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EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

Quem são: 
prefeito, vice, 
secretários e 
vereadores
Nas páginas 02 e 03 deste infor-
mativo, você leitor tem mais in-
formações sobre quem são as au-
toridades que estão a frente dos 
poderes Executivo e Legislativo. 

Melhorias na 
educação fazem 
parte da nova 
gestão municipal
O início do ano letivo foi marcado 
por muitas melhorias, entre elas o 
almoço que passou a ser servido 
aos alunos do transporte escolar. 
Veja mais nas páginas 08 e 09.

Prefeitura promove evento em 
comemoração ao Dia da Mulher
Palestra, des* le de roupas e acessórios, sorteio de brindes e co/ ee bre-
ak estiveram na programação do evento. Pág 12

Infraestrutura recupera inúmeras 
estradas municipais 
No 1º trimestre do ano, as máquinas estiverem em vários cantos 
do município com o objetivo de diminuir o impacto causado pe-
las chuvas. Veja mais na página 10.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão municipal implanta projeto 
esportivo para crianças e adolescentes

ESPORTE

Projeto esportivo contempla a modalidade de futsal feminino e mas-
culino e bene* cia 170 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos. Pág 10

Secretaria 
desenvolve 
campanha 
‘Quintal Nota 10’ 
Em 2017, a campanha de combate 
à dengue vai premiar moradores 
de Gaúcha do Norte. O primeiro 
sorteio acontece no dia 09 de ju-
nho, porém só concorrem a um dos 
cinco prêmios, os moradores que 
estiverem com seus quintais com 
100% de aproveitamento na visita 
dos agentes, quintais livres de fo-
cos e com a ausência de qualquer 
possível criadouro do mosquito 
Aedes Aegypti, vetor da dengue. 
Veja mais na página 07 deste infor-
mativo.

Secretaria * rma parceria com escola 
agrícola de Água Boa

EDUCAÇÃO

Acordo disponibilizou 15 vagas para alunos do município. Prefeitura 
* ca com a responsabilidade do transporte desses alunos. Pág 09

SAÚDE 

Prefeitura de Gaúcha do 
Norte está em novo local 

de atendimento

ADMINISTRAÇÃO

Gestão municipal passou a atender com  
centralização dos serviços. Prédio está localizado 
na Rua Pará esquina com Rua Brasília. Pág. 05

Executivo de Frente
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O ‘Executivo de Frente’ traz nessa primeira edição da atual gestão muni-
cipal, um breve relato da posse dos representantes que estão à frente da 
Prefeitura e Câmara de Vereadores. Também serão abordadas as principais 
ações desenvolvidas pelas secretarias no1° trimestre de 2017. Boa leitura!

ASSESSORIA

O prefeito eleito para a 6ª ges-
tão de Gaúcha do Norte (MT), 
Voney Rodrigues Goulart (SD) e 
sua vice, Jandira do Prado Weg-
ner (PRB), tomaram posse na 
manhã de domingo (1°.01) em 
cerimônia realizada na Câmara 
de Vereadores. Representante 
indígena, autoridades religio-
sas e militares participaram da 
solenidade.
Durante sua fala, o prefeito em-
possado, relatou que durante 
sua gestão vai governar para 
todos os cidadãos, elencando 
políticas públicas que promo-
vam o bem estar da população. 
O novo gestor apresentou seu 
secretariado e pediu para que 
os colaboradores se empenhem 
cada um em sua função para 
atender com carinho e respei-
to os munícipes, solicitou um 
legislativo participativo e apro-
veitou para convidar as mulhe-
res para participar das decisões 
sobre o povo.

Executivo: Representantes eleitos tomam posse

Prefeito Voney Rodrigues Goulart durante seu pronunciamento no dia da posse e população durante cerimônia

Saiba Mais: Secretários municipais de Gaúcha do Norte

Primeira-dama e secretária de 
Assistência Social - Neusa Pe-
trekic, nascida em Capanema/
PR, é casada, mãe de um <lho e 
mora há 26 anos em Gaúcha do 
Norte. Neusa atuou durante um 
ano no PAIF (Serviço de Prote-
ção e Atendimento Integral à Fa-
mília) na comunidade de Nova 
Aliança. 

Secretário de Educação - Marcos 
Douglas Pereira, natural de Casilân-
dia/MS, casado e pai de dois <lhos. 
É morador de Gaúcha do Norte des-
de 1994, inicialmente na comunida-
de Nova Aliança, onde atuou como 
professor e posteriormente diretor 
de escola. Também foi professor na 
comunidade Salto da Alegria e em 
2009, secretário de Educação.

Secretária de Finanças - Cleusa 
Petrekic, natural de Capanema/PR 
é mãe de um <lho e mora há 27 
anos em Gaúcha do Norte, inicial-
mente na comunidade de Nova 
Aliança. Está há 11 (onze) anos no 
setor público, onde já desempe-
nhou funções de agente adminis-
trativo, gerente de RH e secretária 
de Finanças desde 2014.

Secretário de Infraestrutura -
David Bueno de Miranda, na-
tural de Tatui/SP, casado e pai 
de duas filhas. Há nove anos 
possui propriedade rural em 
Gaúcha do Norte. Antes de 
ser nomeado secretário, David 
trabalhou na execução de pai-
sagismo e na função de admi-
nistrador.

Secretária de Saúde - Mariluci 
Gonçalves Constante é natural de 
Pinhal de São Bento/PR, casada e 
moradora de Gaúcha do Norte há 
cerca de 29 anos. Desde 2004 é 
funcionária pública onde já exer-
ceu funções de secretária escolar, 
agente administrativo e gerente 
de habitação. Mariluci tem curso 
técnico em enfermagem.

Prefeito

Voney Rodrigues Goulart (SD), 
natural de Quirinópolis/GO, 
é casado e pai de  três filhos. 
Morador de Gaúcha do Norte 
há cerca de 30 anos e dono de 
propriedade rural na comuni-
dade Nova Aliança, sendo ad-
ministrador e pecuarista.
O gestor é conhecido popular-
mente como Voney Goiano.

Vice-prefeita

Jandira do Prado Wegner (PRB), 
natural de Romelândia/SC é ca-
sada e mãe de quatro <lhos. Mo-
radora de Gaúcha do Norte há 17 
anos, exerceu funções de comer-
ciante e administradora. 
A vice-prefeita já exerceu as fun-
ções de primeira-dama e secre-
tária de Assistência Social entre 
2005 e 2008.



Pág.   03

PODER LEGISLATIVO

Conheça quem são os nove representantes do povo
Os nove vereadores eleitos toma-
ram posse durante cerimônia reali-
zada no 1° dia do ano. Em seguida, 
elegeram a mesa diretora da Casa 
de Leis para a legislatura 2017-
2018. 
Com chapa única concorrendo 
a presidência, Agenor da Rocha 
Correa (PRB) foi eleito Presiden-
te; Antonio Rubens Conelian (PR) 
Vice-presidente; Elço Domingos 
Alves (PP) 1° Secretário e Mutua 
Mehinaku (SD) 2° Secretário.

A Câmara de Vereadores está loca-
lizada na Avenida Brasil, no Centro 
da cidade. 
Telefone: (66) 3582-1118 / 1507.
Site oficial: www.camaragau-
chadonorte.com.br.

PRB PR PRB PP

PSB DEM SD SD PR

ASSESSORIA

No primeiro trimestre de 2017, 
a prefeitura de Gaúcha do Norte 
cumpriu com a realização de dois 
processos seletivos. As inscrições 
foram gratuitas e realizadas atra-
vés do site da prefeitura.
A realização dos processos seleti-
vos visou atender:
*Orientação do Tribunal de Contas 
de Mato Grosso;
*Obediência aos princípios consti-
tucionais em especial o princípio 
da impessoalidade;
*Necessidade de haver a conti-
nuidade na prestação de serviços 
públicos.
No Processo Seletivo Público Sim-
pli<cado N°001/2017 e exclusivo 
para cargos da secretaria de Edu-

Por orientação, Prefeitura realiza processos seletivos

A população está convidada a participar das sessões que acontecem todo dia 1º e 15º dia útil de cada mês

cação, Cultura, Esporte e Lazer 
foram oferecidas um total de 112 
vagas, sendo 52 para formação de 
cadastro de reserva. As provas fo-
ram realizadas no dia 29 de janeiro.
Entre os cargos estiveram: meren-
deira, guarda, motorista, auxiliar 
de serviços gerais, agente de ser-
viços especializados, agente admi-
nistrativo, bibliotecário, auxiliar de 
desenvolvimento infantil, auxiliar 
de maestro, maestro, coordenador 
de programas, instrutor, professor, 
professor de educação física, se-
cretário escolar, fonoaudiólogo e 
nutricionista.
Já o Processo Seletivo Público Sim-
pli<cado 002/2017, abriu vagas 
para as secretarias de Administra-
ção, Finanças, Assistência Social, 
Desenvolvimento, Infraestrutura e 

Saúde. Foram oferecidas um total 
de 140 vagas, sendo 67 para for-
mação de cadastro de reserva. As 
provas teóricas foram realizadas 
no dia 19 de fevereiro e as práticas 
dia 26 do mesmo mês.
Estiveram disponíveis vagas para 
os cargos de: auxiliar de serviços 
gerais; vigilante; agente adminis-
trativo; <scal de tributos; operador 
de máquinas; <scal ambiental; gari; 
motorista; pedreiro; servente de 
pedreiro; <scal de obras; eletricista; 
agente municipal de saneamento; 
químico; auxiliar administrativo; 
digitador; professor de dança; pro-
fessor de artes e música; instrutor 
de cursos livres; professor de cur-
sos livres; recepcionista; agente 
comunitário de saúde; agente 
ambiental; agente de combate as 

endemias; técnico de radiologia; 
técnico em enfermagem; técnico 
em laboratório; bioquímico; enfer-
meiro; farmacêutico; <sioterapeu-
ta; médico; agente de consultório 
dentário; educador físico e odon-
tólogo.

Muitos dos aprovados em ambos 
os processos seletivos já foram 
convocados e desempenham 
suas atividades pertinentes a cada 
cargo. Outros, aguardam a convo-
cação perante a necessidade de 
cada secretaria.
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O prefeito de Gaúcha do Nor-
te, Voney Rodrigues Goulart e a 
secretária municipal de Saúde, 
Mariluci Gonçalves Constante, 
participaram do Encontro de 
Acolhimento aos Gestores Muni-
cipais do Quadriênio 2017-2020. 
O evento aconteceu no sábado 
(21.01), na Câmara Municipal de 
Água Boa e foi promovido pelo 
Conselho de Secretarias Munici-
pais de Saúde de Mato Grosso – 
COSEMS/MT.
Além de Gaúcha do Norte, o 
evento contou com a presença 
de lideranças de todos os ou-
tros municípios que compõem 
a região de Saúde do Médio 
Araguaia; sendo: Água Boa, Bom 
Jesus do Araguaia, Canarana, Co-

Município é representado 
em Encontro de 
Acolhimento aos Gestores 
Municipais

ASSESSORIA

Com o início de um novo man-
dato, surgem com ele algumas 
dificuldades, novos projetos e 
novas expectativas, todos vol-
tados para o devido atendimen-
to a toda demanda municipal.
No decorrer do primeiro trimes-
tre de 2017, o prefeito Voney 
Rodrigues Goulart juntamente 
com seu secretariado enfren-
tou dificuldades atreladas a 

Prefeito Voney Goiano fala sobre as di6culdades 
enfrentadas, os projetos e as perspectivas para a gestão 

Prefeitos reelegem Neurilan 
Fraga para a presidência da 
Associação Mato-Grossenses 
dos Municípios (AMM)

O prefeito municipal de Gaú-
cha do Norte, Voney Rodrigues 
Goulart, juntamente com ou-
tros 105 prefeitos de diversas 
regiões de Mato Grosso parti-
ciparam da votação e posse do 
presidente da Associação Ma-
to-grossense dos Municípios 
(AMM), realizada na última 

quinta-feira (05.01), em Cuiabá.
Neurilan Fraga foi reconduzi-
do ao cargo de presidente. A 
eleição da chapa “AMM em de-
fesa do municipalismo”, única 
inscrita no processo eleitoral, 
ocorreu por meio de aclama-
ção. A eleição foi conduzida 
pelo presidente da comissão 

106 prefeitos participaram da votação

Nova diretoria da AMM

calinho, Nova Nazaré, Querência 
e Ribeirão Cascalheira.
Devido ser início de gestão, du-
rante o dia, orientações neces-
sárias foram passadas aos novos 
gestores como a devida partici-
pação nos encontros regional e 
estadual, o que pode ou não fa-
zer e legislação do SUS.
Entre os objetivos do encontro, 
esteve a quali6cação dos novos 
Gestores Municipais como um 
dos protagonistas da condução 
do SUS com a apresentação da 
devida legislação. Durante o dia, 
também foi apresentado o ca-
lendário de responsabilidades 
dos gestores e cobrada a devida 
participação dos secretários nos 
encontros regional e estadual.

eleitoral, prefeito de Rosário 
Oeste, João Balbino.
Após a confirmação do resulta-
do, por unanimidade, Neurilan 
agradeceu aos novos gestores 
pela confiança depositada na 
nova mesa diretora e pelo cré-
dito ao seu trabalho em defesa 
dos interesses municipalistas. 
“Irei retribuir a confiança dos 
gestores com trabalho, dedi-
cação, comprometimento e na 
defesa dos interesses dos mu-
nicípios de Mato Grosso”, afir-
mou.
A nova diretoria da Associação 
é composta por 17 prefeitos 
de todas as regiões do estado 
e conta com a participação do 
deputado Ondanir Bortolini, 
Nininho (PSD), como presiden-
te de honra.
Já, a solenidade de posse da 
nova diretoria foi marcada pelo 
balanço das atividades dos úl-
timos dois anos e a apresenta-
ção de metas para o próximo 
biênio.

área da saúde onde são cita-
dos pontos como profissionais, 
equipamentos, implantação do 
plantão presencial no hospital 
municipal, cumprimento do ho-
rário de trabalho e tratamento 
digno aos usuários da saúde.
Em relação aos pontos que 
têm sido trabalhados com a 
finalidade de buscar o devido 
alinhamento do município, o 
gestor citou a luta pela regulari-
zação das certidões municipais 

as quais tem impedido a libera-
ção de convênios estabelecidos 
entre os anos de 2005 e 2008 
e não liberados devido as pen-
dências. “Assim que tomamos 
conhecimento da situação des-
sas certidões, passamos a bus-
car maneiras para resolver. Há 
60 dias estou viajando rotinei-
ramente à Capital e buscado a 
solução junto a Receita Federal. 
O município também tem uma 
dívida com o INSS, onde esta-
mos buscando o devido parce-
lamento”, disse o gestor.
“De modo geral, estamos tra-
balhando para inicialmente re-
solver todas essas pendências e 
buscar emendas parlamentares 

que venham beneficiar nos-
sa população, com serviços e 
obras que melhorem a qualida-
de de vida”, argumentou.
Sobre os projetos e expectati-
vas para a gestão, o prefeito afir-
mou, “na área da saúde, nossos 
projetos iniciais estão direcio-
nados para completar o quadro 
de médicos com 3 profissionais, 
aquisição de dois aparelhos de 
ultrassonografia, aquisição de 
mais ambulâncias. Na educação 
temos o projeto de construção 
de uma escola no bairro Vila 
Nova e implantação de aulas de 
inglês nas escolas municipais, 
já na infraestrutura pretende-
mos promover o devido levan-

tamento de estradas na época 
da seca, diminuindo assim os 
transtornos na época chuvosa”, 
finalizou.

Voney Rodrigues Goulart
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Prefeitura de Gaúcha do Norte está em novo local de atendimento 
ASSESSORIA

CELY TREVISAN

A nova administração de Gaú-
cha do Norte vem com muitos 
projetos e expectativas para a 
gestão 2017-2020, uma delas é 
a mudança no local de atendi-
mento. As atividades do execu-
tivo estão em novo endereço, 
na Rua Pará esquina com Rua 
Brasília, no Centro da cidade. 
O prédio alugado que está lo-
calizado na esquina das ruas 
Brasília e Pará comporta toda 
a administração e os depar-
tamentos como RH, Jurídico, 
Tributação, Contabilidade, Li-
citação, Compras/Frotas/Patri-
mônio, Habitação, Agricultu-
ra, Engenharia, entre outros. 
Assim como, as secretarias de 
Saúde, Educação, Assistência 
Social e Finanças. Também tem 
seu espaço no determinado 
local, a Farmácia Municipal, a 
Junta de Serviço Militar e Iden-
tidade, o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais e a SEFAZ.
A secretaria de Infraestrutura 
permanece no Barracão, locali-
zado na esquina entre as ruas 
Iguaçú, Minas Gerais e Brasília. 
O DEMAE (Departamento de 
Água e Esgoto) também per-
manece em sua sede própria 
onde está desde dezembro de 
2016, Rua Cuiabá esquina com 
Rua Mato Grosso. Os demais 

serviços que não foram citados 
permanecem em seus locais 
atuais, visando atender a nor-
matização de cada um.
Para o gestor municipal, Voney 
Rodrigues Goulart, o objetivo 
da mudança está voltado para 
a economia nos cofres públi-
cos, além de facilitar a acessi-
bilidade e proporcionar maior 
comodidade e melhor aten-
dimento à população, com a 

devida organização e centrali-
zação dos serviços.

REPRESENTAÇÕES

O prédio que comporta o Po-
der Executivo representa em 
sua faixada, as principais eco-
nomias e culturas existentes no 
município. Estão representa-
das a agricultura com imagens 
de plantações de soja e milho; 

Poder Executivo lança logomarca e slogan da nova gestão

ASSESSORIA

Valorizando a cultura local e as 
principais economias do muni-
cípio, a nova administração de 
Gaúcha do Norte lançou por 
meio das redes sociais a logo-
marca e o slogan “Governo Sé-
rio e Justo” que vão patentear a 
gestão 2017-2020.
A representação gráfica traz a 
cuia com bomba representam 
o famoso chimarrão que sim-
boliza a tradição dos pioneiros 
da cidade, com sua origem no 
sul do País.
Outros elementos utilizados 
representam a diversidade da 
economia do município, como 
é o caso da cabeça de boi, ár-
vore, vagem e grãos, represen-

tando a pecuária, a agricultura 
e a seringueira.
A representação da cultura in-
dígena também está inclusa na 
logomarca e vem representada 
por arco e flecha. Sua evidên-
cia na imagem vem atrelada 
ao Parque Nacional do Xingu 
e seus habitantes, que possui 
cerca de 50% do território den-
tro do município de Gaúcha do 
Norte.
Outros símbolos e economias 
presentes no município serão 
lembrados no visual do novo 
prédio do Poder Executivo.
A partir de agora a nova iden-
tidade visual de Gaúcha do 
Norte será utilizada em todo o 
material de divulgação do mu-
nicípio. 

IDENTIDADE

Novo prédio está localizado na esquina das ruas Pará e Brasília. Con< ra os serviços disponíveis

a pecuária; a seringueira; a pis-
cicultura e a extração do mel.
Nas culturas, temos a represen-
tação da cultura indígena e das 
tradições gauchescas.
Em uma das imagens há tam-
bém a representação da gran-
de diversidade do povo e das 
infinitas atividades profissio-
nais desenvolvidas em Gaúcha 
do Norte.

Prefeitura Municipal de 
Gaúcha do Norte

Endereço: Rua Pará esqui-
na com Rua Brasília, Cen-
tro;
Telefones: (66) 3582-
1135/1679;
Site oficial: www.gaucha-
donorte.mt.gov.br.

A nova identidade visual do município valoriza a cultura e as principais economias locais
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Calendário de vacinação 2017 está disponível nas unidades de saúde
Seis vacinas tiveram seu público-alvo ampliado, con&ra quais são elas.

Depois das mudanças no calen-
dário de vacinação 2017, anun-
ciadas pelo Ministério da Saúde, 
as unidades de saúde de Gaúcha 
do Norte estão adequadas para 
atender às novas faixas etárias. 

Seis vacinas tiveram seu público-
-alvo ampliado, são elas: tríplice 
viral, tetra viral, dTpa adulto, HPV, 
Meningocócica C e hepatite A.
Con&ra abaixo quais vacinas po-
dem ser feitas:

Hepatite A – Vacinação Infantil 
A vacina hepatite A passa a ser 
disponibilizada para crianças até 
5 anos de idade. Antes, a idade 
máxima era até 2 anos.
Tetra Viral (sarampo, caxumba, 
rubéola e varicela) 
Em 2017, para as crianças, há am-
pliação da oferta da vacina tetra 
viral, passando a ser administrada 
de 15 meses até quatro anos de 
idade. Antes era administrada na 
faixa etária de 15 meses a menor 
de dois anos de idade. O Progra-
ma Nacional de Imunizações (PNI) 
recomenda a vacinação das crian-
ças com a tríplice viral (sarampo, 
Caxumba e rubéola) aos 12 meses 
de idade (primeira dose) e aos 15 
meses com a tetra viral (segunda 
dose com a varicela). Em países 
que adotaram esquema de uma 
dose contra varicela (semelhante 
ao do Brasil) houve queda acentu-

Gaúcha do Norte 
participa de audiência 
sobre saúde indígena

Na manhã de segunda-feira (20.02), 
o prefeito de Gaúcha do Norte, Vo-
ney Rodrigues Goulart participou 
de uma audiência realizada pelo 
deputado federal Valtenir Pereira 
(PMDB) com a comunidade indíge-
na da região do Vale do Araguaia. O 
objetivo foi solucionar problemas 
existentes na saúde indígena da 
região.
Estiveram reunidos no evento os 
três Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas (DSEI’s) do Araguaia, pre-
feitos e lideranças indígenas, para 
debater a pauta focada nos recur-
sos pra saúde indígena e o atendi-
mento dos índios nas unidades de 
saúde dos municípios.    
Durante a audiência, o deputado 
solicitou aos presentes um levan-
tamento de quais equipamentos 
são necessários para reforçar e 

melhorar o atendimento público 
nos hospitais e unidades básicas de 
saúde. O mesmo se comprometeu 
em buscar recursos para atender a 
demanda.
A construção de Casas de Apoio à 
Saúde Indígena (Casai) em diversos 
municípios de Mato Grosso, tam-
bém foi debatida no encontro. 
Além de Gaúcha do Norte também 
estiveram presentes os prefeitos 
Mauro Rosa de Água Boa, Fábio 
Faria de Canarana, Marcelo Aquino 
de General Carneiro, e João Filho de 
Nova Nazaré. Além do vice-prefeito 
de Nova Xavantina, Ney Weliton, a 
secretária de saúde e representante 
do município de Querência, Flávia 
e os coordenadores DSEI, Toninho 
de Araguaia, Alessandra Santos do 
Xingu e Joel Goes do Xavante, e 
diversas lideranças indígenas.  

INDÍGENA

ada do número total de casos da 
doença, de hospitalizações e de 
óbitos a ela relacionados.

HPV 
Para meninas de 9 a 13 anos, e 
também meninas de 14 anos. Me-
ninos de 12 a 13 anos. Homens vi-
vendo com HIV e AIDS entre 9 e 26 
anos de idade, e para imunodepri-
midos, como transplantados e pa-
cientes oncológicos. Mulheres (9 e 
26 anos) que vivem com HIV/Aids 
também recebem a vacina.

Meningocócica C 
Para adolescentes de 12 a 13 anos.

dTpa adulto 
A vacina adsorvida difteria, tétano 
e pertussis (acelular) tipo adulto 
passa a ser recomendada para as 
gestantes a partir da 20ª semana 
de gestação. As mulheres que 

perderam a oportunidade de se-
rem vacinadas durante a gesta-
ção, devem receber uma dose de 
dTpa no puerpério, o mais preco-
ce possível.

Tríplice Viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) 
Segunda dose para a população 
de 20 a 29 anos de idade. Ante-
riormente, a segunda dose era 
administrada até os 19 anos de 
idade. Para os adultos de 30 a 49 
anos permanece a indicação de 
apenas uma dose de tríplice viral.

Quem ainda não fez alguma de-
las, deve procurar um dos postos 
de saúde, PSF Mario Alievi locali-
zado na Rua Mato Grosso esquina 
com a Rua Cáceres, Bairro Centro, 
ou PSF Ernesto Doleys localizado 
na esquina das ruas Curitiba e Pa-
raná no Bairro Vila Nova.                                                                                                                                      

Academia da Saúde lança projeto 
de atividades para grupos

Em 1° de fevereiro de 2017, o 
espaço da Academia de Saúde, 
Loida Feroldi, passou a atender 
as ações preventivas dos grupos 
preconizados pelo SUS com o 
início de atividades. Desde en-
tão, estão sendo trabalhados di-
ferentes grupos como: Gestante 
Saudável; Hipertensos e Diabé-
ticos; De bem Com a Balança e 
Grupo Terapêutico “Corpo, Men-
te e Saúde”. 
O projeto foi desenvolvido pe-
las profissionais, a nutricionista 
Simone K. Justen e a psicólo-
ga Michele Pancotte. Segundo 
elas, o objetivo do projeto é 
promover a educação perma-
nente em saúde e oportunizar 
melhor qualidade de vida aos 
integrantes dos grupos.
As atividades englobam profis-
sionais como: médico, nutricio-
nista, psicólogo, fisioterapeuta, 
assistente social, farmacêutico, 
odontólogo, enfermeiro, entre 
outros. A cada encontro, um 
profissional aborda um deter-
minado tema.
Para a secretaria, a academia 
da saúde vem para aprimorar 
a promoção e prevenção à saú-
de, sendo articuladas as ações 
juntamente aos programas da 

atenção primária, contribuindo 
assim para melhoria na qua-
lidade de vida dos usuários, 
reduzindo desta forma a vul-
nerabilidade e riscos a saúde 
relacionadas a seus determi-
nantes.
Os encontros dos grupos acon-
tecem de segunda a quartas-
-feiras às 15 horas na sede da 
academia que está localizada 
abaixo do ginásio de espor-
tes, esquina com o PSF I Mário 
Alievi. Todos os usuários que se 
enquadram em um dos grupos, 
podem participar dos encon-
tros.

PROMOÇÃO À SAÚDE

Registro de um dos diversos encontros já realizados 

Confira o cronograma das ativi-
dades dos grupos:

Todas as segundas-feiras;

Ás terças-feiras – encontro 
quinzenal;

Ás terças-feiras – encontro 
quinzenal;

Todas as quartas-feiras.

Confira as matérias sobre os 
encontros e os temas aborda-
dos no site da prefeitura: www.
gauchadonorte.mt.gov.br.

Encontros acontecem de segunda à quarta-feira, às 15 horas.
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SAÚDE

Gaúcha do Norte recebe 1° ‘Cineminha’ 
de combate à Dengue

A praça Eduardo Ritzmann foi 
palco para o primeiro ‘Cineminha’ 
de combate ao mosquito Aedes 
Aegypti e à Dengue, realizado no 
sábado (18.03), em Gaúcha do 
Norte. O evento foi promovido 
pela secretaria de Saúde através 
da Vigilância Ambiental.
A iniciativa surgiu com a neces-

sidade de promover, cada vez 
mais, a conscientização da popu-
lação para os males que o mos-
quito, vetor das doenças Dengue, 
Zika Vírus e Febre Chikungunya, 
pode causar a saúde pública.
Com direito a pipoca, crianças, 
familiares e demais participan-
tes assistiram a vídeos e paródias 

com: a história do mosquito; a 
importância de cada um no com-
bate do mesmo; os cuidados ne-
cessários a serem adotados na 
casa e no quintal e que impedem 
a devida instalação e presença 
do mosquito e doenças trans-
mitidas, seus devidos sintomas 
e tratamento. A necessidade de 
buscar orientação médica, beber 
muito líquido e não se automedi-
car perante o aparecimento dos 
sintomas, frisada no ‘Cineminha’.
Para a coordenadora da Vigilân-
cia Ambiental, Maria Ivanilda 
da Silva, o evento foi realizado 
na praça central com o objetivo 
de chamar a atenção dos pais e 
crianças frequentadores do lo-
cal e de todos que passassem 
por ali, buscando assim maior 
interesse e participação da po-
pulação para um assunto tão 
importante. 

COMBATE À DENGUE

Secretaria desenvolve campanha ‘Quintal Nota 10’

Com o início de uma nova gestão 
para Gaúcha do Norte, muitos 
pontos e ações tem sido aprimo-
rados com o objetivo de atender 
adequadamente a demanda de 
cada setor. Na área da saúde, não 
foi diferente, em uma das altera-
ções está a mudança de endere-
ço da Casa de Apoio de Cuiabá.
Segundo a secretaria municipal 
de Saúde, o novo espaço é mais 

amplo e arejado e vai propiciar a 
devida comodidade e segurança 
aos usuários que são encaminha-
dos para atendimentos especiali-
zados na capital. 
Além de um espaço adequado a 
demanda e necessidade dos usu-
ários, outro fator in6uenciador 
para a mudança é o menor valor 
empenhado para custear as des-
pesas de aluguel do imóvel.

Evento contou com apresentação de vídeos e paródias sobre o assunto tratado

Moradores serão premiados no dia 09 de junho

A secretaria de Saúde através da 
Vigilância Ambiental retoma a 
campanha Quintal Nota 10 para 
o ano de 2017. A campanha é 
uma das ações de combate à 
Dengue e ao mosquito Aedes 

Aegypti e vai premiar morado-
res de Gaúcha do Norte, o pri-
meiro sorteio está programado 
para o dia 09 de junho.  
A devida participação de cada 
morador ao sorteio dos prêmios 

só deve acontecer mediante a 
avaliação positiva dos agentes 
às casas e quintais. Apenas os 
quintais que forem avaliados 
em 100% livres de focos e pos-
síveis criadouros do mosquito, 
receberão o cupom para par-
ticipar do sorteio. As visitas, 
específicas para a campanha, 
serão iniciadas em abril. 
Em junho serão sorteados:
01 Tanquinho de roupas;
01 Liquidificador;
01 Ferro Elétrico;
01 Sanduicheira;
01 Jogo de Copos.

Outras ações
Além da campanha Quintal 
Nota 10, os agentes tem realiza-
do outras ações como é o caso 
das faixas de conscientização à 
dengue que foram fixadas em 
frente o hospital municipal e 
em pontos estratégicos da Ave-
nida Brasil.

Veja essas e outras matérias 
deste informativo no site da 
prefeitura: WWW.GAUCHADO-
NORTE.MT.GOV.BR.

Mudança: Casa de Apoio 
de Cuiabá está em novo 
local e tem menor valor

Caixinhas de sugestões são 
implantadas nas unidades 
de saúde
Com o objetivo de buscar me-
lhorias constantes para a área 
da saúde, a secretaria implan-
tou nas unidades, caixinhas 
de sugestões, onde todo e 
qualquer usuário pode deixar 

sua sugestão para melhorar os 
atendimentos, aumentar a efi-
cácia das ações realizadas em 
esfera municipal e que possam 
ser adotadas por condizer com 
a realidade do município. 

Prêmios a serem sorteados no dia 09 d ejunho

Faixas ?xadas pelos agentes

SAÚDE
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ASSESSORIA

O ano letivo de 2017 iniciou na 
segunda-feira (13.02), para os 
alunos das redes de ensino mu-
nicipal e estadual de Gaúcha do 
Norte.
Para um bom desempenho das 
atividades relacionadas ao ano 
letivo, a secretaria municipal de 
Educação colocou em prática 
várias ações necessárias para re-
ceber e atender adequadamente 
esses alunos. Entre elas estiveram: 
aquisição de material didático; ca-

EDUCAÇÃO

Ano letivo teve início dia 13 de fevereiro e 
com muitas melhorias em Gaúcha do Norte

pacitação dos professores e orga-
nização das salas de aula; revisão 
e manutenção na frota do trans-
porte escolar; alinhamento da 
merenda escolar; mudança do sis-
tema escolar e melhoramento de 
internet nas escolas municipais; 
instalação de mais computadores 
nas escolas; aumento de pro*s-
sionais na equipe multifuncional 
da secretaria; aquisição de três 
veículos, sendo 2 Kombis usadas 
e uma motocicleta CG 125 FAN 0 
KM, além da adequação nas estru-
turas físicas das escolas indígenas.

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

Na segunda-feira (06.02), pro-
fessores da Rede Municipal de 
Ensino participaram do curso de 
capacitação promovido pela edi-
tora Positivo, na Escola Municipal 
de Educação Básica Bem-Me-
-Quer. A capacitação envolveu 
cerca de 40 pro*ssionais da edu-
cação infantil e do ensino funda-
mental, dentre eles professores 
das escolas rurais.
Para a secretaria municipal de 

Educação, o objetivo foi capaci-
tar os educadores para a devida 
utilização do portal e do material 
pedagógico, uma vez que foram 
fornecidas ferramentas para au-
xiliar na aplicação do método de 
ensino.
Com capacitação realizada com 
sucesso, os pro*ssionais da edu-
cação foram liberados para a de-
vida organização e decoração das 
salas de aula.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Em 2017, o material utilizado nas 
escolas continua sendo da Po-
sitivo. “Conseguimos manter o 
cronograma, receber o material 
pedagógico e realizar a capacita-
ção dos professores antes do iní-
cio das aulas. Cerca de R$ 300 mil 
serão aplicados para aquisição 
desse material durante o ano”, 
apontou o secretário da pasta, 
Marcos Douglas Pereira.
“Além desse material básico das 
escolas, a secretaria de educa-
ção preparou o material para as 
crianças carentes, todas as es-

colas que possuírem alunos ca-
rentes, tem recebido o material 
adequado para cada criança. Nas 
escolas indígenas, todo o ma-
terial que o aluno precisa para 
frequentar a escola, tem sido 
disponibilizado pela secretaria”, 
relatou.
O Sistema Positivo de Ensino ofe-
rece material rico e amplo com 
conteúdos, atividades e tecno-
logias educacionais para auxiliar 
na aprendizagem dos conteúdos 
curriculares e in=uenciar no co-
nhecimento dos alunos.

A secretaria investiu R$ 73,750 
na aquisição de veículos, sen-
do duas Kombis usadas no va-
lor de R$ 33 (trinta e três) mil 
cada uma e uma motocicleta 
CG 125 FAN, 0 KM, no valor de 
R$ 7.750,00 (sete mil setecen-
tos e cinquenta).
Enquanto uma Kombi passa a 
ser utilizada no transporte dos 
alunos de uma linha escolar, a 
outra possibilitará a locomo-
ção da equipe multidisciplinar 
até as escolas do interior. Já a 
motocicleta vem para atender 
a demanda de assistência aos 
veículos escolares, possibili-
tando a rápida locomoção do 
profissional em mecânica.
“Essas duas kombis estão sen-
do pagas em 4 parcelas de R$ 
16.500. A vantagem é a econo-
mia para o transporte escolar, 
pois antes esses veículos fa-
ziam o transporte terceirizado 
dos alunos e o município paga-
va R$ 30 mil por mês”, apontou 
o secretário. 

Revisão na frota do 
transporte escolar
Todos os veículos do transpor-
te escolar foram revisados, “pe-
gamos uma frota com a parte 
mecânica precária e revisamos 
toda ela. Os gastos, apenas 
com manutenção das peças, 

TROCA DO SISTEMA ESCOLAR E AUMENTO DE INTERNET
O sistema da educação foi tro-
cado e futuramente vai permitir 
que os pais possam acessar de 
casa o rendimento, ter acesso 
aos relatórios, e presença do seu 
*lho. Isso passará a acontecer 
assim que o sistema tiver gerado 

todos os dados.
“Também houve melhora na 
disponibilidade de internet para 
as escolas, estão sendo feitos os 
ajustes *nais para a disponibili-
dade de 5MG para a utilização 
do sistema e devida agilidade 

AUMENTO DE PROFISSIONAIS NA EQUIPE MULTIFUNCIONAL
Em 2017, a equipe multifuncio-
nal da secretaria passa a aten-
der todos os alunos das redes 
municipal e estadual de ensino, 
e passa a contar com pro*ssio-
nais como psicóloga, assistente 
social e fonoaudióloga. Também 

AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS

já criamos o cargo e faremos a 
contratação de uma psicope-
dagoga para atender as neces-
sidades dos alunos especiais, 
assim como a diagnosticação 
precoce de algumas crianças 
com necessidades de tratamen-

chegou a R$ 70 mil. Além dis-
so, a secretaria adquiriu e en-
tregou um kit de ferramentas 
básicas e necessárias para cada 

motorista, com assinatura de 
termo de responsabilidade 
pelo material”, disse o secretá-
rio da pasta.

nos trabalhos. As escolas tam-
bém foram equipadas com mais 
computadores, para os pro*ssio-
nais efetuarem seus trabalhos 
devidamente e assim atender a 
burocracia escolar”, relatou o se-
cretário.

to. A secretaria também está 
providenciando um pro*ssional 
neuropediatra para prestar aten-
dimento aqui na cidade para os 
alunos que dependem de passar 
por esse pro*ssional, além dos 
alunos da APAE.

Veículos adquiridos no início do ano letivo
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Município passa a oferecer almoço 
para alunos do transporte escolar

ASSESSORIA

Continuando com as melho-
rias em quesitos que envol-
vem a educação, a disponi-
bilidade de almoço para os 
alunos do transporte escolar 
foi um dos grandes pontos 
positivos, assim como o ali-
nhamento de alguns pontos 
referente a merenda escolar.
Sobre isso, o secretário expla-
nou: “todas as escolas foram 
abastecidas devidamente 
com alimentos necessários a 

EDUCAÇÃO

merenda escolar, foi reduzi-
da a carne moída do cardápio 
escolar, e a novidade na par-
te de merenda escolar aqui 
na cidade, é de que todos os 
alunos do transporte passam 
a receber o almoço antes de 
pegar a estrada de volta para 
casa”, disse.
“Faço meus agradecimen-
tos a Câmara Municipal que 
aprovou por unanimidade o 
projeto de lei que autoriza 
o município a pagar o almo-
ço para todos os alunos do 
transporte, inclusive os da 

Educação indígena recebe 
devida atenção e cuidados

ASSESSORIA

Desde janeiro de 2017, a edu-
cação nas escolas indígenas de 
Gaúcha do Norte tem recebido 
a devida e necessária atenção 
por parte do município. Cer-
ca de 230 alunos da educação 
infantil ao 9° ano passam a ser 
atendidos pelo município nas 
oito escolas indígenas.
Uma equipe da secretaria visi-
tou todas as escolas indígenas 
para a devida organização do 
ano letivo, englobando ações 
de apoio pedagógico aos pro-
fessores. Foram visitadas as es-
colas: Ulupuwene; EMKIA; Mehi-
nako Madrim; Mirassol; Aturua; 
Caribe e Nekupai.
Devido a falta de estruturas ade-
quadas em algumas escolas, o 
início do ano letivo foi registra-
do em 20 de fevereiro. “Algumas 
escolas não tinham nem barra-

rede estadual de ensino. En-
tre 250 a 300 alunos vão rece-
ber o almoço das 11 às 11h30. 
A alimentação é paga pelo 
município. Os motoristas que 
quiserem e que moram no in-
terior também almoçam na 
escola”, apontou.

As matérias deste informati-
vo estão disponíveis no site 
da prefeitura, acesse e confi-
ra: WWW.GAUCHADONORTE.
MT.GOV.BR.

Benefício atinge alunos dos ensinos municipal e estadual 

Município passa a atender cerca de 230 alunos indígenas

co de lona para atender esses 
alunos, então a secretaria reali-
zou um trabalho de emergência 
para resolver provisoriamente 
essa situação e assim iniciar as 
aulas”, apontou o secretário da 
pasta, Marcos Douglas Pereira.
Dentre as oito escolas indíge-
nas, três delas foram implanta-
das em 2017. Em duas delas, as 
aulas foram iniciadas em 20 de 
fevereiro, já a terceira e recém 
implantada na aldeia Waura o 
início das aulas está programa-
do para o mês de abril. “Duran-
te o mês de março, a assessoria 
pedagógica indígena recebeu 
essa demanda para a implan-
tação da oitava escola, assim, 
estamos organizando todos os 
pontos necessários e indispen-
sáveis para em breve iniciar as 
aulas”, afirmou a coordenadora  
pedagógica indígena, Catia Le-
ticia Trevisan.

Ainda segundo o secretário, os 
projetos para a construção das 
escolas indígenas necessárias 
estão praticamente prontos, 
porém demanda de licitação. 
Até que isso se concretize, as 
comunidades estão providen-
ciando barracões. Na aldeia 
Mirassol a escola vai passar por 
reforma e ampliação com espa-
ços disponíveis para refeitório e 
cozinha.

Conferência

No dia 24 de março, represen-
tantes da educação indígena 
municipal participaram da II 
CONEEI – 2ª Conferência Nacio-
nal de Educação Escolar Indíge-
na realizada na aldeia Mehinako 
Madrim. O momento contou 
com a presença do povo indíge-
na para a avalição e definições 
das políticas públicas para a 
educação escolar indígena. 

Secretaria promove 
palestra para celebrar 
o Dia da Mulher
No decorrer da semana em que 
comemora-se o Dia Interna-
cional da Mulher, a prefeitura 
de Gaúcha do Norte através da 
secretaria de Educação promo-
veu um momento especial para 
as profissionais da área. Foram 
realizadas palestras nas escolas 
municipais Xingu (segunda-fei-
ra, dia 06), Bem-Me-Quer (terça-
-feira, 07) e Botuverá (quinta-
-feira, 09).
Os encontros foram ministra-
dos pela psicóloga Jaqueline 
de Paula Silva e pela assistente 
social Neiry Freitas, e tiveram 
como tema ‘Enfrentamento de 
Violência Contra a Mulher’ em 
prol do projeto de combate a 
esse tipo de violência.
O debate sobre o assunto faz 
parte do cronograma letivo, 
assim, a secretaria aproveitou 
a comemoração para reafirmar 
a importância da denúncia e 

conscientização desse proble-
ma social, relembrando ainda 
que o Dia da Mulher vem para 
marcar um dia de luta, de con-
quistas e de reflexões pelos pro-
cessos que a sociedade ainda 
precisa passar.
Durante a palestra, pontos 
como os tipos de violência e 
as leis que amparam a mulher 
violentada fizeram parte da ex-
planação. Com apresentação 
de vídeo, o tema foi debatido 
entre todos os presentes.
Ao final de cada encontro, lem-
branças com mensagens foram 
entregue a todos.

Educação ?rma 
parceria com escola 
agrícola de Água Boa

ASSESSORIA

Buscando ações e oportuni-
dades na área da educação, o 
prefeito de Gaúcha do Norte, 
Voney Rodrigues Goulart jun-
tamente com o secretário de 
Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Marcos Douglas Pereira, 
firmaram uma parceria com a 
Escola Estadual Técnica Agríco-
la Jaraguá localizada na agrovi-
la do projeto de Assentamento 
Jaraguá, há aproximadamente 
50 km da cidade de Água Boa.
Com a parceria, para o ano de 
2017, foram disponibilizadas 
15 vagas para alunos de Gaú-
cha do Norte, inclusos no 1° 
ano do Ensino Médio, feminino 
e masculino. 
Os interessados em participar 
passaram por teste seletivo re-
alizado no domingo dia 19 de 
março na escola Bem-Me-Quer. 
Com a parceria, a prefeitura 

de Gaúcha do Norte fica com a 
responsabilidade de fazer o de-
vido transporte desses alunos.

Mais informações
A escola agrícola funciona de 
segunda a sexta com matérias 
normais do ensino médio na-
cional, além das disciplinas de 
formação técnica em agroeco-
logia.
Os alunos têm aulas durante 
uma semana de forma integral, 
dormindo na escola, depois 
passam uma semana em casa 
com deveres e tarefas fora da 
sala de aula. O curso técnico 
tem um período de conclusão 
de 03 anos e os alunos saem 
com nível médio.
Além de Gaúcha do Norte, mu-
nicípios como Água Boa, Nova 
Xavantina, Canarana, Ribeirão 
Cascalheira e Campinápolis 
também tem alunos atendidos 
pela escola agrícola.

Alunos passaram por teste seletivo

AÇÕES
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Com o objetivo de incentivar a 
prática esportiva junto as crian-
ças e adolescentes, a prefeitura 
de Gaúcha do Norte através da 
secretaria de Educação e depar-
tamento de Esporte e Lazer, im-
plantou no primeiro trimestre de 
2017, um projeto esportivo que 
passou a bene%ciar cerca de 170 
crianças e adolescentes entre 6 e 
17 anos de idade.
O projeto contempla a modalida-
de de futsal feminino e masculino 
em quatro diferentes categorias: 
Sub 8 (alunos de 6 a 8 anos); Sub 
11 (9  a 11 anos); Sub 13 (12 e 13) 
e Sub 17 (14 a 17). As aulas práti-
cas foram iniciadas em fevereiro e 
são desenvolvidas no ginásio de 
esportes Enory Alves Garcia.
Para o professor de educação físi-
ca, Maicon Bonet, o projeto espor-
tivo visa trabalhar a coordenação 
motora do aluno, in'uenciar no 
trabalho social e psicossocial me-
lhorando assim o aluno tanto na 

Gestão municipal implanta 
projeto esportivo para crianças 
e adolescentes

ESPORTE

Secretaria recupera estradas 
em Gaúcha do Norte

ASSESSORIA

A secretaria municipal de Infra-
estrutura de Gaúcha do Norte 
tem trabalhado nas estradas 
municipais com o objetivo de 
diminuir o impacto causado pe-
las chuvas.
Logo no início do ano, pouco 
mais de 45 km de estradas foram 
recuperadas. Os trabalhos foram 
desenvolvidos em trechos da 
BR-242 e linha Botuverá, bura-
cos acumulavam água das chu-
vas e di%cultavam a passagem.
A recuperação seguiu com tra-
balhos de patrolamento com 
tapa buraco, cascalhamento de 
pontos críticos e confecção de 
desaguadores. 
Para o secretário da pasta, David 
Bueno de Miranda, as ações nas 
vias são necessárias e vão bene-
%ciar o transporte escolar mu-
nicipal, o escoamento da atual 
safra e o acesso a Santiago do 
Norte, Sorriso e assim por dian-
te.

INFRAESTRUTURA

escola quanto na sociedade, além 
de preparar eles para o futuro es-
portivo no município, buscando 
construir uma categoria de base 

com a possibilidade de formar 
novos atletas que possam futura-
mente representar o município 
no quesito esportivo.

Belíssimos confrontos e jogadas 
marcaram o início do 16º Campeo-
nato Municipal de Futebol de Cam-
po de Gaúcha do Norte, no último 
%nal de semana de março, dias 25 
e 26.
Com jogos realizados no Campo 
Seringão, a competição de 2017 
conta com a participação de nove 
equipes: Atlético do Xingu; Ade-
ga; Santos; Juventude; União; Vila 
Nova; Sambati; Utawana e Mirassol.
Durante o campeonato serão de-
senvolvidos um total de 40 jogos, 
sendo que na primeira fase todos 
disputam contra todos, se classi-
%cando para as semi%nais as qua-
tro equipes melhor pontuadas. O 
encerramento está previsto para o 
mês de julho.
O chefe do departamento de Es-
porte, José Mario Alievi, faz men-
ção ao grande número de equipes 
e aos cerca de 200 atletas envolvi-
dos. “Agradecemos aos atletas pela 
con%ança em nosso trabalho e a 

Município recebe 
16º Campeonato de 
Futebol de Campo

ESPORTE

equipe de arbitragem por colabo-
rar com nosso esporte”, disse.
Ao %nal da competição serão pre-
miados, com troféus e medalhas: 
As equipes que %carem em 1º, 2º e 
3º lugares; Goleiro menos vazado; 
Artilheiro; Atleta destaque; Melhor 
técnico; Melhor jogador da %nal e 
autor do gol mais bonito do cam-
peonato.

Toda população esta convidada a 
prestigiar os jogos que acontecem 
aos sábados às 15 horas, e aos do-
mingos às 7h30 e às 15 horas.

Nove equipes participam da competição

Outros trabalhos 
desenvolvidos pela 
secretaria
No primeiro trimestre de 2017, 
a secretaria de Infraestrutura de 
Gaúcha do Norte enfrentou algu-
mas di%culdades perante a inten-
sidade de chuvas que caíram na 
região. Mesmo assim, muitos aces-
sos foram recuperados.
Máquinas estiveram espalhadas 
em diversos cantos do município 
e promoveram ações de patrola-
mento com tapa buraco, levanta-
mento e cascalhamento de pontos 
críticos, confecção de desaguado-
res, entre outros.
Entre as localidades bene%ciadas 
estão:
* MT-129 estrada de sentido a Pa-
ranatinga;
* Reabertura de estrada nas linhas 
que dão acesso entre as fazendas 
Eldorado, Quatro Marcos, Estrela e 
outras;
* MT-427 estrada de sentido a Ca-
narana: Secretaria recuperou pou-
co mais de 8 Km, pois via apresen-
tava ‘atoleiros’;
*BR-242 rodovia de sentido a Sor-

riso: Cerca de 50 km receberam as 
máquinas da prefeitura em traba-
lhos de patrolamento com levan-
tamento e cascalhamento de cerca 
de 1000 metros;
*Linha Jaqueto à Fazenda Eldo-
rado: Serviços de patrolamento e 
cascalhamento dos pontos críticos 
foram desenvolvidos em aproxi-
madamente 40 km;
*Linha Alemãozinho, Quatro Mar-
cos, Fazenda Matrinchã entre 
outras: Patrolamento e cascalha-
mento de alguns pontos foram 
executados em 20 km de estradas;
*Linha Fazenda Terra Nova até o 
Mirassol - patrolamento;
*Linha Sítio Piraíba - tapa buraco 
em benefício do transporte esco-
lar;
*Linha Três Coqueiros - reabertura 
de estrada e tapa buraco;
*Linha Pingo de Ouro e Nova 
Aliança - patrolamento;
*Linha fazenda Paconeiro;
*Linha Nelson Krap, Rui Minuzi e 
Osório.
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Representantes da secretaria de 
Assistência Social de Gaúcha do 
Norte participaram, na quinta-feira 
(16.02), do seminário “Os Desa#os 
da Assistência Social Para 2017” 
promovido pela Associação Para 
Desenvolvimento Social dos Muni-

cípios do Estado de Mato Grosso-
-APDM-MT, em Cuiabá.
O evento contou com o apoio da 
Secretaria de Estado de Trabalho e 
Assistência Social (Setas-MT), e foi 
realizado com o objetivo de apre-
sentar os principais mecanismos 

de trabalho na assistência social, 
aos novos gestores, primeiras-da-
mas e técnicos municipais. Foram 
explanados temas como a arreca-
dação de recursos e a importância  
de conselhos de direitos.
O seminário também oportunizou 
o debate sobre as principais di#-
culdades enfrentadas pelos mu-
nicípios, e proporcionou muitas 
informações necessárias visando o 
fortalecimento das políticas sociais 
e a consolidação do Sistema Único 
de Assistência Social nos municí-
pios.
Durante o evento, foi eleita a nova 
diretoria da APDM para o biênio 
2017/2019, onde a secretária de 
Gaúcha do Norte assumiu o posto 
de delegada, representando a re-
gião do Médio Araguaia.
Busca por melhorias
Aproveitando a viagem, a primei-

Município participa de seminário estadual
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gaúcha do Norte participa 
de evento estadual da 
Assistência Social

A secretaria de Assistência Social 
de Gaúcha do Norte esteve repre-
sentada no “Encontro de Gestores 
da Assistência Social 2017”, realiza-
do de 14 a 16 de março, em Cuia-
bá. A secretária Neusa Petrekic e 
a assistente social Joceli Friedrich 
absorveram informações impor-
tantes e necessárias do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS).
Com o tema SUAS em Foco o obje-
tivo do encontro foi orientar e ca-
pacitar os gestores e técnicos dos 
141 municípios mato-grossenses 
sobre os programas, serviços e re-
cursos, fortalecendo e potenciali-
zando assim a rede de Assistência 
Social nos municípios. O encontro 
foi realizado pela Secretaria de Es-
tado de Trabalho e Assistência So-

ra-dama e secretária de Assistência 
Social de Gaúcha do Norte, Neusa 
Petrekic e a assistente social Joceli 
Friedrich estiveram reunidas com 
representantes estaduais reivindi-
cando melhorias na área da assis-
tência social para o município.
Na quarta-feira (15), as represen-
tantes estiveram com o secretário 
de estado de Assistência Social 
- Setas onde foi cobrada a cons-
trução de um prédio próprio para 
o CRAS no município, bem como 
adesão a Equipe Volante para me-
lhor atender as famílias. Segundo o 
secretário, as possibilidades serão 
analisadas. Já o município #cou 
por enviar o projeto para a devida 
construção.
Ainda no dia 15, uma reunião com 
a Secretária-adjunta de Assistên-
cia Social da Setas, Marilê Cordei-
ro Ferreira sendo apontanda a 

Encontro com o secretário de estado de Assistência Social da Setas, Max Russi. 

No evento, a secretária Neusa Petrekic foi eleita delegada da APDM-MT pela região do Médio Araguaia
importância da participação dos 
municípios nas capacitações que o 
Estado estará promovendo através 
do CAPACITASUAS. Já a secretária 
municipal reforçou a importância 
da Construção do CRAS no muni-
cípio propiciando melhores condi-
ções de atendimento aos usuários 
e a importância de estar disponi-
bilizando a adesão para a Equipe 
Volante para melhor atender a po-
pulação.
Na sexta-feira (17.02), foi dia de ou-
vir a Superintendente de Políticas 
para Mulheres, Isabel Silveira sobre 
o projeto “Exército pela causa da 
mulher”. Segundo ela, o projeto 
visa capacitar pro#ssionais através 
de rede criada nos municípios para 
o enfrentamento a violência con-
tra a mulher. Em Gaúcha do Norte 
a rede online de pro#ssionais já foi 
montada.

cial (Setas), por meio da Secretaria 
Adjunta de Assistência Social. 
Durante o evento, a secretária ad-
junta de Assistência Social, Marilê 
Cordeiro, apontou que a ação é 
estratégia e necessária para a in-
trodução das novas gestões muni-
cipais de Assistência Social no ce-
nário desta política pública. Sendo 
que dos 141 municípios, 110 estão 
com novos gestores.
Ao #nal do encontro, foi eleita a 
nova diretoria do Colegiado Es-
tadual de Gestores Municipais de 
Assistência Social (COEGEMAS), 
onde a secretária de Assistência 
Social de Gaúcha do Norte assu-
miu o posto de delegada repre-
sentando a região do médio Ara-
guaia.

Programa “Pró-família” é aderido pelo 
município de Gaúcha do Norte
Na noite de quinta-feira (16.03), 
o município de Gaúcha do Nor-
te assim como os demais muni-
cípios mato-grossenses esteve 
representado na cerimônia de 
lançamento de mais dois pro-
gramas sociais, realizada em 
Cuiabá. Os Programas “Pró-Famí-
lia” e “Criança Feliz” foram lança-
dos pelo governador do Estado 
de Mato Grosso, Pedro Taques, o 
secretário de Estado de Trabalho 
e Assistência Social, Max Russi, e 
o ministro do Desenvolvimento 
Social e Agrário, Osmar Terra.
O programa Pró-Família passa 
a ser aderido pelo município a 
partir dos termos serem assina-
dos pelo prefeito Voney Rodri-
gues Goulart, o que acontece 
ainda esta semana durante sua 
viagem à Capital. Após a assi-
natura dos termos, o programa 
passa pelas etapas de implanta-
ção na esfera municipal e a pro-
teção social às famílias ganha 
reforço considerável em Gaúcha 
do Norte.

Pró-Família
Desenvolvido e coordenado 
pela Secretaria de Estado de Tra-
balho e Assistência Social (Setas-
-MT), o Pró-Família terá um cus-
to global de R$ 60 milhões para 
atender 35 mil famílias nos 141 
municípios do Estado na primei-

ra etapa.
Com o objetivo de promover a 
inclusão social de famílias po-
bres, no programa, as famílias 
receberão auxílio saúde, edu-
cação, nutricional, capacitação 
pro#ssional e habitação. O Pro-
grama também prevê a entrega 
de um cartão para as famílias, 
com o qual elas poderão ad-
quirir alimentos, no valor de R$ 
100,00.
Para realizar o diagnóstico das 
famílias em situação de risco 
e de vulnerabilidade, Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) 
acompanharão a rotina das fa-
mílias, auxiliados por assistentes 
sociais.

O objetivo não é apenas agre-
gar famílias, mas possibilitar 
que elas saiam do programa de 
maneira digna e justa, com qua-
li#cação pro#ssional, inclusão 
social e autonomia de vida.

Mais informações
Na quinta-feira (16.03), as repre-
sentantes de Gaúcha do Norte 
também participaram de um 
momento onde a Comissão In-
tergestores Bipartites (CIB) con-
tribuiu com mais informações 
do programa Pró-Família, apon-
tando maneiras de como traba-
lhar para que as ações possam 
ser desenvolvidas e os objetivos 
do programa sejam alcançados.

Evento de lançamento do programa
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Prefeitura promove evento em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher

ASSISTÊNCIA SOCIAL

A tarde do sábado, 11 de março, foi 
de confraternização e comemora-
ção para as mulheres de Gaúcha do 
Norte. A prefeitura através da secre-
taria de Assistência Social promo-
veu o evento ‘Dia da Mulher - Toque 
de Beleza’ em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, vivenciado 
no dia 08 de março.
Com programação agradável para 
todas as idades, o evento contou 
palestra, des(le de roupas e acessó-
rios, sorteio de brindes e co*ee bre-
ak. A comemoração foi realizada no 
salão paroquial da Igreja Católica e 
contou com a presença de 280 mu-
lheres acima de 18 anos de idade.
O Dia da Mulher iniciou com a pa-
lestra ‘Uma pele bonita é uma pele 
saudável’ ministrada pela tecnólo-
ga em estética e cosmética, Lucielli 
Picinini, onde foram frisados os cui-
dados cotidianos necessários para 
uma pele bonita e saudável. Os 
tipos de pele foram apresentados e 
dicas para cuidar de cada um foram 
repassadas. Também (zeram parte 
do momento a importância do uso 
do protetor solar, da hidratação, da 
limpeza de pele e de tratamentos 
faciais que vem para auxiliar a mu-
lherada a manter sua pele com as-
pecto jovem.

As mulheres assistiram ao des(le de 
roupas e acessórios com modelos e 
looks do infantil ao adulto e foram 
premiadas pelas lojas: Baruc Store; 
Ivone Modas; Loja Célia; Manga 
Rosa; Pettipé Calçados; Puro Char-
me; Suprema Moda Fitness e Thielli 
Calçados.
A loja Analu Modas, o Centro de 
Estética e Saúde – Lucielli Picinini, 
a Floricultura Espinho de Laranjeira, 
a loja La Bella e a representante do 
produto Instantly Ageless (Creme 
Instantâneo Efeito Cinderela) – Da-
niela Oliveira que fez uma demons-
tração do produto, também parti-
ciparam do evento com sorteio de 
brindes.
Entre os brindes sorteados estive-
ram vale compras, peças do vestu-

ário, limpeza de pele, 4or, calçados, 
além de vários outros itens.
Para a secretária de Assistência 
Social, Neusa Petrekic o evento foi 
realizado para agradar a todas as 
mulheres, “a secretaria trabalhou 
com o objetivo de presentear as 
mulheres, para que elas pudessem 
vir, participar, confraternizar e se 
sentir valorizada pela comemora-
ção ao seu dia”.
Já representando todo o comércio 
que participou do evento, a pro-
prietária da loja Puro Charme, Mar-
ciane Inês Sipp, falou sobre a parce-
ria (rmada, “(quei animada desde o 
primeiro momento em que recebi 
o convite para o evento, já tinha a 
experiência do ano passado e gos-
tei bastante. Por mais que a maio-

IPTU 2017 - A Prefeitura de Gaúcha do Norte através do departamento de 

Tributação vai lançar os boletos de IPTU em duas modalidades: cota úni-

ca com 15% de desconto para pagamento até dia 10 d e junho, ou valor 

integral com parcelamento em até 4 vezes.  Os proprietários dos terrenos 

baldios devem procurar o setor para a retirada do boleto, Rua Pará esquina 

com a Rua Brasília (prédio da Prefeitura).

Prefeitura realiza almoço para vovós do município
A Prefeitura de Gaúcha do Norte 
através da secretaria de Assistên-
cia Social assumiu o compromisso 
com os vovôs e vovós do municí-
pio e passa a realizar os almoços 
mensais. O primeiro evento do ano 
foi realizado no último domingo, 
dia 05 de março, no Centro de Con-
vivência dos Idosos e contou com 
a presença de mais de 110 vovôs.
Os almoços antes (nanciados pela 
Associação dos Idosos, passa a ser 
custeado pela prefeitura e conta 
com a parceria dos voluntários 
para o desenvolvimento dos tra-
balhos de cozinha e churrasqueira.

Confira o calendários dos almoços de 2017

MELHOR IDADE Secretaria inicia atividades 
físicas com vovós
A secretaria de Assistência So-
cial de Gaúcha do Norte iniciou 
no dia 20 de março as ativida-
des com vovôs e vovós acima 
de 55 anos de idade.
Entre as atividades estão Coral 
‘Recordar é Viver’; caminhada; 
academia ao ar livre e hidrogi-
nástica. Os vovós que ainda não 
participam dos encontros, es-
tão convidados a participar.

Confira quando acontecem os 
encontros:

ria das pessoas já conheça nossos 
estabelecimentos, esse momento 
proporciona, sem dúvidas, um con-
tato direto com o público”, disse.
“Temos poucos eventos voltados 
para o comércio e essa parceria é 
ótima, é uma maneira de expor 
um pouco com o que trabalha-
mos. Para as mulheres é uma tarde 
agradável, onde todas se divertem 
e trocam ideias e para nós é legal 
porque atingimos vários públicos”, 
(nalizou Marciane.
Ao (nal do evento, a secretária a(r-
mou que o objetivo foi alcançado. 
“Acredito que a secretaria cumpriu 
com a tarefa de parabenizar as mu-
lheres, foi uma tarde agradável e 

interessante. Estou muito feliz por 
estar no início da gestão e já conse-
guir realizar um evento tão bonito 
quanto esse. Por isso agradeço a 
todas as lojistas que con(aram no 
nosso evento e vieram somar e 
participar com a gente, aos funcio-
nários da secretaria, do CRAS, do 
Conselho Tutelar e outros que se 
dedicaram para a execução de cada 
detalhe desse Dia da Mulher”, (nali-
zou a secretária.
Representando o público presente, 
Maria de Lourdes de 43 anos, falou 
do evento, “gostei bastante dessa 
comemoração e pretendo partici-
par todos os anos. Vejo que ele vem 
para valorizar a mulher”.

* Coral: às segundas e quartas-
-feiras, às 16 horas no Centro de 
Convivência dos Idosos;

* Hidroginástica: às terças e 
quintas, às 15h30 no Centro dos 
Idosos;

* Caminhada: às quartas-feiras, 
às 6 horas na praça central; 

*Academia ao ar livre: às sextas-
-feiras, às 6 horas na praça cen-
tral.

Equipe responsável pela realização do evento


