidade de lanche para 
os alunos. Sabemos que para 
muitos o intervalo é pequeno, e 
essa é uma maneira de amenizar 
essa rotina, a3nal, queremos ver, 
cada vez mais os pro3ssionais se 
capacitando” – relatou a assisten-
te social, Joceli Friedrich.

Curso de Aplicador de Re-
vestimento Cerâmico
A secretaria de Assistência Social 
também 3rmou parceria com o 
Senai, e oferece aos munícipes 

Auxiliar Pessoal e Auxiliar de Crédito e Cobrança são os primeiros cursos oferecidos em 2014

Cursos do Senac tem um total de 45 alunos inscritos

o curso de Aplicador de revesti-
mento Cerâmico.
Além do curso de Encanador Ins-
talador Predial, o curso de Aplica-
dor de Revestimento Cerâmico 
também estará sendo oferecido 
aos munícipes com interesse 
em se pro3ssionalizar na área de 
construção.
O curso é do Senai, tem carga ho-
rária de 160h, conta com 20 va-
gas, e será ministrado no período 
noturno das 18 às 22h.
Interessados em participar, po-
dem realizar sua inscrição junto 
ao CRAS Casa das famílias até o 
dia 14 de março.
Pré-requisitos para a realização 
do curso:
Idade mínima de 18 anos;
Cópias RG/CPF;
Declaração de endereço;
Ser alfabetizado (saber ler e es-
crever);
Comprovante de endereço atua-
lizado 2014.
O curso deverá ter duração de 
um mês, com início em 24 de 
março.

Na manhã de quarta-feira (26.03), 
as vovós inclusas no grupo da 
Melhor Idade participaram do 
primeiro encontro de 2014 que 
visa o fortalecimento de vínculos.
O encontro realizado pela secre-
taria de Assistência Social através 
do CRAS Casa das Famílias, con-
tou com momento destinado a 
alongamentos seguido de ativi-
dades que fomentaram a intera-
tividade entre o grupo.
“A convivência e o contato pes-
soal são muito importantes para 
trabalhar o fortalecimento de 
vínculos. Por isso durante nossos 
encontros, momentos de falar 
de si mesmo, falar do próximo, 
sempre estarão presentes, onde 
serão trabalhadas as qualida-
des, assim como as diferenças” 
- apontou a assistente social, Jo-
celi Friedrich.
Para a vovó Célia Kessler, o gos-
to em participar dos encontros 
sempre existiu. “Gosto muito de 
vir nos encontros, participar, con-
versar e me interagir com os ou-
tros participantes” - apontou.
Todos os vovôs e vovós estão 
convidados a participar de todos 
os encontros promovidos e das 
atividades físicas realizadas.

Vovós participam 
de encontro de 
fortalecimento 
de vínculos
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Ponte sobre o Rio Coliseu começa a ser mapeada

A secretaria de Desenvolvimento 
de Gaúcha do Norte tem traba-
lhado em prol do mapeamento de 
uma ponte sobre o rio Coliseu (ou 
Kuriservo). Saindo de Gaúcha do 
Norte com sentido ao município 
de Sorriso, a obra estará localizada 
entre as Fazendas Nossa Senhora 
Aparecida e Lagoa Grande.
Na segunda-feira (10.02), o enge-
nheiro $orestal William H. Almeida 
Cardoso, esteve no local para tirar 
todas as coordenadas necessárias 
para a confecção da ponte.
O projeto no valor de R$ 
498.265,60 (quatrocentos e no-
venta e oito mil, duzentos e ses-
senta e cinco reais e sessenta cen-
tavos), tem extensão de 72 metros 
e está localizado há 65 quilôme-
tros do município de Gaúcha do 

Norte.
Além da construção da ponte, 
cerca de 1000 metros de estradas 
serão abertos para propiciar a pas-
sagem naquele local e bene+ciar 
aquela região, encurtando assim 
as distâncias.
A obra terá início assim que baixar 
o nível de água do rio, consequen-
temente com o +m da época da 
chuva.
Recurso

A obra é uma emenda parlamen-
tar do ex-deputado federal Home-
ro Pereira (PSD/MT) no valor de R$ 
429.000,00 (quatrocentos e vinte e 
nove mil reais) com contrapartida 
da Prefeitura de Gaúcha do Norte 
no valor de R$ 69.265,60 (sessenta 
e nove mil, duzentos e sessenta e 
cinco reais e sessenta centavos). Região bene+ciada com obra. No detalhe, engenheiro $orestal William H. almeida

Obra será possível devido emenda parlamentar do ex-deputado federal Homero Pereira

APAE de Gaúcha do Norte 
realiza assembleia de posse 
de nova diretoria

CELY TREVISAN
ASCOM PREFEITURA

A noite de sexta-feira (31.01) 
foi marcada pela assembleia 
de posse da nova diretoria da 
APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de 
Gaúcha do Norte. 
O encontro realizado na sede 
da instituição, contou com 
a presença dos membros da 
diretoria que deixa o posto, 
assim como participantes da 
nova diretoria que assumiu os 
trabalhos já na segunda-feira 
(03.02) e vai estar à frente da 
APAE na gestão 2014/2016.
A assembleia contou com a 
leitura do Edital de Publicação 
de processo de troca de dire-
toria, apresentação da nova 
diretoria, do Conselho Admi-
nistrativo e do Conselho Fiscal, 
prestação de contas de 2013 
com apresentação das receitas 
e despesas de cada mês, lei-

tura de todo o patrimônio da 
APAE e apresentação de con-
quistas significativas na estru-
tura física do prédio, entre as 
quais estão a construção do 
barracão, construção de uma 
sala de aula, ampliação da co-
zinha, construção de banhei-
ros, entre outros.
A aquisição de materiais de 
fisioterapia também está no 
rol de melhorias quanto ao 
trabalho com os alunos espe-
ciais. “Durante esses três anos 
de gestão, procuramos cor-
rer atrás de recursos para su-
prir as necessidades da APAE 
quanto a infraestrutura, assim 
como tratamento de saúde 
para alguns alunos. Toda equi-
pe sempre esteve buscando 
melhorias para a instituição e 
acredito que fizemos um bom 
trabalho” - apontou Evandro 
Pivetta que deixa o posto de 
tesoureiro.
Sobre o seu trabalho realiza-
do, o tesoureiro comentou 

APAE de Gaúcha do Norte +ca localizada na Rua Bahia, Centro

Foco da nova gestão é trabalhar o crescimento 
educacional/social da instituição

que é gratificante estar à fren-
te de uma instituição como a 
APAE, “é muito bom fazer algo 
por alguém que realmente ne-
cessita, como é o caso desses 
alunos” – disse. 
Durante o encontro, algumas 
experiências foram repassa-
das e algumas ideias sugeri-
das para a nova gestão. “Essa 
nova diretoria que assumiu 
esse compromisso vem com 
a expectativa de realizar um 
trabalho voltado ao cresci-
mento educacional/social da 
APAE. Hoje a instituição tem 
uma estrutura bem monta-
da, então trabalharemos mais 
essa área social, frisando o 
relacionamento dos alunos 
especiais junto à sociedade 
e os próprios familiares. Toda 
equipe está animada e dispos-
ta a estar desenvolvendo esse 
trabalho com esse público que 
necessita de uma atenção es-
pecial” – relatou o presidente 
Valdoir Favreto. Encontro contou com presença de representantes das duas diretorias
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Empresas licitadas paralisam obras municipais
Revitalização da Lagoa, pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas no município, construção do Pro 
Infância e de uma quadra poliesportiva na escola municipal Bem Me Quer estão entre as obras

Com contrato %rmado ainda em 2011 entre Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte e empresa Construtora 

Alfer LTDA - EPP, a execução das obras para a construção do Complexo Turístico e de Lazer do Parque Recreativo 

(Revitalização da Lagoa), estão paralisadas. Com obra contratada pelo valor global de R$ 438.000,00 (quatrocen-

tos e trinta e oito mil reais), de acordo com contrato a Construtora teria o prazo de 120 dias para entrega da obra 

%nalizada, a partir da data de recebimento da “Ordem de Serviços”, porém a realidade é outra. A obra está parali-

sada há alguns meses, devido a necessidade de um aditivo, pois os preços da planilha confecionada pela empre-

sa estavam defasados, devido a mesma ter sido feita em 2010. O aditivo foi liberado e a empresa deve reiniciar  

os trabalhos no mês de março. O recurso para a obra é do Governo Federal, através do Ministério do Turismo.

O contrato 070/2011 %rmado entre Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte e a empresa Construtora Piloni LTDA 

- ME, visa a execusão de obras para a construção do Pro Infância - Espaço Educativo Infantil Tipo C, popularmente 

conhecido como Creche. O projeto equivalente a R$ 618.798,59 (seiscentos e dezoito mil, setecentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e nove centavos), e apresentava o praso de 210 dias, para entrega da obra, a partir do recebimento 

da “Ordem de Serviços”, porém, a obra que tem cerca de 89% do projeto construído, foi paralisada pela Construtora 

sem comunicar a administração e de forma imotivada. Sendo assim, em detrimento do ocorrido fora instaurado pro-

cesso administrativo n 003/2013 para veri%cação da inexecução da obra, entendendo a comissão processante como 

medida a rescisão contratual e aplicação de multa conforme determinado pelo contrato administrativo 070/2011. Em 

detrimento de tal, a Prefeitura Municipal ajuizou o processo judicial em desfavor da Construtora Piloni ME, ao qual 

encontra-se em trâmite perante a Comarca de Paranatinga. 

No momento, aguarda-se a análise da documentação da obra enviada ao FNDE, após análise será possível licitar a 

obra, o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2014. Com uma nova empresa licitada, a obra poderá ser %nalizada.

A obra é de recurso federal, e conta com contrapartida da Prefeitura para a construção do muro, o projeto do mesmo 

foi confeccionado pela arquiteta e urbanista Ketlin S. Rosso e está em processo de construção.

Em 2012, a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte %rmou contrato com 

a empresa Construtora SJ Construções LTDA para a construção da qua-

dra poliesportiva na Escola Municipal Bem Me Quer. Com a ocorrência de 

constantes atrasos e paralisações por longos períodos, não autorizados e 

comunicados, foi instaurado processo administrativo para a averiguação 

de infrações e descumprimento do contrato %rmado. No momento, o pro-

jeto está sendo remodelado na parte da estrutura metálica da cobertura 

da quadra, e devido o vencimento da licitação, novo processo licitatório 

será realizado para a aquisição de material de construção. A entrega da 

obra %nalizada deve ocorrer no segundo semestre de 2014.

Em 2012, a Prefeitura Municipal de Gaúcha do Norte %rmou contrato com a 

empresa Construtora Alfer LTDA-EPP, para a execução de obras de Pavimen-

tação Asfáltica de Vias Urbanas no município, onde os trabalhos na Avenida 

13 de Julho não foram %nalizados, devido a divergências no projeto. Assim, 

houve remanejamento do projeto junto a Caixa Econômica Federal, o qual 

já foi aprovado. Porém, devido a planilha de preços ter sido confeccionada 

pela Construtora ainda em 2012, há uma defasagem nos preços para 2014, 

sendo necessário o adicional de um aditivo, apenas após isso acontecer, 

será possível a empresa %nalizar a obra, em quesitos como drenagem na 

parte de baixo da avenida, conserto dos poços de visita (bueiros), realizar a 

sinalização vertical e horizontal, assim como terminar a confecção dos meio 

%os, o que deve ocorrer no segundo semestre de 2014.
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Prefeito reivindica construção 
de muro em cemitério 

ASSESSORIA DEPUTADO

O prefeito de Gaúcha do Norte, 
Nilson Alessio (DEM) reuniu-se 
na tarde de quarta-feira (19.02) 
com o deputado Dilmar Dal’ 
Bosco (DEM) para reivindicar 
apoio junto à Secretaria de Esta-
do das Cidades (SECID) na cons-
trução de um muro em torno do 

cemitério municipal.
De acordo com Alessio, a Prefei-
tura não possui recursos para a 
realização da obra e, por esse 
motivo, conta com o apoio do 
parlamentar, tendo em vista que 
a construção do muro é pleite-
ada há anos pelos gaúcho nor-
tenses que reclamam da falta de 
segurança no local.

“A falta de um muro em torno do 
cemitério municipal gera muita 
insatisfação de toda população 
de Gaúcha do Norte que tem 
seus entes sepultados no local, 
pois infelizmente, alguns mora-
dores não respeitam e acabam 
jogando lixo no lugar”, relata o 
gestor.
Dal’ Bosco comprometeu-se 
em reunir com o titular da SE-
CID, Chico Daltro ainda nesta 
semana para pedir os recursos 
necessários para a edi&cação. 
“Todas as famílias tem o direito 
de sepultar seus entes queridos 
num local limpo e seguro”, disse 
Dilmar.
O parlamentar realçou ao prefei-
to que tem compromisso com o 
município de Gaúcha do Norte, 
o qual já destinou 20 mil litros 
de óleo diesel para pavimenta-
ção das estradas e ainda, uma 
emenda parlamentar no valor 
de R$ 50 mil para ser aplicado na 
saúde e que, conforme informa-
ção do governo do Estado, deve 
ser liberado em março.

Deputado Dimal Dal’Bosco e prefeito Nilson Aléssio

Prefeitura de Gaúcha do Norte realiza Copa Empresarial de Futsal
CELY TREVISAN

ASSESSORIA

A Prefeitura de Gaúcha do Nor-
te, através da secretaria de Edu-
cação e do departamento de Es-
portes e Lazer, realizou no &nal de 
semana (22 e 23.02), a abertura da 
Copa Empresarial de Futsal 2014 
no ginásio de esportes Enory Alves 
Garcia, assim como a realização 
dos jogos da primeira rodada.
Com a participação de autorida-
des e pro&ssionais responsáveis 
pelo desenvolvimento dos jogos, 
o cerimonial de abertura realizado 
no sábado (22.02), contou com a 
apresentação das 24 equipes par-
ticipantes que realizaram o jura-
mento do atleta juntamente com 
o atleta Clodoaldo Maccari.
Durante as palavras proferidas 
pelo prefeito Nilson F. Aléssio, pelo 
secretário de educação Elço Do-
mingos Alves e pelo presidente da 
Câmara de Vereadores, Fábio da 
Silva Souza, os atletas participan-
tes foram parabenizados e a ne-
cessidade do incentivo ao esporte 
no município foi frisada.
O chefe do departamento de Es-
portes e Lazer foi aplaudido por 

seu trabalho e empenho para o 
desenvolvimento do campeona-
to. “O departamento agradece a 
todas as equipes participantes 

dessa Copa, a todas as autoridades 
que tem trabalhado junto conosco 
buscando sempre concretizar os 
projetos do esporte e a todos os 

Obras civis de Gaúcha 
do Norte passam por 
fiscalização

Durante o mês de fevereiro, a Pre-
feitura Municipal de Gaúcha do 
Norte através do departamento 
de Obras, &scalizou todas as obras 
civis com o objetivo de regularizar 
o maior número possível dessas 
construções, evitando assim danos 
aos proprietários assim como para 
a sociedade.
Quesitos como alvará de constru-
ção, cuidados com segurança, li-
cenças especí&cas necessárias para 
a obra em questão, acompanha-
mento de responsável técnico, pla-
ca de identi&cação da obra, entre 
outros, foram analisados pelo &scal 
da prefeitura, Maicom Gomes.
Os proprietários das obras em an-
damento e que não possuíam a 
devida documentação necessária, 
foram alertados e tem recebido 
todo o suporte necessário para se-
guir com a regularização. 

Após as visitas iniciais realizadas na 
primeira quinzena do mês, o traba-
lho segue com retorno as constru-
ções irregulares, a &m de veri&car 
se as irregularidades elencadas têm 
sido sanadas. Em caso negativo de 
regularização, proprietários tem 
sido noti&cados, e caso não haja a 
devida regularização dos quesitos 
exigidos, multas que podem variar 
de 3 a 20% do projeto elaborado 
pelo pro&ssional da área, assim 
como, embargação das obras são 
os próximos passos a serem cum-
pridos.
Construção de foças
A construção de foças nas áreas 
determinadas como calçada, tam-
bém é uma irregularidade que tem 
recebido uma atenção especial, 
proprietários têm sido alertados e 
em caso da não regularização, noti-
&cações tem sido entregues.

Proprietários que tem construção de foças em 
calçadas tem sido noti&cados

pro&ssionais que estão envolvidos 
para o desenvolvimento dos jo-
gos” – apontou Alievi.
“Os pro&ssionais que estarão nos 
auxiliando nos jogos, sempre es-
tão conosco e são grandes par-
ceiros do esporte no município. 
Assim, esperamos um bonito e dis-
putado campeonato, porque tam-
bém é isso que a população gosta 
de assistir” – &nalizou o chefe de 
departamento.
Campeonato
Com a 1ª rodada realizada no sába-
do (22.02), a Copa Empresarial de 
Futsal deve seguir com cinco roda-
das, e &nais no sábado (12.04), dia 
em que deve ocorrer os últimos 

cinco jogos da competição.
São 24 equipes participantes, sen-
do divididas em juvenil com seis 
equipes onde jogam todos contra 
todos; feminino com três equipes, 
também todos contra todos e 
masculino com 15 equipes parti-
cipantes e divididas em Chave A, 
Chave B e Chave C, em cada chave 
cinco equipes onde jogam todos 
contra todos.
Os jogos serão realizados aos sá-
bados e domingos no ginásio de 
esportes, e toda população está 
convidada a prestigiar.
Confira o resultado da 1ª ro-
dada (final de semana, dias 
22 e 23.02)

Competição conta com a participação de 24 equipes incluídas nas categorias juvenil, feminino e masculino

Juramento realizado pelos atletas e, abaixo, momento da execução do Hino Nacional


