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Executivo de Frente

ESPORTE ASSISTÊNCIA

Assistência Social 
adquire veículo 
para atendimento 
do Bolsa Família
Secretaria investiu aproximada-
mente 39 mil reais em um veículo 
ETIOS HB que pode ser utilizado 
em todas as ações desenvolvidas 
em prol do programa. Pág 11

Atlético do Xingu 
vence o 15° 
Campeonato de 
Futebol de Campo
Jogos da / nal foram realizados 
no domingo dia 29 de maio.
Competição premiou jogadores 
destaques da / nal e do campeo-
nato, Veja mais na página 08.

Escola Bem-Me-Quer é contemplada 
com parque de brinquedos
Escola e empresa Agrícola Alvorada investiram juntas 12 mil reais 
nos brinquedos do parque. Pág 08

Frota municipal ganha incremento 
de um caminhão caçamba
Veículo Volkswagen 26.280, ano 2016 e modelo 2017 custou 250 mil 
reais, pagos com recurso do Fundo Estadual de Transporte e Habita-
ção (FETHAB). Pág 09

EDUCAÇÃO 

Município adere a campanha de Com-
bate ao Abuso e Exploração Sexual

ASSISTÊNCIA

Alunos das escolas Bem-Me-Quer, Gervásio dos Santos Costa, Xin-
gu e Botuverá receberam representantes do Conselho. Pág 11

Secretaria realiza 
1° sorteio da 
campanha 
Quintal Nota 10
A campanha de combate à dengue 
no município já premiou cinco mo-
radores de Gaúcha do Norte. O pri-
meiro sorteio foi realizado no dia 20 
de maio e entregou uma bicicleta, 
um micro-ondas, um tanquinho, um 
liquidi/ cador e uma sanduicheira.
O segundo sorteio do Quintal Nota 
10 acontece no dia 1° de julho, às 19 
horas na praça central. 
Con/ ra como funciona a campanha 
e quem foram os ganhadores na pá-
gina 05 deste informativo ou no site 
da prefeitura www.gauchadonorte.
mt.gov.br.

Con/ ra as obras em andamento no 
município, nas páginas 03 e 04

OBRAS

Duas quadras de esportes, centro de eventos, ampliação do Centro dos 
Idosos e conclusão do mini estádio de futebol estão entre as obras.

SAÚDE 

Prefeitura recupera 
54 km de estradas 

da BR-242

ESTRADAS

No percurso estão pouco mais de 11 km levantados 
e cascalhados até o último dia de maio. Pág. 09
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ASSESSORIA

A Prefeitura de Gaúcha do Norte 
implantou recentemente em seu 
site o" cial uma área especí" ca 
onde o servidor público conse-

Prefeitura de Gaúcha do Norte implanta Serviços On-
-line para servidores e contribuintes

ADMINISTRAÇÃO

Aba disponível no site o" cial da prefeitura municipal de Gaúcha 
do Norte

Holerites, alvarás, IPTU, ITBI e outros podem ser emitidos pelo site www.gauchadonorte.mt.gov.br

gue emitir seu próprio holerite 
na aba Serviços On-line.
Nas opções são selecionados ano 
e mês. Também há a opção de 
selecionar adiantamento, férias, 
rescisão, 13° salário, entre outros.

Já para os serviços disponíveis 
para o contribuinte, na aba Ges-
tão tributária há a Emissão de 
notas " scais, onde 4.757 contri-
buintes estão autorizados para 
utilização do serviço. Quanto ao 
Portal do contribuinte, podem 
ser emitidos documentos como 
alvará, IPTU, ITBI, ISSQN e certi-
dões de débitos.
O sistema é prático e rápido. A 
imagem ao lado está disponível 
no site e é o acesso para os servi-
ços especi" cados acima.
Qualquer dúvida ou cadastra-
mento de empresa podem ser 
sanadas no departamento de 
tributaçãoi de Gaúcha do Norte, 
localizado na Avenida Brasil, cen-
tro, abaixo da Câmara Municipal.

Feira do pequeno 
produtor rural é 
realidade em 
Gaúcha do Norte

ASSESSORIA

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte convida toda po-
pulação a prestigiar a Feira do 
Produtor Rural, todas as quar-
tas-feiras, a partir das 17 horas, 
na Avenida Brasil, acima do gi-
násio de esportes.

FEIRA

Os pequenos produtores que 
tiverem interesse de participar 
da feira, podem procurar a se-
cretaria de educação, munidos 
dos documentos, e realizar o 
cadastro. A secretaria fica lo-
calizada na Avenida Brasil em 
frente o Banco do Brasil.

Gaúcha recebe 6ª Conferência 
Nacional das Cidades

Na tarde de quarta-feira (20.04), 
Gaúcha do Norte recebeu a 6ª 
Conferência Nacional das Cida-
des, etapa municipal. O momento 
foi realizado no Centro dos Idosos 
e contou com a apresentação do 
coral da Melhor Idade, ‘Recorda é 
Viver’.
Na Conferência foram explanados 
os cinco eixos e as principais pro-
postas foram elencadas, con" ra:

Eixo 1 - Habitação

Minha casa Minha Vida, já inicia-
das no município, e que, há mais 
de ano estão paradas.

CIDADE

ção Rural;

ços de lazer e serviços básicos 
relacionados a saúde, habitação 
e transporte nos bairros que não 
possuem no município.

 Eixo 02 – Regularização Fundiária

irregulares;

forma agrária que foram vendidas 
e conceder título ao novo proprie-
tário; (INCRA)

de títulos para acesso às linhas de 

crédito.

Eixo 3 – Mobilidade e acessibili-
dade

çadas padrão em todo o muni-
cípio. Adequando as que estão 
construídas de forma irregular e 
construindo onde não existem 
calçadas.

equipar com mobiliários adequa-
dos;

todos os comércios do município 
adequem seus estabelecimentos 
as normas de acessibilidade.

Eixo 4 – Gestão urbana e controle 
social

nominado Parque da rodinha;

pativo;

no município

Eixo 5 – Saneamento

das águas pluviais;

tação e tratamento de esgoto;

rio.
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OBRAS

Prefeitura assume obra da quadra de esportes da Escola 
Municipal de Educação Básica Bem-Me-Quer

Obra é realizada com utilização de recursos próprios

ASSESSORIA

Nos últimos meses de 2015, a 
quadra de esportes localizada 
n comunidade Nova Aliança re-
cebeu a esperada cobertura. já 
em abril deste ano, uma equipe 
do departamento de Obras da 
prefeitura de Gaúcha do Norte 
iniciou os trabalhos de melho-
rias na estrutura. Entre os tra-
balhos estão a reconstrução 
do piso,  construção de arqui-
bancadas e instalação de redes 
elétrica e hidráulica.
Além dos alunos da Escola 
Municipal de Educação Básica 
Xingu, a comunidade também 
é beneficiada com a obra. “Há 
muito tempo a comunidade es-
pera pela cobertura e reforma 
desta quadra. Além de trazer 
benefícios para nossos alunos 
e profissionais da área com 
utilização do espaço para de-

senvolvimento de atividades 
esportivas, culturais e pedagó-
gicas, a população ganha com 
um espaço adequado de lazer”, 
apontou a professora e dire-
tora da escola, Daniele Lasch 
Alves.
A cobertura da quadra foi rea-
lizada pela empresa Só Águas 
que venceu a licitação. Con-

trato equivale a R$ 118.987.98 
(cento e dezoito mil novecen-
tos e oitenta e sete reais e no-
venta e oito centavos).
Os demais trabalhos são reali-
zados por uma equipe do de-
partamento de Obras e está 
estimada em R$ 55 mil pagos 
com recurso próprio.

Iniciada na segunda quinzena de 
abril de 2016, a construção da de-
legacia da Polícia Judiciária Civil 
no município de Gaúcha do Norte 
possui 220 metros quadrados e 
deve estar +nalizada em aproxima-
damente 100 dias.
A obra vem com o objetivo de 
atender adequadamente a de-
manda municipal em um prédio 
próprio. Além das salas adminis-
trativas e espaços de atendimento, 
duas celas sendo uma feminina 

Gaúcha do Norte recebe 
construção de delegacia 
da Polícia Civil
Terreno para a construção foi doado pela 
prefeitura municipal

e outra masculina farão parte da 
obra.
O terreno para a devida constru-
ção foi doado pela prefeitura mu-
nicipal e está localizado na Rua 
Brasília esquina com a Rua Cuiabá, 
mesma quadra do Núcleo da Polí-
cia Militar.
A construção foi viabilizada pela 
Promotoria de Justiça de Parana-
tinga através de TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) +rmado 
com um grupo da região.

Prefeitura promove cobertura 
e reconstrução de quadra de 
esportes de Nova Aliança

Com obra paralisada há cerca 
de dois anos, devido a desistên-
cia da construtora que venceu 
a licitação, a Prefeitura assumiu 
os cerca de 40% restantes da 
quadra de esportes da Escola 
Municipal de Educação Básica 
Bem-Me-Quer.
A cobertura da obra foi reali-
zada pela empresa Só Águas e 
a equipe do departamento de 
obras desenvolveu trabalhos de 
revestimentos dos banheiros, 
instalação de redes elétrica, hi-
dráulica e de esgoto, confecção 
de calçadas, colocação de por-
tões e pintura geral.
Os alunos já desfrutam do espa-
ço, porém trabalhos de recupe-
ração do piso e arquibancadas 
ainda serão realizados.

Prefeitura assumiu cerca de 40% da obra. Construtora havia paralisado a mesma

Espaço vem para atender adequadamente a demanda da escola municipal
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A prefeitura de Gaúcha do Norte 
investiu na estrutura do Centro 
da Melhor Idade com a reforma 
da cancha de bocha. A estrutura 
em madeira foi substituída por 
alvenaria e vem para atender 
adequadamente os usuários da 
cancha.
Obra está #nalizada e custou 
R$ 72.291,53 (setenta e dois mil 
duzentos e noventa e um reais 
e cinquenta e três centavos) pa-
gos com recurso próprio. 
Outras melhorias

Além da cancha de bocha, uma 
piscina foi instalada e vem para 
atender o público quanto as au-
las de hidroginástica.
A unidade também recebe am-
pliação de 124 metros quadra-
dos de edi#cações. Uma equipe 
do departamento de obras tra-
balha na construção de dois ves-
tiários, duas seções de banhei-
ros com masculino, feminino e 
PNE, depósito e área de lazer. 
O Centro dos Idosos também 
contará com a construção do 
muro. Prazo para #nalização da 
obra é de 180 dias.

Prefeitura investe na estrutura 
física do Centro dos Idosos

ASSESSORIA

Com obra paralisada há alguns 
anos, o mini estádio de futebol 
de Gaúcha do Norte onde está 
localizado o campo Seringão, 
teve recentemente a obra de 
conclusão iniciada.
A empresa JC Construções do 
município de água Boa venceu 
a licitação e tem trabalhado no 
local desde a segunda quinze-
na de maio.
A obra está orçada em R$ 
205.207,71 e compreende a 
confecção de alambrado (cerca 
toda em tela com 3 metros de 
altura), finalização de vestiá-
rios e banheiros. 
Obra deve estar finalizada em 
até 30 dias.

Mini estádio de futebol tem obra de conclusão iniciada
Confecção de alambrado, conclusão de vestiários e sanitários estão inclusos nos trabalhos

Reforma da cancha de bocha, instalação de piscina, am-
pliação da unidade e construção de muro fazem parte 
das melhorias

Obra de conclusão de estar #nalizada em 30 dias

Gaúcha do Norte 
ganha construção de 
Centro de Eventos

A Prefeitura Municipal de Gaú-
cha do Norte investe na cons-
trução do Centro de Eventos 
localizado entre a Rodinha 
D’Água e a pista municipal de 
Motocross.
A obra de 250,41 metros qua-
drados custará o equivalente 
a R$ 304.687,50 (trezentos e 
quatro mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centa-
vos).
A construção tem custos ban-
cados com emenda parlamen-
tar com contrapartida da pre-
feitura. Emenda no valor de R$ 
292.500,00 (duzentos e noven-
ta e dois mil e quinhentos re-
ais) é do deputado federal Júlio 
Campos (DEM).

Obra tem 250,41 metros quadrados e 
está orçada em R$ 304.687,50

Obra #cha localizada abaixo da pista de Motocross
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Saúde de Gaúcha do Norte realiza 1° sorteio da campanha Quintal Nota 10

Na noite de sexta-feira (20.05), a 
secretaria de Saúde através da 
Vigilância Ambiental, realizou o 
primeiro sorteio da campanha 
Quintal Nota 10, na praça central.
Os cinco primeiros prêmios fo-
ram sorteados para os morado-
res e proprietários que tiveram 
seus quintais avaliados em 100% 

durante visita dos agentes de 
saúde. Os proprietários que rece-
beram o cupom para concorrer 
a premiação possuem quintais 
onde não há foco e nem mesmo 
objetos que acumulem água e 
podem se tornar criadouros do 
mosquito Aedes aegypti.
São patrocinadores da campa-

nha: Gazin, Sicredi, Banco do 
Brasil, Agrícola Alvorada, Sindi-
cato Rural, Primavera Máquinas e 
Moca Medicamentos. “Agradece-
mos a toda população e os patro-
cinadores desta campanha que 
abraçaram a causa e entraram 
nessa luta contra a dengue”, disse 
a coordenadora da vigilância am-

Saúde registra 34 
casos de dengue 
em abril e maio
Em 2016 a secretaria recebeu 135 
noti7 cações, sendo 85 con7 rmações

ASSESSORIA
CELY TREVISAN

A Secretaria Municipal de Saú-
de de Gaúcha do Norte, por 
meio da Vigilância Epidemioló-
gica, divulgou os números de 
casos de Dengue registrados no 
município durante o meses de 
abril e maio de 2016. Ao todo 
foram notificados 34 casos, os 
quais são trabalhados como 
positivos. 
Durante os cinco primeiros me-
ses do ano, 85 casos foram con-
firmados, perante as 135 notifi-
cações.
Várias ações estão sendo de-
senvolvidas por meio da se-
cretaria e vigilância ambiental 
com o objetivo de conter esse 
aumento no número de casos 

Campanha nacional contra a gripe 
imunizou 2.308 pessoas em Gaúcha 
do Norte

ASSESSORIA

De 30 de abril a 10 de junho, a 
secretaria municipal de saúde 
de Gaúcha do Norte desenvol-
veu a Campanha Nacional Con-
tra a Influenza H1N1, e até dia 
03 de junho foram imunizadas 
2.308 pessoas o equivalente a 
67% das doses destinadas ao 
município.
O público alvo da campanha 
foram crianças de seis meses a 
menores de 05 anos de idade, 
gestantes, idosos, profissionais 
da saúde, população indígena, 
pessoas com doenças crônicas 
e mães com até 42 dias pós-
-parto.
Com o objetivo de fazer com 
que a vacina chegasse ao gru-
po preconizado, ações de Dia 
D foram executadas pela se-
cretaria. Em Gaúcha do Norte o 
Dia D foi realizado no primeiro 
dia de campanha, 30 de abril, 
nas unidades de saúde Ernes-

to Doleys e Mário Alievi, das 7 
às 17 horas.  Nas comunidades 
rurais de Nova Aliança, Estrela 
do Norte, Pontal do Piranha e 
Santa Luzia, a ação foi realizada 
na primeira semana de maio, já 
na comunidade Santa Paulina 
(Botuverá) na segunda semana 

INFLUENZACASOS

Cinco prêmios foram sorteados na sexta-feira, dia 20 de maio. Próximo sorteio acontece dia 1° de julho

da doença no município. Borri-
fação, pit stop, passeata e cam-
panha Quintal Nota 10 estão no 
cronograma de atividades.
Confira todas as ações desen-
volvidas contra a dengue, no 
site oficial da prefeitura, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Curta nossa página no face-
book e receba diariamente as 
postagens.

biental, Maria Ivanilda da Silva.
A campanha do Quintal Nota 10 
continua durante todo o ano. O 
segundo sorteio acontece no dia 
1° de julho.
Con7 ra quem foram os ganhado-
res do primeiro sorteio:
1°. 1 Bicicleta: Rosane Bertin (Rua 
Mato Grosso)

2°. 1 Micro-ondas: Sandra Mari da 
Silva Cunha (Rua Paraná)
3°. 1 Tanquinho: Nilza Pivetta 
(Rua Goiás)
4°. 1 Liquidi7 cador: Maria Anto-
nia Ramos da Silva (Rua Bahia)
5°. 1 Sanduicheira: Lourdes Cal 
(Rua Bahia).

Prêmios sorteados em 20 de maio

de maio.
Ligados a doença, em 2015 fo-
ram registrados 36 óbitos em 
todo o país, já esse ano até o 
dia 19 de março já tinham sido 
46 óbitos. A campanha vem 
justamente para amenizar essa 
situação.
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Comunidade Nova Aliança recebe palestra e passeata contra a Dengue
Ações realizadas em maio contaram com a participação da escola Xingu

ASSESSORIA

Pouco mais de 100 alunos da Esco-
la Municipal de Educação Básica 
Xingu (Comunidade Nova Alian-
ça), participaram na manhã desta 
quinta-feira (19.05), de palestras e 
passeata em prol do combate ao 
mosquito Aedes aegypti, trans-
missor de doenças como dengue, 
zika e chikungunya.

As ações foram desenvolvidas 
pela vigilância ambiental que 
contou com a colaboração de de-
mais funcionários da secretaria de 
Saúde, assim como professores 
e alunos da escola Xingu. Partici-
param das atividades alunos da 
educação infantil, básica e Ensino 
Médio.
Antes mesmo de receber a equi-
pe de saúde, os educadores traba-

lharam o assunto em sala de aula, 
onde foram realizadas pesquisas. 
O tema também foi abordado 
com desenhos, cruzadinhas e 
confecção de faixas. “Esse mo-
mento foi muito produtivo para 
os alunos. Durante a abordagem 
da escola percebemos um bom 
envolvimento e empenho tanto 
dos professores quanto dos alu-
nos”, disse a diretora da unidade 
escolar, Leila Cristiane Resende.
Separados por faixa etária e com 
abordagem diferenciada, os alu-
nos receberam informações sobre 
o mosquito, sua morfologia e há-
bitos alimentares, assim como os 
sintomas de pessoas infectadas e 
os cuidados necessários para evi-
tar que o Aedes aegypti se proli-
fere.
“Sabemos da necessidade e da 
demanda da comunidade, hoje 
trouxemos conhecimentos para 
estes alunos e professores e espe-

PSF Ernesto Doleys 
promove comemoração 
ao Dia das Mães

A equipe de saúde do PSF Er-
nesto Doleys realizou um mo-
mento dedicado especialmente 
a todas as mamães de Gaúcha 
do Norte. O encontro foi reali-
zado na tarde de sexta-feira, dia 
06.05, e contou com palestra, 
lanche e entrega de lembranci-
nhas.
Com o tema ‘Mãe – mulher em 
todas as fases’, a palestra mi-
nistrada pela enfermeira Maíra 
Basquerote tratou sobre os cui-
dados necessários com a saúde 

da mulher em todas as fases 
da vida e deixou seu recado, 
“quanto mais cedo vocês cuida-
rem da saúde em pontos como 
alimentação e prática de exercí-
cios físicos, menos riscos terão 
de contrair doenças e mais pre-
paradas estarão para a fase da 
velhice”.
Durante o encontro foi frisa-
da a importância da realização 
periódica de preventivo assim 
como pontos pertinentes a hi-
giene da mulher.

MÃES

Mãe: mulher em todas as fases foi o assunto do encontro

ramos que essas informações che-
guem até os familiares e amigos, 
para que todos juntos combatam 
o mosquito”, disse a coordenadora 
da vigilância ambiental, Maria Iva-
nilda da Silva.
Além de desenvolver atividades 
no município, a vigilância ambien-

tal também atende a demanda das 
comunidades rurais de Nova Alian-
ça e Santa Paulina (Botuverá).
Ações no município

Ações como pit stop, passeata e 
palestras de combate a dengue 
já foram realizadas em Gaúcha do 
Norte.

Pro4ssionais de Gaúcha 
do Norte comemoram a 
semana da Enfermagem

Na noite de sábado (21.05), enfer-
meiros e técnicos em enfermagem 
de Gaúcha do Norte comemora-
ram juntos a Semana Nacional da 
Enfermagem, vivenciada de 12 a 
20 de maio. Dia 12 de maio é o dia 
do Enfermeiro, enquanto o dia 20 
é o dia dos Auxiliares e Técnicos 
em Enfermagem
Os pro4ssionais do Cuidar, aque-
le que acompanha e observa o 
paciente em todo o processo de 
restabelecimento da saúde e na 
educação e na prevenção de do-

enças, foram homenageados com 
sorteio de brindes e confraterniza-
ção em um momento só deles.
Os brindes foram doados pelo co-
mércio e pessoas da sociedade: 
Mercado Bom Preço, Kawana Mo-
das, Aviamentos Gaúcha, Gazin, 
Bio Farma, Agronorte, Marli Alés-
sio e Dr. Julio. 

Matéria e fotos disponíveis no site 
da prefeitura, www.gauchadonor-
te.mt.gov.br.

ENFERMAGEM

Pro4ssionais se reuniram para comemorar

Campanha 
é tema de 
palestra
O tema trabalhado na campanha 
nacional do dia 18 de maio, Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de crianças e 
Adolescentes, foi abordado pela 
secretaria de Saúde de Gaúcha do 
Norte em palestra orientativa reali-
zada na tarde de sexta-feira (20.05), 
no PSF Ernesto Doleys (Vila Nova).
O momento ministrado pela psi-
cóloga Michele Pancotte retratou a 
história e abordou consequências a 
curto e longo prazo para a vida des-
sas crianças e adolescentes que so-
frem diferentes tipos de violências.
Qualquer alteração no comporta-
mento da criança deve ser analisa-
da e todo tipo de violência deve ser 
combatida. “A criança ou o adoles-
cente abusado, vai levar a cicatriz 
para o resto da sua vida e isso pode 
in<uenciar diretamente no seu 
comportamento no seu ambiente 
social e familiar”, disse Michele.
“Sua vida emocional, física pode 
ser afetada pelos traumas que sur-
gem com a violência, podendo até 
desencadear patologias”, comple-
mentou a psicóloga.
Qualquer caso de abuso precisa 
ser denunciado ao Conselho Tute-
lar, Polícia, Disque 100.

ABUSO
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Alunos da escola municipal Bem-Me-Quer 
homenageiam as mamães de Gaúcha do Norte

Em comemoração ao Dia das 
Mães, os alunos da Escola Muni-
cipal de Educação Básica Bem-
-Me-Quer homenagearam suas 
mamães com belíssimas apre-
sentações realizadas na noite de 

sexta-feira (06.05), na quadra de 
esporte da escola.
Crianças inclusas de 1° a 6° ano 
participaram de diferentes ho-
menagens em forma de dança, 
declamações e teatro. Os alunos 

do POPSEC (Programa de O+-
cinas Pedagógicas Sódio Edu-
cativas e Culturais) e o coral da 
melhor idade ‘Recordar é Viver’ 
também realizaram apresenta-
ções às mamães.

Após as apresentações, abraços 
cheios de amor e orgulho eram 
muito comuns entre +lhos e 
mamães. “Ao mesmo tempo em 
que homenageamos as mães, 
proporcionamos momentos para 

que elas participem mais da es-
cola”, disse o diretor Rodrigo Bo-
zoki.
Todas as fotos das apresentações 
estão disponíveis no site, www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

PROJETO

Escola recompensa alunos 
por participação em 
projeto de coleta de lixo

Os alunos de 1° a 6° ano da Esco-
la Municipal de Educação Básica 
Bem-Me-Quer desfrutaram de um 
dia diferente em recompensa a 
dedicação em prol do projeto de 
coleta de lixo desenvolvido no iní-
cio do mês de março.
Na quinta-feira (14.04) de manhã e 
na sexta (15) à tarde, todas as tur-
mas matutinas e vespertinas apro-
veitaram os momentos no Clube 
Ues e participaram de jogos de fu-
tebol de campo, vôlei de areia e da 
brincadeira de escorregar na lona.
“Desenvolvemos esse momento 
com todos os alunos como manei-
ra de grati+cá-los pelo empenho 
no projeto e vem como maneira 
de incentivá-los para os próximos 
projetos a serem desenvolvidos 
pela escola”, disse o diretor Rodri-
go Bozoki.
Ao todo, cerca de 500 quilos de 
lixo foram coletados. As turmas 
com maior volume de lixo coleta-
do foram:

Turmas matutinas
1° ciclo: 3 A
2° ciclo: 6 A

Turmas vespertinas
1° ciclo: 6 B

2° ciclo: 3 B

O Projeto
A coleta foi realizada de 07 a 11 de 
março, contou com a participação 
dos cerca de 350 alunos, além de 
professores, pais e familiares e ob-
jetivou a conscientização dos pe-
queninos perante a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, cau-
sador de doenças como dengue, 
zika vírus e chikungunya.
Foram alvos de coleta, objetos que 
acumulam água e que são encon-
trados frequentemente nas ruas 
e quintais como garrafas peti, 
copos descartáveis, potes entre 
outros. O lixo foi recolhido pelos 
alunos e levado para a escola e 
posteriormente recolhido pela 
prefeitura para sua destinação 
adequada.
O projeto foi desenvolvido como 
competição, as turmas que junta-
ram o maior número de lixo se-
rão as vencedoras. Separadas em 
dois grupos devido a faixa etária, 
as quatro turmas vencedoras, 
sendo duas de 1° a 3° ano e ou-
tras duas de 4° a 6° ano contando 
períodos matutino e vespertino, 
ganharão um momento diferen-
te no clube da cidade.

Mamães foram parabenizadas com apresentações em forma de dança, declamações e teatro 

Projeto recolheu cerca de 500 kg de lixo 
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ASSESSORIA

O domingo (29.05) foi de decisão 
no 15° Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Gaúcha do 
Norte. A grande $nal contou com 
duas equipes muito bem prepa-
radas e belíssimas jogadas. Atléti-
co do Xingu e União enceraram o 
jogo em 1X1 e decidiram o título 
de campeão na cobrança de pê-
naltis, onde o Atlético venceu por 
um gol de diferença.
Em 3° e 4° colocações do campe-
onato $caram Utawana e Sam-
bati, respectivamente. O jogo 
realizado na manhã do mesmo 
dia encerrou com placar em 3X0 
para Utawana.

O campeonato premiou os joga-
dores destaque, con$ra:

Goleiro menos vazado: Marcio 
Tibúrcio (União) com 12 gols so-

FUTEBOL DE CAMPO

Atlético do Xingu vence o 15° Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo

Equipe campeã do campeonato de futebol 2016

fridos;

Artilheiro: Kupeizão Kuikuro 
(Atlético do Xingu) com 13 gol 
marcados;

Melhor técnico: Luís Lodi Rissini 
(Atlético do Xingu);

Melhor jogador da $nal: Yarurú 
(Atlético do Xingu);

Atleta destaque da competição: 
Yarurú (Atlético do Xingu);

Autor do gol mais bonito do 
campeonato: Jocimar (Santos);

Equipe mais disciplinada: Vila 
Nova.

Acesse a galeria de fotos do site 
da prefeitura e con$ra todas as 
fotos da $nal do campeonato, 
www.gauchadonorte.mt.gov.br.

Escola Bem-Me-Quer é contemplada 
com parque de brinquedos

Uma parceria firmada entre a Escola 
Municipal de Educação Básica Bem-
-Me-Quer e a empresa Agrícola Alvo-
rada resultou na implantação de um 
parque de brinquedos para os alunos 
da referida escola.
Desde o início do mês de abril, os cer-
ca de 350 alunos de 1° a 6° ano pos-
suem um local apropriado para seus 
momentos de lazer. O parque possui 
brinquedos como balanços, gira-gira, 
escorregador e escada e está localiza-
do à frente da quadra de esportes.
Um total de R$ 12 mil foi investido 
com a implantação dos nove brin-
quedos, duas torres e cercado do 
parque, sendo 50% de gastos da em-
presa e 50% da escola com ajuda dos 
professores.
“Essa conquista para nossa escola 
vem para reafirmar a confiança de-
positada em nossa instituição. Agra-
decemos a parceria da Agrícola Alvo-
rada que contribuiu com a educação 
de nossas crianças”, disse o diretor 
Rodrigo Bozoki.

Investimento contou com parceria da empresa Agrícola Alvorada

EDUCAÇÃO

Biblioteca Municipal de 
Gaúcha do Norte recebe 
375 novos livros e gibis

Em abril, a Biblioteca Municipal 
de Gaúcha do Norte recebeu 
um total de 375 novas unidades 
impressas, sendo 219 livros e 
156 unidades de gibis. Entre os 
gêneros estão infantil, infanto-
-juvenil, romance, motivação, 
autoajuda, poesias e outros.
Adquiridos com recurso próprio 
do município e gastos R$ 4,586 

LEITURA

(quatro mil quinhentos e oiten-
ta e seis reais), os livros estão 
sendo catalogados e disponi-
bilizados para toda a comuni-
dade.
A Biblioteca possui aproxima-
damente 15 mil livros para em-
préstimos, estudos e consultas. 
Está localizada na Rua Cascavel, 
N° 250, Centro.
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Frota municipal ganha incremento de um caminhão caçamba

ASSESSORIA

A frota de máquinas da Pre-
feitura de Gaúcha do Norte 
ganhou incremento com a 
aquisição de um caminhão 
Volkswagen 26.280. O veículo 
foi adquirido durante o mês 
de maio por meio de processo 
licitatório, chegou ao municí-
pio na manhã desta sexta-feira 
(03.06) e pertence a secretaria 
de Infraestrutura.
O caminhão de ano 2016 mo-
delo 2017, possui caçamba 
basculante e foi adquirido com 

INFRAESTRUTURA

recursos do FETHAB (Fundo Es-
tadual de Transporte e Habita-
ção) no valor de R$ 250 mil.
Com a chegada desse último 
veículo, sobe para 6 (seis) o 
número de caminhões caçam-
ba da secretaria. “A aquisição 
desse caminhão é de grande 
importância para nossos tra-
balhos, pois vem para dar mais 
suporte e agilidade no proces-
so de manutenção de nossas 
estradas”, disse o secretário, 
João Batista Lodi Rissini.
“Levando em consideração 
a extensão do município e a 

Prefeitura recupera 54 km de 
estradas da BR-242

ASSESSORIA

Com trabalhos iniciados no 
mês de abril, a secretaria de 
Infraestrutura de Gaúcha do 
Norte alcança 54 quilômetros 
de estradas recuperadas na BR-
242, via de acesso à Sorriso.
Entre os trabalhos desenvolvi-
dos, até o final de maio, pouco 

grande quilometragem que a 
secretaria precisa dar manu-
tenção, seria necessário um 
maior número de máquinas, 
por isso cada conquista é bas-
tante valiosa”, finalizou o secre-
tário.
O caminhão ficou exposto na 
Avenida Brasil, próximo a Pre-
feitura Municipal para que a 
população pudesse ver de per-
to mais uma conquista para o 
município. 

Matéria disponível no site www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Veículo 2016/2017 custou 250 mil reais, pagos com recurso do Fundo Estadual de Transporte e Habitação

Na foto, motorista do caminhão e o secretário de Infraestrutura

No percurso estão pouco mais de 11 km levantados e cascalhados 
até o último dia de maio

Outros trabalhos
Durante o mês de abril, a Secre-
taria de Infraestrutura foi parcei-
ra da Associação das estradas 
AMEX - MT-129 e direcionou ma-
quinários para a recuperação de 

trecho da MT-129, via de acesso 
a Paranatinga. 12 quilômetros de 
estradas foram levantadas e cas-
calhadas.

A Secretaria de Infraestrutura tro-
cou uma ponte de madeira por 
aterro com manilhas em concre-
to no acesso à linha ‘Barro Preto’.

A estrutura estava dani>cada de-
vido o tempo de construção e o 
acesso vem para dar mais segu-
rança à trafegabilidade.

mais de 11 km foram levan-
tados e cascalhados. Outros 
trechos receberam ações de 
reabertura de estrada, patrola-
mento, cascalhamento e con-
fecção de caixas de contenção 
de água.
“Estamos priorizando os pon-
tos críticos desse acesso. Essa 
via tem grande movimentação 

e esse trabalho já estava, há 
algum tempo em nosso crono-
grama de obras”, disse o secre-
tário João Batista Lodi Rissini.
A frota de máquinas continua 
na localidade.

Con>ra as matérias no site www.
gauchadonorte.mt.gov.br
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ASSESSORIA

As estradas do Assentamento 
Nova Aliança e daquela região 
receberam as máquinas da 
prefeitura de Gaúcha do Norte 
logo no início do mês de abril.
Cerca de 41 (quarenta e um) 
quilômetros foram recupera-
dos pela secretaria de Infraes-
trutura e diferentes trabalhos 
foram realizados em trechos 
específicos, ações de reaber-
tura de estrada, levantamento, 
patrolamento com tapa bura-
cos e cascalhamento foram de-
senvolvidas na localidade.
O Assentamento fica localiza-

Infraestrutura recupera estradas do 
Assentamento Nova Aliança e região

ESTRADAS

Trabalhos bene*ciam assentados e inúmeros produtores rurais 

Ponte e aterro são 
implantados no 
Córrego Sucuri

De 11 a 15 de abril, a secretaria 
municipal de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte trabalhou para 
restaurar a passagem sobre o 
córrego Sucuri, ponto conhecido 
como Castelo, sentido Fazenda 
Botuverá.
A quantidade de caminhões 
com cargas pesadas que passam 
pelo local prejudicaram a antiga 
ponte de madeira que estava no 
local, posteriormente, por duas 
vezes o volume de chuvas e a 

ACESSOS

Pontes recuperadas pela secretaria de Infraestrutura de Gaúcha do 
Norte

do há cerca de 30 km da cida-
de, sentido MT-129 (saída para 

Paranatinga), onde residem 
aproximadamente 50 famílias. 

Além dos assentados, inúme-
ros produtores rurais ganham 

com a recuperação das estra-
das daquela região.

pressão da água no local dani*-
caram os aterros confeccionados 
pela secretaria.
Na última semana, o problema 
de passagem que havia, foi re-
solvido e o trânsito restabelecido 
com confecção de aterro com 40 
metros de comprimento por 4 
m de altura e ponte de madeira 
com 16 metros de extensão. A 
estrutura *ca localizada há apro-
ximadamente 150 km do muni-
cípio.

Prefeitura recupera pontes de 
madeira em Gaúcha do Norte

ASSESSORIA

Durante os meses de abril e 
maio três pontes de madeira 
foram recuperadas no municí-
pio de Gaúcha do Norte.
Na primeira imagem, a ponte 
sobre o Rio Pacuneiro, possui 
60 metros de comprimento e 
está localizada em estrada vici-
nal à MT-129, rodovia de acesso 
ao município de Paranatinga.
Na segunda imagem, uma pon-
te localizada logo em seguida 
da primeira. Estrutura possui 
poucos metros de comprimen-
to.
Além dessas, a ponte sobre 
o córrego Bacaeri possui 12 
metros de comprimento e 
também recebeu trabalhos 
necessários de recuperação. 
Estrutura fica localizada na BR-
242, há 85 quilômetros da cida-
de. Confira a imagem abaixo.

ACESSOS
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Em vivencia ao dia 18 de Maio, 
lembrado nacionalmente como 
o Dia de Combate ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, representantes do 
CRAS, Conselho Tutelar e Conselho 

de Direito da Criança e do Adoles-
cente de Gaúcha do Norte, abraça-
ram a campanha e desenvolveram 
ações durante a semana.
A campanha foi trabalhada por 
meio de banner, distribuição de 

pan&etos nos comércios e setores 
públicos, exibição de (lmes e de-
bates nas escolas tanto da zona 
urbana quanto rural e criação de 
áudio sobre a temática para alertar 
a população. 
Na quarta-feira (18), os alunos aci-
ma de 10 anos de idade da escola 
Gervásio dos Santos Costa rece-
beram informações sobre o dia 
e foram orientadas sobre como 
procurar ajuda e quais os órgãos 
públicos existentes que podem 
ajudá-los. O comércio local tam-
bém foi visitado e pan&etos foram 
entregues.
Além das ações dentro do muni-
cípio, as comunidades rurais tam-
bém receberam a campanha. Em 
Nova Aliança atividades foram de-
senvolvidas na segunda-feira (16), 
já em Santa Paulina (Botuverá), na 
quinta-feira (19).
Na sexta-feira foi a vez dos aluni-
nhos até 10 anos de idade recebe-

Gaúcha do Norte adere a campanha de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gaúcha do Norte é representada em 
encontro nacional do Congemas
De 23 a 25 de maio, representantes 
da secretaria municipal de Assistên-
cia Social e do CRAS de Gaúcha do 
Norte participaram do XVIII Encon-
tro Nacional do Colegiado Nacional 
de Gestores Municipais da Assistên-
cia Social (Congemas). O encontro 
foi realizado em Brasília.
Apresentação de inúmeros mini-
cursos e painéis (zeram parte do 
encontro. Os minicursos trataram, 
entre outros assuntos, sobre o Sis-
tema Único de Assistência Social 
(SUAS) com o foco no tema do 
evento, que é o “Plano Decenal: 
Concretizando o Pacto Federativo”.
“Os municípios debateram como 
foi construído o novo Plano Dece-
nal da Assistência Social, uma vez 
que o Sistema Único de Assistência 
Social já foi implantado, tem um pa-
pel importante para a sociedade e, 
agora, precisa ser aprimorado”, en-
fatizou o presidente do Congemas, 
José Rodrigues Rocha Júnior.
Para a assistente social Joceli, as 
orientações repassadas foram im-
portantes para a elaboração do 
Plano, pelos municípios. “A troca de 

“Plano Decenal: Concretizando o Pacto Federativo” foi tema do encontro

ram as equipes e ouvirem sobre a 
campanha.
A proposta do “18 DE MAIO” é des-
tacar a data para mobilizar, sensi-
bilizar, informar e convocar toda 
a sociedade a participar da luta 
em defesa dos direitos sexuais de 
crianças e adolescentes. É preciso 
garantir a toda criança e adoles-

NACIONAL

Alunos receberam a visita de representantes do Conselho

Alunos das escolas Bem-Me-Quer e Gervásio dos Santos Costa receberam representantes do Conselho
cente o direito ao desenvolvimen-
to de sua sexualidade de forma 
segura e protegida, livres do abuso 
e da exploração sexual.
Toda e qualquer denúncia pode 
ser feita através do disque 100 ou 
no Conselho Tutelar do município, 
telefone (66) 3582-1691 e/ou (66) 
8433-2751.

experiências sempre é bastante va-
liosa, pois voltamos com uma nova 
energia de trabalho, novas ideias 
para melhorar os serviços presta-
dos aos usuários. Contudo, essa dis-
cussão foi bastante polêmica diante 
do novo cenário que o País vive que 
pode causar graves mudanças em 
tudo que já foi conquistado na Polí-
tica de Assistência Social, colocando 
por terra tudo que o Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS) conse-

Assistência Social adquire 
veículo para atendimento 
do programa Bolsa Família

No mês de março de 2016, a secre-
taria de Assistência Social de Gaú-
cha do Norte investiu R$ 38.945,00 
(trinto e oito mil novecentos e qua-
renta e cinco reais) em um veículo 
ETIOS HB da Toyota.
A aquisição foi realizada por meio 
de processo licitatório e vem para 
atender a demanda do programa 
Bolsa Família. Na prática, o veícu-

Secretária de Assistência Social, Marli Aléssio

FROTA

lo pode ser utilizado em todas as 
ações desenvolvidas em prol do 
programa.
O veículo foi pago com recursos 
especí(cos como é o caso do IGD 
PBF - Índice de Gestão Descentra-
lizada do Programa Bolsa Família e 
IGD SUAS - Índice de Gestão Des-
centralizada do Sistema Único de 
Assistência Social.

Ação desenvolvida na escola Botuverá

guiu entregar aos usuários da políti-
ca pública não contributiva no Bra-
sil, principalmente considerando a 
proposta de fusão do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome com o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, prevista na Me-
dida Provisória 726/2016”.
Participaram do encontro, a assis-
tente social Joceli Friedrich, a psi-
cóloga Raquel Puhl e a monitora 
Olivia da Costa Coelho.
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Ação foi promovida pela Vigilância Ambiental e contou com 
participação da classe estudantil

Secretaria Municipal de 
Saúde realiza passeata 
contra à dengue

SAÚDE

A Avenida Brasil foi palco para 
a passeata contra à dengue, em 
Gaúcha do Norte. Realizada na 
manhã de sexta-feira (15.04), o 
momento contou com a partici-
pação das equipes de Saúde e 
Assistência Social, assim como 
de alunos, professores e dire-
ção das escolas Bem-Me-Quer 
e Gervásio dos Santos Costa e 
demais representantes da so-
ciedade.
A ação foi realizada pela secre-
taria de Saúde através da Vigi-
lância Ambiental e visa a cons-
cientização quanto o combate 
ao mosquito Aedes aegypti, ve-
tor das doenças dengue, zika 
vírus e chikungunya.
Para a coordenadora da vigilân-
cia ambiental, Maria Ivanilda da 
Silva, a passeata tem o objetivo 
de chamar a atenção da popu-
lação sobre a parcela de res-
ponsabilidade de cada um no 
combate ao mosquito. “Nosso 
combate à dengue dura o ano 
todo, algumas ações são silen-
ciosas e não chamam a atenção 
da população como é o caso 
de nossas visitas domiciliares, 
já a passeata gerou uma movi-
mentação maior, envolvemos a 

equipe de saúde, a classe estu-
dantil e a sociedade em geral 
nesse momento”.
Além da passeata, outras ações 
estão no cronograma do com-
bate à dengue. No dia 1° de 
abril, equipe de saúde realizou 
um pit stop onde entregou 
panfletos e adesivou veículos. 
Outra ação de grande movi-
mentação na cidade é a cam-
panha Quintal Nota 10, duran-
te as visitas domiciliares dos 
agentes, as residências e co-
mércios que não apresentarem 
nenhum foco ou suposto cria-
douro do mosquito no quintal, 
concorrer a diversos prêmios. 

O primeiro sorteio foi realizado 
no dia 20 de maio, já o segun-
do acontece em 1° de julho. 
Nos três primeiros meses de 
2016, 51 notificações de den-
gue foram apontadas como 
positivas, sendo 22 casos em 
janeiro, 18 em fevereiro e 11 
em março. “Diariamente vemos 
que a situação tem se tornado 
agravante em todo o País, são 
altos números de casos o que 
tem afetado a saúde e o bem 
estar das famílias, assim, mes-
mo sendo em pequena escala, 
percebemos que a conscienti-
zação tem sido alcançada”, com-
plementou a coordenadora.

Crianças de Gaúcha do 
Norte recebem palestra 
sobre a dengue

ASSESSORIA

Crianças de 3 a 5 anos de idade 
inclusas na creche municipal 
Cantinho do Amor, participaram 
na quarta-feira, dia 20 de abril, 
de uma palestra sobre a Dengue. 
O momento foi promovido pela 
secretaria de Saúde, através da 
Vigilância Ambiental.
Os pequeninos se divertiram ao 
som das paródias sobre a doen-
ça que abordou pontos como os 
cuidados necessários para se evi-
tar a doença e os malefícios que 
a mesma causa a saúde e bem 
estar do indivíduo.
Justi:cando a abordagem a esse 
público, a coordenadora da vi-

gilância em Gaúcha do Norte 
apontou, “estamos trazendo co-
nhecimentos para essas crianças 
para que elas conversem sobre 
a doença junto com seus fami-
liares, rea:rmando assim a im-
portância da conscientização de 
cada indivíduo”.
O tema dengue já foi trabalhado 
com os alunos da Escola Munici-
pal de Educação Básica Bem-Me-
-Quer, famílias bene:ciadas pelo 
Programa Bolsa Família e crian-
ças da creche. O tema também 
será abordado entre os alunos da 
escola Gervásio dos Santos Costa 
e demais públicos. 
Matéria disponível em www.gau-
chadonorte.mt.gov.br.

Tema foi abordado entre os aluninhos de 3 a 5 
anos de idade da creche Cantinho do Amor

IPTU 2016 - O departamento de Tributação emitiu os boletos de IPTU em duas modalida-
des: cota única e parcelamento em até 4 vezes.  Os proprietários dos terrenos baldios devem 
procurar o setor para a retirada do boleto, Avenida Brasil abaixo da Câmara de Vereadores.


