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Em agosto de 2014, trabalhos de 
tapa-buraco foram realizados nas 
estradas até a divisa dos municípios 
de Canarana e de Paranatinga e até 
a comunidade rural Santa Luzia.
Um trecho de dois quilômetros de 
acesso a fazenda Cajueiro foi casca-
lhado para possibilitar a passagem 
do transporte escolar.

SAÚDE

Gaúcha do Norte  
recebe duas 
ambulâncias 0 KM 
Prefeitura investiu valor de R$ 212 
mil em compra de veículos que 
vem para atender demanda de pa-
cientes com casos de emergência-
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Alunos da APAE de Gaúcha do Norte 
participam da 1ª edição dos jogos 
especiais regionais
Evento foi realizado no município 
de Primavera do Leste em come-
moração a semana do excepcio-
nal, vivenciada de 21 a 28 de agos-
to, e contou com a participação 
de 120 alunos especiais das APAEs 
de 8 municípios. Os quatro alunos 

da APAE de Gaúcha do Norte, An-
dré Ricardo Franciscano, Éverton 
Ricardo Abrili, Raimundo Mano-
el Cardoso Araujo e Rafael Clério 
Caon Schonarth voltaram para 
casa  com medalhas e muita moti-
vação. Pág. 06

A abertura de cerca de 5 quilôme-
tros das laterais da estrada de aces-
so ao Assentamento Nova Aliança 
também foi realizado. 
Veja todos os trabalhos da secre-
taria na página 07 deste boletim 
informativo ou no site oficial da 
prefeitura, www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Secretaria de Infraestrutura realiza 
diversos trabalhos de tapa-buraco e 
cascalhamento de vias

Executivo de Frente

EDUCAÇÃO

Município é con-
templado com 
ônibus escolar
Veículo foi doado pelo Governo de 
Estado de Educação (Seduc), atra-
vés do programa federal “Caminho 
da Escola”, somando assim quatro 
ônibus já entregues ao município.
Em Gaúcha do Norte, dezesseis 
linhas de transporte escolar aten-
dem aproximadamente 400 alu-
nos. Pág. 05

Incluso nos investimentos da atual administração estão: novo prédio da 
escola municipal localizada na comunidade Madre Paulina; academia da 
saúde que está sendo construída nas proximidades do PSF I Ernesto Doleys; 
melhorias nos brinquedos, e construção de portais de entrada e pergola-
dos na praça central. Pág. 08

Administração investe em saúde, 
educação e paisagismo da cidade

INFRAESTRUTURA

Ponte sobre o Rio 
Coliseu passa por 
reestruturação
Partes inferor e posterior da obra 
passa por reforma completa des-
de o dia 11 de agosto. Passagem 
pelo local, acesso de Gaúcha do 
Norte a Sorriso, está interrompido 
das 6 às 12 horas e situação deve 
permanecer por 60 dias desde o 
início dos trabalhos. Veja mais na  
Pág. 07

Setores 6, 7, 8 e Rua 
Goiás devem estar 
asfaltados até > nal de 
2014

Pavimentação asfáltica é realiza-
da pela Prefeitura Municipal em 
parceria com os proprietários de 
lotes das vias, justi> cando como 
contribuição de melhorias. Pág 03

PAVIMENTAÇÃO

ACADEMIA DA SAÚDE
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Celeridade a inquéritos, homicídios e crimes de vio-
lência sexual são algumas das prioridades

ASSESSORIA
O primeiro delegado da Polícia Ci-
vil de Gaúcha do Norte, Bruno de 
Morais Carvalho, foi apresentado à 
comunidade na manhã de segun-
da-feira (11.08), em cerimonial de 
posse realizado na Câmara de Ve-
readores.
Entre as autoridades, estiveram 
presentes, o prefeito municipal 
Nilson F. Aléssio, a promotora de 
justiça da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Paranatinga, So-
lange Linhares Barbosa, o major 
Lindberg Carvalho de Medeiros 
do 14° Batalhão de Polícia Militar 
de Primavera do Leste, o delegado 
regional Percival Eleutério de Paula 
do Comando Regional de Prima-
vera do Leste, o vice-presidente 
da Câmara Municipal, Genésio R. 
Stormowski e o cabo Pascoal Del-
gado da Polícia Militar de Gaúcha 
do Norte. 
Durante fala das autoridades, a ne-
cessidade de um pro/ssional para 
o posto no município foi ressalta-

da. O prefeito aproveitou o mo-
mento para apontar sobre a neces-
sidade da vinda de um Fórum para 
o município, encerrando sua fala 
desejando boas vindas e sucesso 
ao delegado. A promotora de jus-
tiça elogiou Gaúcha como sendo 
uma cidade bonita e ressaltou que 
a cidade ‘é a cara do povo’. 
Sobre a vinda do pro/ssional ao 
município, Solange mencionou: 
“a Promotoria buscou esse pro/s-
sional para Gaúcha, e hoje se con-
cretiza uma determinação judicial. 
Temos presenciado o crescimento 
no número de inquéritos, os cri-
mes prescrevendo uma demanda 

reprimida muito grande na área da 
infância e da Maria da Penha, e so-
mos cientes da falta de escrivães e 
investigadores, mas a ideia é de so-
lucionar os inquéritos pendentes e 
dar conta da demanda, aliviando 
assim os trabalhos da Polícia Civil 
do município de Paranatinga”.
Durante sua fala, o delegado re-
gional falou sobre o currículo do 
delegado Bruno e apontou sobre 
seu trabalho, “tenho certeza que 
a população está recebendo um 
pro/ssional muito competente e 
com conhecimento jurídico muito 
vasto”, disse Percival.
Formado pela Universidade Católi-

Gaúcha do Norte recebe 
1° delegado do município

SEGURANÇA

Município recebe trabalhos de prevenção 
e combate a incêndios florestais

Durante a terceira semana de 
agosto, o município de Gaúcha 
do Norte recebeu uma equipe 
de bombeiros que foi destinada 
á região com o objetivo de traba-
lhar na prevenção e combate de 
incêndios 7orestais abrangendo 
também as queimadas urbanas 
proibidas nesse período do ano.
Os sargentos Spinosa, Otoniel e 
Stihanienco do 1° Batalhão do 

Corpo de Bombeiros de Cuiabá/
MT, estiveram visitando e analisan-
do a atual situação do município 
quanto a registros de queimadas, 
e se deslocaram à uma proprieda-
de rural que registrava incêndio, 
desenvolvendo ações de comba-
te naquela região contando com 
trabalhos de duas aeronaves. “No 
município de Gaúcha do Norte 
constatamos que a atual situa-

ção está tranquila, há alguns dias 
atrás houveram alguns focos mas 
que não perduraram por longo 
período, sendo logo combatidos. 
Porém, uma fazenda da região 
necessitou de ações de combate 
ao fogo, situação que demorou 
alguns dias para ser controlada”, 
apontaram os bombeiros.
O trabalho de combate e preven-
ção a queimadas é uma ação inte-
grada entre os órgãos de seguran-
ça ambiental, entre eles o Sistema 
de Controle e Monitoramento 
Ambiental, Sema, Ibama, entre 
outros, sendo realizada nas prin-
cipais regiões de Mato Grosso no 
período considerado crítico para 
as queimadas. “Realizamos todo 
um trabalho de monitoramento 
e mapeamento das regiões com 
maior incidência de queimadas 
para ter a consciência de onde o 
trabalho deve se concentrar”, dis-
seram os sargentos. 

Ação é desenvolvida em diversas regiões do estado

Sargentos do 1° Batalhão do Corpo de Bombeiros de Cuiabá

ca de Brasília, Bruno de Moraes car-
valho exerceu a pro/ssão de ad-
vogado de 2006 a 2013, atuou na 
Defensoria Pública da Vara de Jui-
zado Especial do Distrito Federal, 
foi aprovado no concurso como 
delegado em 2012 e empossado 
em janeiro de 2014, sendo Gaúcha 
do Norte o primeiro município a 
exercer o posto.
“Estou me adaptando à dinâmica 
dos trabalhos da delegacia, e es-
taremos buscando maneiras para 
que a população seja bem atendi-
da”, a/rmou Bruno.
Autoridades religiosas, vereadores, 
secretários e comunidade, tam-
bém estiveram presentes no ceri-
monial de posse do pro/ssional. 
E as polícias militares de Gaúcha 
do Norte e Primavera do Leste se 
dispuseram a trabalhar juntas ao 
delegado.
Em entrevista, o pro/ssional apon-
tou sobre a expectativa de assumir 
o cargo de delegado de polícia 
pela primeira vez. “A expectativa 
é grande, o que queremos fazer é 
um bom trabalho, trazer celerida-
de às investigações, conseguir elu-
cidar os crimes com maior rapidez, 
tipi/car os 7agrantes de maneira 
mais correta. Com a /gura do dele-
gado, a situação melhora muito, a 
locomoção dos presos deve conti-
nuar sendo que tanto a Cadeia Pú-
blica quanto a Comarca estão em 
Paranatinga”. 
“Além desse trabalho de investiga-
ção criminal, acabamos fazendo 
um trabalho social em virtude de 

orientações, situações que já vem 
acontecendo”, continuou.
Questionado sobre os trabalhos 
que serão priorizados de momen-
to, o delegado apontou, “vamos 
dar celeridade a alguns inquéritos, 
vamos priorizar os homicídios, os 
crimes contra a vida, crimes de 
violência sexual, violência domés-
tica e assim por diante. Além disso, 
temos uma demanda reprimida 
no município, com vários boletins 
de ocorrência que precisam ser 
despachados, vamos trabalhando 
conforme a capacidade da dele-
gacia, mas acredito de dentro de 
alguns meses conseguimos regu-
larizar”, a/rmou.
Quanto a quesitos que podem so-
frer mudança quanto à segurança 
no município, o pro/ssional res-
saltou, “o principal é uma efetivi-
dade em relação ao 7agrante, e a 
elucidação do crime, porque você 
reprimindo, a população percebe 
que se ela praticar um delito o caso 
vai ser investigado e o autor vai ser 
punido”.  

Prefeito de Gaúcha do 
Norte assina convênios 
junto a Caixa Econômica
Na terça-feira (05.08) o prefeito 
municipal de Gaúcha do Norte, 
Nilson F. Aléssio, assinou dois con-
vênios junto a Caixa Econômica 
Federal em Cuiabá, o primeiro vi-
sando a construção de um Centro 
de Eventos, já o outro a construção 
de um Terminal Rodoviário no mu-
nicípio.
Se concretizadas, as duas obras se-
rão vinculadas ao Governo Federal 
através do Ministério do Turismo, e 
com emendas de dois parlamen-
tares.
Com o valor global da obra do 
Centro de Eventos estimado em 
R$ 304.678,50 (trezentos e quatro 
mil seiscentos e setenta e oito re-
ais e cinquenta centavos), sendo 
R$ 292.500,00 (duzentos e noven-
ta e dois mil e quinhentos reais) 
de emenda do parlamentar Júlio 

Campos e R$ 12.187,50 (doze mil 
cento e oitenta e sete reais e cin-
quenta centavos) de contrapartida 
da prefeitura.
Já a construção do terminal Ro-
doviária tem valor global de R$ 
304.491,42 (trezentos e quatro mil 
quatrocentos e noventa e um reais 
e quarenta e dois centavos), com 
emenda do parlamentar Blairo 
Maggi de R$ 292.500,00 (duzentos 
e noventa e dois mil e quinhentos 
reais), e o restante de R$ 11.991,42 
(onze mil novecentos e noventa e 
um reais e quarenta e dois centa-
vos) de contrapartida da prefeitu-
ra.
Após efetuada a assinatura dos 
convênios, a administração aguar-
da o processo de análise das pro-
postas, o que deve ser feito pela 
Caixa Econômica Federal.
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ASSESSORIA

A secretaria municipal de Infraes-
trutura de Gaúcha do Norte conti-
nua trabalhando nos setores 6, 7, 
8 (localizados acima da Câmara de 
Vereadores) e na Rua Goiás (via de 
chegada do município de Parana-
tinga) em prol da terraplanagem 
dos locais.
Com trabalhos iniciados no $nal 
do mês de maio, o processo inclui 
ações de topogra$a, estaquea-
mento, confecção da base e terra-
planagem em si, a $nalização des-
sas etapas deve ocorrer até início 
de outubro.
A estimativa é de que as vias es-
tejam asfaltadas até $nal de 2014 
e a população possa desfrutar dos 

inúmeros benefícios.
O asfalto será realizado pela Pre-
feitura Municipal em parceria 
com os proprietários de lotes das 
vias, justi$cando como contri-
buição de melhorias, podendo o 
contribuinte efetuar o pagamen-
to em duas modalidades, sendo 
à vista com 20% de desconto, ou 
em 24 parcelas.
As guias de pagamento do asfalto 
poderão ser emitidas assim que 
houver a $nalização dos serviços 
de cada rua, e os contribuintes 
deverão procurar o setor de Água 
e Tributação do município para a 
emissão dos valores.
Para a administração, as obras de 
infraestrutura urbana são justi$-
cadas devido o crescimento do 
município e investimentos em 

Setores 6, 7, 8 e Rua Goiás devem 
estar asfaltados até $nal de 2014

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Pavimentação asfáltica é realizada como contribuição de melhorias
toda a área que compete os tra-
balhos de pavimentação asfáltica, 
sendo assim, as obras são neces-
sárias para o perímetro urbano, 
pois devem promover a atração 
do turismo local além de in<uen-
ciar diretamente na qualidade de 
vida da população.

Setores 6, 7 e 8
O projeto tem extensão de 
37.719,23 m² (trinta e sete mil se-
tecentos e dezenove e vinte e três 
metros quadrados) e compreende 
as ruas Santo Antônio e Cáceres, 
assim como Avenida Brasil e as 
seis ruas paralelas (Porto Alegre, 
Brasília, Mato Grosso, Paraná, San-
ta Catarina e Bahia), além de uma 
rotatória em torno da Câmara.
De acordo com o relatório elabo-
rado 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, duzentos e noventa 
e sete mil oitocentos e cinquenta 
e seis reais e vinte e três centavos).

Rua Goiás
A via será dupla, com 10 metros 
de largura totalizando assim 20 
metros de pista de rolamento 
para a circulação de veículos. 
Além de possuir, canteiro central, 
ciclovia e as devidas calçadas. Pro-
jeto compreende extensão do Jar-
dim Itália até a Cohab.

Prefeitura de Gaúcha do Norte 
tem contas de 2013 aprovadas 
por unanimidade
Na manhã de terça-feira 
(26.08), em sessão plenária do 
Tribunal de Contas de Mato 
Grosso, a Prefeitura Municipal 
de Gaúcha do Norte teve as 
Contas Anuais de Governo Mu-
nicipal 2013 julgadas e aprova-
das como favorável por unani-
midade.
Com processo n° 75515/2014, 
o relator conselheiro José Car-
los Novelli julgou as contas 
como parecer prévio favorável 
a aprovação de n° 34/2014, 

mantendo a mesma decisão o 
Ministério Público de Contas.
Durante o julgamento, alguns 
pontos foram frisados, entre 
eles os repasses para a área da 
saúde, os quais obedeceram os 
limites impostos. Sendo adota-
das medidas corretivas ao Po-
der Executivo.
A sessão plenária foi transmiti-
da ao vivo pelo portal do TCE e 
contou com a presença do pre-
feito municipal de Gaúcha do 
Norte, Nilson F. Aléssio.

Terraplanagem a ser realizada na Rua Goiás

ITR (Imposto Territorial Rural) vence no 
final do mês de setembro

O ITR (Imposto Territorial Rural) 
tem seu vencimento no final 
deste mês de setembro.
Todos os proprietários rurais 
que ainda não preencheram 
adequadamente a declaração 
da propriedade, devem fazer 
isso o mais breve possível jun-
to aos seus contadores.
O Imposto sobre a Proprieda-
de Territorial Rural (ITR) é um 
tributo federal que se cobra 
anualmente das propriedades 
rurais. Precisa ser pago pelo 

proprietário da terra, pelo titu-
lar do domínio útil ou pelo pos-
suidor a qualquer título.

COMO SE CALCULA

O imposto varia conforme o 
tamanho da propriedade e 
seu grau de utilização. Quanto 
maior a terra, maior o imposto 
a ser pago. Quanto mais utili-
zada (com atividades de agri-
cultura ou pecuária), menor o 
imposto.
São excluídas do cálculo do 

ITR, por exemplo, as terras com 
algum tipo de proteção am-
biental e as cobertas por flo-
restas.
Quem perder o prazo pagará 
uma multa, calculada propor-
cionalmente ao imposto devi-
do.

Senhor proprietário rural, man-
tenha-se em dia com os impos-
tos e evite transtornos futuros 
com a Receita Federal.

O não pagamento do imposto pode acarretar em multa

Terraplanagem dos setores 6, 7 e 8 Trabalhos em prol da rotatória próxima a Câmara de Vereadores
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Aquisição de veículos vem para suprir a demanda de locomoção de emergência

ASSESSORIA

No mês de agosto, a secretaria 
municipal de Saúde de Gaúcha 
do Norte realizou o processo 
seletivo para o cargo de Agente 
Comunictário de Saúde (ACS).
As inscrições foram realizadas 
de 14 a 30 de julho, para 12 
vagas de caráter temporário, 
sendo 09 para contratação ime-
diata e 03 para cadastro de re-
serva com carga horária de 40 
horas semanais e salário de R$ 
1.014,00.
Houveram 35 inscrições, sendo 
que apenas 18 participaram da 
prova realizada no domingo 
(17.08) na Escola Municipal de 
Educação Básica Bem Me Quer.

Saúde realiza processo seletivo para 
Agente Comunitário de Saúde

Gaúcha do Norte recebe duas ambulâncias 0 KM
SAÚDE

ASSESSORIA

Na sexta-feira (08.08) a admi-
nistração de Gaúcha do Norte 
recebeu duas novas e importan-
tes conquistas para o município, 
duas ambulâncias 0 Km adqui-
ridas com recurso próprio jun-
tamente com uma emenda par-
lamentar no valor de R$ 50 mil 
(cinquenta).
Os veículos foram adquiridos 
pelo valor de R$ 131 mil (cento e 
trinta e um) cada um, resultando 
assim em um gasto de R$ 212 mil 
(duzentos e doze) da prefeitura e 
o restante da emenda.
Para o prefeito, Nilson F. Aléssio, 
os veículos vêm para suprir a de-
manda de locomoção de pacien-
tes de emergência. “A locomoção 
de pacientes era uma necessi-
dade real em nosso município, 
devido a longas distâncias, falta 
de tratamentos especí:cos no 
município e consequentemente 
considerável demanda de aten-
dimentos no hospital regional 
em Água Boa”, disse o prefeito.
“Além de atender o trasporte dos 
pacientes de encaminhamento 
às referências, também vem para 
porporcionar ajuda mútua das 

unidades interiores distantes até 
o atendimento local. Melhoran-
do assim ainda mais a qualidade 
do serviço de saúde aos muníci-
pes”, apontou a secretária muni-
cipal de saúde, Andréia das G. S. 
de Moares.
Dos veículos, uma ambulância 
foi destinada para a zona urba-
na de Gaúcha do Norte, já a se-
gunda para a comunidade rural 
Madre Paulina, região localizada 
a cerca de 120 quilômetros onde 
residem aproximadamente 130 
famílias. “As di:culdades de lo-
comoção daquela comunidade 
são ainda mais acentuadas, por 
estar localizada há mais de cem 
quilômetros de nosso município 
e não possuir unidade hospital”, 
:nalizou o prefeito.

Comunidade recebe am-
bulância 
A comunidade Madre Paulina 
presenciou a realização de uma 
grande conquista para a popu-
lação, a entrega da ambulância 
0 Km.
Participaram do momento da 
entrega da ambulância, o prefei-
to municipal Nilson F. Aléssio, os 
vereadores Antonio Paulino Lodi 

18 pessoas inscritas realizaram a prova no dia 17.08

OPORTUNIDADE

Rissini, Genésio R. Stormowski e 
Fidelicio Dias dos Santos, a vice-
-presidente da comunidade Lenir 
Lopes Zanatto, a equipe de saú-
de do PSF e demais integrantes 
da comunidade.
O veículo foi destinado a locali-
dade devido a distância até ao 
município, assim como o alto 
números de famílias atendidas 
pelo PSF da comunidade e con-
sequente demanda. “Agora po-
deremos dar maior suporte em 
questão do transporte aos casos 
necessários e suprir a demanda 
de nossa comunidade”, aponta-
ram as enfermeiras Jussara C. da 
Silva e Geane A. P. Marques.
“Em nome de toda a comuni-
dade, agradeço ao prefeito e as 
vereadores por esse benefício 
trazido para nós que vem para 
atender nosso povo”, apontou a 
vice-presidente.

Atendimentos
No PSF da comunidade circulam 
mensalmente cerca de 300 pa-
cientes que se enquadram desde 
os atendimentos mais simples 
como curativo até os mais graves 
onde há a necessidade de ser en-
caminhado até o município.

As vagas foram destinadas para 
as sete unidades básicas de 
saúde, sendo as da área rural 
PSF Estrela do Norte, PSF Nova 
Aliança, PSF Botuverá, PSF Pon-
tal do Piranha, PSF Santa Luzia 
e os dois PSF da área urbana, Er-
nesto Doleys e Mario Alievi.
Todos os editais e etapas do 
processo seletivo, assim como 
a relação dos aprovados es-
tão disponíveis no site da pre-
feitura, www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Importância e necessida-
de do trabalho do agente
O agente comunitário de saúde 
- ACS é um personagem muito 
importante na implementação 

do Sistema Único de Saúde, for-
talecendo a integração entre os 
serviçoa de saúde da Atenção 
Primária à Saúde e a comunida-
de.
No Brasil, atualment,e mais de 
200 mil agentes comunitários 
de saúde estão em atuação, 
contibuindo para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, 
com ações de promoção e vigi-
lância 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 saúde 
individual e coletiva; realização 
de visitas domiciliares, entre 
outras.

Acima equipe de saúde e abaixo comunidade recebendo veículo

ASSESSORIA

Durante o mês de agosto de 2014, 
a área da saúde de Gaúcha do 
Norte  registrou um total de  3.277 
(três mil duzentos e setenta e sete) 
atendimentos, distribuídos entre 
unidades básicas de saúde, hospi-
tal, farmácia e laboratótio munici-
pais.
O Hospital Municipal realizou um 
montante de 708 atendimentos 
com 106 ultrassonogra:as e 13 
endoscopias realizadas. 
Já o laboratório somou 1.309 
exames confeccionados em 
298 pacientes atendidos.
Por sua vez, os trabalhos da 
Farmácia Municipal resultou 

Saúde realiza 3.277 
atendimentos no 
mês de agosto

em 734 atendimentos.

Confira os atendimentos reali-
zados nas unidades básicas de 
saúde:

PSF Ernesto Doleys
Con. médico: 461
Cons. enf: 62
Cons. odontólogo: 136

PSF Mário Alievi
Con. médico: 702
Cons. enf: 47
Cons. odontólogo: 129

Números cedidos por profis-
sionais da saúde.
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Gaúcha do Norte é contemplada com ônibus escolar

ASSESSORIA

O município de Gaúcha do 
Norte incrementa sua frota do 
transporte escolar com o rece-
bimento de mais um ônibus do 
Governo de Estado de Educação 
(Seduc), através do programa fe-
deral “Caminho da Escola”.
Na tarde de quinta-feira (07.08), 
o programa bene'ciou 72 
municípios com a entrega de 
146 ônibus. No total foram in-
vestidos nessas aquisições R$ 
33.014.760,00. Para o Ministro 
da Educação Henrique Paim, o 
Estado passa por um momento 
histórico na educação e serve de 
exemplo para o país. Segundo 
Paim, Mato Grosso só se desta-
cou graças ao empenho do Go-
verno e da Secretaria de Estado 

Dezesseis linhas de transporte escolar atendem aproximadamente 400 alunos no município

Ato Infracional é tema de palestra

ASSESSORIA

Na manhã de terça-feira (12.08), 
estudantes das redes municipal 
e estadual de ensino de Gaúcha 
do Norte, participaram de uma 
palestra sobre Ato Infracional/
Projeto Ficai no Salão Paroquial 
da Igreja Católica.
O encontro foi promovido pela 
Promotoria de Justiça da Co-
marca de Paranatinga em par-
ceria com as secretarias muni-
cipal e estadual de educação, e 
contou com a presença de cer-
ca de 400 alunos de 11 anos aci-
ma, os quais estão inclusos de 
6° ano do Ensino Fundamental 
a 3° ano do Ensino Médio.
Durante a fala da promotora de 
justiça Solange Linhares Barbo-
sa, quesitos que caracterizam 
o Ato Infracional, assim como 
sanções e penalidades aplica-
das foram apresentados ao pú-
blico.
A discussão também refletiu so-
bre a disciplina do aluno na es-
cola e o Projeto Ficai (Ficha de 
Comunicação do Aluno Infre-
quente), sendo este um instru-
mento para combater a evasão 
escolar por meio do controle da 

Ônibus vem para atender demanda escolar

frequência do estudante com 
ações de integração.
“O comportamento do aluno 
na escola é reflexo do que ele 
aprendeu em casa”, afirmou a 
promotora.
A tecnologia e o uso frequente 
de aparelhos celulares também 
foram pautados na palestra. 
“Vocês são puro potencial de 
aprendizagem e precisam ter 
a responsabilidade de não uti-
lizar o celular em sala de aula, 
apenas quando houver alguma 
atividade com o uso do apare-
lho”, disse Solange aos alunos.
Para a aluna Patrícia de Paula, 
os aprendizados da palestra fo-

ram ímpares, “absorvi bastante 
informação sobre o que pode 
acontecer em caso de cometer 
alguma infração”. “Já sobre as 
regras da escola, sempre ouvi-
mos o discurso dos professores, 
mas é diferente quando vem 
uma promotora falar sobre o 
assunto”, apontou.
Ao final da palestra, alunos sa-
naram suas dúvidas e ouviram 
discursos quanto a inclusão de 
alunos com deficiência na esco-
la, regras impostas pelas esco-
las e que devem ser cumpridas, 
cabendo a cada instituição apli-
car as penalidades dentro do 
estatuto.

Disciplina do aluno na escola e Projeto Ficai 
também foram discutidos no encontro

EDUCAÇÃO

de Educação (Seduc). “Este é o 
resultado do esforço para avan-
çar na melhoria da educação”, 

diz.
Gaúcha do Norte possui 16 li-
nhas de transporte escolar que 

Pro'ssionais recebem 
palestra de capacitação
Conselheiros tutelares, pro'ssio-
nais da educação e representan-
tes do Conselho da Criança e do 
Adolescente de Gaúcha do Norte, 
participaram de uma palestra de 
capacitação com o tema Criança 
e Adolescente, na noite de terça-
-feira (13.08) no Salão Paroquial da 
Igreja Católica.
O encontro foi promovido pela 
Promotoria de Justiça da Comar-
ca de Paranatinga em parceria 
com as secretarias municipal e 
estadual de educação e contou 
com a participação de aproxima-
damente 140 (cento e quarenta) 
pro'ssionais.
Durante a palestra ministrada pela 
promotora de justiça, Solange Li-
nhares Barbosa, foram abordados 
discursos quanto ao ato Infracio-
nal cometido por menores de ida-
de e a diferença de penalidades 
aplicadas nos casos de atos sem 
violência e com violência à pes-
soa, assim como a diferença entre 
a indisciplina e o ato infracional.
“É importante que os professores 
e as conselheiras tutelares saibam 
realmente o que é um ato infra-
cional, porque existe a indisciplina 
com ações desrespeitosas, e uma 
conduta que se assemelha ao cri-
me, essa última hipótese é o ato 
infracional em que o adolescente 
pode responder com algumas ga-

rantias a mais, podendo até 'car 
preso”, apontou a promotora.
“Em Gaúcha do Norte há uma de-
manda reprimida quanto a esses 
casos, e hoje o ato infracional terá 
solução, pois o município conta 
com a 'gura do delegado de po-
lícia”, continuou Solange.
Durante o encontro, também fo-
ram frisados pontos como o di-
reito do conselheiro tutelar em 
requisitar tratamentos necessários 
em ofício às crianças e adolescen-
tes atendidos, criando assim uma 
rede de proteção para esse pú-
blico. Já para os educadores, o 
preenchimento da 'cha do Ficai 
(Ficha de Comunicação do Aluno 
Infrequente), sendo este um ins-
trumento para combater a eva-
são escolar por meio do controle 
da frequência do estudante com 
ações de integração. “É necessá-
rio tomar conhecimento da rea-
lidade da infância no município, 
e isso será possível através des-
se trabalho realizado através do 
Ficai”, 'nalizou a promotora de 
justiça.
Sobre o trabalho com alunos 
com necessidades especiais, al-
gumas questões foram sugeridas 
para os educadores trabalhar em 
sala de aula, entre elas, desenvol-
ver trabalhos de inclusão social e 
tratar das diferenças existentes.

ESTUDANTES

atendem aproximadamente 
400 alunos das redes municipal 
e estadual de ensino, e a quali-
dade desse transporte se torna 
indispensável. “O investimen-
to na qualidade do transporte 
escolar é uma das prioridades 
que a secretaria de Educação 
tem buscado. E devido o cresci-
mento da demanda de crianças 
em idade escolar residentes nas 
zonas rurais do município, a se-
gurança nesse transporte se faz 
necessário”.
A utilização de ônibus escolares 
com certo tempo de uso se torna 
cada vez mais complicada, devi-
do nenhum acesso ao município 
ter pavimentação asfáltica. “É 
com grande alegria que recebe-
mos mais esse veículo, que vem 
possibilitar, além do atendimen-

to da demanda, conforto devido 
e segurança necessária a nossos 
alunos”, 'nalizou o secretário.
“A administração se realiza com 
o recebimento de mais um ôni-
bus 0 Km para atender a grande 
demanda com que o município 
tem se deparado. Temos tra-
balhado nas estradas para que 
as crianças da área rural não '-
quem tanto tempo dentro dos 
ônibus escolares, e encurtem as-
sim o tempo de chegada na es-
cola e posteriormente em casa”, 
disse o prefeito, Nilson F. Aléssio.
Em novembro de 2013, o mu-
nicípio recebeu do programa 
“Caminho da Escola”, três ônibus 
escolares os quais, desde então, 
tem atendido o transporte esco-
lar com mais qualidade e segu-
rança.

CAPACITAÇÃO
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Alunos da APAE de Gaúcha do Norte participam 
de jogos especiais regionais

EDUCAÇÃO ESPECIAL

ASSESSORIA

Quatro alunos da APAE de Gaúcha 
do Norte ‘Escolinha Sonho Meu, 
Preciso de Você’, participaram da 
primeira edição dos jogos espe-
ciais do Vale do Araguaia realizada 
em Primavera do Leste entre os 
dias 22 e 23 de agosto.
Os jogos realizados em comemo-
ração a semana do excepcional, 
vivenciada de 21 a 28 de agosto, 
contou com a participação de 
120 alunos especiais das APAEs 
de 8 municípios, sendo: Primavera 
do Leste, Santo Antonio do Les-
te, Rondonópolis, Querência do 
Norte, Campo Verde, Pedra Preta, 
Nova Xavantina e Gaúcha do Nor-
te.
Os alunos da APAE de Gaúcha do 
Norte, André Ricardo Franciscano, 
Éverton Ricardo Abrili, Raimundo 
Manoel Cardoso Araujo e Rafael 

Clério Caon Schonarth embarca-
ram viagem juntamente com os 
pro/ ssionais que trabalham dia-
riamente com eles, Maicon Bonet, 
Cleonice R. A. Pavani e Vanderléia 
G. da Silva.
No primeiro dia do evento, sexta 
(22), os alunos de Gaúcha do Nor-
te participaram da carreata com 
saída da APAE até a Pista de Cami-
nhada, onde foi realizada a abertu-
ra o/ cial dos jogos.
No sábado (23) logo pela manhã, 
iniciaram as competições e realiza-
ção das provas de futsal, atletismo 
e natação. Os alunos do município 
de Gaúcha do Norte participaram  
das provas de atletismo onde 
correram 100, 200 e 400 metros, 
e conquistaram 1 medalha de se-
gundo lugar (prata) e 2 medalhas 
de terceiro lugar (bronze), ganhan-
do mais uma medalha de partici-
pação.

Campeonato municipal 
de futebol recebe 2ª, 3ª, 
4ª e 5ª rodadas

Jogo realizado entre as equipes Sul Xingu X União

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Durante o mês de agosto, o 
campeonato de futebol de 
Gaúcha do Norte realizou três 
rodadas. A segunda rodada 
aconteceu no final de semana 
(2 e 3.08) e contou com a estreia 
da equipe do União na compe-
tição.
Com jogo realizado no sábado 
(02), entre Santos X Utawana, a 
equipe Utawana levou a melhor 
e saiu vitoriosa da partida com 
dois gols de diferença, encer-
rando em Santos 02 X 04 Uta-
wana.
No domingo (03) pela manhã, a 
equipe Sambati venceu o Clube 

Ues e partida finalizou em, Clu-
be Ues 02 X 03 Sambati.
Já no jogo realizado na tarde de 
domingo, A equipe União ven-
ceu a Sul Xingu e enfrentamento 
encerrou em União 04 X 03 Sul 
Xingu.
Durante a semana, um jogo com 
equipes indígenas foi adiantado 
justi/ cado pela festa indígena 
Kuarup que deve ocorrer nos 
próximos dias, partida encerrou 
em Sul Xingu 01 X 02 Utawana.
No / nal de semana (09 e 10.08), 
o departamento de Esporte e La-
zer não realizou rodada do cam-
peonato devido a ocorrência da 
Festa do Chopp no município.
Já no / nal de semana 16 e 17 
de agosto foi realizada a tercei-

Alunos e pro/ ssionais da APAE durante viagem

Já a noite, o evento contou com 
encerramento, entrega da premia-
ção, confraternização e a escolha 
do Garoto e Garota do 1º Jogos 
Especiais Regionais do Vale do 
Araguaia, onde o aluno Raimundo 
Manoel participou.
A equipe de pro/ ssionais que 
acompanhou os alunos de Gaúcha 
do Norte relatou sobre a participa-
ção e sobre o comportamento dos 
4 alunos. “Estávamos com certo re-
ceio da reação dos nossos alunos, 
por ser uma experiência única e ser 
a primeira vez em que participa-
ram de um evento como esse, mas 
eles nos surpreenderam em quesi-
tos de comportamento. Durante o 
evento, eles conheceram lugares e 
pessoas que só somaram para que 
se sentissem confortáveis mesmo 
estando longe de casa”, disseram.
“Além da participação nos jogos 
proporcionar a socialização com 

outros alunos especiais, serviu 
para aumentar muito a  motivação  
deles e dos demais alunos de nos-
sa escola. Foi muito grati/ cante ver 
o quanto eles se divertiram e apro-
veitaram a viagem. Essa é sem dú-
vida uma grande conquista para 
o município e para esses alunos”, 

/ nalizaram os pro/ ssionais.
Para que fosse possível a parti-
cipação da instituição nos jogos 
especiais, a APAE contou com o 
apoio das famílias dos alunos,  da 
Prefeitura Municipal através da se-
cretaria de Educação, e de toda a 
equipe de pro/ ssionais da APAE.

ra rodada, onde jogaram quatro 
equipes sendo União, Vila Nova, 
Sambati e Santos. No primeiro 
enfrentamento o União se des-
tacou perante o Vila Nova e mar-
cou sete gols ao longo da parti-
da, encerrando o enfrentamento 
em União 07 X 0 Vila Nova. Já 
a segunda disputa, um gol foi 
marcado e partida encerrou com 
Sambati 01 X 0 Santos.
Os jogos da quarta rodada que 
aconteceram nos dias 23 e 24, 
contou com 17 gols marcados. 
No primeiro enfrentamento, Vila 
Nova levou a melhor sobre o 

Santos e encerrou a partida com 
três gols de diferença, Santos 
02 X 05 Vila Nova. No segundo 
jogo Sul Xingu venceu a equipe 
Sambati em 03 X 02, já no últi-
mo enfrentamento da rodada, o 
União venceu o Clube Ues e fe-
chou placar em Clube Ues 02 X 
03 União.
A quinta rodada realizada no 
/ nal de semana (30 e 31.08) foi 
considerada a melhor etapa da 
competição até o momento.
Durante os três jogos realizados, 
10 gols foram marcados e ape-
nas dois cartões amarelos foram 
aplicados como penalidade.
A partida realizada no sábado 
(30) resultou em cinco gols mar-
cados encerrando em Sul Xingu 
03 X 02 Clube Ues. No domingo 
(31), Utawana venceu a equipe 
do Vila Nova por 04 X 01, já o 
último jogo da rodada encerrou 
com placar zerado entre Samba-
ti X União.
“Essa rodada foi a melhor do 
campeonato até o momento, 
avaliando quesito de disciplina 
dos jogadores dentro e fora de 
campo. É muito bom ver que 
algumas equipes respeitam o 
seu adversário, os pro/ ssionais 
envolvidos na competição e o 
público que vai assistir os jogos”, 
apontou o chefe do departa-
mento de Esporte e Lazer, José 
Mario Alievi.

ESPORTE

Quatro alunos voltaram para casa super entusiasmados com medalhas e uma experiência única

5ª rodada foi considerada a melhor da compe-
tição em quesitos de disciplina de jogadores
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Tapa-buraco das estradas até a divisa dos municípios de Canarana e Paranatinga também foi realizado

INFRAESTRUTURA

Trabalho de cascalhamento no acesso a fazenda Cajueiro

ASSESSORIA

Desde o dia 11 de agosto, a 
ponte de madeira sobre o Rio 
Kurisevo ou popularmente co-
nhecido como ‘Coliseu’, passa 
por uma completa reestrutu-
ração.
Devido o tempo de constru-
ção da obra, partes da estru-
tura ficaram completamente 
comprometidas, sendo uma 
reestruturação uma ação de 
urgência.
Sendo assim, a administração 
conseguiu a viabilização da 
obra através de recursos da 
Secretaria de Infraestrutura 
(SINFRA), e a empresa Stalo do 
município de Rondonópolis 
tem realizado o trabalho que 
compreende a troca de toda a 
base da ponte, assim como as  

Secretaria realiza diversos trabalhos de patrolamento e 
cascalhamento das vias de acesso a Gaúcha do Norte

Prefeitura Municipal realiza reestruturação de ponte

ASSESSORIA

Em agosto, a secretaria munici-
pal de Infraestrutura de Gaúcha 
do Norte avançou considera-
velmente nos trabalhos de ter-
raplanagem em benefício do 
asfalto dos setores 6, 7, 8 e da 
Rua Goiás de Gaúcha do Norte.
Porém, os trabalhos continu-
aram nas vias de acesso aos 
municípios de Canarana e de 
Paranatinga, com tapa-buraco 
realizado de Gaúcha até na divi-
sa de ambos os municípios.
Também receberam as máqui-
nas da secretaria, o acesso à 
Fazenda Cajueiro, nas proximi-
dades foram cascalhados cerca 
de dois quilômetros em bene-
fício do transporte escolar. “Na 
região existe a concentração de 
muita areia e nesse trecho cas-
calhado, havia um areião bem 
intenso o qual impedia a pas-
sagem do ônibus escolar. Uma 
equipe da secretaria demo-
rou uma semana para realizar 
o trabalho, mas conseguimos 
chegar ao resultado esperado 
e reestruturar a passagem pelo 
local”, disse o secretário munici-
pal de Infraestrutura, João Ba-

Abertura de estrada de acesso ao Assentamento Nova Aliança

tista Lodi Rissini.

Abertura de estrada

Aproximadamente 5 quilôme-
tros da estrada de acesso ao 
Assentamento Nova Aliança 
pela fazenda Araçatuba, foram 
abertos para possibilitar a pas-
sagem de carros maiores pelo 
local. “Esse trabalho foi solici-
tado para a secretaria e aten-
demos a necessidade daquela 

REESTRUTURAÇÃO

Passagem pelo local, acesso de Gaúcha do Norte a Sorriso, está interrompido das 6 às 12 horas

região, deixando a estrada com 
10 metros de largura”, disse o 
secretário.

Outros trabalhos

Durante o mês, trabalhos como 
o cascalhamento dos pontos 
críticos da estrada de acesso 
a Fazenda Araçatuba também 
foi realizado, assim como tapa-
-buraco até a comunidade rural 
Santa Luzia, entre outros.

pranchas deterioradas.
Sendo assim, a passagem pelo 
local, Gaúcha do Norte sen-

tido Sorriso, está interditada 
apenas entre as 6 às 12 horas, 
portanto, durante a tarde e a 

noite o trânsito pelo local es-
tará liberado. A atual situação 
deve permanecer por cerca de 

60 dias devido a amplitude da 
obra.
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Durante o mês de agosto, a 
prefeitura municipal de Gaúha 
do Norte iniciou trabalhos em 
benefício da sinalização das 
principais vias da cidade.
Foram implantadas placas com 
preferência de estacionamento 
para idosos e pessoas com de-
ficiência física, em frente a pre-
feitura, o Banco do Brasil, Ban-
co Sicredi e Hospital Municipal.
Placas sinalizando a proibição 
de circulação de caminhões na 
extensão de três quadras cen-
trais da Avenida Brasil.
Além disso, também tem sido  

SINALIZAÇÃO

Prefeitura investe na sinalização das vias

Como temos divulgado regular-
mente em nossos boletins infor-
mativos assim como no site o* cial 
da prefeitura, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br, além das obras reali-
zadas em benefício do asfalto (veja 
mais na página 03), a administra-
ção também iniciou em 2014 ou-
tras obras em benefício da saúde, 
educação e paisagismo de Gaúcha 
do Norte.
Entre algumas das principais obras 
estão: o novo prédio da Escola 
Municipal de Educação Básica Bo-
tuverá localizada na comunidade 
Madre Paulina; a academia da saú-
de que está sendo construída nas 
proximidades da PSF I Ernesto Do-
leys localizado no Bairro Vila Nova, 
já na terceira obra citada, melho-
rias nos brinquedos, e construção 
de portais de entrada e pergola-
dos farão parte do novo paisagis-
mo da praça central da cidade.
Con* ra nas fotos a atual etapa das 
obras.

Administração investe em saúde, educação e paisagismo da cidade

Academia de saúde possui 114 m² e tem sido construída por meio de 
recurso do governo federal através do Ministério da Saúde.

CELY TREVISAN
ASSESSORIA

Além da sinalização das vias, ou-
tra luta da atual administração é 
contra o lixo e entulho jogado nas 
ruas paralelas como Rua São Pau-
lo e Goiás assim como em todas 
as entredas do município onde há 
uma concentração de lixo.
Placas de conscientização foram 
* xadas nos pontos identi* cados 
e indivíduos que forem 6 agrados 
jogando lixo poderá responder 
pelo ato.
No município, o único destinatá-
rio para lixo e entulho é o ponto 
conhecido popularmente como 
‘Lixão’.
Con* ra todas as matérias publica-
das nesta edição, no site o* cial da 
prefeitura, www.gauchadonorte.
mt.gov.br, acompanhe também 
nossas divulgações pela página 
no facebook, Prefeitura de Gaú-
cha do Norte.

Administração 
trabalha 
contra o lixo e 
entulho 
jogado nas 
ruas

OBRAS

Novo prédio da escola municipal foi iniciado em fevereiro de 2014, possui 1.215 m² e tem sido realizada em parceria com Prefeitura Municipal, 
Fazenda Botuverá e demais fazendas da região que tem seus alunos atendidos pela instituição.

Portais de entreda da praça central tem sido construídos por pro* ssio-
nais do departamento de Obras. Trabalhos futuros incluem confecção 
de rampa de acessibilidade e confecção de arquibancada e alambrado 
no parque de brinquedos.

LIMPEZA PÚBLICA

implanta-
do placas 
de parada 
o b r i g a -
tória nos 
principais 
p o n t o s 
como es-
colas e 
acesso a 
A v e n i d a 
p r i n c i p a l 
do municí-
pio.
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Gaúcha do Norte recebe palestra 
sobre violência doméstica 
Objetivo é a funcionalidade da Lei Maria da Penha no município

Palestra foi realizada na noite de segunda-feira 11/08

ASSESSORIA

Violência doméstica contra a mu-
lher foi o assunto tratado junto 
a comunidade de Gaúcha do 
Norte, na noite de segunda-feira 
(11.08) no Salão Paroquial da 
Igreja Católica.
A palestra com o tema Lei Ma-
ria da Penha foi ministrada pela 
promotora Solange Linhares 
Barbosa da Promotoria de Justi-
ça da Comarca de Paranatinga, 
e contou com a explanação do 
assunto em contexto histórico 
de como a mulher era tratada e a 
que era submetida.
Após a contextualização do as-
sunto, o público presente pode 
conhecer o que condiz a Lei 
Maria da Penha, embasada em 
dados estatísticos de violência 
contra o gênero feminino.
“Dados dão conta de que a vio-
lência doméstica é a maior causa 

Vovós visitam APAE na semana do excepcional
Na manhã de quarta-feira (27.08), 
o CRAS de Gaúcha do Norte atra-
vés da secretaria de Assistência 
Social, promoveu um momento 
pra lá de especial para o grupo da 
Melhor Idade em visita a APAE do 
município.
O encontro contou com uma bre-
ve explanação de como funciona 
a APAE, logo em seguida os pre-
sentes assistiram a um vídeo que 
abordou questões como atenção 
e carinho, e o coral das vovós “Re-
cordar é Viver” do POPSEC (Progra-
ma de O+ cinas Pedagógicas Sódio 
Educativas e Culturais) realizou 
uma apresentação, na sequência, 
a interação entre vovós e alunos 
especiais continuou com o lanche 
servido ao público.
Como é de rotina das atividades 
do grupo, todas as quartas pela 
manhã, o CRAS trabalha o Serviço 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) promovendo 
uma interação maior com outros 
grupos. “O objetivo de levar aos as-
sistidos da APAE e a Melhor Idade 
todo conhecimento necessário de 
nossa cultura através dos encon-
tros, apresentações, incentivando-
-os assim a observar, apreciar, 
compreender suas signi+ câncias, 
expressões orais, motorais, tex-
tuais e muitas outras mais como 

a união entre os seres humanos, 
mostrando que todos somos ca-
pazes dentro de nossas condições”, 
apontou a coordenadora do CRAS, 
Lenice de Araújo.
Durante breve apresentação de 
como funciona a APAE, a profes-
sora Fabiana Garcia de Melo men-
surou sobre como é trabalhar com 
alunos especiais. “Cada aluno aqui 
tem seu encanto, suas necessida-
des especiais e seu tratamento. E 
aqui é um lugar de recreação, in-
tegração, socialização, onde cada 
aluno desenvolve trabalhos diver-
sos de artesanato, pintura, tudo 
no seu tempo e de acordo com a 
capacidade de cada um. Também 

temos trabalhos voltados para os 
alunos que tem capacidade mais 
comprometida”, disse.
“É muito grati+ cante poder traba-
lhar com esses alunos especiais, 
pois independente da necessidade 
de cada um, eles são normais para 
nós, a cada dia descobrimos um 
talento e uma capacidade nova”, 
+ nalizou Fabiana.
A APAE está de portas abertas para 
receber visita e ajuda da sociedade 
em geral, a instituição funciona 
de segunda a sexta-feira das 7 às 
11 horas e está localizada na Rua 
Bahia, n° 583, centro de Gaúcha do 
Norte, telefone (66) 3582-1295.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

da morte de mulheres de 16 a 44 
anos, mal que faz uma vítima do 
sexo feminino a cada quatro mi-
nutos, assim como 70% desses 
assassinatos no mundo são co-
metidos por seus maridos, namo-
rados, amantes, + lhos”, a+ rmou a 
promotora.
“Sendo muito comum, presen-
ciar indícios de crueldade no 
corpo da mulher assassinada por 
seu parceiro, situação acometi-
da pelo ciúmes e sentimento de 
posse”, continuou Solange.
Pontos de despreparo das autori-
dades para lidar com a situação, 
motivos que levam as mulheres a 
não denunciar seu parceiro pela 
agressão, foram expostos.
Devido a grande demanda de 
violência contra a mulher no 
mundo, o encontro visou a fun-
cionalidade da Lei no município 
de Gaúcha do Norte, através de 
registros e denúncias.

“Hoje a cidade conta com um 
delegado e um investigador de 
polícia, e o Ministério Público 

Bolsa Família 
realiza 1° Bazar 
O Programa Bolsa Família através 
do CRAS realizou na noite de quar-
ta-feira (27.08) o 1° bazar de roupas 
e calçados em Gaúcha do Norte.
Cerca de 100 peças foram comer-
cializadas a baixos valores e 32 fa-
mílias inclusas no programa parti-
ciparam da ação. As peças vendidas 
no bazar foram doadas por pessoas 
e comércios do município.
Já os bene+ ciados pelo Bolsa Famí-
lia adquiriram roupas e calçados uti-
lizando como moeda de troca um 
dinheiro sem valor recebido a cada 
encontro em que participaram.
Para a gestora do programa, Érica 
Rigoni, a realização do bazar vem 
como um incentivo a mais para 
que as famílias participem dos en-
contros realizados quinzenalmen-
te pelo programa. “A cada reunião 
realizada pelo programa, novas 
informações necessárias aos bene-
+ ciados são repassadas, se fazendo 
necessária a participação das famí-
lias. A cada reunião, os presentes 
recebem um dinheiro sem valor, o 
qual pode ser utilizado apenas em 
aquisições no bazar”, disse.
Devido ao sucesso da primeira edi-
ção do bazar do Bolsa Família e a 
comercialização de praticamente 
todo o estoque, a segunda edi-
ção deve ser realizada no dia 5 de 
novembro, acontecendo a cada 3 
meses.

Conselheiro tutelar assume o 
cargo em Gaúcha do Norte

Após eleição para o cargo de 
conselheiro tutelar realizada no 
sábado (16.08) em Gaúcha do 
Norte, o eleito e novo membro 
da equipe, João Pereira Cervan-
te, assumiu o cargo na manhã 
de quarta-feira (13).
Estiveram no momento dedi-
cado a posse do conselheiro, a 
equipe da secretaria de Assis-
tência Social, a presidente do 
Conselho da Criança e do Ado-
lescente e as demais conselhei-
ras tutelares.

A secretária de Assistência So-
cial Marli Aléssio e a assistente 
social Joceli Friedrich, questio-
naram sobre a necessidade de 
ética no trabalho, o repasse dos 
conhecimentos ao novo mem-
bro e o diálogo entre a equipe. 
“É importante que haja o diá-
logo entre os integrantes do 
Conselho para que conversem 
sobre as ações e atendimen-
tos realizados, para assim ter 
conhecimento da situação dos 
casos”, afirmaram.
O conselheiro eleito avalia que 
o trabalho em grupo é que faz 
a diferença na sociedade. “Vie-
mos para somar e contribuir 
com os trabalhos do grupo do 
Conselho Tutelar, acredito que 
com a presença do delegado de 
polícia, teremos mais respaldo 
nos trabalhos”, afirmou Cervan-
te.
João Pereira Cervante foi eleito 
com um total de 60 votos em 
votação realizada na Escola Mu-
nicipal de Educação Básica Bem 
Me Quer.Vovós e alunos da Apae durante encontro

recomenda que os pro+ ssionais 
atuem de uma forma mais efetiva 
no combate a violência domésti-
ca no município. Além disso, tem 
uma promotora que representa, 
que exige que o juiz mantenha 
preso, ou prenda o acusado, en-
tão precisamos aproveitar esse 
momento para construir uma 
nova história da mulher em Gaú-
cha do Norte, uma história sem 
violência”, + nalizou a promotora 
de justiça.

CRIANÇA E 
ADOLESCENTE
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Mais dois trechos da BR-242 em 
Mato Grosso serão licitados pelo 
Governo Federal. A pavimenta-
ção nos cerca de 180 quilômetros 
entre Santiago do Norte (distrito 
de Sorriso) a Gaúcha do Norte 
(nas proximidades do município) 
contempla os chamados lotes A 
e B. O edital lançado na quarta-
-feira (27/08) pelo Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de 
Transporte (DNIT) de&niu como 
2 de outubro a abertura das pro-
postas.
A contratação será no chamado 
RDC (Regime Diferenciado de 
Contratação), o mesmo utilizado 
este ano para as obras da Copa 
do Mundo de Futebol no Brasil. 
Nesta ‘modalidade’ o consórcio 
vencedor elabora o projeto exe-
cutivo e realiza o asfaltamento.
“Noutros modelos o DNIT tinha 
que fazer o projeto, por exem-
plo”, diz Edeon Vaz Ferreira, 
coordenador-executivo do Mo-
vimento Pró-Logística, formado 
por diferentes entidades do setor 
produtivo estadual. O prazo de 

execução será de 1.260 dias, ou 
três anos e meio, entre o projeto, 
licenciamento ambiental e a pavi-
mentação.
A rodovia federal é uma impor-
tante rota de apoio ao escoamen-
to da produção agrícola mato-
-grossense porque conectará as 
também BRs 163 a 158. Ela tem 
quase 600 quilômetros de exten-
são apenas em Mato Grosso e, 
deste universo, metade foi con-

cluída. Restam ainda 285 quilô-
metros.
Dos nove lotes totais da 242 que 
deverão ser asfaltados no estado 
três ainda esperam o início da pa-
vimentação porque dependem 
da abertura dos processos licita-
tórios. Dois destes já foram anun-
ciados (para o A e B), restando a 
extensão C (na última etapa da 
estrada, na faixa Gaúcha do Norte 
a Querência, no nordeste mato-

ASSESSORIA

Pouco a pouco o município de 
Gaúcha do Norte vive uma nova 
realidade com a chegada do as-
falto nas proximidades da divisa 
do município. A pavimentação 
da rodovia estadual MT-020 por 
meio do programa Mato Grosso 
Integrado, Sustentável e Com-
petitivo, do Governo do Estado, 
mostra essa nova perspectiva, 
ao integrar os municípios de Ca-
narana a Paranatinga. 
A MT-020 conta 270 km de es-
trada, divididos em quatro lotes. 
Quatorze quilômetros já está 
pavimentado e os trabalhos de 
drenagem e limpeza lateral es-
tão sendo realizados na parte 
asfaltada, com a expectativa 

de que até o &nal do ano 33,75 
km sejam &nalizados. A estrada 
ligará o município de Canarana 
até Paranatinga, passando pe-
los distritos de Garapú e Culue-
ne. A pavimentação da MT-020 
vai bene&ciar 19 municípios do 
Araguaia, encurtando a distân-
cia até a capital em 210 km.
Com 18 anos de emancipação 
política administrativa, uma 
população estimada em 10 
mil habitantes e uma área de 
produção agrícola que cresce 
a cada nova safra, Gaúcha do 
Norte está na espera dessa pa-
vimentação asfáltica há anos e 
depende disso para alavancar 
ainda mais.
Mesmo que o asfalto não che-
gue até a chegada do município 

Pavimentação asfáltica dos acessos ao município 
de Gaúcha do Norte é realidade

ASFALTO

Prazo para conclusão das obras é de 1260 dias

Abertura das propostas acontece em 2 de outubro

Foto registra o encontro do asfalto com a estrada de chão

Rodovia MT-020 por Canarana e Paranatinga está sendo trabalhada para receber o asfalto
de Gaúcha, diminui as di&culda-
des no acesso até os municípios. 
Localizada a 160 quilômetros de 
Canarana e 210 quilômetros de 
Paranatinga, após &nalização de 
obra devem &car apenas 80 qui-
lômetros até Canarana e 120 até 
Paranatinga de estrada de chão.
A pavimentação asfáltica tam-
bém é uma realidade cada vez 
mais próxima pela BR-242, a 
rodovia já está pavimentada de 
Sorriso à Santiago do Norte, e 
expectativa é de que até a se-
gunda semana de agosto saia o 
edital de licitação do trecho de 
Santiago do Norte até Gaúcha 
do Norte assim como das pon-
tes no trecho de Sorriso a San-
tiago.

Sai edital para pavimentação 
da BR-242 até Gaúcha do Norte

Desenvolvimento 
recebe equipamentos 
da SEDRAF

ASSESSORIA

Nos meses de julho e agosto, a 
secretaria municipal de Desen-
volvimento de Gaúcha do Nor-
te recebeu grandes conquistas 
através de convênio &rmado 
com a SEDRAF (Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Agri-
cultura Familiar).
Equipamentos como distri-
buidor de calcário, grade ni-
veladora, pulverizador, carreta 
reboque tanque, broca perfura-

dorade solo, carretinha agrícola, 
roçadeira hidráulica, além de 
defensivos agrícolas forram re-
cebidos para atender o peque-
no produtor do município.
“Os equipamentos vem para 
atender a grande demanda e 
incentivo da heveicultura (serin-
gueira), considerada hoje uma 
das principais fontes de renda 
do pequeno produtor. Além 
disso, a agricultura familiar será 
bene&ciada”, disse o secretário, 
Fernando Moreno Fernandes.

SECRETARIA

Alguns dos equipamentos recebidos
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Em agosto, a Cãmara Municipal 
de Gaúcha do Norte aprovou 
sete projetos de leis, con#ra:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 
002/2014 de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Municipal, 
o qual “Autoriza a aquisição de 
veículo á Câmara Municipal de 
Gaúcha do Norte – MT”; 
PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 008/2014 de autoria do 
Poder Executivo Municipal, o 
qual “Dispõe sobre a criação de 
cargo de servente para o aten-
dimento das ações da Secretaria 
Municipal de Obras e serviços na 
Lei Complementar nº 004/2014, 
e dá outras providencias”;
PROJETO DE LEI Nº 021/2014 de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, o qual “Dispõe sobre a 
contratação temporária de pes-
soal de excepcional interesse 
público, para ocupar a vaga de 
06 (seis) Serventes”; 
PROJETO DE LEI Nº 023/2014 de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, o qual “Dispõe sobre a 
aprovação do parcelamento do 
solo para #ns urbanos do Resi-
dencial (Unifamiliar) – Jardim 
Itália IV, e dá outras providen-
cias”; 
PROJETO DE LEI Nº 024/2014 de 
autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, o qual “Altera os anexos 

XV e XVI da Lei 386 de 18 de 
Dezembro de 2009, (Código Tri-
butário Municipal), e dá outras 
providências”;
PROJETO DE LEI Nº 025/2014 de 
autoria do Poder Executivo Mu-

Vereadores de Gaúcha do Norte aprovam 
7 projetos de leis no mês de agosto

LEGISLATIVO

Aquisição de veículo para a Câmara Municipal e criação de cargos estão entre os projetos

nicipal, o qual “Altera os anexos 
II e III da Lei 385 de 18 de Dezem-
bro de 2009, (Planta Genérica de 
valores), e dá outras providên-
cias”;
PROJETO DE LEI Nº 026/2014 de 

autoria do Poder Executivo Mu-
nicipal, o qual “Dispõe sobre a 
contratação temporária de pes-
soal de excepcional interesse 
público, para ocupar a vaga de 
01 (um) Professor e 01 (um) Mo-

torista”. 
Fique por dentro dos assuntos 
de interesse do nosso municí-
pio, acompanhe as sessões ordi-
nárias que são realizadas no 1º e 
15º dia útil de cada mês. 

Todas as matérias analisadas e aprovadas estão disponíveis no site, www.camaragauchadonorte.mt.gov.br

ASSESSORIA

Na tarde de segunda-feira dia 1° 
de setembro, os vereadores An-
tonio Paulino Lodi Rissini, Gené-
sio R. Stormowski e Fidelicio Dias 
dos Santos, juntamente com o 
prefeito Nilson F. Aléssio estive-
ram na comunidade Madre Pau-
lina para a entrega da ambulân-
cia o KM para a saúde local, e na 
oportunidade visitaram a obra 
do novo prédio da escola muni-

cipal e con#rmaram a dimensão 
e o andamento da construção.
A obra é uma parceria entre pre-
feitura municipal, Fazenda Botu-
verá e fazendas daquela região 
que tem os alunos atendidos 
pela instituição.
Obra tem dimensão de 1.215 me-
tros quadrados e foi iniciada em 
fevereiro deste ano.
Con#ra todas as etapas da obra 
no site o#cial da prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Vereadores visitam obra 
de escola da comunidade 
Madre Paulina
Obra tem dimensão de 1.215 m ²
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CELY TREVISAN
ASSESSORIA

De 15 a 17 de agosto, Gaúcha do 
Norte foi palco para o quinto even-
to cultural do município ao lado do 
ginásio de esportes, Enory Alves 
Garcia.
Com recorde de público, belíssi-
mas e sincronizadas apresentações 
de dança, apresentações musicais 
locais, encenação de peça teatral e 
animados shows com a dupla Ivis 
e Carraro e com as bandas Ciclone 
e GNT, a programação do evento 
cumpriu com o papel de manter a 
tradição consolidando-o como um 
dos maiores eventos do município.
Além das atenções voltadas para 
o palco, o cenário da Feira Cultural 
foi formado por 13 barracas entre 
comidas e bebidas, incluindo a co-
mida típica do município, a famosa 
‘Vaca Atolada’, assim como barraca 
com trabalhos em artesanato da 
Apae e barraca do grupo Adrenali-

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

5ª Feira Cultural de Gaúcha do Norte 
é sucesso de público e apresentações

CULTURA

na Moto Clube.
Com evento originado dentro da 
administração do atual prefeito 
Nilson Francisco Aléssio, objeti-
vando mostrar a cultura local e o 
consequente aumento no volume 
de apresentações, a Feira Cultural 
de 2014 ganhou o incremento de 
mais um dia de programação. 
“A grande prova de que o even-
to cultural vem dando certo, foi o 
aumento na programação deste 
ano e com muito trabalho e com-
promisso realizamos um evento 
em grande estilo proporcionando 
a nossa população momentos de 
diversão, e ao mesmo tempo mos-
trando e incentivando a cultura 
local. Nosso desejo é de que este 
evento perdure por outros tantos 
anos”, apontou o prefeito.
“Dentre os objetivos da nossa Fei-
ra, estão o de mostrar o que temos 
de cultura em nosso município, a 
cultura do movimento corporal, 
cultura musical de instrumentos, 

Apresentações ímpares encantaram o público

A escola de ballet Art’s Dance foi 
a responsável por sete apresenta-
ções que encantaram o público. E 
a professora Ionara, viu seu dever 
cumprido através das mais de 30 
alunas que se apresentaram no 
evento. “Nosso grande agradeci-
mento aos pais que sempre tem 
acompanhado e incentivado as 
meninas, e a todos os colaborado-
res quanto a cabelo, maquiagem 
e roupas das alunas. Assim como 
as alunas com sua dedicação, dis-
ciplina e responsabilidade diárias 
nas aulas”, a(rmou.

Durante o evento, os artistas pra-
tas da casa também mostraram 
ao público seu talento na música, 
dentre as apresentações estiveram 
as de solo (Alessandro Silva; Ketlin 
Tailini de Oliveira; Ivila Rodrigues 
dos Santos), dupla (Luana e Ma-
rina), trio (Vanderson, Ederson 
e Nonato) e ainda ministério de 
louvor (Cristo é a Resposta). Já na 
dança, Pablo Fernandes mostrou o 
gingado em apresentação de Free 
Step, assim como o grupo Luxuria 
formado por alunos da Escola Es-
tadual Gervásio dos Santos Costa 

em apresentação 
variada. Os indí-
genas da aldeia 
Mirassol com 
apresentações 
de canto e dança, 
também tiveram 
seu espaço no 
cronograma de 
apresentações 
da Feira.
Alunos do Pro-
grama de O(ci-
nas Pedagógicas 
Sódio Educativas 
e Culturais (POP-
SEC) ocuparam 
o palco da 

5ª Feira Cultural e mostra-
ram todos os ensinamentos 
adquiridos nas aulas, entre 
as apresentações estiveram: 
Banda Municipal Tom Jubin; 
apresentação de /auta; co-
ral Recordar é Viver formado 
pelo grupo da Melhor Idade; 
coral das crianças e peça te-
atral O Mistério da Feiurinha.
Na sexta (15) e sábado (16), 
a Banda Ciclone se apre-
sentou em grande estilo 
animando o público noite 
a fora. Com uma grande ex-

periência de palco, 32 anos de car-
reira e com origem de Goiânia, a 
banda soma quatro CD’s e um DVD 
gravados. Entre os grandes suces-
sos da carreira estão as músicas 
Ladainha (Você não tem direito) e 
Tequila que é uma grande aposta 
do momento, que será trabalhada 
na Argentina.
No sábado o público assistiu a dois 
shows, inicialmente com a dupla 
Ivis e Carraro com um repertório 
sertanejo super animado, mos-
trando todo o talento que tem 
com a música e provando o mo-
tivo do grande sucesso que vem 
se tornando desde a formação 
da dupla há 18 anos. Em seguida, 
repetiu o belíssimo show a Banda 

Ciclone que embalou a madruga-
da de sábado com um repertório 
bem variado.
No domingo (17), a Banda GNT 
com origem no próprio municí-
pio, colocou o público pra dançar 
em um arrasta-pé que durou até a 
meia noite, encerrando o evento 
com chave de ouro.
EVENTO

A 5ª feira Cultural de Gaúcha do 
Norte é uma realização da Prefeitu-
ra Municipal de Gaúcha do Norte 
através da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer 
e em 2014 contou com a produção 
da ZUM Produções, que é uma das 
referências quando o assunto é 
produção de evento.Alunas da escola de ballet Art’s Dance que se apresentaram na noite de sexta

cantada e de-
mais ações, 
sem esque-
cer da cultura 
gastronômica 
com cardápio 
bem variado. 
Além disso, 
o incentivo a 
cultura com 
apresentações 
e revelação de 
talentos, pois 
é assim que co-
meça um gran-
de pro(ssional. 
Assim como o 
compromisso, 
enquanto ges-
tores públicos, 
de proporcio-
nar entreteni-
mento, alegria 
e sociabilidade aos munícipes”, dis-
se o secretário de educação, Elço 
Domingos Alves.

“Tudo isso se faz através da educa-
ção, educação é palco, é apresenta-
ção, é dança, é cantoria. E é através 

da educação que nos tornamos 
um cidadão completo”, (nalizou o 
secretário. 

Repertório de Ivis e Carraro levantou o público presente na noite de sábado

Banda Ciclone se apresentou na sexta e no sábado


