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Executivo de Frente

Ações de Dia D foram realizadas nos 
sábados dia 19 no PSF Mário Alievi, 
e dia 26 no campo de futebol, onde 
foram vacinados 500 animais.
Demais doses foram aplicadas nas 
ações realizadas em algumas locali-
dades rurais do município de Gaú-

Vinte e um integrantes do grupo 
da Melhor Idade participaram da 
ação promovida com o objetivo 
de trabalhar o fortalecimento de 
vínculos. Pág 10

ESPORTE

Educação realiza 
9ª edição dos 
jogos estudantis
Evento realizado de 29 de julho a 1° 
de agosto, contou com a participa-
ção de alunos das redes estadual e 
municipal de ensino que disputa-
ram oito modalidades divididas en-
tre coletivas e individuais. Veja mais 
na página 07 e fotos do evento no 
site www.gauchadonorte.mt.gov.br.

INFRAESTRUTURA

Estradas são 
recuperadas em 
Gaúcha do Norte
Linhas das fazendas Eldorado, 
Equus, Camila, Entre Rios e Três Co-
queiros, Assentamento Nova Alian-
ça e localidade do Pontal do Pira-
nha foram restauradas. Pág. 08

Alunos da APAE participam do 1° 
Jogos Especiais Regionais
De 22 a 24 de agosto, os alunos Ever-
ton, Raimundo, Manoel e Rafael da 
APAE de Gaúcha do Norte, partici-
pam do 1° Jogos Especiais Regionais 
do Vale do Araguaia que acontece 

em Primavera do Leste.
Além de Gaúcha, outras 13 cidades 
participam do evento que tem fase 
classi/catória para o estadual que 
ocorre no início de 2015. Pág. 02

Aldeia Mirassol 
recebe visita dos 
vovôs e vovós

cha do Norte, totalizando assim, 
1.100 animais imunizados.
A Campanha de Vacinação Antir-
rábica continua até /nal do mês 
de agosto e deve vacinar cerca de 
1.400 animais, entre cães e gatos. 
Pág 04

OPORTUNIDADE

CRAS de Gaúcha 
realiza inscrições 
para curso
O curso de pintura em cerâmica está 
com vagas abertas na sede do CRAS 
de Gaúcha do Norte. O mesmo tem 
vagas limitadas, será realizado no pe-
ríodo noturno e terá duração de 2 se-
manas.

ASSISTÊNCIACampanha de Vacinação Antirrá-
bica imunizou cerca de 1.100 ani-
mais até /nal de julho

Gaúcha do Norte 
recebe trabalhos para 

pavimentação asfáltica 
dos setores 6, 7 e 8

Obra tem extensão de aproximadamente 38 mil metros 
quadrados e está orçada em cerca de 2,3 milhões de 
reais. Parte da pavimentação será cobrada como contri-
buição de melhorias. Pág 03

ADMINISTRAÇÃO
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Audiência foi uma tentativa dos líderes na busca de 
que o Governo cumpra com programas

ASSESSORIA

Uma comitiva com mais de 30 
prefeitos, entre eles o prefeito de 
Gaúcha do Norte, Nilson F. Alés-
sio, e liderada pelos deputados 
Estaduais Baiano Filho, José Riva 
e Dilmar Dal´ Bosco se reuniram 
com o governador Silval Barbo-
sa, na quarta-feira (25), no Palá-
cio Paiaguás. A audiência foi uma 
tentativa contundente dos líderes 
na busca de que o Governo do 
Estado cumpra com programas e 
projetos assumidos.
Entre os desabafos, o deputado 
Baiano Filho, que constantemen-
te percorre os municípios, frisou 
os problemas enfrentados pelo 
Programa MT Integrado. O pro-
grama que deveria ser a tábua 
de salvação do interior, uma vez 
que a interligação por meio do 
asfalto solucionaria grande parte 
dos problemas sociais e logísticos, 
tornou-se um tormento para pre-

feitos e lideranças. Segundo pre-
feitos, a descomprometimento 
do Estado em depositar a contra-
partida referente ao empréstimo 
de R$ 1,5 bilhão obrigou o BNDES 
a suspender os repasses ao pro-
grama, gerando transtorno com 
fornecedores e descrédito entre a 
população.
“Precisamos discutir com o go-
vernador os problemas existentes 
dentro do MT Integrado, temos 
lotes licitados que aguardam pela 
aprovação do banco porque es-
tão com problemas em projetos, 
ou faltam licenciamentos, o ban-
co também exige que o governo 
dê sua contrapartida, as emprei-
teiras estão pressionando os pre-
feitos e ameaçando paralisar as 
obras se o governo não pagar, e 
nós deputados viramos cobrado-
res do governo do estado, não 
dá, ao invés de legislarmos temos 
que resolver problemas de gover-
no”, desabafou Baiano.

Baiano aproveitou para criticar a 
falta de compromisso do Estado 
com cerca de 40 municípios que 
aguardam pelo início das obras 
de construção dos Centros de 
Referencia de Assistência Social 
(CRAS e CRES). “Hoje temos 40 
municípios que estão sendo en-
rolados pelo estado, criamos lei, 
demos condições de arrecada-
ção para que a SETAS avançasse 
e hoje ouvimos o secretário dizer 
que estão sem recursos”, frisou.
A pauta com Silval Barbosa reu-
niu sete assuntos prioritários: a 
regulamentação da lei que deter-
mina a redistribuição do FETHAB; 
repasses devidos pela SES; aqui-
sição de ambulâncias; execução 
dos convênios com a SECID; pro-
blemas relacionados ao MT Inte-
grado; construção das unidades 
do CRAS e do CRES, e devolução 
das patrulhas rodoviárias aos mu-
nicípios.

Obras são realizadas na 
Praça central de Gaúcha 
do Norte

Um dos cartões postais do mu-
nicípio de Gaúcha do Norte, a 
praça central localizada na Ave-
nida Brasil, passa por reforma 
para manutenção de atividades, 
assim como ampliação nas refe-
rências quanto ao paisagismo.
A secretaria de Infraestrutura 
através do departamento de 
Obras, realizou durante o mês de 
julho, o planejamento e iniciou 
os trabalhos. Primeiramente os 
brinquedos do parquinho foram 
retirados e estão sendo reforma-
dos, trabalhos como solda e pin-
tura devem deixar os aparelhos 
com aparência e segurança de 
novos novamente.
“Com a ausência dos aparelhos 
foi possível realizar a troca da 
areia do local, assim como ini-
ciar os trabalhos de modelagem 

com a confecção de arquiban-
cada e alambrado de proteção 
(cerca de tela)”, disse o mestre de 
obras, Wilson Leandro da Silva.
Outros trabalhos como a con-
fecção da base para o portal de 
entrada com rampa de acessi-
bilidade, também foram inicia-
dos. Além disso, dois pergolados 
com estrutura metálica e con-
creto devem proporcionar maior 
embelezamento e sombra com 
as plantas ornamentais que irão 
compor o cenário.
Os trabalhos para melhorias 
na praça central são ações da 
atual administração através da 
secretaria de Infraestrutura em 
parceria com a secretaria de As-
sistência Social e devem ser 6na-
lizadas neste segundo semestre 
de 2014.

Prefeitos apelam por 
socorro de deputados

Portal de entrada está presente no projeto

ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Gaúcha do 
Norte realiza obra em aldeia

Na quinta-feira (03.07), o prefeito 
municipal de Gaúcha do Norte, 
Nilson F. Aléssio, juntamente com 
o presidente da Câmara Municipal, 
Fábio da Silva Souza, foram confe-
rir de perto os trabalhos desenvol-
vidos em prol de um alojamento 
para pro6ssionais municipais.
Uma casa com cerca de 77 metros 
quadrados foi construída na aldeia 
Utawana e vai atender pro6ssio-

nais da saúde e da educação que 
residem na localidade.
O alojamento possui dois quartos, 
sala/cozinha, banheiro, e uma sala 
anexa destinada para o consultó-
rio odontológico.
Todo o material utilizado na obra 
foi adquirido pela Prefeitura Mu-
nicipal através da secretaria de 
Educação. A equipe do departa-
mento de Obras 6cou responsável 

pela mão-de-obra, e os indígenas 
pelo transporte com barco tanto 
de pessoal quanto de materiais.
“Cerca de cinco funcionários do 
departamento de Obras estive-
ram envolvidos na construção. 
Foram cerca de 40 dias trabalha-
dos, até entregar a construção 
6nalizada incluindo a pintura do 
alojamento”, disse o mestre de 
obras, Wilson Leandro da Silva.
Para o secretário de educação, 
Elço Domingos Alves, a casa vem 
para suprir a necessidade de alo-
jamento desses pro6ssionais mu-
nicipais, que na área da educação 
atendem aproximadamente 60 
alunos, entre municipal e estadu-
al, esta que funciona como sala 
anexa na Escola Indígena Munici-
pal EMKIA.
Durante a visita, as autoridades 
avaliaram a obra como de grande 
importância para aquela popula-
ção.

Alojamento vai atender pro6ssionais da saúde e da educação

Construção possui 77 metros quadrados

Alunos da APAE participam do 
1° Jogos Especiais Regionais
De 22 a 24 de agosto, quatro alu-
nos da APAE de Gaúcha do Norte 
participam do 1° Jogos Especiais 
Regionais do Vale do Araguaia 
que acontece no município de 
Primavera do Leste e contará com 
a participação de três conselhos 
regionais totalizando 14 cidades.
Além de Gaúcha do Norte, parti-
cipam do evento, alunos matri-
culados nas APAEs  de Primavera 
do Leste, Santo Antônio do Leste, 
Barra do Garças, Paranatinga, Ron-
donópolis, Campo Verde, Pedra 
Preta, Alto Araguaia, Canarana, 
Ribeirão Cascalheira, Nova Xavan-
tina, Querência e Guiratinga, e que 
possuem de6ciência intelectual e 

outras associadas a esta (múltipla, 
autismo, física, motora, visual, sín-
dromes).
Os jogos serão divididos em cin-
co categorias, sendo estas: Futsal, 
Natação, Tênis de mesa, Capoeira 
e Atletismo.
Os alunos Everton, Raimundo, Ma-
noel e Rafael da APAE de Gaúcha 
do Norte irão competir na catego-
ria Atletismo e se mostram entu-
siasmados com a viagem e com a 
experiência que devem vivenciar.
Os participantes classi6cados do 
1° Jogos Especiais Regionais do 
Vale do Araguaia participam da 
fase estadual que acontecerá no 
início de 2015.

JOGOS ESPECIAIS
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Os primeiros trabalhos para a 
realização da pavimentação as-
fáltica dos setores 6, 7 e 8 do 
município de Gaúcha do Norte 
foram iniciados no %nal do mês 
de maio, e seguem a todo vapor.
A confecção da base da obra que 
compreende o alinhamento das 
ruas, está sendo realizada por 
uma equipe e alguns maquiná-
rios da secretaria municipal de 
Infraestrutura, assim como o cor-
te e a confecção da rotatória em 
torno da Câmara de Vereadores 
e inclusa no projeto. Quesitos 
quanto a topogra%a e estaquea-
mento de toda a área foram reali-
zados ainda no %nal de maio.
O projeto tem extensão de 

37.719,23 m² (trinta e sete mil 
setecentos e dezenove e vinte e 
três metros quadrados). Os tra-
balhos de topogra%a e estaquea-
mento já têm sido desenvolvidos 
em toda a área que compreende 
as ruas Santo Antônio e Cáceres, 
assim como Avenida Brasil e as 
seis ruas paralelas (Porto Alegre, 
Brasília, Mato Grosso, Paraná, 
Santa Catarina e Bahia), além de 
uma rotatória próxima a Câmara.
De acordo com o relatório ela-
borado pela Serpra Engenharia, 
a pavimentação dos cerca de 
38 mil metros quadrados, deve 
resultar em um custo de R$ 
2.297.856,23 (dois milhões, du-
zentos e noventa e sete mil oito-
centos e cinquenta e seis reais e 
vinte e três centavos), onde estão 
inclusos trabalhos como a reali-

Gaúcha do Norte recebe trabalhos 
para asfalto dos setores 6, 7 e 8

MELHORIAS URBANAS

Obra tem extensão de aproximadamente 38 mil metros quadrados
zação dos serviços preliminares, 
administração local, pavimen-
tação em TSD, terraplanagem, 
pavimentação, obras comple-
mentares de pavimentação e si-
nalização vertical e horizontal.
O asfalto será realizado pela Pre-
feitura Municipal em parceria 
com os proprietários de lotes da-
quela região, justi%cando assim 
como contribuição de melhorias.

População participa de 
audiência pública 
Na manhã de sexta-feira (20.06), 
a administração de Gaúcha do 
Norte realizou uma audiência 
pública no plenário da Câmara 
Municipal, para tratar do projeto 
de pavimentação asfáltica.
Durante o encontro, o projeto 
do asfalto foi apresentado aos 
presentes assim como um resu-
mo %nanceiro dos custos para os 
proprietários dos terrenos.
Apresentados os valores globais, 
foi apresentado o valor aproxi-
mado que os proprietários dos 
terrenos terão com a realização 
do asfalto, distinguindo-se os 
lotes da região central e da re-
gião periférica, assim como os 
terrenos de esquina e terrenos 
de meio de quadra, sendo que o 
contribuinte poderá efetuar o pa-
gamento em duas modalidades, 
sendo à vista com 20% de des-
conto, ou em 24 parcelas.
Para um dos proprietários de 

terrenos localizados no local, 
Lote Forlin, o valor apresentado 
é compatível com o que já foi 
realizado no restante da cidade. 
“Acredito que o plano de paga-
mento está bom, o valor está 
bem parecido com o do projeto 
de asfalto que já foi realizado na 
cidade” – disse.
Os moradores Itamar Moraes 
Preto e Messias Paulo Ferreira 
que também participaram da 
audiência e segundo ambos, o 
objetivo é apostar no município. 
“Participamos dessa reunião por-
que temos o objetivo de adquirir 
área na localidade” – apostaram.

As guias de pagamento do as-
falto poderão ser emitidas assim 
que houver a %nalização dos 
serviços de cada rua, e os contri-
buintes devem procurar o setor 
de Água e Tributação do muni-
cípio para a emissão dos valores.
Para a administração, as obras 
de infraestrutura urbana são jus-
ti%cadas devido o crescimento 
do município e investimentos 
em toda a área que compete 
os trabalhos de pavimentação 
asfáltica, sendo assim, as obras 
são necessárias para o perímetro 
urbano, pois devem promover a 
atração do turismo local além de 

Rua Goiás também recebe trabalhos 
para pavimentação asfáltica
Na manhã de quarta-feira (16.07), 
foi dado o pontapé inicial para a 
execução dos trabalhos em prol 
da pavimentação asfáltica da Rua 
Goiás de Gaúcha do Norte, via de 
chegada do município de Parana-
tinga.
Inicialmente, uma equipe da se-
cretaria de Infraestrutura realizou 
a demarcação de toda a via, com-
preendendo a extensão do lotea-
mento Jardim Itália até a Cohab. 
Após a %nalização da etapa, as 
máquinas já deram entrada nos 
serviços para a limpeza de toda a 
extensão da rua e demais ações 

necessárias.
Como consta no projeto, a via será 
dupla, e após algumas alterações, 
cada via será de 10 metros de lar-
gura totalizando assim 20 metros 
de pista de rolamento para a circu-
lação de veículos. Além disso, um 
canteiro central com cerca de três 
metros de largura, calçadas de três 
e quatro metros estão no projeto e 
serão uma realidade para os muní-
cipes de Gaúcha do Norte, quanto 
a ciclovia, esta está em estudo.
Uma audiência pública com a po-
pulação foi executada no dia 1°  
de agosto, e foi realizado acordo 

Trabalhos em prol da rotatória próxima a Câmara de Vereadores

com os moradores, onde o de-
partamento de engenharia tem 
estudado a indenização devida 
a todos que teriam parte de seus 
lotes ocupados pela via.
Para o prefeito municipal, Nilson F. 
Aléssio, a pavimentação asfáltica é 
uma necessidade para o municí-
pio. “Hoje o asfalto é de grande im-
portância para Gaúcha do Norte, e 
tem se tornado uma necessidade 
aos nossos munícipes. Essa via vai 
proporcionar melhorias no acesso 
de chegada ao município, se en-
quadrando assim nas necessida-
des futuras de tráfego”, a%rmou. 
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Possibilidade de contratação de dois novos médicos foi apresentada no encontro

Durante o mês de julho, a secreta-
ria municipal de Saúde de Gaúcha 
do Norte realizou dois ‘Dia D’ em 
prol da Campanha de Vacinação 
Antirrábica que resultou na imuni-
zação de 500 animais, entre cães e 
gatos.
As ações foram realizadas nos sá-
bados dia 19 no PSF Mário Alievi, 
e dia 26 no campo de futebol com 
o objetivo de distribuir bem os 
trabalhos e atingir toda a cidade. 
Assim, foram vacinados 457 cães 
e 43 gatos, alcançando 35,7% da 
meta estipulada para o município. 
Porém até o *nal do mês de julho 
cerca de 1100 animais já haviam 
sido vacinados, incluindo algumas 
localidades rurais.
A meta da secretaria é vacinar 
cerca de 1400 animais e manter o 
município sem registros da doen-
ça. “A prevenção é a única solução 

Campanha de Vacinação Antirrábica imuniza 1.100 animais 

Audiência pública da saúde é realizada em Gaúcha  
SAÚDE

ASSESSORIA

Na tarde da sexta-feira (06.06), 
a secretaria municipal de saúde 
de Gaúcha do Norte realizou a 
primeira audiência pública do 
ano, com prestação de contas do 
primeiro quadrimestre de 2014, 
na Câmara Municipal.
O encontro foi dividido em três 
momentos, inicialmente com a 
abordagem nos serviços oferta-
dos pela secretaria assim como 
o número de atendimentos rea-
lizados, seguido da apresentação 
orçamentária compreendendo 
valores empenhados, liquidados 
e pagos de todos os itens no pe-
ríodo de janeiro a abril de 2014, e 
*nalizando com esclarecimentos 
sobre questionamentos apresen-
tados pelos presentes.
Durante a audiência pública, os 
presentes puderam visualizar 
os inúmeros trabalhos realiza-
dos pelas equipes nos quatro 
primeiros meses de 2014, tanto 
das unidades básicas de saúde 
Mário Alievi e Ernesto Doleys 
com especi*cidades em atendi-
mentos realizados pelas equipes 
da saúde da família, saúde bu-
cal, atendimentos da vigilância 

em saúde, sanitária e ambiental, 
entre outros. Quanto dos atendi-
mentos realizados nas seguintes 
unidades, como, hospital, farmá-
cia, laboratório e trabalhos de 
*sioterapia tanto na unidade de 
reabilitação quanto na Apae.
Com um orçamento inicial da 
saúde para todo o exercício de 
2014 em R$ 6.063.224,39 (seis mi-
lhões sessenta e três mil duzen-
tos e vinte e quatro reais e trinta 
e nove centavos), os dados con-
tábeis do primeiro quadrimestre 
de 2014 foram apresentados, 
onde constam itens como folha 
de pagamento dos funcionários, 
diárias, material permanente, 
material de consumo, obras e ins-
talação, médicos, Prevnorte e ou-
tros, os quais chegaram a um total 
empenhado de R$ 2.585.986,91 
(dois milhões quinhentos e oi-
tenta e cinco mil novecentos e oi-
tenta e seis reais e noventa e um 
centavos), liquidando no perío-
do R$ 1.441.761,79 (um milhão 
quatrocentos e quarenta e um 
mil setecentos e sessenta e um 
reais e setenta e nove centavos) 
e valor pago de R$ 1.294.545,63 
(um milhão duzentos e noventa e 
quatro mil quinhentos e quaren-

Atividades continuam com ações de vacinação em sítios e fazendas

SAÚDE ANIMAL

ta e cinco reais e sessenta e três 
centavos).
Após a apresentação dos dados, 
o contador Cézar Meneguzzi, a*r-
mou que o total destinado para 
a área da saúde foi cumprido no 
primeiro quadrimestre. “Nesses 
quatro meses, o índice da saúde 
chegou a 21,4% quando a meta 
mínima é de 15% para a área, as-
sim temos trabalhado dentro da 
meta estipulada” – disse.
Após alguns questionamentos, 

para a raiva que é uma doença in-
fecciosa 100% letal e considerada 
um problema de saúde pública, 
sendo que os cães e gatos são as 
principais fontes de infecção para 
o homem”, registrou o médico ve-
terinário, Augusto Niedermayer.
O objetivo da campanha é preve-
nir esses animais contra a raiva ani-
mal e consequentemente o ser hu-
mano. Por isso, a campanha contra 
a raiva permanece até o dia 30 de 
agosto, ações de vacinação em 
sítios e fazendas serão realizadas 
durante todo o oitavo mês do ano.

Conheça um pouco mais so-
bre a doença
A raiva é uma doença fatal causada 
por um vírus que ataca o cérebro 
afetando o Sistema Nervoso Cen-
tral, tanto do homem quanto do 
animal.

a secretária da pasta, Andréia de 
Moraes, abordou sobre alguns 
tópicos importantes que é a con-
tratação de médico para o mu-
nicípio e sobre a di*culdade no 
recebimento de medicamentos 
vindos do Estado. “A secretaria 
tem trabalhado com a possibili-
dade de contratação de um pro-
*ssional pediatra para Gaúcha, 
justi*cada pela demanda do mu-
nicípio” – a*rmou.
“A grande di*culdade que temos 

nos deparado é a falta 
de repasse de medi-
camentos do estado, 
temos trabalhado com 
aditivos para a compra 
dos itens necessários, e 
com o objetivo de solu-
cionar esse problema e 
não deixar que faltem 
medicamentos em 
nossas unidades, esta-
mos organizando uma 
licitação para compra 
de uma extensa lista de 
medicamentos, a qual 
deve ser publicada em 
breve” – apontou.
Toda população de 
Gaúcha do Norte foi 
convidada, por meio 

de carro de som, rádio comunitá-
ria, site e facebook, para partici-
par da audiência pública e fazer 
os questionamentos e aponta-
mentos para melhorias necessá-
rias, mas poucas pessoas com-
pareceram ao encontro, exceto 
pro*ssionais da saúde, alguns 
secretários e vereadores. “Esse é 
o momento de cobrar o que está 
faltando na área da saúde, por 
isso a população precisa partici-
par” – *nalizou a secretária.

O vírus *ca na saliva do animal 
raivoso e é transmitido através do 
contato por mordedura ou lambe-
dura em feridas ou mucosas (boca, 
nariz, olhos, etc).
Sintomas
No Homem

No animal

Números de atendimentos da saúde foram apontados em audiência
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Academia da saúde tem se tornado uma realidade cada 
vez mais próxima para população de Gaúcha do Norte

ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte tem trabalhado 
em benefício da saúde da po-
pulação, e desde o início do 
ano tem buscado meios para a 
construção de uma academia 
destinada para a área da saúde.
Desde o mês de julho, a obra 
tem se concretizado e tem se 
tornado uma realidade cada 
vez mais próxima, devido os 
constantes avanços na constru-
ção.
Após a realização do processo 
exigido para a contratação da 
empresa, a prefeitura realizou o 
contrato com a SJ Construção, 
Locação e Pavimentação LTDA-
-ME, que desde então tem o 
prazo de 120 dias para entregar 
a obra finalizada.
O recurso para a construção 

é do governo federal através 
do Ministério da Saúde, e obra 
esta orçada em exatamente 
R$ 180.988,32 (cento e oitenta 
mil novecentos e oitenta e oito 
reais e trinta e dois centavos), 
com projeto de 114 metros 
quadrados de extensão, con-
tendo todos os espaços neces-
sários para com o atendimento 
aos usuários.
Para a secretária municipal de 
saúde, Andréia das Graças S. de 
Moraes, o espaço deve atender 
as ações preventivas nos gru-
pos preconizados ao SUS, assim 
como desenvolvimento de ati-
vidades físicas desse grupo.
“A academia da saúde vem 
para aprimorar a promoção e 
prevenção à saúde, sendo ar-
ticuladas as ações juntamente 
aos programas da atenção pri-
mária, contribuindo assim para 

Paredes da construção já estão levantadas e prazo total de entrega da obra é de 120 dias

Gaúcha do Norte realiza processo seletivo 
para Agente Comunitário de Saúde

ASSESSORIA

De 14 a 30 de julho, estiveram 
abertas as inscrições para a re-
alização do processo seletivo 
para o cargo de Agente Comu-
nitário de saúde do município 
de Gaúcha do Norte.
São 12 vagas para caráter tem-
porário, sendo 09 para contra-
tação imediata e 03 para ca-
dastro de reserva com carga 
horária de 40 horas semanais 
e salário de R$ 1.014,00.
O processo seletivo será rea-
lizado pela empresa STS Con-
sultoria e Informática LTDA, e 
as inscrições foram realizadas 
gratuitamente pelo site www.
sydcon.com.br.
A prova será realizada no dia 
17 de agosto às 8h horário de 
Brasília, na Escola Municipal 
de Educação Básica Bem Me 
Quer, não havendo segunda 

Imagem registrada no dia 31 de julho comprova o andamento da obra

chamada para a realização da 
prova.
De acordo com o edital, o 
candidato inscrito irá realizar 
uma prova objetiva que deve 
conter 30 questões, sendo 12 
conhecimentos gerais e 08 co-
nhecimentos específicos, não 
sendo permitido pontuação 0 
em quaisquer das disciplinas. 
E, para alcançar a classifica-
ção, será necessário obter o 
mínimo de 30% de acertos em 
cada disciplina da prova obje-
tiva.
Confira o edital e todas as eta-
pas do processo seletivo nos 
sites, www.gauchadonorte.
mt.gov.br, www.amm.org.br, 
www.sydcon.com.br .
O resultado final do processo 
será divulgado no dia 05 de 
setembro.

Importância e necessida-

de do trabalho do agente

O agente comunitário de saú-
de - ACS é um personagem 
muito importante na imple-
mentação do Sistema Único 
de Saúde, fortalecendo a in-
tegração entre os serviçoa de 
saúde da Atenção Primária à 
Saúde e a comunidade.
No Brasil, atualment,e mais de 
200 mil agentes comunitários 
de saúde estão em atuação, 
contibuindo para a melhoria 
da qualidade de vida das pes-
soas, com ações de promoção 
e vigilância em saúde.
Entre as diversas ações e tra-
balhos desenvolvidos pelas 
Agentes Comunitárias de Saú-
de (ACS), está a promoção de 
ações de educação para a saú-
de individual e coletiva; reali-
zação de visitas domiciliares, 
entre outras.

Prova será realizada no dia 17 de agosto na escola 
municipal de educação básica Bem Me Quer

SAÚDE

melhoria na qualidade de vida 
dos usuários, reduzindo desta 
forma a vulnerabilidade e riscos 

a saúde relacionadas a seus de-
terminantes”, apontou.
A academia da saúde fica lo-

calizada abaixo do ginásio de 
esportes, esquina com o PSF I 
Mário Alievi.

Atendimentos da 
saúde nos meses de 
junho e julho

ASSESSORIA

Durante os meses de junho 
e julho de 2014, a secretaria 
municipal de Saúde de Gaú-
cha do Norte através do hos-
pital e das unidades básicas 
de saúde registrou inúmeros 
atendimentos médicos, odon-
tológicos e de enfermagem. 
Durante o período, no PSF 
Ernesto Doleys foram realiza-
das um total de 681 consultas 
médicas (403 em junho e 278 
em julho); 100 consultas de 
enfermagem (42 em junho e 
58 em julho) e 251 consultas 
odontológicas (142 em junho 
e 109 em julho).
Já no PSF Mario Alievi foram 
registradas 1.119 consultas 

médicas (481 em junho e 638 
em julho); 95 consultas de 
enfermagem (59 em junho e 
36 em julho) e 339 consultas 
odontológicas (156 em junho 
e 183 em julho).  
A farmácia municipal apontou 
885 entregas de medicamen-
tos para pacientes no mês de 
junho e 840 em julho.
No laboratório municipal fo-
ram registrados um total de 
604 pacientes atendidos (299 
em junho e 305 em julho), 
resultando em 2.552 exames 
realizados (1.254 em junho e 
1.298 em julho).
Em relação aos atendimentos 
no hospital municipal, foram 
realizadas um total de 1.201 
consultas médicas (572 em 
junho e 629 em julho).

OPORTUNIDADE

Consultas médicas no hospital e 
nas unidades de saúde, somaram 
mais de três mil
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Comunidade Madre Paulina realiza reunião sobre 
construção de novo prédio de escola

EDUCAÇÃO

ASSESSORIA

Na noite de quinta-feira (31.07), 
representantes dos poderes exe-
cutivo e legislativo de Gaúcha 
do Norte, juntamente com repre-
sentantes das fazendas Botuverá, 
Araguari, Bom Pastor, Esperança e 
Santa Luzia, participaram de uma 
reunião para de'nir os próximos 
passos a serem tomados em rela-
ção a construção no novo prédio 
da escola municipal Botuverá lo-
calizada na comunidade Madre 
Paulina.

No encontro, um relatório do or-
çamento dos materiais necessá-
rios para a obra, o que já foi adqui-
rido e utilizado na construção, foi 
apresentado aos presentes. Onde, 
inicialmente, os materiais orçados 
'caram no valor de R$ 323.463,31 
(trezentos e vinte e três mil qua-
trocentos e sessenta e três reais e 
trinta e um centavos), sendo que 
pouco mais de 30% do valor já foi 
investido pela Fazenda Botuverá.
Mesmo com trabalhos avança-
dos, paredes levantadas e estru-
tura rebocada, surgiu o impasse 

Arraiá da escola municipal 
Bem Me Quer é um sucesso

Alunos da escola durante apresentação junina

Apresentações juninas, vestimen-
tas a caráter caipira, barracas com 
comidas típicas, bandeirinhas, fo-
gueira e um animado ‘arrasta pé’ 
com a Banda GNT, foram os pon-
tos altos da tradicional festa junina 
da escola municipal de Educação 
Básica Bem Me Quer, em Gaúcha 
do Norte, realizada na noite do sá-
bado (14.06).
O animado arraiá em comemo-
ração a São João, foi realizado no 
salão da Igreja Católica e contou 
com cerca de 6 apresentações de 
danças com os alunos inclusos de 
1° a 6° ano do ensino fundamen-
tal e o famoso casamento caipira 
apresentado pelos alunos do 6° 
ano. Dentre as belíssimas apresen-
tações estiveram a dança do Ma-
mulengo, da Fita, a dança Maluca 
e a dança da Copa, entre outras.
A realização da comemoração a 
São João nas escolas vem para 
manter a tradição das festas que 
lembram o mundo caipira e a vida 
na roça. “O objetivo é sempre bus-
car manter essa tradição brasileira 
junto a nossas crianças, propor-

cionando incremento nos conhe-
cimentos culturais” – apontou a 
coordenadora da escola, Elisiane 
Rodrigues.
O arraiá foi um sucesso e a direção 
da escola é grata a todas as pesso-
as que estiveram envolvidas para 
a realização da festa assim como 
todos que prestigiaram o evento. 
“Agradecemos a toda comunida-
de escolar pela participação, aos 
educadores pelo esforço direcio-
nado as apresentações e aos tra-

balhos para a realização da festa, 
aos alunos pela dedicação nos 
ensaios e nas danças realizadas, 
aos pais por nos dar o respaldo 
necessário, toda a equipe de fun-
cionários tanto da escola quanto 
da secretaria que nos ajudaram 
imensamente. Nossos agradeci-
mentos também se as pessoas 
que contribuíram com doações e 
a toda sociedade que prestigiou 
nosso arraiá”- 'nalizou a coorde-
nadora.

Representantes presentes em reunião

Crianças da creche 
participam de 
tradicional festa junina
Apresentações dos alunos do maternal e 
jardim 'zeram parte da comemoração de 
São João

ASSESSORIA

Música caipira, apresentações 
de danças juninas, alegria, 
diversão, emoção e sorteio 
de prêmios, foram alguns dos 
quesitos presentes na festa 
junina da creche municipal 
Cantinho do Amor, realiza-
da na noite da quarta-feira 
(11.06).
Cerca de seis apresentações 
de alunos de dois a cinco 
anos e inseridos nas turmas 
do maternal e jardim, parti-
ciparam das apresentações e 
encheram de orgulho os pais 
que se fizeram presentes no 
evento. As crianças perten-
centes ao maternal também 
participaram da comemora-

ção de São João.
Para a diretora da instituição, 
Rosa Petroli Soransso, a festa 
junina contou com a colabo-
ração dos pais e educadores. 
“Devido ao empenho de nos-
sos profissionais de educação 
e a colaboração dos pais dos 
alunos, a festa foi um sucesso” 
– disse a diretora.
O objetivo principal da festa é 
manter a tradição da cultura 
caipira e promover a interação 
entre pais/alunos/colegas. “A 
realização da festa junina é 
de grande importância para 
as crianças nessa idade, pois 
elas começam a entender um 
pouco sobre a tradição dessa 
cultura brasileira, além de in-
fluenciar na interação com os 
coleguinhas” – finalizou Rosa.

referente a aquisição de materiais 
necessários para a 'nalização da 
obra.
Algumas ideias foram lançadas 
e ações serão iniciais para que a 
obra não pare por falta de mate-
rial. Entre elas, representantes das 
demais fazendas levarem a atual 
situação a seus patrões, para que 
estes possam destinar valores re-
ais para a construção.
A obra é de 1.215 metros quadra-
dos e está se tornando uma reali-
dade para aquela região, graças a 
uma parceria 'rmada entre Prefei-
tura Municipal, Fazenda Botuverá 
e demais fazendas da região que 
tem seus alunos atendidos pela 
escola. No contrato, a prefeitura 
'cou responsável por custear a 
mão-de-obra, já as fazendas, pela 
compra dos materiais necessários.
Para o prefeito Nilson F. Aléssio, 
o que compete a prefeitura está 
sendo feito. “Na parceria 'rma-
da, nós 'camos responsáveis 
por arcar com a mão-de-obra da 
construção, suporte para telhado 

e pintura da obra. Portanto, é pre-
ciso estarmos junto nas decisões 
a serem tomadas para chegarmos 
o quanto antes à 'nalização da 
obra, por isso a convite da comu-
nidade, participamos do encontro 
e desde o começo estamos enga-
jados nesse projeto, que vem para 
bene'ciar a educação de mais de 
cem crianças e adolescentes”, re-
latou.
Com trabalhos de execução da 

obra iniciados em fevereiro deste 
ano, a construção do novo prédio 
da Escola Municipal de Educação 
Básica Botuverá segue em ritmo 
acelerado.
Com a segunda etapa da obra já 
licitada, o trabalho de reboco tem 
sido realizado e devem ser segui-
dos pela cobertura, instalação 
elétrica e hidráulica, assentamen-
to de cerâmica e demais trabalhos 
de acabamento.
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Alunos das redes estadual e municipal disputaram modalidades coletivas e individuais
ASSESSORIA

Alunos das redes municipal e es-
tadual, classe de educadores, au-
toridades locais, pais de alunos e 
sociedade em geral, participaram 
da abertura da 9ª edição dos Jo-
gos Estudantis de Gaúcha do Nor-
te, realizada na noite de segunda-
-feira (28) no ginásio de esportes 
Enory Alves Garcia.
Com cenário todo decorado, 
público foi recebido em grande 
estilo e pode assistir a belíssimas 
apresentações preparadas espe-
cialmente para a data. Após a for-
mação da mesa de autoridades e 
pro'ssionais envolvidos com os 
jogos, alunos das escolas do mu-
nicípio foram chamados ao centro 
da quadra para juntos participar 
da execução do hino nacional 
brasileiro, assistir a entrada da 
simbolização do fogo e ouvir as 
autoridades.
Durante fala de representantes da 
sociedade, a importância das ati-
vidades da educação destinadas 
ao esporte e a necessidade de in-
centivar a prática esportiva junto 
aos alunos, foram alguns dos que-
sitos abordados.
Dentre as apresentações realiza-
das pelos alunos, estiveram pre-
sentes a escola de balé Art’s Dan-
ce, escola municipal de educação 

infantil Benito Ferri, escola muni-
cipal de educação básica Bem Me 
Quer, escola municipal indígena 
Mirassol, escola estadual Gervásio 
dos Santos Costa. Os educadores 
inseridos no quadro de pro'ssio-
nais da APAE, também trabalha-
ram com os alunos da instituição, 
e trabalho resultou em uma belís-
sima e re1exiva apresentação.
A cada apresentação realizada, 
o orgulho dos pais e o entusias-
mo dos presentes podiam ser 
percebidos pela salva de palmas, 
resultado de um bom trabalho 
realizado pelos pro'ssionais da 
educação.
Para o secretário de Educação do 
município, Elço Domingos Alves, 
a semana dos jogos estudantis 
vem justamente para promover o 
incentivo ao esporte entre outros 
itens. “Incentivar a prática espor-
tiva junto as crianças e adoles-
centes do município, promover 
a socialização entre as escolas e 
oportunizar o lazer em si, estão 
entre os pontos chaves do even-
to”, apontou.
O chefe do departamento de Es-
portes e Lazer, José Mario Alievi, 
relatou sobre o cronograma do 
evento. “O cronograma das com-
petições foi dividido em faixa etá-
rias, para que os jogos e demais 
competições sejam justas entre 

os alunos e para que cada um 
possa dar o melhor de si. Os alu-
nos não serão analisados apenas 
no desenvolvimento quanto ao 
esporte, mas também em relação 
a disciplina para com todos os en-
volvidos no evento”, a'rmou.
Competições
A nona edição dos jogos estudan-
tis de Gaúcha do Norte, encerrou 
na manhã desta sexta-feira (01), 
no campo de futebol Seringão e 
contou com a entrega de meda-
lhas para os melhores das moda-
lidades individuais.
Medalhas de ouro, prata e bronze 
aos alunos das redes municipal e 
estadual de ensino que se desta-

ESPORTE

Educação realiza 9ª edição dos jogos estudantis 

Alunos em quadra na abertura do evento

caram nas modalidades atletismo, 
ciclismo, corrida 100, 200 e 400 
metros, revezamento quatro por 
quatro, salto em altura e salto em 
distância. Já nas modalidades co-
letivas sendo futsal e vôlei, a pre-
miação foi entregue ao 'nal de 
cada modalidade.
O futsal foi o primeiro esporte 
a ser disputado e contou com a 
maior participação dos alunos. 
Durante dois dias e meio de dis-
putas, foram realizados cerca de 
72 jogos, onde houve a partici-
pação de 44 equipes entre mas-
culino e feminino e distribuídos 
em  três faixa etárias, entre 08 a 
17 anos.

Na modalidade de vôlei participa-
ram apenas duas equipes, já nas 
modalidades individuais alunos 
se empenharam para levar para 
casa as medalhas de maior valor.
Participam da 9ª edição dos Jo-
gos Estudantis, as escolas munici-
pais de educação básica Bem Me 
Quer e Botuverá, escola munici-
pal indígena Mirassol e escola es-
tadual Gervásio dos Santos Costa. 
Os alunos da Apae do município 
também participaram de modali-
dades individuais e ao 'nal rece-
beram as devidas medalhas por 
participação.
A realização dos jogos contou 
com a colaboração e participa-
ção da classe dos educadores e 
da equipe de arbitragem e me-
sário. “Além de agradecer todos 
os professores que estiveram en-
volvidos com os jogos, queremos 
agradecer ao pessoal que esteve 
envolvido com os trabalhos de ar-
bitragem e de mesário. Cada um 
realizou bem o trabalho a que se 
disponibilizou em fazer, e só com 
a participação de cada um, nós 
do departamento conseguimos 
desenvolver um evento bonito, 
onde os alunos puderam com-
petir brincando”, disse o chefe do 
departamento de Esporte e Lazer 
de Gaúcha do Norte, José Mario 
Alievi.

ASSESSORIA

Iniciou no sábado 19 de julho,  
o Campeonato de Futebol de 
Campo 2014 de Gaúcha do Nor-
te, onde a primeira rodada con-
tou com a estreia de seis times 
em campo e indícios de grandes 
jogos até o 'nal da competição.
O gramado do Campo Seringão 
foi estreado na competição em 
enfrentamento entre as equipes 
Vila Nova X Clube Ues, no sába-
do (19) às 15 horas. Durante o 
jogo algumas penalidades em 
cartão amarelo foram aplica-
das e a partida encerrou com a 
vitória de um gol de diferença 

Campeonato de Futebol de Campo é 
iniciado em Gaúcha do Norte

do Clube Ues sobre o Vila Nova, 
com Vila Nova 2 X 3 Clube Ues. 
No primeiro jogo de domingo 
(20), as equipes Utawana X Sam-
bati mostraram que são bons de 
bola e realizaram uma partida 
bem disputada, com placar de 
jogo empatado em 1 a 1.
Já no último jogo da rodada, a 
disputa entre Santos X Sul Xin-
gu provou a diferença de jo-
gadas entre ambas as equipes. 
O jogo iniciou com atraso do 
Santos para entrar em campo e 
partida finalizou com a vitória 
da equipe Sul Xingu com dois 
gols de diferença, ficando o pla-
car em Santos 2 X 4 Sul Xingu.

Vila Nova e Cluve Ues realizaram a primeira disputa do campeonato

Para o chefe do departamento 
de Esportes e Lazer de Gaúcha 
do Norte, José Mario Alievi, a 
primeira rodada comprovou 
que a competição será bastante 
disputada. “A primeira rodada 
do Campeonato provou a po-
tencialidade que alguns times 
têm de chegar à reta final da 
competição, no sábado tivemos 
um bonito jogo entre Vila Nova 
e Clube Ues. No domingo assis-
timos a um jogo bem disputado 
entre Utawana e Sambati e a 
tarde, comprovamos a superio-
ridade da equipe Sul Xingu na 
disputa contra o Santos”, rela-
tou. 

Três belíssimos jogos foram realizados na primeira rodada

Campeonato
Sete equipes participam do 
campeonato: Vila Nova, Clube 
Ues, Santos, Sul Xingu, Utawa-
na, Sambati e União.
As equipes participam em cha-

ve única em enfrentamento de 
todos contra todos.
Os jogos são realizados aos fi-
nais de semana, sendo sábado 
às 15 horas e domingo às 8 e às 
15 horas no campo municipal.
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Secretaria Municipal realiza patrolamento 
no acesso à comunidade Santa Luzia
Duas pontes da localidade também foram reformadas 

ASSESSORIA

A secretaria de Infraestrutura 
de Gaúcha do Norte encerrou 
na sexta-feira (27.06) os tra-
balhos de tapa-buraco com 
patrolamento de 60 quilôme-
tros do acesso da comunidade 
Santa Luzia até a chegada no 
município.
Com trabalhos iniciados ainda 
na segunda-feira (16), a secre-
taria também realizou reforma 
de duas pontes na mesma co-
munidade, melhorias que pas-
sam a atender a comunidade 
com maior segurança na trafe-
gabilidade.
“A equipe da secretaria esteve 
empenhada nos trabalhos por 
cerca de duas semanas, pois 
tanto a reforma das pontes 

Infraestrutura recupera 
acessos ao município

INFRAESTRUTURA

quanto o patrolamento da es-
trada, eram trabalhos necessá-
rios para quem transita pelo lo-
cal” – apontou o secretário da 
pasta, João Batista Lodi Rissini.

Outros trabalhos realiza-
dos em junho
Também estiveram inclusos 
nos trabalhos da secretaria, a 
reestruturação de uma ponte 
sobre o Rio Batovi. Além disso, 
inúmeras cargas de terra foram 
destinadas para o aterramento 
do local onde está sendo cons-
truída a primeira academia da 
saúde de Gaúcha do Norte, 
obra fica localizada ao lado do 
ginásio de esportes (confira 
a matéria na página 03 ou no 
site oficial, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br).

A secretaria 
municipal de 
I nfraestrutu-
ra de Gaúcha 
do Norte tem 
recuperado as 
principais vias 
de acesso ao 
município por 
onde passa o 
transporte es-
colar.
Após a recuperação de vários tre-
chos na estrada de acesso a região 
da Botuverá, cerca de 30 quilôme-
tros de estrada já foram recupera-
dos de sentido a Gaúcha e serão 
realizados até a chegada ao muni-
cípio.
No acesso está sendo desenvol-
vido o trabalho de patrolamento 
com tapa-buracos. “Os acessos da 
região foram bastante prejudica-
dos há algum tempo atrás, tanto 
pela água das chuvas quanto pela 
grande movimentação de cargas 
pesadas. Então esse trabalho que 

está sendo realizado é indispen-
sável, pois além da necessidade 
do agronegócio, também temos 
o transporte escolar que transita 
diariamente pela estrada e outros 
acessos que também devem ser 
recuperados” – a+rmou o secretá-
rio da pasta, João Batista Lodi Ris-
sini.
Grande parte da equipe da secre-
taria tem sido destinada para a 
realização dos trabalhos, com uma 
grande frota de máquinas, entre 
elas estão oito caminhões, sendo 
cinco da prefeitura e mais três ca-
minhões do Grupo Botuverá.

Trabalhos executados na na estrada de acesso a Fazenda Eldorado

Trabalhos registrados na chegada das máquinas ao município

Patrolamento com tapa-buracos foi 
realizado da região da Botuverá até 
a chegada ao município

Estradas são recuperadas 
em Gaúcha do Norte

Além dos trabalhos já citados 
no decorrer desta página, a 
secretaria municipal de Infra-
estrutura realizou inúmeras 
ações, durante os meses de 
junho e julho, para o benefi-
ciamento de todos que pas-

sam diariamente nas linhas de 
acesso ao município, incluindo 
assim trabalhadores do campo, 
transporte escolar e transporte 
de cargas pesadas, entre tan-
tos outros.
Sendo assim, as estradas de 

acesso às fazendas Eldorado 
e Equus receberam trabalhos 
de levantamento de via. No 
acesso ao Assentamento Nova 
Aliança, a estrada foi patrolada.
As linhas que compreendem 
a região das fazendas Cami-
la, Entre Rios, Três Coqueiros 
e localidade conhecida como 
Pontal do Piranha, as estradas 
também foram recuperadas.
Na extensão da Rodinha 
D’Água até a aldeia indígena 
Mirassol, a estrada recebeu pa-
trolamento com tapa-buraco.
Além da recuperação das es-
tradas, equipes da secretaria 
tem executado trabalhos para 
beneficiamento do asfalto dos 
setores 6, 7 e 8 do município, 
partindo do transporte de ma-
terial como cascalho e alinha-
mento da área.
Acompanhe os trabalhos da 
secretaria no site oficial da pre-
feitura, www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Linhas das fazendas Eldorado, Equus, Camila, Entre 
Rios e Três Coqueiros foram restauradas
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Alunos do POPSEC visitam 
aldeia indígena em Gaúcha
Ação faz parte do trabalho de fortalecimento de vínculos do CRAS 

Interação entre criança e cultura indígena

Cerca de 36 alunos inseridos nas 
o%cinas do Programa de O%cinas 
Pedagógicas Sódio Educativas e 
Culturais (POPSEC) de Gaúcha do 
Norte, participaram de uma visita 
pra lá de especial à aldeia Mirassol 
realizada na segunda-feira (02.06) 

Alunos participam de encerra-
mento de curso do SENAI
Na noite de segunda-feira (17.06), 
os alunos do curso de Aplicador de 
Revestimento Cerâmico do Senai 
participaram do encerramento do 
curso, no Centro dos Idosos.
No encontro estiveram presentes 
a assistente social da secretaria de 
Assistência Social, Joceli Friedrich 
e a coordenadora do CRAS, Lenice 
Araujo que promoveram um bate 
papo com os alunos, parabenizan-
do-os pela conclusão. “O curso foi 
válido, percebemos o empenho 
dos alunos diante do trabalho que 
realizaram de aplicação do mate-
rial. A secretaria só tem elogios pelo 
bom trabalho realizado e quere-
mos  parabenizar a todos que supe-
raram as di%culdades, não desisti-
ram, conseguiram concluir o curso, 

e esperamos que vocês continuem 
buscando quali%cação, pois é o 
mercado no município que ganha” 
– disse Joceli aos alunos.
Os doze alunos concluintes do cur-
so receberam o certi%cado de 160 
horas das aulas que foram distribu-
ídas entre práticas e teóricas, sendo 
40 horas trabalhadas no sistema 
construtivo, 30 horas no revesti-
mento em paredes e 90 horas para 
o revestimento cerâmico, onde a 
parte prática foi desenvolvida em 
um espaço de aproximadamente 
80 metros quadrados que com-
preende a área da churrasqueira 
do Centro dos Idosos. “No início foi 
aquela empolgação, com o tempo 
o dia a dia e os horários começaram 
a pesar” – disse a aluna que nunca 

tinha atuado na área, Andréia Loss. 
Para o instrutor do Senai, Edson 
Félix Barbosa, houveram algumas 
desistências durante o curso devido 
a aplicação de conteúdos ligados 
a matemática. “Alguns alunos de-
sistiram durante as aulas teóricas, 
pois estudamos bastante geome-
tria e circunferência, assim, muitos 
tiveram di%culdades em assimilar 
o conteúdo repassado, e acabaram 
desistindo”.
Durante entrevista, o instrutor 
apontou que o mercado de aplica-
dor de revestimento vem crescen-
do e novas tendências têm surgido. 
“A área de acabamento e revesti-
mento de piso tem uma grande 
amplitude e está em grande evolu-
ção, a aplicação de novos materiais 
tem se tornado cada vez maior, se 
fazendo necessário que esses pro-
%ssionais se aperfeiçoem cada vez 
mais para acompanhar essa evolu-
ção”, disse.
Para a aluna, as oportunidades no 
mercado in5uenciaram a fazer o 
curso. “O mercado dessa área está 
crescendo e tem uma alta remu-
neração, que juntos com a necessi-
dade de desenvolver trabalhos em 
casa, me incentivaram a fazer o cur-
so que foi muito proveitoso, valeu 
muito a pena e eu quero adquirir 
experiência mesmo nessa área” – %-
nalizou Andréia.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

e quarta-feira (04.06).
A visita dos alunos foi um trabalho 
do CRAS Casa das Famílias e está 
incluso nas ações realizadas em 
prol do fortalecimento de vínculos 
das crianças do programa. “O obje-
tivo dessa ação foi trabalhar as di-

ferenças culturais com essas crian-
ças, fortalecendo assim os vínculos 
com a cultura indígena” – apontou 
a coordenadora do CRAS, Lenice 
Araujo da Silva.
Os encontros foram acompanha-
dos por pro%ssionais do CRAS e 
do POPSEC inclusive pro%ssionais 
como assistente social e psicólo-
ga para analisar a interação das 
crianças com a determinada cul-
tura. “Antes da ida à aldeia, alguns 
conhecimentos sobre a cultura 
foram repassados as crianças por 
meio de %lmes e desenhos em ar-
tesanato, com o objetivo de haver 
mesmo a interação” – disse a psicó-
loga Raquel Puhl.
“Nosso trabalho atendeu as expec-
tativas, as crianças do programa 
interagiram com os indígenas, jo-
garam futebol, %zeram pinturas no 
corpo, receberam itens de artesa-
nato e até lancharam na aldeia” – 
%nalizou a coordenadora.

Grupo da Melhor Idade 
participa de almoço mensal
Decoração e lanche da tarde foram em cli-
ma de festa junina
Vovôs e vovós de Gaúcha do 
Norte participaram do tradicio-
nal almoço mensal realizado no 
último domingo (15.06) no Cen-
tro da Melhor Idade, com deco-
ração e lanche da tarde em clima 
de festa junina.
O encontro contou com a pre-
sença de pastor que passou uma 
mensagem religiosa aos presen-
tes, assim como membros da 
secretaria de Assistência Social 
e da diretoria da Associação dos 
Idosos, onde algumas situações 
foram apresentadas. Também foi 
realizada a leitura do livro caixa e 

con%rmado que no encontro de 
julho, não será realizado almoço 
mensal no dia 13 de julho, e sim 
uma tarde com dança e lanche 
em comemoração as festas ju-
ninas.
Para a realização do almoço, cer-
ca de oito voluntários estiveram 
envolvidos nos trabalhos de co-
zinha, churrasqueira e serviços 
de aferição da pressão arterial.
Durante o dia estiveram presen-
tes os jogos de bolãozinho, bo-
cha e baralho, e a tarde seguiu 
com muita diversão, animação e 
dança ao som da Banda GNT.

POPSEC: Pais participam de 
encerramento das atividades 

Durante a quarta-feira (11.06), a 
equipe do Programa de O%cinas 
Pedagógicas Sódio Educativas e 
Culturais (POPSEC) realizou o en-
cerramento das atividades semes-
trais com a exposição dos trabalhos 
confeccionados pelos alunos du-
rante o primeiro semestre de 2014.
Durante o dia, os pais dos alunos 
puderam visitar e adquirir os traba-
lhos confeccionados pelas crianças 
inseridas nas o%cinas de bordado, 
pintura e biscuit.
Cerca de 100 trabalhos foram ex-
postos e comercializados, “tivemos 
alguns pais que vieram conferir os 
trabalhos dos %lhos e muitos leva-
ram para casa como recordação. E 
todo o dinheiro arrecadado com a 
venda dos materiais será destinado 
para incrementar novos materiais 
para o programa” – disse a coor-
denadora do POPSEC, Ketlin Tailini 
Oliveira.
Questionada sobre o aproveita-
mento e sobre a avaliação dos 

trabalhos confeccionados, a coor-
denadora apontou que o resultado 
foi satisfatório. “Apesar do pouco 
tempo que os alunos tiveram para 
a confecção desses materiais, o 
resultado foi um bom número de 
trabalhos, além de muito bonitos. 
Mas tudo isso se deve a dedicação 
de cada um deles” – %nalizou.
Durante as visitas, os alunos reti-
raram os trabalhos das o%cinas de 
pintura em papel e gra%te e rece-
beram o certi%cado de conclusão 
da o%cina, onde foi cobrada a par-
ticipação do aluno de no mínimo 
75% de presença nas aulas.
Segundo semestre
Com aulas iniciadas no dia 14 de 
agosto, além das aulas das o%cinas 
de coral, 5auta, gra%te, pintura em 
tecido, pintura em papel, teatro, 
ping pong e slek line, outras três 
novas o%cinas estão sendo realiza-
das no segundo semestre, sendo, 
vôlei, vagonite em %ta e almofada 
em oxford.

Oito dos alunos que concluíram o curso
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Vovôs e vovós do grupo da Melhor 
Idade e crianças inseridas no Pro-
grama de O$cinas Pedagógicas 
Sódio Educativas e Culturais (POP-
SEC) de Gaúcha do Norte, partici-
param de um animado encontro 
em ritmo de festa julhina na tarde 
de sexta-feira (18.07), no Centro 
dos Idosos.
A comemoração foi promovida 
pela secretaria de Assistência So-
cial em parceria com o CRAS Casa 
das Famílias, e teve início com a 
quadrilha da terceira idade que 
surpreendeu os presentes em 
quesitos quanto a animação, core-
ogra$a e vestimentas a caráter.
Após a apresentação, foram elei-
tas, por meio de votação, a Rainha 
e as Princesas da Pipoca, com direi-
to a faixa e premiações.
O divertido encontro ainda con-
tou com a apresentação do coral 
dos idosos, o$cina trabalhada por 
pro$ssionais do POPSEC, e encer-
rou com um delicioso lanche com 
receitas de comidas juninas.

Para a assistente social, Joceli 
Friedrich, a união entre idosos e 
crianças é necessária. “A secretaria 
costuma trabalhar essa comemo-
ração com esses dois públicos com 
o objetivo de promover o fortale-
cimento de vínculos e incentivar o 
respeito e aprendizado das crian-
ças para com os idosos”.

Coral dos Idosos

Vovôs, vovós e crianças 
participam de festa julhina

Todos os vovôs e vovós de Gaú-
cha do Norte podem participar 
da o$cina do Coral dos Idosos. Os 
interessados podem procurar o 
POPSEC e realizar sua inscrição. O 
POPSEC $ca localizado $ca locali-
zado na Rua Capanema próximo 
ao campo de futebol.
As o$cinas de coral são realizadas 
todas as terças e quintas-feiras das 
9 às 10 horas da manhã.

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Na manhã de quarta-feira (09.07), 
integrantes do grupo da Melhor 
Idade de Gaúcha do Norte partici-
param de uma animada atividade 
promovida pelo CRAS Casa das 
Famílias e inclusa no Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV).
Durante o encontro, foram realiza-
das atividades de ginástica laboral 
como alongamento e gincana. 
Logo após foi servido um delicio-
so café da manhã, o prato do dia 
foi escolhido em comemoração 
ao Dia da Pizza, comemorado na 
quinta-feira (10).

ASSESSORIA

Durante a manhã de quarta-feira 
(23.07), cerca de 21 vovôs e vovós 
de Gaúcha do Norte participa-
ram de um animado passeio à 
aldeia indígena Mirassol loca-
lizada há aproximadamente 25 
quilômetros da cidade.
A ação foi promovida pela se-
cretaria de Assistência Social 
através do CRAS Casa das Famí-
lias, com o objetivo de trabalhar 
o Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos (SCFV) 
entre o grupo da Melhor Idade 
e a cultura indígena.
Para a coordenadora do CRAS, 
Lenice Araújo, a ação desenvol-
vida visa promover a interação 
do grupo com a cultura indíge-
na. “Incluído no projeto de For-
talecimento de Vínculos, nós do 
CRAS tínhamos uma proposta 
de trabalhar uma apresentação 

cultural junto a esse grupo, en-
tão decidimos promover esse 
passeio para que os vovôs pu-
dessem interagir com a cultura 
e melhorar o convívio com essas 
pessoas que apresentam gran-
des diferenças em sua maneira 
de viver”, disse.
Durante o passeio, o cacique 
apresentou a aldeia em quesi-
tos como moradia, alimentação 
e alguns costumes que são se-
guidos de geração em geração. 
Logo após, indígenas e vovôs 
participaram de divertidas gin-
canas e posaram para a foto o$-
cial dos dois grupos juntos.
Alguns pro$ssionais necessários 
e essenciais para que o passeio 
fosse um momento tranquilo, 
acompanharam o grupo. Esti-
veram presentes a coordena-
dora dos trabalhos, o assistente 
social e a psicóloga que atuam 
nos trabalhos do CRAS, o pro-

Aldeia Mirassol recebe visita do 
grupo da Melhor Idade

ASSISTÊNCIA

Momento contou com apresentação de quadrilha, 
coral e eleição da Rainha e Princesas da Pipoca

Participantes da quadrilha dos idosos

$ssional de Educação Física que 
trabalha a atividade física junto 
ao grupo, e uma técnica em en-
fermagem.
Em relação ao aproveitamento 
do encontro, os comentários en-
tre o grupo da Melhor Idade va-
riavam bastante durante a visita 

Para o pro$ssional de educação fí-
sica, Adelar Cozer, a atividade física 
é importante para todas as idades, 
e nessa fase da vida não é diferen-
te. “Além dessas atividades desen-
volvidas promoverem o bem para 
o físico dessas vovós, in:uencia o 
psicológico e acaba promovendo 
a interação com o grupo. Percebe-
mos que elas se divertem e gos-
tam bastante de participar”, disse.

Encontro

A atividade com os vovôs e vovós 
do município é realizada a cada 15 
dias, sempre nas quartas-feiras ás 7 
horas da manhã no Centro da Me-
lhor Idade. Todos os idosos estão 
convidados a participar.

Encontro é realizado a cada quinze dias, 
sempre nas quartas-feiras ás 7h da manhã

Vovós de Gaúcha do 
Norte participam de 
atividade

Na quarta-feira (16.07), as famílias 
cadastradas no Programa Bolsa 
Família em parceria com o PAIF 
de Gaúcha do Norte, participaram 
do encontro quinzenal promovi-
do pela secretaria de Assistência 
Social, através do CRAS Casa das 
Famílias.
Durante o encontro realizado no 
Centro dos Idosos, brincadeiras fo-
ram realizadas em prol do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos. “A cada encontro tra-
balhamos pontos diferentes e que 
atinjam o objetivo que é promover 
o fortalecimento de vínculos. As 
brincadeiras realizadas incentiva-
ram a interação entre o grupo e 
mais conhecimento sobre algu-
mas especi$cidades do programa” 
– apontou a gestora do programa 
no município, Érica Rigoni.
Participação
Todos os responsáveis por cada 
família cadastrada no Programa 
Bolsa Família são cobrados quanto 
a participação nos encontros pro-
movidos, pois é requisito para a 
permanência no recebimento do 
benefício.
Os encontros são realizados a cada 
quinze dias, sempre as quartas-fei-
ras, a partir das 17h30 no Centro 
dos Idosos.

CRAS realiza 
encontro do 
Bolsa Família

à aldeia, porém o grupo avaliou 
como positivo os novos conhe-
cimentos e o passeio em geral.
Durante a visita à aldeia, a his-
tória de Tereza de Benguela foi 
trabalhada devido a comemo-
ração ao seu dia no dia 25 de 
julho. 
Após servido o lanche, para $-
nalizar o encontro e sem nada 
planejado, as vovós pertencen-
tes a o$cina de coral, cantaram 
uma música, e como resposta, 
os índios apresentaram uma 
breve dança tradicional da etnia.

Foto registra o encontro entre idosos e indígenas
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Na tarde de sábado (14.06), a 
Câmara Municipal de Gaúcha do 
Norte realizou a primeira Sessão 
Itinerante da atual legislatura na 
comunidade Madre Paulinha, 
região conhecida como Botu-
verá.
Sete dos nove vereadores esti-
veram presentes e conheceram 
peculiaridades da região e ob-
servaram di$culdades enfrenta-
das pela população, e em cima 
disso, apontaram as indicações 
que serão encaminhadas ao Po-
der Executivo.

Dentre as indicações aprovadas 
estão: reforma da ponte sobre 
o Rio Coliseu; contratação de 
um médico pediatra para aten-
dimento quinzenal ou mensal 
no município, justi$cado pelo 
aumento da demanda; implan-
tar atendimento de odontolo-
gia na comunidade (mensal); 
atendimento médico (mensal); 
patrolamento da estrada no 
ponto conhecido como Chapéu 
de Palha; patrolamento e cas-
calhamento na linha Pingo de 
Ouro, indicação justi$cada pela 

Senac de Primavera realiza abertura 
de dois cursos em Gaúcha do Norte

OPORTUNIDADE

Operador de computador e atendente de nutrição iniciaram na segunda (04)

Vilymar Bissoni (proprietário da fazenda Botuverá) esteve presente na ses-
são e fez seu pedido para a reestruturação da ponte sobre o Rio Batovi

Comunidade Madre Paulinha 
recebe sessão Itinerante

grande movimentação tanto 
do transporte escolar quanto 
escoamento da safra e reforma 
da ponte sobre o córrego São 
Carlos localizada na divisa entre 
Gaúcha do Norte e Paranatinga.
Outras indicações como a re-
pintura do meio $o na Avenida 
Brasil no município de Gaúcha, 
espaço que compreende em 
frente às agências bancárias as-
sim como em frente a Prefeitura 
e outros, justi$cado pela cor não 
indicativa e falta de sinalização 
adequada, assim como a neces-
sidade de cada Auto Escola criar 
uma área própria para a realiza-
ção das aulas, liberando assim 
as vias públicas interditadas, 
também foram mencionadas.
Após as indicações serem apro-
vadas pelos vereadores, o pro-
prietário da Fazenda Botuverá, 
Vilymar Bissoni agradeceu a 
presença de todos e solicitou a 
colaboração dos representantes 
quanto à necessidade de rees-
truturação da ponte sobre o Rio 
Batovi, pois ela também se faz 
uma necessidade para a comu-
nidade.
Algumas das indicações enca-
minhadas ao executivo já foram 
executadas.

A equipe do CRAS de Gaúcha do 
Norte tem desenvolvido ativida-
des referentes ao programa do 
governo federal popularmente co-
nhecido como BPC (Benefício de 
Prestação Continuada) juntos aos 
grupos preconizados.
Assim, na manhã de quarta-feira 
(30.07) pro$ssionais como assis-
tente social e psicólogo, junta-
mente com esses pro$ssionais da 
educação, e a gestora do Bolsa Fa-
mília, se reuniram com os pais dos 
alunos da APAE. Já à noite, pro$s-
sionais do CRAS abordaram o as-
sunto junto às famílias cadastradas 
no programa Bolsa Família.
Em ambos os encontros, os cri-
térios avaliados para a família se 
tornar condicionalidade do pro-
grama, a necessidade da atuali-
zação regular dos dados dos be-
ne$ciários e casos de concessão, 
permanência ou desistência do 
recebimento do benefício, foram 
abordados para todos que se $ze-
ram presentes.
“É necessário tornar as famílias 
mais conscientes quanto a esses 
pontos abordados nos encontros, 
para saber se os possíveis bene$ci-
ários se incluem nas condicionali-
dades do programa”, apontou o as-

sistente social do CRAS, Luiz Carlos 
Santos Lopez.
Após desenvolvidas as ações de se 
reunir com os grupos, os pro$ssio-
nais do CRAS estarão realizando vi-
sitas a todos os bene$ciários desse 
programa para efetuar a atualiza-
ção dos cadastros. “A atualização é 
uma norma do programa que pre-
cisa ser seguida, e o nosso papel 
é realizar as visitas a $m de colher 
novos dados dos bene$ciários”, $-
nalizou o assistente.
De acordo com dados do mês de 
junho de 2014, o município de 
Gaúcha do Norte possui 25 pes-
soas com de$ciência e 23 idosos 
inclusos no programa, totalizando 
um valor de R$ 34.717,00.
Entenda o que é BPC
O BPC é um benefício individual, 
não vitalício e intransferível, que 
assegura a transferência mensal de 
1 salário mínimo ao idoso com 65 
anos ou mais, e à pessoa com de$-
ciência, de qualquer idade. Sendo 
que, nos dois casos, deve-se com-
provar não possuir meios de ga-
rantir o próprio sustento, nem tê-
-lo provido por sua família. A renda 
mensal familiar deve ser inferior a 
1/4 (um quarto) do salário mínimo 
(R$ 181,00).

Assistência Social trabalha 
o programa BPC junto aos 
grupos preconizados

Cely Trevisan
ASSESSORIA

Alunos inscritos nos cursos de 
atendente de nutrição e ope-
rador de computador, partici-
param da abertura oficial de 
ambos os cursos, na noite de 
quarta-feira (30.07) na sede do 
CRAS de Gaúcha do Norte.
O encontro contou com a parti-
cipação de profissionais do Se-
nac de Primavera do Leste que 
orientaram os inscritos quan-
to a participação nas aulas. “É 
muito importante que esses 
alunos participem e aprovei-
tem essa oportunidade de 
qualificação, lembrando que as 

faltas em excesso reprovam o 
aluno, e desistência sem justi-
ficativa impede do aluno fazer 
cursos futuros oferecidos pelo 
Senac”, apontou a orientadora 
pedagógica do Senac, Rejane 
Rodrigues de Oliveira. 
O curso de operador de com-
putador tem duração de 160 
horas e possui o limite máximo 
de 10 alunos. Já o de atenden-
te de nutrição é de 240 horas 
e possui 15 alunos, sendo que, 
ambos com nomes na lista de 
espera caso haja desistência 
dos alunos então inscritos.
A assistente social, Joceli Frie-
drich, avalia que a oportunida-
de de qualificação para esses 
alunos inscritos é única, uma 

vez que são cursos gratuitos. “A 
secretaria tem investido para 
trazer esses cursos de qualifi-
cação, além de serem cursos 
sem custo algum para os alu-
nos, temos a grade de profes-
sores que são profissionais que 
possuem formação para estar à 
frente da turma. A qualificação 
que essas pessoas vão receber 
é necessária, pois a demanda 
do município está crescendo 
e a busca por profissionais ca-
pacitados também”, justificou 
Joceli.
Os cursos iniciaram na segun-
da-feira (04.08) na escola muni-
cipal de Educação Básica Bem 
Me Quer e serão realizados em 
período noturno.Representantes do Senac estiveram presentes no evento
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ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal através da 
secretaria de Educação e do de-
partamento de Cultura de Gaúcha 
do Norte, realiza de 15 a 17 de 
agosto a 5ª Feira Cultura, comple-
tando assim meia década de cultu-
ra em movimento.
Na sexta-feira (15), o público irá 
assistir a apresentações musicais 
regionais e apresentações de balé, 
noite segue com animado arrasta  
pé com a Banda GNT. Para a pro-
gramação do sábado (16), estão 
inclusas apresentações culturais, 
show com a dupla Ivis e Carraro 
e logo após Banda Ciclone. Já no 
domingo (17) e último dia de Feira, 
serão prestigiadas mais apresen-
tações culturais e logo após show 
com Banda Ciclone.
Estão inclusas nas apresentações, 
dança de balé, apresentações de 
coral, teatro, 'auta, musicais, entre 
outras.
O evento irá contar com diversas 
barracas de comidas típicas e bar-
raca de bebidas. Para a criançada 
a diversão está garantida com o 
grande número de brinquedos 
que será montado para o público 
aproveitar ainda mais a festa.
A 5ª Feira Cultural de Gaúcha do 
Norte será realizada ao lado do 
Ginásio de Esportes e conta com 
a presença de todos os munícipes.

Evento contará com apresentações culturais, show com a dupla Ivis e Carraro e com a Banda Ciclone

Gaúcha do Norte recebe 5ª Feira 
Cultural de 15 a 17 de agosto

Venha participar conosco dessa tradicional festa, você é nosso convidado especial!

CULTURA

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte aderiu a cam-
panha “Seja Educado, Não Jo-
gue lixo na Rua” do Tribunal 
de Contas do Estado de Mato 
Grosso (TCE-MT), e durante 
o mês de julho, adesivou os 
carros da frota municipal com 
material ilustrativo a fim de 
promover a conscientização 
de toda sociedade.
A Campanha é uma iniciativa 
do TCE em parceria com o De-

Gaúcha do Norte participa de campanha contra o lixo jogado nas ruas
Ação trabalha com o tema “Seja Educado, Não Jogue Lixo na Rua”

AMBIENTE

tran-MT e conta com o apoio 
da Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM) e da As-
sociação das Primeiras Damas 
dos Municípios do Estado de 
Mato Grosso (APDM MT).
Além de promover a manuten-
ção da limpeza dos espaços 
públicos, a ação visa contribuir 
para a preservação e sustenta-
bilidade do meio ambiente.
Em Gaúcha do Norte assim 
como em todas as cidades 
do estado que participam da 
Campanha, o poder público 
trabalha em prol da limpeza 
das vias, praças e de todos os 

espaços que competem a ad-
ministração, porém é neces-
sário que os cidadãos tenham 
consciência de seus deveres 
quanto ao lixo.
No município de Gaúcha do 
Norte temos presenciado ce-
nas desprezíveis de lixo sen-
do jogado nas ruas, sendo 
imprescindível a contribuição 
de cada um. “Vamos trabalhar 
juntos e manter nossa cidade 
limpa, se cada um fazer sua 
parte, nossa cidade fica mais 
limpa e agradável”, afirmou a 
primeira-dama do município, 
Marli Aléssio.


