PLANO ESTRATÉGICO
2017-2027
Reunião de Resultados 2019

Situação Metas 2019

7,84%

92,16%

Conformes

Não Conformes

Mapa Estratégico

MISSÃO: Garantir políticas públicas de excelência, mediante iniciativas inovadoras voltadas

ao desenvolvimento sustentável, visando à qualidade de vida do cidadão.

VISÃO: Ser referência de desenvolvimento agroindustrial com sustentabilidade.

1 - Assegurar o Desenvolvimento Econômico e
Agroindustrial Sustentável
100% das metas conformes(2 de 2)

9 - Assegurar a excelência do desempenho gerencial e profissional
75% das metas conformes(3 de 4)

2 – Garantir qualidade na prestação dos serviços de Saúde
75% das metas conformes(3 de 4)

10 – Garantir a excelência no atendimento humanizado
100% das metas conformes(2 de 2)

3 – Assegurar a excelência no ensino público
100% das metas conformes(7 de 7)
4 – Fortalecer a política socioassistencial e o protagonismo social

100% das metas conformes(6 de 6)
5 – Fortalecer as atividades de Esportes, Lazer e Cultura
100% das metas conformes(4 de 4)
6 – Garantir a ordem pública e a segurança do cidadão
100% das metas conformes(2 de 2)
7 – Garantir proteção do meio ambiente
100% das metas conformes(2 de 2)
8 – Garantir a qualidade da Infraestrutura e serviços de manutenção
75% das metas conformes(6 de 8)

11 – Aperfeiçoar a comunicação interna e externa
100% das metas conformes(1 de 1)
12 – Propiciar um clima organizacional favorável ao bem-estar
e ao desenvolvimento profissional
100% das metas conformes(1 de 1)
13 – Ampliar e fortalecer parcerias estratégicas
100% das metas conformes(1 de 1)

14– Garantir cultura orientada para resultados
100% das metas conformes(1 de 1)

15 - Assegurar a excelência do equilíbrio Fiscal
100% das metas conformes(6 de 6)

Secretaria de Planejamento e Cidade
Meta

2016

4.7 Elevar a Taxa de participante em reuniões de
tomada de decisões em políticas públicas

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

46

55.38

59,10

56

10.1 - Elevar Nível de Satisfação do Cidadão

66

68,40

64.38

69,14

66%

13.1 - Elevar o Numero de Parcerias vigentes

33

59

48

106

50

36

37

39

38

14.1 Elevar o numero de reuniões de Planejamento,
Monitoramento e Avaliação

Pesquisa de satisfação
2 Pesquisas de Satisfação Realizadas
Aplicação nos bairros e empresas:
1. Através nas agentes de saúde;
2. Associações de bairro;

Projeto 2 – “Incentivo ao acesso à informação e à Consciência Cidadã

Demandas: dos conselhos de políticas
públicas, das lideranças políticas, do
legislativo, do executivo, associações,
instituições que representam cidadão
Luverdense.

CONSELHOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 – Conselho Municipal de Meio Ambiente
18 - Conselho Municipal Comunitário de Segurança
19 – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
20 – Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico
01 – Conselho da Comunidade
21 – Conselho Municipal de Desenvolvimento Agricultura
02 – Conselho Municipal de Saúde
22 – Conselho Municipal de Políticas Públicas para Juventude
03 – Conselho Municipal de Cultura
23 – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
04 – Conselho Municipal de Turismo
24 – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
05 – Conselho Municipal do FUNDEB
25 – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
06 – Conselho Municipal de Habitação
26 – Conselho Municipal do Fundo de Transporte e
07 - Conselho Municipal de Educação
Habitação - FETHAB
08– Conselho Municipal de Contribuintes
27 - Conselho Municipal de Saneamento
09 – Conselho Gestor de Mobilidade Urbana
28 – Conselho Municipal da Cidade
10 – Conselho Municipal de Esporte e Lazer
11 – Conselho Curador e Fiscal da Previlucas
12 – Conselho Municipal de Assistência Social
2017
2018
2019
13 – Conselho Municipal de Alimentação – CAE
Nº Reuniões
223
236
227
14 – Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
15 – Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas
Nº Participantes
1.998
2.328
2.766
16 – Conselho Municipal de Defesa do Consumidor

CONSELHOS

Selo UNICEF

Saúde Ação Legal -CMDCA

ACS

Ação Legal -CMDCA
CMDM

CMDCA
CMDCA

SECRETARIA DE FINANÇAS
Meta

2018

Resultado
2019

Meta
2019

1

1

1

30,44%

34,12%

30%

em
15.5 Manter o percentual de incremento na arrecadação de ISSQN em 8% relação
aos dois
15.6 Manter o percentual de incremento na arrecadação de ITBI em 8%
15.7 Manter o percentual de incremento na arrecadação de TAXAS em 5% últimos
anos

27,17%

10%

31,94%

8%

8,98%

8%

18,92%

5%

15.1 - Manter o Índice de Liquidez em 1 até 2019

15.2 - Manter o percentual de Receita Própria cima de 30%
15.4 Manter o percentual de incremento na arrecadação de IPTU em 10%

Geotecnologia e Inteligência Fiscal

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Meta
9.1 - Elevar o número de processos informatizados por
meio de desenvolvimento próprio
9.2 - Manter o tempo médio de tramitação de Processo
Licitatório de 45 dias
9.3 - Elevar percentual de Valor de Compra com Empresas
do Município
12.1 - Elevar Índice de Satisfação do Servidor

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

42

51

66

71

70

42

40,52

51,13

45

52,91%

50%

79,70

72%

48,4% 47.49%
50,90 53,40

71.34

SECRETARIA DE GABINETE
Controladoria Interna
Meta

2016

Meta 9.4 - Elevar o Percentual de Atendimento do
Plano de Auditoria de 69,55 para 70 até 2019

60

2017

2018

64,96% 69.55%

Resultado
2019

Meta
2019

71,96%

70%

CAPACITAÇÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS

O QUE É O PAAI ?
Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI
Foi elaborado Diante da necessidade de realização de auditoria interna na
Administração Direta e Indireta e em conformidade com a Lei nº. 1.384/2007, Decreto
nº. 1631/2007, Instruções Normativas do Controle Interno e especificamente a de nº
16/2008, Resolução Normativa nº 33/2012 do TCE alterada pela RESOLUÇÃO
NORMATIVA Nº 26/2014-TP e RESOLUÇAO NORMATIVA Nº 17/2017- TP PROJETO APRIMORA TCE/MT, RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 16/2018 – TP e
demais legislações pertinentes, elaborou-se o presente PAAI -Plano Anual de
Auditoria Interna para o exercício de 2020.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PAAI ?
• Avaliar por amostragem a eficiência e o grau de segurança dos controles internos

existentes
• Verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes

orçamentarias traçadas pela Administração.
• Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos

públicos.
• Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações/determinações do TCE e

principalmente do PROJETO APRIMORA/TCE/MT.
• Apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos de auditoria,

visando a racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles
existentes e, em não havendo orientar e implantá-los.

ACOMPANHAMENTO PDI
3.1 – Receita
3.2 – Despesa
3.3 – Licitações, dispensas e inexigibilidades
3.4 – Contratos
3.5 – Encargos previdenciários
3.6 – Dívida ativa
3.7 – Restos a pagar
3.8 – Educação
3.9 – Saúde
3.10 – Bens móveis e imóveis
3.11 – Obras e serviços de engenharia
3.12 – Sistema de controle interno
3.13 – Gestão de recursos humanos
• 3.14 – Almoxarifado central
• 3.15 – Almoxarifado medicamentos, médicos
e farmácia central.
• 3.15.1 – Saúde logística de medicamentos.

• 3.14 – Almoxarifado central
• 3.15
– Almoxarifado medicamentos,
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

médicos e Farmácia Central.
3.15.1 – Saúde Logística de medicamentos.
3.16 – Convênios concedidos
3.17 – Relatórios anual de atividades da
controladoria interna -RAACI
4.1- Cumprimento das determinações/
recomendações emitidos pelo TCE/MT,
relativos a atos de governo.
5.1 – Plano Plurianual - PPA
5.2 – Lei De Diretrizes Orçamentárias
5.3 – Lei Orçamentária Anual
6.2 – Educação: Logística da merenda
escolar
6.3 – Saúde
7.1 – Sistema de Controle Interno
7.2 – Verificar se todas as Determinações/
Recomendações e alertas do TCE/MT

SECRETARIA DE GABINETE
OUVIDORIA

Meta
Meta 10.2 - Elevar o percentual de atendimento
às solicitações na Ouvidoria

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

65%

87,50%

74.07%

94,43%

76%

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

57

65,30

81,82

65

ASCOM
Meta
Meta 11.1 - Manter Índice de Comunicação com o
cidadão acima de 65% até 2019

SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Meta

1.1 - Elevar o Índice de Receita Bruta dos
agricultores familiares
7.1 - Elevar o N° de empreendimentos privados
com pelo menos uma licença ambiental

7.2 - Elevar o Percentual de Empreendimentos
Públicos com pelo menos uma Licença Ambiental

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

12,04

14,18

14.61

14,90

14,8

13,28%

16,8%

51.59%

67,54%

52%

3,8%

8%

28%

44%

29.5%

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Meta

1.2 - Elevar o N° de Empresas em
funcionamento

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

3360

4767

6081

6321

6150

SECRETARIA DE SAÚDE
Meta

2016

2.1 - Manter a proporção de gravidez na adolescência
abaixo

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

13,24

11,64

13,10

13,24%

2.2 - Manter o percentual de óbitos maternos inerentes a
fatores da gravidez abaixo

1,11%

0,24

0

0,07

0,1

2.3 - Manter em 100% a cobertura da Atenção Básica até
2019

100%

100%

100%

100%

100%

2.4 - Reduzir a taxa de mortalidade infantil(de 0 a 1 ano)

1,3

2

1,12

1,30

1

500 consultas oftalmológicas

GRUPOS DE EMAGRECIMENTO

GRUPOS DE ALONGAMENTO

SECRETARIA DE SAÚDE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Meta

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

3.1 - Manter a Cobertura de Atendimento em
Creches acima

82,25

80,75

98,70

98,88

95

3.2 - Elevar a proficiência em Língua Portuguesa
dos alunos dos anos iniciais

223,11

225,50

252,67

249,84

237

3.3 - Elevar a proficiência em Língua Portuguesa
dos alunos dos anos finais

272,89

279,63

285.91

289,90

288

3.4 - Elevara Proficiência em Matemática dos alunos 240,75
dos Anos Iniciais

255,86

257,87

251,67

250

3.5 - Elevar a Proficiência em Matemática dos
alunos dos anos finais

274,08

296,43

285,28

290,77

286

3.6 - Elevar a proficiência em Língua Portuguesa
dos alunos do 3º ano

67%

74%

62.36%

83,81

68%

3.7 - Elevar a proficiência em Matemática dos
alunos do 3º ano

67%

73

67.03%

87,90

68%

OBJETIVO Nº4

Fortalecer a
Política
Socioassistencial e
o Protagonismo
Social.
Unidades:
CRAS
CREAS
Casa Lar
Cadastro Único
Conselho Tutelar

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Meta

2017

2018

Resultado
2019

Meta 2019

4.1
Aumentar
o
Percentual
de 2,55% 25.97%
acompanhamento de famílias no PAIF de
25,97% para 26,5% até 2019

73,98 %

26,5%

4.2 Elevar o Percentual atendimento do Público 46,15% 60.76%
prioritário no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos - S.C.F.V de 60,76%
para 61% até 2019

65,38%

61%

4.4 Reduzir a taxa de beneficiários do Bolsa 35,60% 33.95%
Família de 33,95 para 33 até 2019

30,85%

33%

4.5 Manter o percentual de reinserção de 32,14%
institucionalizados na Casa Lar abaixo de 20%
até 2019

6,52%

20%

38,75%

32%

20%

4.6 Elevar o percentual de empoderamento do 37,14% 31.75%
PAEFI de 31,75% para 32% até 2019

PDI, Estudo de Caso e Rede de Proteção à
Mulher

Oficinas Temáticas: Acessuas Trabalho, SCFV e PAIF

Ampliação da Oferta de Serviços nos
Territórios

Espaço de Convivência Casa Lar: Playground,
Revitalização e Acessibilidade

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Meta
5.1 - Elevar o quantitativo de espaços públicos
de lazer e esportivos em bom estado de
conservação:
5.2 - Manter o numero de atendimentos nos
eventos de esporte e lazer acima de 100 mil

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

9

47

79

82

80

138.724

100.00

50.000 73.252 166.925

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA DE CULTURA
Meta

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

5.3 - Elevar o Percentual de Alunos Atendidos
nas Oficinas Culturais de

2%

5,3

6,7%

7,85%

7%

5.4 - Elevar o Percentual de Públicos Atingidos
nos Eventos Culturais de

17%

33,89%

58%

208,81%

60%

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Meta

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

6.1 - Reduzir a Taxa de Criminalidade de

3,77

3,7

2.86

1,93

2.8

6.2 - Reduzir a Taxa de Acidentes de Trânsito de

1,55

1,24

1.15

1,04

1,1

De janeiro a dezembro do ano passado, a Guarda
Municipal tem se empenhado para reduzir as
vítimas de acidentes fatais em Lucas do Rio Verde,
através das blitz ostensiva e educativas e, sobretudo
nas fiscalizações da lei seca, tanto é que o número
de acidentes de trânsito registraram o mais baixo de
Lucas do Rio Verde registrando 1.04 da Taxa de
Acidentes de Trânsito, ou seja, índice mais baixo de
Lucas do Rio Verde desde 2016, quando o resultado
foi 1.55; e em 2017 foi de 1.24; e em 2018 fechou o
ano com índice de 1,15.

Quando analisado o
número absoluto de
vítimas
de
homicídios, em 2019,
Lucas do Rio Verde
atingiu
o
menor
número de mortes
por esses tipos de
crimes.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
Os objetivos alcançados desta Secretaria foram em
decorrência aos esforços em conjunto das forças de
segurança (Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia
Civil,
Grupo de Operações Especiais (GOE) e
CIOPAER) onde conseguirmos a redução da
criminalidade em Lucas do Rio Verde, e ainda
superamos as metas estabelecidas para 2019.
A Secretaria de Segurança Municipal e Trânsito de Lucas
do Rio Verde, em reunião com o Secretário da
Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
Alexandre Bustamante dos Santos, reivindicou
recursos e melhorias para o município como apoio
aéreo, interação das câmeras de monitoramento
controladas em conjunto com o Município e aporte
de efetivo para o 13º Batalhão da Polícia Militar, além
da destinação de mais um delegado para o Município,
sendo então, seu pleito deferido pelo douto
Secretário Estadual, e o Município foi contemplado
com mais um Delegado de Polícia Drº Marcelo

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

Dois novos veículos ,dez motocicletas novas e
equipamentos de proteção individual (EPI)
Ressalta também a Secretaria de Segurança Municipal e Trânsito que o trabalho da Guarda Municipal de
Lucas do Verde tem sido muito importante na preservação de vidas, pois em conjunto realizaram diversas
ações, tendo como objetivo a conscientização do cidadão e a sua responsabilidade a fim de promover um
trânsito mais seguro, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos – motoristas,
ciclistas e pedestres - na prevenção de acidentes. Desta forma, foram realizados Campanhas Educativa no
Dia Nacional do Trânsito, como as blitz onde a atividade envolveu agentes da Guarda Municipal,
consistindo em abordagens para orientações e entrega de materiais educativos. Durante toda semana,
centenas de pessoas receberam orientações e palestras realizadas nas escolas com os servidores da
prefeitura.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
TRABALHO EM CONJUNTO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA

A redução do índice de
criminalidade é um
resultado do trabalho
de
inteligência,
cruzamento de dados,
integração entre as
forças e planejamento
tático.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRÂNSITO
• Esta Secretaria de Segurança Municipal e Trânsito está
certa de que, em 2020, vamos continuar nos
empenhando para melhorar as condições dos
profissionais
de
segurança
pública
e,
consequentemente, a segurança da população.
• Não vamos deixar de atuar com rigor e precisão em
relação às atividades criminosas que são executadas no
município, prova disso que estamos conseguindo
reduzir índice de criminalidade. Isso mostra a eficiência
do sistema de segurança pública.
• O nosso trabalho incomoda o criminoso. Vamos
continuar com mais viaturas circulando e operações
sendo realizadas.

SECRETARIA DE SAAE
Meta

2016

2017

2018

2019

Meta 2019

100%

100%

100%

100%

100%

8.3 - Aumentar os domicílios atendidos por rede coletora
e tratamento de efluentes

28,47%

38%

38%

38%

40%

8.4 - Elevar percentual de lixo Reciclado

3,93%

2,5

5.66%

2,61%

6%

8.2 - Manter em 100% o percentual de domicílios com
água tratada no Município até 2019

Está na reta final a Obra de Ampliação da rede de esgoto do Bairro Menino Deus, previsão para final do
mês de Março.
Já estão instaladas duas novas Elevatórias, por onde o esgoto será bombeado para a nova ETE –
Estação de Tratamento de Esgoto, próximos as lagoas de tratamento, no bairro Tessele Júnior.
Até o final do mês de maio de 2020 deverá ser concluído a construção da ETE – Estação de Tratamento
de Esgoto, obra executada pela Prefeitura por meio de Convênio do Governo Federal.

Construção da ETE –
Estação de Tratamento de
Esgoto

SECRETARIA DE SAAE
8.4 - Elevar percentual de lixo Reciclado de 5.66% para 6% até 2019
Em 2018 a Arcolucas recebia todo o material reciclado dos supermercados, então o volume era
considerável, mas no ano de 2019 eles descobriram que a venda do produto era mais vantajoso, então os
supermercados com maior produção de lixo reciclado do município deixaram de enviar esse volume para o
Ecoponto.
Sabemos que esse lixo e de muitos outros são comercializados no município, porém, as empresas que
vendem e as que compram, não fornecem essa informação para o SAAE, para que possa ser contabilizados.
Estamos buscando um meio de parceria com essas empresas para fornecer esses dados.

SECRETARIA DE SAAE
Outro equipamento adquirido pelo SAAE no mês de novembro, foi uma máquina de
moer vidros, é um lixo pesado de difícil comércio, que deixamos de mandar para o aterro
sanitário, e o pó de vidro pode ser utilizado para compor a matéria prima na fábrica de tubos
de concretos e meio fios, fabricado pelos Reeducandos.

Esse é o resultado do vidro moído, fica na
espessura de areia

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
Meta

2016

2017

2018

2019

2019

8.1 - Manter percentual de vias urbanas asfaltas em
bom estado de conservação em 99%

99,61% 99,49
%

99,56%

99%

8.5 - Elevar percentual de vias rurais não asfaltadas
em bom estado de conservação em km

77,7%

81.59
%

92,84%

82,6%

8.6 - Manter percentual de vias rurais asfaltas em
bom estado de conservação em 97,00%

97,10% 98,98
%

98,55%

97%

8.7 - Manter o Percentual de Pontes municipais em
bom estado de conservação em 100%

95,65% 100%

100%

100.00%

51 km

47 km

8.8 - Elevar a quantidade de Ciclovia e Ciclofaixa

39,11

42,47

44 km

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MISSÃO
Garantir educação de excelência, visando o pleno desenvolvimento e
valorização humana para o exercício da cidadania, de forma
democrática e sustentável.

VISÃO
Ser excelência em Educação

assegurar às
pessoas igualdade
de oportunidades
respeitando a
singularidade e
diversidade;

COOPERAÇÃO

Dar publicidade
aos atos e ações da
política de gestão
educacional.

EQUIDADE

Cumprir a missão
institucional
atuando com
lealdade,
honestidade,
moralidade,
probidade e
compromisso.

TRANSPARÊNCIA

Oportunizar a
participação da
sociedade na
construção e
acompanhamento
das políticas
educacionais

ÉTICA

DEMOCRACIA

VALORES
Garantir que as
ações coletivas
estejam acima de
interesses
individuais.

PROCESSOS E AÇÕES PEDAGÓGICAS

DIAGÓSTICO DA APRENDIZAGEM
2º Ano

5º Ano

9º Ano

MONITORAMENTO DA APRENDIZAGEM
✓ 4 avaliações aplicadas
✓ 2119 alunos
✓ 1200 alunos monitorados com a metodologia do TRI

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS
FORMAÇÃO CONTINUADA
✓
✓
✓
✓
✓

Assessoria Pedagógica
Gestores Escolares
Coordenadores Pedagógicos
Professores
Demais profissionais

DEVOLUTIVAS DOS RESULTADOS E
PLANEJAMENTO
✓ Reuniões individuais nas escolas
✓ Reuniões com gestores e
coordenadores
✓ Projeto sinergia (palestra motivacional; aulas extraclasse)
✓ Cadernos de atividades
✓ Feira de ciência

NÚMEROS DE ALUNOS

ETAPAS
ED. INFANTIL
ANOS INICIAIS
ANOSFINAIS

GERAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

7,4%
Expansão de atendimento na
Educação Infantil referente ao
ano anterior

4439

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM

87%

Alunos alfabetizados ao
final do 2º ano

Alfabetização na idade certa

33%

Crescimento comparado
ao ano anterior

APRENDIZAGEM ADEQUADA
ANOS INICIAIS

63%

MATEMÁTICA

NIVEL AVANÇADO 28,96%
NIVEL PROFICIENTE 34,29%
NIVEL AVANÇADO 33,16%

NIVEL PROFICIENTE 38,23%

71%

LÍNGUA PORTUGUESA

APRENDIZAGEM ADEQUADA
ANOS FINAIS

30%

MATEMÁTICA

NIVEL AVANÇADO 6,29%
NIVEL PROFICIENTE 23,6%
NIVEL AVANÇADO 21,12%

NIVEL PROFICIENTE 38,20%

59%

LÍNGUA PORTUGUESA

RESULTADOS DA APRENDIZAGEM

2019

Número de Alunos
Aprovados

SECRETARIA DE CULTURA

Meta

2016

2017

2018

Resultado
2019

Meta
2019

5.3 - Elevar o Percentual de Alunos Atendidos nas
Oficinas Culturais de

2%

5,3

6,7%

7,85%

7%

5.4 - Elevar o Percentual de Públicos Atingidos
nos Eventos Culturais de

17%

33,89%

58%

208,81%

60%

Espetáculo Balaio Cultural acontece nesta sexta-feira
(15)
Nesta sexta-feira (15), às 19h, na praça do bairro Jardim Primaveras, será
realizado o espetáculo cênico musical Balaio Cultural. Com uma proposta
inovadora, a apresentação vai reunir a diversidade cultural de Lucas do Rio
Verde.
Arte, música, dança e teatro estarão reunidos em um único palco. O evento
é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a
companhia de teatro Cena 1, a atração visa valorizar e fortalecer a
diversidade cultural da população luverdense.

Diversão, cultura e arte marcam passagem da Caravana Sesc na Estrada em Lucas do Rio
Verde
A Praça do Bairro Tessele Junior foi tomada por
muitas cores, sons e movimentos. No ginásio de
esportes as crianças da Escola Municipal Cecília
Meireles puderam se divertir enquanto assistiam
às apresentações de teatro e participavam das
oficinas e brincadeiras.
Na entrada, historinhas encenadas e
interpretadas traziam o público para a atmosfera
mágica do teatro. Nas caixinhas de teatro de
lambe-lambe uma experiência diferente. Sons e
sentimentos despertados de uma maneira
diferente. A concentração era total. Todos de
olhos vidrados para o interior das caixas. Com
fones de ouvido, a narrativa aguçava ainda mais
os sentidos.

Recreio Cultural agita estudantes da Escola Municipal Érico Veríssimo
Uma tarde repleta de surpresas deliciosas. Depois da
merenda preparada com todo carinho foi a vez dos
estudantes da Escola Municipal Érico Veríssimo se
encantarem com as apresentações artísticas
apresentadas pelos alunos das oficinas da Secretaria
de Cultura. Música, dança e muito entusiasmo
marcaram a abertura do Recreio Cultural 2019, na
última sexta-feira, dia 5 de abril. Um projeto que leva
cultura aos recreios das escolas públicas do
município.
Os pais também puderam conferir de perto a
perfomance dos pequenos. Vilma de Paula, mãe da
flautista Adele, era todo orgulho com o
desenvolvimento da filha. "Essa foi a primeira
apresentação dela, estou emocionada como ela
aprendeu rápido e como ela tem se dedicado em
estudar em casa", confessou.

Secretaria de Cultura realiza Recreio Cultural na
Groslândia

Uma tarde pra lá de animada. No palco as apresentações de
música e dança agitaram os estudantes da Escola Municipal
Fredolino Vieira Barros, na Comunidade Groslândia. A
caravana da Secretaria de Cultura levou apresentações de
jazz, hip hop, batalha de mc’s e violão a mais uma edição do
projeto Recreio Cultural.
“Nossos alunos adoraram as apresentações. Esperamos
receber o recreio cultural mais vezes. Eles ficam eufóricos e
adoram participar das atividades culturais”, ressaltou a
coordenadora da escola, Karla.

Os alunos ficaram muito animados com os shows no palco. 23
estudantes das oficinas da Secretaria de Cultura botaram a
galerinha para cantar, dançar e interagir. A abertura dos shows
começou com a apresentação de violão, em seguida o pessoal
do jazz e hip hop botou todo mundo pra dançar as
coreografias. O encerramento ficou por conta da batalha de
mc’s que fazia rimas de improviso com os objetos sugeridos
pela plateia.

Recreio Cultural leva diversão e arte aos estudantes da Escola Municipal Menino
Deus
A hora mais gostosa do dia também ficou marcada
pela mais divertida. O Recreio Cultural promovido
pela Secretaria Municipal de Cultura, levou muita
diversão para centenas de estudantes da Escola
Municipal Menino Deus.
Nos dois turnos, as crianças puderam ter contato
direto com as mais variadas expressões culturais. Os
estudantes das oficinas de violão, ballet, jazz, hip
hop, violino, se apresentaram no palco da quadra da
escola.

O público, super animado, participou ativamente de
todas as apresentações. O Recreio Cultural é um
projeto que leva arte para as escolas da rede
municipal. Participam das apresentações crianças (a
apartir de três anos, no baby class) e adolescentes
das oficinas de dança e instrumentos.

Recreio Cultural desperta consciência ambiental por meio da
arte

Cuidar do meio ambiente não tem idade. Desde
pequeno se aprende que é muito importante
separar o lixo corretamente e preservar o nosso
meio ambiente. Pensando nisso, a Prefeitura de
Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de
Cultura, realizou nesta terça-feira, 16, mais uma
edição do projeto Recreio Cultural.
Os alunos da Escola Estadual Luiz Carlos
Ceconello assistiram à peça "Pet e a poção
mágica". A narrativa conta a história de Monique
Evans, uma menina super inteligente, que depois
de assistir a uma peça na escola, decide criar
uma poção mágica para que seus pais, Seu
Carneiro e Dona Felicidade, passem a cuidar do
meio ambiente junto com ela. No meio do
caminho ela conta com a ajuda de Pet, uma
garrafa de plástico, que ensina como deve ser a
separação correta do lixo, explicando a diferença
de lixo seco e lixo úmido

Recreio Cultural leva diversão à Escola Eça de
Queirós

A hora do intervalo ficou ainda mais gostosa com a
edição do projeto Recreio Cultural. Nesta quarta-feira
(25), os estudantes da Escola Municipal Eça de
Queirós se divertiram com as apresentações dos
alunos das oficinas da Secretaria de Cultura. O
projeto leva cultura, divulga as oficinas realizadas
pela Secretaria e transforma o recreio num momento
especial.
Os estudantes participaram das apresentações,
dançaram e cantaram com o ballet, jazz, hip hop e
capoeira. "Esse é um dos principais projetos da
Secretaria de Cultura. Um momento em que os
nossos alunos podem apresentar o que aprenderam
conosco. A gente acaba aproveitando a ocasião para
envolver crianças e adolescentes nas
apresentações, interagindo com o público e
formando plateia para os eventos culturais",
destacou Ruam Villas Boas, secretário de Cultura.

Recreio Cultural celebra diversidade na Escola Estadual Márcio
Schabatt
Cultura para todos os gostos e em todas as suas formas de
expressão. Foi assim mais uma edição do Recreio Cultural, um
projeto desenvolvido pela Secretaria de Cultura de Lucas do
Rio Verde, que leva cultura, diversão e arte para os estudantes
de Lucas do Rio Verde. Nesta quarta-feira (9), foi a vez dos
estudantes da Escola Estadual Márcio Schabatt conferirem as
atrações. Orquestra, ballet, jazz, hip hop, capoeira e muita
música animaram a galerinha.
As apresentações são realizadas pelos professores e alunos
das oficinas culturais que levam as atrações para as escolas.
"É sempre uma imensa alegria trazer os nossos alunos para se
apresentarem nas escolas. Os estudantes adoram, pedem
mais, procuram saber sobre as nossas oficinas e interagem
durante as apresentações. E hoje não foi diferente. Cada dia
mais consolidamos o Recreio Cultural como um grande
sucesso na nossa secretaria", destacou Ruam Villas Boas,
Secretário de Cultura.

Oficinas culturais voltam às aulas com matrículas abertas
A arte ao alcance das mãos. A oportunidade de
adultos e crianças despertarem seus talentos
artísticos de forma gratuita. As oficinas culturais,
desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura,
voltaram às aulas nesta segunda-feira (12) e estão
com inscrições abertas em diferentes modalidades.
Há vagas para bateria, capoeira, jazz, hip hop,
violino, fanfarra e artes plásticas para crianças. Para
os adultos há vagas abertas para teclado e dança de
salão. “Nosso objetivo é levar cultura e arte para os
luverdenses. Nossos professores são capacitados e
dispomos de todos os instrumentos necessários a
cada oficina”, destacou o secretário de Cultura,
Ruam Villas Boas.
As inscrições são realizadas na Secretaria de
Cultura que está localizada na Av. São Paulo, nº 363
E, bairro Cidade Nova. Mais informações pelo
telefone (65) 3548-2549.

Secretaria de Cultura oferece oficinas culturais na Praça do
Cerrado

A cultura ao alcance de todos. Com essa proposta o
secretário de cultura, Ruam Villas Boas, apresentou
oficialmente o projeto Cultura Itinerante. O primeiro
bairro a receber o projeto é o Cerrado. "Nossa ideia é
utilizar a cultura como agente transformador
integrando cidadania, cultura e segurança. A oficinas
culturais serão desenvolvidas na praça do Cerrado,
utilizando a estrutura dos contêineres da segurança.
Aqui as crianças terão acesso a oficinas de hip hop e
capoeira e estarão longe da violência", destacou o
secretário.
O contêiner foi preparado para receber as oficinas
culturais e disponibiliza em seu espaço uma
minibiblioteca com livros infantis, literatura brasileira e
wifi para pesquisas e trabalhos escolares. "Um
trabalho integrado que tem o suporte da Secretaria de
Segurança, que continua desenvolvendo as ações de
patrulhamento no bairro", completou Ruam.

Secretaria de Cultura recebe consultoria para montar a Orquestra Sinfônica
O sonho de ter uma Orquestra Sinfônica para chamar de sua está mais
próximo de se tornar realidade. Na tarde desta quinta-feira, 11 de abril, o
secretário de Cultura, Ruam Villas Boas, recebeu a equipe de consultoria
comandada pelo diretor artístico Fernando Marcos Pereira, para dar início
aos preparativos de formação da Orquestra Sinfônica Jovem de Lucas do
Rio Verde.
O projeto vai reunir crianças e adolescentes luverdenses que fazem parte
das oficinas culturais oferecidas pela Secretaria de Cultura. A consultoria
será aplicada diretamente com os professores e os estudantes
selecionados para compor o quadro de músicos da orquestra.
No primeiro encontro os integrantes da consultoria se reuniram com os
professores dos instrumentos que irão compor a orquestra: violino,
violoncelo, saxofone (alto e tenor), trombone, trompete, clarineta, flauta
transversal, trompa, tuba, bateria e percussão.

Secretaria de Cultura apresenta Orquestra Sinfônica Jovem de Lucas do Rio Verde

Uma noite especial. No palco os acordes que
emocionam gerações. Na plateia pais orgulhos e
encantados com a atuação dos filhos. Foi assim a
noite desta sexta-feira (26), no pátio da Biblioteca
Municipal Monteiro Lobato, onde a Prefeitura de
Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de
Cultura, apresentou a equipe de consultoria que
está comandando os trabalhos de implantação da
Orquestra Sinfônica Jovem de Lucas do Rio Verde.
Os alunos que fazem parte do projeto puderam
apresentar canções juntamente com os
professores de cada instrumento. Bocal (com a
professora Rose Rodrigues), palheta (Ariane
Silva), cordas (Elisson Nunes) e bateria (Josué
Santos) compõem o corpo de instrumentos da
Orquestra.

Secretaria de Cultura promove apresentação especial e emociona mães
Lágrimas nos olhos, coração palpitando e muita
emoção. O amor e o orgulho estampados no semblante
de cada mãe. A Secretaria de Cultura preparou uma
noite inesquecível para as mães de centenas de alunos
que vieram prestigiar as apresentações do Especial Dia
das Mães.
Os estudantes das oficinas culturais se apresentaram e
puderam mostrar todo o talento despertado durante as
aulas. Nos dois palcos montados no pátio da secretaria
se apresentaram músicos, cantores e dançarinos.
As apresentações tiveram início às 19h com uma
homenagem a todas mães, representadas pela senhora
Cândida Villas Boas, mãe do secretário Ruam Villas
Boas, que recebeu uma linda declaração acompanhada
de uma orquídea. "É com enorme prazer que recebemos
as mamães de nossos alunos. A nossa equipe preparou
uma noite especial, repleta de surpresas e emoções. Em
nome do prefeito Luiz Binotti, cumprimento e agradeço a
cada uma delas.

Equipe da Secretaria de Cultura participa da Pré-Bienal de Bandas da
Funarte
O secretário de Cultura, Ruam Villas Boas,
acompanhado de representantes, professores e
alunos das oficinas culturais, participa neste fim de
semana da Pré-Bienal de Bandas, um evento
realizado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte),
na cidade de Nova Mutum. Durante o evento serão
ministrados cursos para regentes e instrumentistas
de sopro e de percussão, provenientes das
tradicionais bandas de música. O objetivo é preparar
os alunos para desenvolver e aprimorar as atividades
de educação musical e artísticas de uma banda. A
capacitação, voltada a jovens de todas as regiões,
conta com a presença de professores e mestres do
ensino de música profissional, que atuam em
universidades brasileiras. Os cursos são de
instrumentação e arranjos; musicais;
bombardino/tuba; clarineta; saxofone; trompete;
trombone; regência e percussão

Integrantes da Orquestra Jovem de Lucas participam de encontro
musical
A música transcende barreiras, desconhece limites, supera
dificuldades. É através dela que se manifestam os mais
nobres sentimentos da humanidade. Está presente desde os
primórdios da criação humana e faz parte do cotidiano de
todos nós.
Pensando em ampliar o estudo da música e proporcionar a
troca de experiências está sendo realizado o 1º Encontro
Criativo de Música na cidade de Nova Mutum. O evento faz
parte das comemorações dos dez anos da Orquestra da
cidade e reúne maestros, professores e estudantes de
música.
"Um evento deste porte é muito importante para a formação
musical destes jovens, trazendo essa troca de experiências
para esses alunos", destacou o maestro Marcos Sadal, que
veio de São Paulo especialmente para o evento.

Alunos da Orquestra realizam prática em conjunto de cordas e
bocal
Uma tarde regada a muita música. No repertório: sons,
acordes, arranjos, melodia e a evolução dos integrantes da
Orquestra Sinfônica Jovem de Lucas do Rio Verde. Foi
assim a prática em conjunto de cordas e bocal realizada pelo
maestro Fernando Pereira, que reuniu o integrantes dos dois
naipes.
A professora de bocal, Roselaine Rodrigues, estava
entusiasmada com a evolução dos integrantes. “Com a
prática em conjunto nossos integrantes desenvolvem mais
rápido. É uma oportunidade deles perceberem o que é um
conjunto, onde um depende do outro”, ressaltou.

“Este é o momento em que os naipes se unem para estudar
o repertório. Onde se trabalha a formação individual, coletiva
e humana. Onde aprimoramos a percepção, sensibilidade e
conseguimos que todos trabalhem pelo mesmo objetivo,
evoluindo a parte técnica de nossa orquestra”, destacou o
maestro Fernando Pereira.

Orquestra de Lucas do Rio Verde firma parceria com Orquestra de Nova
Mutum
O secretário de Cultura de Lucas do Rio Verde, Ruam
Villas Boas, esteve em Nova Mutum e firmou parceria
para proporcionar o intercâmbio cultural com a Orquestra
Sinfônica Jovem de Lucas do Rio Verde. A Orquestra
Sinfônica Jovem de Nova Mutum comemora dez anos de
existência e para celebrar a data estão previstas uma
série de atividades e eventos comemorativos.
O músico e professor de percussão, Josué Santos,
acompanhou o secretário de Cultura durante a visita e
destacou a importância da troca de experiências. “É um
aprendizado muito grande, poder ver de perto o
funcionamento de uma orquestra na família da percussão
é o que a gente precisa passar para os alunos”, relatou.
No cronograma estão previstas oficinas de instrumentos
e concertos reunindo as duas orquestras. “A nossa visita
foi muito produtiva. Estamos implantando a Orquestra
Sinfônica Jovem de Lucas do Rio Verde, e poder
conhecer a estrutura de uma orquestra renomada é muito
importante.

Recital de Sopros e Cordas da Secretaria de Cultura é sucesso de público
O primeiro Recital de Sopros e Cordas aconteceu nesta sexta-feira (1)
e reuniu apresentações nos naipes de Madeira, Metais e Cordas. Os
estudantes das oficinas culturais e da Orquestra Sinfônica Jovem de
Lucas do Rio Verde apresentaram um repertório variado e encantaram
o público que compareceu na Secretaria de Cultura.
Uma noite especial com canções que variaram do clássico ao popular.

MADEIRAS: A classe de Madeiras, composta pelos instrumentos:
flauta, clarinete e saxsofone é conduzida pela professora Arianne
Barbosa.
- Coletivo Flauta Doce: Helena, Lavínia, Felipe, Lucas, Richard, Yuri,
José Eduardo, Lucas e Mateus. Peça: Pastores da Serra.
- Coletivo Iniciantes: Evelyn, Andrieli, Bruna, Oziane, Vitória,
Cleberson e Radácia. Peça: Gypsy Dance.

Concerto apresenta clássicos musicais de filmes e
séries
Trilhas de filmes e séries que fazem parte da vida de
crianças, jovens e adultos, este foi o repertório do I
Concerto de Sopro em Lucas do Rio Verde. O evento, que
contou com a presença de centenas de pessoas, foi
realizado no Auditório dos Pioneiros, no Paço Municipal.
Iniciativa da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da
Secretaria Municipal de Cultura, o concerto teve o objetivo
de apresentar o resultado das oficinas culturais. Cerca de
50 alunos participaram das apresentações, que contaram
com músicas de Vangelis, como dos Jogos Olímpicos,
Carruagem de Fogo, trilhas dos filmes Conquista do
Paraíso, Guardiões da Galáxia, Os Vingadores, Zootopia,
e soundtracks das séries La Casa de Papel e Game of
Thrones, entre outros.

Inscrições para 6ª Mostra de Dança seguem até 30 de
abril
Em comemoração ao Dia Mundial da Dança, celebrado
em 29 de abril, a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por
meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará a 6ª
edição da Mostra de Dança.
A mostra será realizada no dia 04 de maio, às 18h30,
no Centro de Eventos Roberto Munaretto e deve reunir
dançarinos e artistas da cidade e de outros municípios
da região e do estado. O objetivo é incentivar os grupos
de dança e bailarinos, além de levar mais cultura e
lazer à população.
De acordo com o secretário municipal de Cultura, Ruam
Villas Boas, o evento tem caráter regional e atrai
artistas dos municípios vizinhos. “É um evento muito
bonito, com variados ritmos musicais, com uma grande
diversidade cultural. Convido todos os grupos que
queiram apresentar sua arte a fazerem a inscrição e
participar da mostra”.

Emoção marca final do Canta Lucas 2019
O público que participou do corte de bolo em
comemoração ao aniversário de 31 anos de Lucas do Rio
Verde acompanhou a grande final do Canta Lucas 2019.
No palco dez finalistas disputaram os prêmios de 1º, 2º e
3º lugar nas categorias Kids e Livre.
Depois de disputarem a seletiva com mais de 40
candidatos, os finalistas se apresentaram nesta segundafeira (05) no Palco B, na Expolucas 2019, e arrancaram
aplausos de uma plateia empolgada. Em cada música a
emoção deu o tom das apresentações.
Na categoria Kids, Matheus Cassemiro levou o
bicampeonato, com a música “Se deus me ouvisse”,
seguido por Anna Heler, com a música “Vou me lembrar” e
Grazielli Mueller, com a música “De Grão em Grão”.
Grazielli Mueller, que conquistou o 3º lugar, enalteceu a
cultura e as tradições gaúchas. “O terceiro lugar foi
maravilhoso. Como também faço CTG, é importante
manter a tradição. Eu adorei, fiquei muito feliz”, declarou.

Espaço Cultural da Prefeitura reúne história, arte e projetos itinerantes na Expolucas
2019
O Espaço Cultural montado pela Prefeitura na Expolucas 2019
oferece ao público a oportunidade de conhecer a história de Lucas do
Rio Verde, visitar a Biblioteca Itinerante Monteiro Lobato, exposições
artísticas e fotográficas e acompanhar as apresentações culturais
programadas para o Palco Literário. No local, que desde as primeiras
edições da Expolucas ficou conhecido como Pavilhão do Algodão,
também está instalado o Gabinete do Prefeito.
Durante a cerimônia de abertura do espaço coordenado pela
Secretaria Municipal de Cultura, realizada na noite desta quinta-feira
(01), o prefeito Luiz Binotti destacou a miscigenação étnica de gente
que veio do Sul, do Norte, do Nordeste e da Baixada Cuiabana para
Lucas do Rio Verde e alguns investimentos feitos pelo Executivo na
área cultural. “Resgatamos e revitalizamos a nossa biblioteca pública
e vamos criar um espaço físico mais apropriado para ela, criamos a
nossa orquestra municipal e revitalizamos as nossas oficinas culturais
que funcionam no contraturno escolar por sabermos que o que se
investe nesta área tem retorno social imediato”, frisou.

Copa Nortão de Capoeira reúne capoeiristas nacionais e internacionais em Lucas do Rio Verde
Durante os dias 6 e 7 de julho, Lucas do Rio Verde tornou-se a
capital mundial da capoeira. A Copa Nortão de Capoeira reuniu
capoeiristas de várias partes do Brasil e do mundo. Ao todo, 30
delegações participaram da competição, sendo 27 vindas de várias
cidades do Estado de Mato Grosso, uma de Alagoas, uma de Brasília
e uma de Goiânia. O evento foi abrilhantando pela presença do
mestre Mola, que veio de Paris especialmente para participar do
evento.
“Fizemos a Copa Nortão de Capoeira pensando em reunir o máximo
de participantes, levando e difudindo a capoeira em nossa região”,
ressaltou Professor Anjo, organizador do evento.

Servidores da Cultura participam de 1º Fórum de Bibliotecas em Sorriso
O Secretário de Cultura Ruam Villas Boas e as servidoras
Simone Silva e Dayse Karol participaram do 1º Fórum de
Bibliotecas de Sorriso, realizado nesta terça-feira, 17 de
setembro. O encontro reuniu bibliotecários, profissionais
das áreas de educação, cultura e representantes da
sociedade civil. O objetivo foi debater as diretrizes para a
construção de um Plano Municipal de Livro, Leitura,
Literatura e Biblioteca.
Durante o evento foram apresentados os requisitos para a
elaboração do PMLLLB e eleita a comissão que fará as
reuniões para definir as prioridades. "Um evento desse
porte serviu para que possamos pensar na construção do
nosso plano", destacou Simone Silva, coordenadora de
fomento à leitura da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato.

Alunos da Eça de Queirós visitam Biblioteca Monteiro
Lobato

Estudantes dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental
da Escola Municipal Eça de Queirós conheceram o
espaço da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato nesta
quinta-feira (22) e deram asas à imaginação num
passeio repleto de conhecimento, surpresas e
encantamento. Acompanhados das professoras Izolete
e Renata, os alunos se divertiram bastante através da
leitura.
O mundo mágico das histórias infantis atraiu olhares
curiosos dos pequenos leitores, que a cada nova
página descobriam um universo de infinitas
possibilidades. Os visitantes participaram de contação
de história e tiveram acesso ao acervo da biblioteca.

Doação de livros e de rede Wi-Fi marca lançamento do projeto Clube Amigos da Biblioteca

A parceria do Sicredi Ouro Verde e da Lucas Internet
firmada com a Biblioteca Pública Municipal Monteiro
Lobato marcou, nesta segunda-feira (24), o lançamento
do projeto Clube Amigos da Biblioteca, uma iniciativa
que busca contribuir para a revitalização e expansão dos
serviços oferecidos por esse importante acervo de
cultura e saber colocado à disposição da sociedade
luverdense.
Durante o ato de abertura do evento, prestigiado pelo
vereador Marcos Paulista, o secretário municipal de
Cultura, Ruam Villas Boas, destacou a importância do
apoio da iniciativa privada para impulsionar alguns
projetos públicos

Biblioteca Monteiro Lobato contribui para aprovação em concurso
público
A engenheira agrônoma Vânia Ribeiro Cherri dividiu com a
equipe da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato uma grande
conquista. Depois de três meses de estudos intensivos, ela
conseguiu a aprovação no concurso público no IDAN (Instituto
de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do
Amazonas).
Vânia obteve a 4ª colocação, num total de seis vagas para o
cargo de engenheira agrônoma, e concorreu com mais de 500
candidatos. Ela conta como foi a preparação para encarar as
provas e garantir o nome na lista de classificados.

Alunos da CEI Aquarela visitam Biblioteca Monteiro
Lobato

Quem pensa que para gostar de livros é preciso saber ler,
está completamente enganado. Os livros exercem encanto
naqueles que ainda nem aprenderam a formar as
primeiras palavras. Para apreciá-los basta usar o poder da
imaginação. E foi imaginando que esses pequeninos
aproveitaram a manhã desta quinta-feira (06) em sua
primeira visita à biblioteca.
Uma galerinha animada formada por 25 alunos do Infantil
III da CEI Aquarela e acompanhados pela professora
Eliane, e pela monitora Regina, conheceram a Biblioteca
Municipal Monteiro Lobato e se renderam ao
encantamento do mundo mágico das historinhas infantis.

Secretaria de Cultura recebe visita de alunos da CEI Balão
Mágico
Dois dias intensos de aprendizado e muitas descobertas.
Sons, ritmos, música, dança e leitura. Assim 120 estudantes
do Centro de Educação Infantil Balão Mágico conheceram as
oficinas culturais e o acervo da Biblioteca Municipal Monteiro
Lobato. As visitas aconteceram nos dias 30 e 31 de maio, no
período da manhã e tarde.
As crianças se divertiram na capoeira, violão, ballet, hip hop,
violino, violão, bateria, instrumentos de sopro, e com as
historinhas dos livros infantis. As professoras Débora, Neide,
Ana Júlia, Beth e Maria Lúcia acompanharam essa galerinha
animada durante o passeio.

Segundo a coordenadora do CEI Balão Mágico, Maroni
Veronice Ficagna, as crianças estavam ansiosas para
conhecer as oficinas culturais e a biblioteca. Os alunos do
Infantil III, IV e V puderam tocar os instrumentos e participar na
prática das atividades da secretaria.

Biblioteca Monteiro Lobato realiza colação de grau dos cursos de capacitação
profissional
Uma noite especial, repleta de emoção. No olhar de cada um
dos estudantes a felicidade estampada com gosto de
superação. Foi assim a cerimônia de colação de grau realizada
pela Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, da Secretaria de
Cultura de Lucas do Rio Verde.
20 alunos colaram grau no curso de Capacitação Profissional
em Introdução ao Mundo Digital, oferecido pela Biblioteca, por
meio da Plataforma Recode. A oradora da turma, Vanessa
Lima, resumiu bem o sentimento que marcou esse momento.
“É com muita satisfação que fazemos parte desse momento.
Eu penso que o conhecimento deve ser espalhado, e é isso
que estamos fazendo hoje. A partir daqui iremos aplicar tudo
que aprendemos. Quando cheguei aqui não tinha cursos para
colocar no currículo, hoje já tenho dois”, ressaltou.

Biblioteca Monteiro Lobato sedia palestra de educação
financeira
Lidar com o dinheiro é uma tarefa que deve ser encarada desde
pequeno. Visando proporcionar educação financeira para crianças e
adolescentes de 8 a 12 anos, a Biblioteca Municipal Monteiro Lobato
em parceria com o Sicredi, sediou a palestra Fique no Verde,
proferida pelo palestrante Érico Metzner, de apenas 15 anos,
considerado o mais jovem escritor de finanças no Brasil.
A palestra faz parte das atividades promovidas durante a Semana
Nacional de Educação Financeira e foi destinada aos estudantes das
escolas participantes do programa A União faz a Vida e das oficinas
culturais promovidas pela Secretaria de Cultura de Lucas do Rio
Verde.

Biblioteca Municipal realiza Semana Monteiro
Lobato
Emília, Narizinho, Visconde, Tia Nastácia,
Pedrinho, Cuca e companhia. Os personagens
clássicos do Sítio do Pica-Pau Amarelo invadiram
o espaço da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato
e deram as boas-vindas à Semana Monteiro
Lobato, em comemoração ao Dia Nacional do
Livro Infantil, comemorado no dia 18 de abril.
A programação se estende durante toda a
semana e é voltada para estudantes da rede
pública municipal. Nos dias 15 e 16, as atividades
são voltadas para os estudantes da educação
infantil; nos dias 17 e 18, atividades para os
estudantes até o 4º ano do ensino fundamental.

Biblioteca Municipal Monteiro Lobato realiza evento de
poesia

Um dia inteiro de poesia. Foi assim durante toda esta quintafeira (14) na Biblioteca Municipal Monteiro Lobato. Crianças
e adolescentes, estudantes da rede pública de Lucas do Rio
Verde tiveram contato com essa atmosfera de encanto e
participaram do Conversa com o Poeta. O evento trouxe
para o encontro nomes renomados da literatura luverdense.
Participaram do Conversa com o Poeta a jornalista e
escritora Vera Carpenedo, o vereador Jaime Floriano, a
jornalista e professora Camila Galvão, a publicitária e
escritora Luciéde Oliveira e jornalista e escritora Dayse
Karol.

Rota Urbana chega ao bairro Vida Nova
Depois do sucesso do Projeto Rota Urbana na praça do bairro
Cerrado, nesta quarta-feira (24) será a vez do bairro Vida Nova
receber a rapaziada e se divertir com as batalhas de MCs, roda livre
de Hip Hop, roda de capoeira e ainda contar com um quiosque da
biblioteca com livros e contação de histórias, cinema e distribuição de
pipoca.
A programação começa às 19h30, na praça do Vida Nova. A entrada é
gratuita e todos podem participar.
O Rota Urbana é um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal
de Cultura e acontece todas as quartas-feiras em praças da cidade. O
secretário de Cultura, Ruam Villas Boas, acredita na descentralização
das atividades como forma de democratizar o acesso à cultura.
"Nosso objetivo é levar a cultura a todos os bairros de Lucas do Rio
Verde, divulgando o nosso trabalho e facilitando o acesso as nossas
atividades”, destacou.

Rota Urbana leva cultura e arte à praça do
Cerrado

A Praça do Bairro Cerrado virou palco do hip hop e da capoeira. A 1ª
edição da Rota Urbana 2019 reuniu cultura e arte num só espaço.
Crianças, jovens e adultos se reuniram para assistir as apresentações
e o evento ainda contou com batalha de MCs.
Para o secretário de Cultura, Ruam Villas Boas, a ideia é aproximar a
cultura da população, indo até os bairros, ocupando os espaços
públicos e levando atividades para as crianças e jovens. "Estamos
descentralizando a cultura e trazendo nossas apresentações e oficinas
para a Praça do Cerrado. Aqui as crianças e adolescentes já podem
fazer suas inscrições e participar das nossas oficinas", destacou.

Casa do Artesão é inaugurada em Lucas do Rio Verde
Com a presença de artesãos, familiares, autoridades
e a comunidade em geral, na última sexta-feira (27),
a Prefeitura de Lucas do Rio Verde inaugurou a sede
da Casa do Artesão. Localizada na Praça da
Liberdade, ao lado do Mercado do Produtor, no
bairro Jardim das Palmeiras, a Casa vai expor e
comercializar os produtos artesanais do município.
Para o prefeito Luiz Binotti, “este é mais um dia feliz
para nossa gestão, estamos entregando este espaço
para toda a comunidade, mas especialmente para a
associação dos artesãos, que produzem esses
maravilhosos trabalhos aqui em Lucas do Rio Verde.
Escolhemos esse local especial, na Praça da
Liberdade, ao lado do Mercado do Produtor, que com
certeza será um ponto para as famílias luverdenses
e visitantes”.

Muita emoção marcou a abertura do Natal para Todos em Lucas do Rio
Verde
Uma noite emocionante e iluminada marcou a abertura
oficial da programação do Natal para Todos realizada neste
domingo, dia 1º de dezembro, na Praça dos Migrantes.

De acordo com o prefeito Luiz Binotti, uma programação
especial foi preparada para a população luverdense. “Neste
domingo fizemos a abertura oficial do Natal, com
apresentação da nossa Orquestra, chegada do Papai Noel,
também apresentamos a revitalização da praça para nossa
população, temos várias atrações, o Natal é um momento
especial, um momento de família em que o coração das
pessoas se abre mais, é uma grande alegria”.

Prefeitura lança programação oficial do Réveillon
2020
2019 está chegando ao fim e para comemorar a chegada do Ano Novo, a
Prefeitura de Lucas do Rio Verde preparou uma programação super especial
para o Réveillon 2020. A coletiva de lançamento aconteceu nesta quarta-feira
(18) e contou com a presença do secretário de Cultura e de alguns dos
artistas que estarão no palco da grande festa.
Segundo o Secretário de Cultura, Ruam Villas Boas, a programação está
imperdível e busca a valorização dos artistas luverdenses. "Preparamos uma
programação especial para o Show da Virada, com bandas, queima de fogos,
praça de alimentação e bebidas. A entrada é gratuita. O Réveillon de Lucas
busca a valorização dos nossos artistas, que vão fazer a festa e garantir a
diversão dos luverdenses e dos turistas que visitam nossa cidade. Antes
nossos artistas viajam para se apresentar em outras cidades, agora eles irão
se apresentar aqui.
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