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Maior Feira Agro da região norte de MS foi 
realizada em São Gabriel do Oeste

A Agripesi, Feira 
Norte do MS, movi-
mentou São Gabriel 
do Oeste e marcou a 
volta das atividades 
após dois anos sem a 
realização do evento, 

devido a pandemia de 
Covid-19. A feira, que 
busca difundir as ati-
vidades econômicas, a 
tecnologia e a genética 
da região, teve entrada 
gratuita e foi realizada 

no Parque Municipal 
de Exposições Balduí-
no Maffi  ssoni.

A Agripesi reu-
niu nos seus 4 dias de 
evento, de 9 a 12 de ju-
nho, soluções para pro-
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priedades agrícolas, 
lançamentos de inova-
ções tecnológicas para 
o agronegócio e a apre-
sentação do que há de 
mais avançado dentro 
das áreas de agricultu-

ra, avicultura, pecuá-
ria e suinocultura. Ao 
todo, foram mais de 
100 expositores confi r-
mados no evento, uma 
vitrine das empresas 
e de negócios que se 
destacam tanto a nível 
municipal, quanto es-
tadual e nacional.

O evento que con-
tou com diversos 
apoiadores, ainda teve 
em sua programação 
palestras sobre inova-
ção, tecnologia, meio 
ambiente, pecuária de 
corte e manejo agro-
nômico, exposição de 
máquinas agrícolas, 
demonstrações de pro-
dutos, leilões e almo-
ços benefi centes.

Além dessa contri-
buição para a transfor-
mação de São Gabriel 
do Oeste em um polo 
tecnológico do agro-

negócio, a feira contou 
ainda com o fortaleci-
mento do espaço des-
tinado a agricultura fa-
miliar. Com uma área 
de comercialização e 
exposição de produtos, 
os pequenos agriculto-
res do município apre-
sentaram seus produtos 
de hortifruti, derivados 
do leite, produtos de 
origem animal, doces, 
mel, entre outros.

Outra atração da 
Agripesi foi o 4º En-
contro de Aviadores 
Mané Baseggio que 
aconteceu no Campo 
de Aviação nos dias 
11 e 12 de junho. A 
programação da feira, 
contou ainda, com lei-
lão de tropa, leilões de 
gado e almoço benefi -
cente em prol da Alac 
e da Escola Fabiano de 
Cristo.

Mais de 100 expositores confi rmaram presença no evento.  Foto: Divulgação



Escola de São Gabriel promove ação com alunos 
para marcar a semana do meio ambiente

A direção da escola 
Armelindo Tonon, em 
São Gabriel do Oeste, 
desenvolveu projeto 
relacionado ao meio 
ambiente, no qual tra-
balhou com os alu-
nos a importância da 
proteção da natureza, 
despertando amor pe-
los animais e sensibi-
lizando as crianças a 
serem agentes de de-
fesa, transformação e 
preservação do Meio 
Ambiente.

Durante a execução 
do projeto, a equipe re-
alizou uma visita guia-
da ao Marinho’s Aquá-
rio e Isca Viva. Na 
oportunidade, as crian-
ças conheceram várias 
espécies de peixes e 
outros animais, apren-
dendo ainda sobre o 
modo de vida de cada 
espécie na natureza.

Ao fi nal da visita, os 
alunos foram presente-
ados com um peixinho 
beta, que foi uma agra-

dável surpresa para os 
pequenos.

O projeto desenvol-
vido pela escola contou 
também com o apoio 
da Polícia Militar Am-
biental por meio dos 
Policiais Cabo Thiago 
e Cabo Valdanio que 
na oportunidade con-
duziram uma roda de 
conversa orientando 
sobre os animais, seus 
habitats e a forma cor-
reta de preservar as es-
pécies.
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É hora de soltar a 
criatividade e colo-
car as ideias no papel, 
pois o Corpo de Bom-
beiros de São Gabriel 
do Oeste está reali-
zando o concurso de 
desenho. Além de pre-
miar crianças de 09 a 
12 anos de idade, os 
selecionados também 
terão direito a passeio 
na viatura ofi cial da 
corporação. Os dese-
nhos serão aceitos até 
o dia 26 de junho.

Após fazer o dese-
nho, o qual deve ter 
alguma referência à 
corporação ou a pro-
fi ssão de bombeiro, o 
participante deve fa-
zer uma foto e enviar 
no e-mail: concurso-
desenhobombeiro@
gmail.com. O arqui-
vo precisa estar sal-
vo em JPEG e com o 
título “Concurso de 
desenho Bombeiros 
São Gabriel do Oeste 

2022”.
O participante tam-

bém precisa se iden-
tifi car no corpo do 
e-mail, colocando o 
nome completo, nome 
do responsável, idade, 
endereço e telefone 
para contato.

A divulgação do 
resultado será no Ins-
tagram ofi cial da cor-
poração, no dia 30 de 
junho, e a entrega da 
Premiação será no dia 
02 de julho, no quartel 
do Corpo de Bombei-
ros Militar de São Ga-
briel do Oeste.

Os cinco melhores 
desenhos receberão 
um prêmio e mais um 
passeio no caminhão 
dos bombeiros.

De acordo com a 
corporação, a inten-
ção é aproximar e es-
timular os participan-
tes já que no mês de 
julho é comemorado o 
Dia do Bombeiro.

Corpo de Bombeiros de São Gabriel do Oeste 
realiza concurso de desenho

As inscrições acontecem até dia 26 de junho.  Foto: Divulgação



Nos dias 02, 03 e 
04 de junho, os líderes 
da Cooperativa passa-
ram por intensos trei-
namentos sobre Ges-
tão e Modelagem de 
Processos, engajando 
e se comprometendo 
na utilização de meto-
dologias e ferramentas 
que objetivam avaliar, 
aperfeiçoar e monito-
rar processos, visando 
melhorias contínuas 
em cada setor.

Ministrado pela 
Responsável Técni-
ca e Especialista em 

Gestão de Processos 
Sandra Bortoletto, o 
treinamento tem por 
objetivo melhorar os 
processos da Coo-
perativa por meio de 
metodologias de ma-
peamento, análise, 
redesenho e padroni-
zação, visando pro-
cessos mais enxutos 
e ágeis, aumento da 
produtividade, as-
segurar a qualidade 
dos serviços, reduzir 
de forma adequada e 
competitiva os custos 
operacionais, melho-

rar a gestão nas inter-
faces entre as diversas 
áreas, clientes e forne-
cedores, formalizar a 
transferência e a ges-
tão do conhecimento 
dos empregados com 
um maior nível de ex-
periência ante aos de 
menor, buscar o enga-
jamento dos gestores e 
suas equipes para uma 
gestão efi ciente e efi -
caz dos processos, ga-
rantir por meio de um 
escritório de proces-
sos, a manutenção e 
a contínua adequação 

dos processos às mu-
danças nos contextos 
internos e externos e 
permitir o monitora-
mento por meio de in-
dicadores de desempe-
nho e auditorias.

O treinamento tam-
bém contou com a 
participação da Edu-
cadora Executiva e 
Presidente do Institu-
to Mentes Brilhantes 
Pollyana Janoski N. 
de Kamis, que trouxe 
dinâmicas refl exivas 
visando resolução de 
situações difíceis e 
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seus líderes sobre Gestão e Modelagem de Processos

confl itantes em um 
curto espaço de tem-
po, delegando fun-
ções, compartilhando 
conhecimentos, e prin-
cipalmente sanando os 
problemas em grupo. 

Os liderados tam-
bém participaram de 
um dinâmica externa, 
promovendo arreca-
dações de alimentos, 
agasalhos e doações 
à grupos carentes da 
comunidade (ALAC, 
ALFI e Grupo Res-
taura), onde tiveram 1 
hora para alcançarem 

suas metas, demons-
trando que quando 
um objetivo se torna 
comum entre todos, o 
resultado acontece.

Ainda, contamos 
com a parceria da 
OCB/MS, que apoia 
o desenvolvimento e 
melhoria contínua da 
gestão da COOASGO.

Ao total, serão 05 
meses de muitos de-
safi os e trabalho, con-
tando com o conheci-
mento e treinamento 
do Instituto Mentes 
Brilhantes.



Os vereadores 
estiveram em co-
mitiva com poder 
Executivo, onde 
foi entregue duas 
novas ambulâncias 
e visitaram obras 
de reformas no 
município.

Representando 
o Legislativo os 
vereadores, Fer-
nando Rocha, Ge-
raldo Rolim, Kalí-
cia de Brito, Edson 
Tozetto, Ramão 
Gomes e Perkão 
Sales, estiveram 
no pátio da pre-
feitura municipal 
e foram recebidos 
pelo Prefeito e vi-
ce-prefeito, para 
a entrega de duas 
novas ambulân-
cias. Os veículos 
foram adquiridos 
por R$ 498 mil, 
oriundos de emen-
das parlamentares 
da deputada fede-
ral Rose Modesto 
através do man-
dato da vereadora 
Kalícia de Brito e 
da senadora Simo-
ne Tebet, através 
de indicação da 
ex-vereadora Rose 
Pires.

Após a entrega, 
os vereadores fo-
ram até a Escola 
Municipal Pingo 
de Gente, onde pu-
deram acompanhar 
as obras de pintura 
externa, cobertu-
ra do playground 
e a construção e 
cobertura da nova 
quadra de esporte 
no colégio.

Os parlamenta-

res ainda foram até 
os ESF 6 (posto 
do redondo), onde 
foram realizadas 
obras de pintura e 
melhorias estru-
turais, com uma 
nova cobertura. Já 
no ESF 4 (Fênix), 
vistoriaram a reta 
final da obra de re-
forma e ampliação 
do prédio daquela 
comunidade.

Por fim, acom-
panharam a con-
clusão da primeira 
etapa da fundação 
das 16 novas uni-
dades habitacio-
nais pertencentes 
ao programa Lote 
Urbanizado, loca-
lizadas no bairro 
Jardim Gramado. 
Iniciativa do Go-
verno do Estado 
de Mato Grosso 
do Sul, desenvol-
vido em conjunto 
com a Agência de 
Habitação Popular 
(AGEHAB), Se-
cretaria de Estado 
de Habitação e Se-
cretaria Municipal 
de Assistência So-
cial.

Além dos vere-
adores menciona-
dos, participaram 
da comitiva o Pre-
feito Municipal, 
Jeferson Tomazo-
ni, o vice-prefeito 
Valdecir Malacar-
ne, a Secretária de 
Assistência Social, 
Rosane Mocellin, 
a Secretária de 
Saúde, Francine 
Basso e o Secretá-
rio de Infraestrutu-
ra, Eris Barbosa.
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Vereadores participam de entregas de novas 
ambulâncias e acompanham obras pelo município

Emendas 2022

Vereadores participaram de toda a agenda marcada com o Executivo em São Gabriel do Oeste.  Foto: Divulgação
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ESTRELANDO NA COLUNA
Estrelando na coluna social da Folha de São Gabriel neste mês de junho: José Felipe Cestari 
completando 1 aninho de vida neste mês

Adora fazer pose para câmera

Todo charme para conquistar o papai e a mamãe

Sorriso que cativa a todos É só diversão para o pequeno José Felipe

Click Fotográfi coClick Fotográfi co

O Click fotográfi co 
desta edição registra os-
detalhes da Agripesi que 
movimentou a cidade 
neste mês de junho.

A segunda edição do 
evento foi considerada 
um sucesso e reuniu mais 
de 100 empresas com es-
tandes, além de palestras 
e negócios fi rmados du-
rante a feira.

Momento de concentração para a foto

Fotos: Assecom PrefSGO



Há 1 ano São Gabriel do Oeste vivia a pior 
fase da Pandemia de Covid-19

Com grande pro-
cura por atendimen-
to de pacientes com 
sintomas de síndrome 
respiratória aguda gra-
ve, o município viveu 
dias de apreensão e 
preocupação. Com 
todos os leitos hospi-
talares ocupados com 
pacientes acometidos 
pela Covid-19, o Mu-
nicípio recorreu ao 
Estado e solicitou va-
gas para transferência 
de pacientes graves. 
Naquela época a lota-
ção do hospital já pas-
sava dos 117% e todos 
os 32 leitos estavam 
ocupados.

“Naquele momento 
estávamos com todos 
os esforços para salvar 
vidas, tínhamos um 
quadro de superlota-
ção, não só aqui, mas 
no estado todo. A situ-
ação era crítica, pois 
até aparelho de anes-
tesia nós utilizamos 
para fazer ventilação 
em um paciente”, con-
ta Dulcinéia Munhoz, 
Presidente da FunSaú-
de na época.

São Gabriel dispu-
nha de 6 aparelhos de 
ventilação mecânica, 
mais dois aparelhos 

de remoção que tam-
bém foram usados e 
o de anestesia que foi 
adaptado. Naquele 
quadro eram 9 pacien-
tes intubados e que 
necessitavam urgente 
de vaga em UTI (Uni-
dade de Terapia Inten-
siva).

O Governo de MS 
recorreu a parceria 
com outros estados e 
conseguiu vagas em 
hospitais fora de Mato 
Grosso do Sul. As 
pessoas foram trans-
portadas de ambulân-
cia até a Base Aérea 
em Campo Grande, 
de onde seguiam via 
transporte aéreo.

Com autorização 
de familiares, em São 
Gabriel do Oeste, fo-
ram transferidos 5 pa-
cientes para São Pau-
lo e 1 para Rondônia. 
Dos transferidos, dois 
que estavam em SP 
não resistiram e fa-
leceram, os outros 4 
voltaram para a casa 
recuperados.

“Foi determinante 
a transferência deles 
e hoje estão junto com 
suas famílias, infeliz-
mente, devido a gra-
vidade dos casos dois 

pacientes não resis-
tiram”, destaca Dul-
cinéia.

1 ano depois, a re-
alidade é bem dife-
rente. De acordo com 
dados do painel Mais 
Saúde, não há leitos 
ocupados por Covid e 
2 pacientes estão com 
o vírus ativo em São 
Gabriel do Oeste.

No quadro geral de 
dados, 5.463 pessoas 
foram infectadas pelo 
Coronavírus, das quais 
96 foram a óbito.
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São Gabriel acumulada saldo positivo de 240 no-
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A OMS – Organização Mundial de Saúde 
criou o Dia Mundial de Conscientização da 
Violência contra a Pessoa Idosa para alertar 
a sociedade sobre as violações dos direitos 
da pessoa idosa. É o dia 15 de junho.
 Essa data signifi ca que é necessário 
refl etir sobre o tratamento que está sendo 
dispensado aos idosos, já que uma grande 
parcela deles passa por diversas difi culda-
des.
  É difícil imaginar que depois de 
tanta contribuição para a família, para a so-
ciedade e para a previdência, seja necessá-
rio passar por humilhações e, muitas vezes, 
sofrer a falta de necessidades básicas para 
a sobrevivência. Aliás, ser idoso no Brasil 
signifi ca menos produtivo e, portanto, mais 
descartável.
 É certo que ainda temos a prática de 
cuidar de nossos familiares idosos; mas isso 
não acontece com todos. Atualmente são 
muitas denúncias contra familiares que se 
aproveitam dos bens e das rendas de apo-

sentados, deixando-os sem os cuidados que 
merecem.
 Além disso, é só se aposentar que 
“chovem” ligações oferendo empréstimos 
e produtos para essas pessoas que, muitas 
vezes, caem no golpe por pura boa-fé e ig-
norância. Quem fornece os dados do recém 
aposentado aos bancos??
 Por fi m, para alcançar o sossego que 
é tão esperado pelo cidadão trabalhador, 
ainda tem a relação difi cultosa com a pre-
vidência social. Atualmente, por conta da 
pandemia, o atendimento é virtual. Concor-
do com o distanciamento, mas não com a 
falta de atendimento presencial, já que nem 
todos têm condições de recorrer a esse tipo 
de atendimento.
 Enfi m, é preciso respeitar as pessoas 
que contribuíram e ainda podem contribuir 
muito com o desenvolvimento da socieda-
de. A expectativa de vida aumentou e, por 
isso, é bom acostumar a ter uma pessoa ido-
sa em casa ou que seja dignamente atendida 

pela família. 
 Sobre esse assunto eu poderia es-
crever muito mais; porém, tenho que tirar a 
barba do meu avô, antes que ele se machu-
que.

Fernando Rocha, Advogado e Vereador em 
São Gabriel do Oeste-MS.

O RESPEITO À PESSOA IDOSA

Tereza Cristina e Agraer integram agricultores 
a políticas públicas em São Gabriel do Oeste

Em comemoração ao 
mês da mulher, a Pre-
feitura de São Gabriel 
do Oeste realizou a 
terceira edição do En-
contro de Empreen-

dedorismo Feminino. 
O evento, que contou 
com a participação de 
mais de 200 mulheres, 
aconteceu no Na Moi-
ta Bar.

Após a abertura e as 
falas das autoridades, 
houve a entrega de 
uma placa de reco-
nhecimento e fl ores 
para as dez mulheres 

escolhidas pela deter-
minação, força e cora-
gem na sociedade.
 Foram agraciadas 
com a homenagem: 
a secretária de As-

sistência Social, Ro-
sane Moccelin de 
Arruda, a coordena-
dora de Vigilância 
Sanitária do municí-
pio, Ilaine Marroco, 
a diretora da APAE, 
Claise Kleemann, a 
Gestora de Pessoas 
de uma unidade do 
Supermercado São 
Gabriel, Érica Lima 
da Silva Zanon, co-
ordenadora da Esco-
la Fabiano de Cristo, 
Osana Izabel Foletto 
Mezzaroba, médica 
Ginecologista, Clei-
de Carvalho Silva dos 
Santos, investigadora 
aposentada da Polícia 
Civil, Izabel Caba-
nha Barbosa Luiz, a 
pioneira de São Ga-

briel do Oeste, Ottí-
lia Philomena Rohr, a 
Promotora de Justiça, 
Isabelle Albuquerque 
dos Santos Rizzo e a 
Juíza de Direito titu-
lar da 1ª Vara Cível 
e Criminal de São 
Gabriel do Oeste, Sa-
mantha Ferreira Ba-
rione,
Encerrando as ho-
menagens, o público 
pôde conferir uma 
palestra com a con-
sultora do SEBRAE, 
Luzia Lousada Neves 
Bezerra, que abordou 
o tema “Modifi cando 
modelos mentais e re-
alizando mudanças”. A 
animação após a pales-
tra fi cou por conta da 
cantora Simone Paião.


