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Câmara de São Gabriel do Oeste realiza eleição 
da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 

Cooperativas realizam o “Dia de Cooperar” 
e arrecadam 5 toneladas de alimentos.
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Cooperativas realizam o “Dia de Cooperar” e 
arrecadam 5 toneladas de alimentos. 

As cooperativas 
COOASGO, SICRE-
DI, SICOOB, AURO-
RA e COOPEROES-
TE comemoram no 
último dia 2 de julho 
o Dia Internacional 

do Cooperativismo 
com evento na praça 
da matriz, em São Ga-
briel do Oeste. Aberto 
ao público, o evento 
foi gratuito e contou 
com atividades de re-

creação, pintura no 
rosto, distribuição 
de pipoca e algodão 
doce, amarelinha, 
pula corda e outras 
brincadeiras.

Junto com a come-
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moração, foi realizada 
ação com a arrecada-
ção de alimentos não 
perecíveis, que neste 
ano alcançou a marca 
de 5 toneladas de ali-
mentos arrecadados, 

além de 300 peças de 
agasalhos e cobertas.

As doações bene-
fi ciaram seis institui-
ções de São Gabriel 
do Oeste: Apae, Alac, 
Lar Fabiano de Cristo 
/ Casa de Vovó Aída, 
Comunidade Kolping 
São Francisco de As-
sis, Aufi  e Associação 
Restaurar. Outra parte 
das doações também 
foram destinadas para 
atender a famílias em 
situação de vulnerabi-
lidade social do muni-
cípio.

 Além das coope-
rativas envolvidas, o 
Dia de Cooperar em 
São Gabriel do Oeste 
contou com o apoio 
da Prefeitura, Saae, 
Secretaria De Assis-
tência Social, Câmara 
de Vereadores e Asso-
ciação Empresarial de 

São Gabriel do Oeste 
(Acisga).

O Presidente da 
OCB/MS Celso Régis 
destacou a importân-
cia da solidariedade 
e do cooperativismo, 
com a celebração do 
Dia C. “Este ano es-
tamos celebrando o 
Dia Internacional do 
Cooperativismo pro-
vando que atitudes 
simples realmente 
movem o mundo. De-
pois de dois anos fa-
zendo de forma não-
-presencial, estamos 
aqui, trazendo este 
momento muito im-
portante de felicidade 
para as pessoas. Esta-
mos celebrando o Dia 
de Cooperar, o dia da 
solidariedade, o dia de 
fazer as coisas juntos, 
porque juntos nós so-
mos muito melhores”.

Doações forem entregues em instituições e a famílias em situação de vulnerabilidade social.  Foto: Divulgação



Vereadores de São Gabriel do Oeste apresentam as 
principais indicações do primeiro semestre de 2022
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Os Vereadores de 
São Gabriel do Oeste, 
neste primeiro semes-
tre de 2022 apresenta-
ram indicações, proje-
tos de lei e demandas 
da população.

Nesta edição va-
mos apresentar as 
principais indicações 
dos parlamentares.

Edison Tozetto

� Que seja colo-
cado um horário extra 
no Hospital Municipal 
para pacientes visita aos 
no período noturno.

� Que seja feito 
um estudo para as con-
tinuidades no vínculo 
da CASSEMS e UNI-
MED para servidores 
aposentados.

� Que seja feito 
alguns reparos no pré-
dio em que se localiza o 
Cultura Viva.

� Que o horário 
de atendimento do pos-
to de saúde dos Assen-
tamentos Itaqui e Pativa 
seja de 8h semanais.

� Projeto de Lei 

Fernando Rocha

Kálicia de Brito

� Aquisição de 
uma ambulância para 
atender a demanda do 
município

� Solicita a aber-
tura de Turmas para o 
Normal Médio e para o 
EJA e Ensino Médio em 
2022.

� Solicita a in-
formação de quanto 
impactaria na folha de 
Pagamento da Prefeitu-
ra Municipal com a si-
mulação do reajuste de 
33,34% o para os pro-
fessores.

� Renomear a Bi-
blioteca Municipal com 
o nome do Senhor Pe-

Luizinho Freitas

� Solicitação de 
R$ 600.000,00 para 
aquisição de um apare-
lho de Raio X Digital 
para o Hospital Munici-
pal.

� Solicitação jun-
to ao Governo Federal 
a viabilidade da entrega 
dos Títulos Defi nitivos 
para regularização fun-
diária aos benefi ciários 
da Reforma Agrária dos 
Assentamentos: Campa-
nário, ltaqui e Patativa 
do Assaré.

� Que seja instala-
do uma unidade da Polí-
cia Militar com efetivo, 
na região dos bairros 
Jardim Gramado, Fênix, 
São Cristóvão e Cháca-
ras.

� Que seja insta-
lado um Núcleo de Pe-
rícias com Médico Le-
gista, Perito Criminal e 
Auxiliar de Perícia para 
atender o município de 
São Gabriel do Oeste.

Perkão Sales

� Que seja feito 
reforma na extensão da 
escola Armelindo To-
non no Assentamento 
Campanário.

� Que seja adqui-
rido um trator cortador 
de grama para a Secre-
taria de Cultura Despor-
to e Turismo.

� Que seja feito 
um ponto de ônibus da 
Rua das Perdizes em 
frente ao ESF IX do 
bairro Fênix.

� Que a arena es-
portiva do projeto “MS 
Bom de Bola” receba o 
nome de Arena Esporti-
va João Arley Pereira da 
Costa.

Rogério Rohr

� Que seja provi-
denciado a instalação 
de iluminação, tomadas 
bivolts e banheiros em 
torno da pista de mano-
bras radicais.

� Que seja feito 
um levantamento, estu-
do, visando a possibili-
dade de ser feito no Mu-
nicípio de São Gabriel 
do Oeste a Hemodiáli-
se dos pacientes que se 
deslocam até a capital 
para realizar o procedi-
mento.

� Que seja reali-
zada a coleta de lixo nas 
chácaras do Município.

� Que seja adqui-
rido uma máquina para 
trituração de restos de 
poda de árvores

Ramão Gomes

� Que seja trans-
formado o cem em PAM 
24 horas

� Que seja criado 
uma gratifi cação fi nan-
ceira Samu

� Que seja feito 
ampliação do espaço fí-
sico da central de regu-
lação

Suelen Pascoal

� Que seja provi-
denciado transporte es-
colar, ônibus e/ou van, 
para os alunos residentes 
nos bairros Jardim Gra-
mado, São Cristóvão e 
Fênix, que não estudam 
na sua localidade.

� Que seja rea-
lizada a manutenção e 
cascalhento da MS-435, 
após a Ponte vermelha 
até a BR 163.

� Que seja levado/
deixado os pacientes em 
cada local de atendimen-
to em Campo Grande

que declarada de Utili-
dade Pública Municipal 
a Associação Desenvol-
vimento Educativo, cul-
tural e Ambiental de são 
Gabriel do Oeste.

� Que seja consti-
tuída pelo Poder Execu-
tivo uma comissão com 
a fi nalidade de discutir 
a viabilidade e eventual 
organização da Festa do 
Leitão no Rolete/2022.

� Que sejam to-
madas as providências 
urgentes e necessárias 
no sentido de reestabe-
lecer o trânsito na serra 
do Nilo.

� Que sejam re-
alizados os reparos ne-
cessários junto ao cam-
po municipal, no Bairro 
Jardim Gramado.

dro José Grison.
� Institui o Banco 

de armação de óculos 
no município de São 
Gabriel do Oeste

Vagner Trindade

� Projeto de Lei 
que institui o Programa 
Municipal de Educação 
Empreendedora.

� Que seja estu-
dado a viabilidade de 
instalação de retentores 
de resíduos nas bocas-
-de-lobo.

� Informações so-
bre a realização de plan-
tões médicos no Hospi-
tal Municipal.

� Pedido de pro-
vidência e informações 
relativo aos contratos 
milionários de presta-
ção de serviços de lim-
peza urbana e conserva-
ção de vias públicas

Geraldo Rolim

� Projeto de Lei 
que institui a Semana 
Municipal do Ciclis-
mo.

� Que seja reali-
zada pavimentação as-
fáltica interna no par-
que de exposições em 
toda a sua extensão.

� Sugerimos ao 
Poder Executivo Mu-
nicipal que seja feito 
o reajuste no valor do 
Vale Alimentação dos 
servidores públicos 
municipais.

� Que seja cons-
truída calçada entorno 
do Estádio Municipal e 
Parque Aquático.

� Que seja provi-
denciado a sinalização 
do acesso ao núcleo in-
dustrial Sul.



A Cooperativa 
COOASGO realizou 
no mês de junho a do-
ação de 984 litros de 
leite que foram entre-
gues para duas insti-
tuições de Assistência 
Social de São Gabriel 
do Oeste, sendo bene-
fi ciadas as entidades 
Kolping São Francis-
co de Assis e APAE. 

A ação ocorreu por 

meio da Secretaria de 
Meio Ambiente, De-
senvolvimento Eco-
nômico, Produção e 
Agricultura Familiar 
(Semagro) como par-
te da programação da 
Semana do Leite, pro-
movida anualmente 
pela SEMAGRO para 
incentivar o consumo 
do produto em todo o 
Estado e conscienti-

zando sobre a impor-
tância do leite para o 
consumo humano.  

Semana do Leite 
Realizada em con-

junto com a Câmara 
Setorial do Leite, a 
Frente Parlamentar 
do Leite e parceiros, a 
edição 2022 da Sema-
na do Leite arrecadou 
um total de 8.858 li-
tros de leite que foram 

repassados a 18 insti-
tuições benefi centes 
de diferentes regiões 
do Estado.  

Além da COO-
ASGO, instituições 
como Aurora, Asu-
mas, Novilho Precoce 
e Imbaúba, também 
colaboraram com a 
campanha, doando 
mais de 7.500 litros de 
leite.
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COOASGO realiza doação de 984 litros de 
leite para instituições de São Gabriel do Oeste 

COOASGO participa do 
Dia do Cooperativismo

A COOASGO 
participou do Dia 
Internacional do Co-
operativismo com a 
realização de uma 
manhã de lazer para 
crianças do municí-
pio.

O evento aconte-
ceu na praça da Igreja 
Matriz e contou com 
atividades recreativas 
e distribuição de gu-
loseimas como pipo-
cas e algodão doce, 
contando também 
com a realização de 
pintura facial e brin-
cadeiras como ama-
relinha, pula corda, 
entre outras.

Responsável pela 
barraca da pipoca, a 
Cooperativa partici-
pou no evento apoia-

da por uma equipe de 
voluntários formada 
por mais de 30 co-
laboradores, que se 
mobilizaram fazendo 
a diferença nesse dia 
tão especial. Também 
marcaram presença 
no evento o mascote 
“Cooasguinho” e o 
mascote representan-
te do Dia C “Mãozi-
nha”, alegrando ain-
da mais a manhã das 
crianças presentes.

Além da parte re-
creativa, a ação so-
lidária teve como 
intuito principal, ar-
recadar doações de 
alimentos não perecí-
veis e agasalhos que 
foram destinados a 
instituições do muni-
cípio.



Após eleição rea-
lizada na manhã de 
terça-feira (12), o 
vereador Fernando 
Rocha (União Bra-
sil) foi reeleito Pre-
sidente da Câmara 
de São Gabriel do 
Oeste, para junto 
com os membros da 
Mesa comandarem 
os trabalhos legis-
lativos no biênio 
2023/2024.

Além de Fernan-
do Rocha, Presi-
dente, farão parte 
da composição da 
Mesa a Vereado-
ra Suelen Pasco-
al (Republicanos), 
Vi c e - P r e s i d e n t e , 
Kalícia de Brito 
(MDB), 1ª Secretá-
ria e Perkão Sales 
(MDB), 2º Secre-
tário. A posse dos 
membros ocorrerá 
em janeiro.

A eleição ocor-
reu com apenas 

uma chapa inscri-
ta, a qual obteve o 
voto favorável dos 
11 vereadores.

Após a eleição, 
que ocorreu por vo-
tação nominal, Fer-
nando Rocha agra-
deceu a confiança 
dos Vereadores. “A 
comunidade espera 
muito desta Câmara 
Municipal, espera 
o máximo de cada 
um dos Vereadores 
e que possamos ter 
um município cada 
vez melhor e que 
possamos deixar a 
nossa marca. Sou 
muito grato pela 
participação de to-
dos os Vereadores”, 
afirmou Fernando 
Rocha.

As sessões or-
dináras na Câmara 
terão uma pausa de 
duas semanas e re-
tornarão após o dia 
16 de agosto.
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Câmara de São Gabriel do Oeste realiza eleição 
da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024

Emendas 2022

A eleição ocorreu com apenas uma chapa inscrita, a qual obteve o voto favorável dos 11 vereadores.   Foto: Divulgação
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ESTRELANDO NA COLUNA
Estrelando na coluna social da Folha de São Gabriel neste mês de julho: Eduardo Bonafede 
completando 1 aninho de vida neste mês

Adora fazer pose para câmera

Com os avós, Vitor Kuhn e Targina Kuhn

Recordação com os padrinhos 
Danielo e Gabriela 

Em momento de natação durante a 
viagem com papai e mamãe

Click Fotográfi coClick Fotográfi co

O Click fotográfi co 
desta edição registra os 
detalhes da formatura de 
mais duas turmas do 
projeto “Maos que falam”.

Cerca de 150 pessoas já 
passaram pela formação, 
entre os participantes estão 
os servidores que trabalham 
no Município, além de fun-
cionários de empresas da 
cidade que, ao aprender a 
linguagem, garantem maior 
acessibilidade ao público 
com defi ciência auditiva 
aos serviços oferecidos.

Papai e mamãe, Juscelena Souza e Willyam Bonafede

Fotos: Assecom PrefSGO



Rogério Rohr é homenageado entre as personalidades 
de MS no ramo do entretenimento

O empresário São-
-Gabrielense Rogério 
Rohr foi homenage-
ado nesta última se-
mana em evento em 
que elegeu os 50 no-
mes notáveis de Mato 
Grosso do Sul com ca-
ses de sucesso em vá-
rias áreas de atuação. 
Rogério foi escolhido 
na categoria entreteni-
mento.

O evento organiza-
do pela apresentadora 
Darci Martins e par-
ceiros, homenageou 
ainda, empresários e 
personalidades que 
fazem parte do ecos-
sistema de desenvol-
vimento humano e 
socioeconômico do 
estado do Mato Gros-
so do Sul.

“É com imenso 

prazer e gratidão que 
recebo essa homena-
gem. Esse é um re-
conhecimento de que 
tudo que é feito com 
amor e dedicação, dá 
bons frutos”, destacou 
Rogério.

Há 20 anos traba-
lhando na área do en-
tretenimento, Rogério 
já organizou eventos 
musicais, manobras 

radicais, rodeios, som 
automotivo e agora 
contribuindo com sua 
experiência no Na 
Moita Bar.

Juntamente com 
o sócio, Júnior Gon-
çalves, Rogério Rohr 
também era o respon-
sável desde 2015 dos 
principais shows do 
Leitão no Rolete, fes-
ta tradicional em São 
Gabriel do Oeste. Jun-
tos eles ganharam pro-
jeção estadual com a 
Fantasy, festa a fanta-
sia que nasceu em São 
Gabriel e se tornou a 
maior festa a fantasia 
de Mato Grosso do 
Sul.

“São eventos que 
cresceram e com a 
Fantasy que está de 
volta em 2022 e pro-
mete ser a melhor de 
São Gabriel do Oeste, 
já estamos nos prepa-
rando para realizar uma 
edição em Dourados no 
próximo ano”, comen-
tou o empresário.
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Entreposto da Coamo em São Gabriel do Oeste 
é o 19º a ser instalado no Mato Grosso do Sul

A diretoria da Coa-
mo lançou ofi cialmente 
as atividades da coope-
rativa no município de 
São Gabriel do Oeste. 
O município é um dos 
maiores produtores 
agrícolas do estado e 
tem o terceiro maior 
IDH do Mato Grosso 
do Sul.

Para o presidente 
Executivo da Coamo, 
Airton Galinari, a Co-
amo chega a São Ga-
briel do Oeste levan-
do toda estrutura para 

um cooperativismo 
de resultado. “Temos 
um forte compromis-
so com os cooperados 
oferecendo diversos 
benefícios como assis-
tência técnica, crédito, 
logística, insumos e es-
trutura para recebimen-
to da produção. Tudo 
isso visando o aumento 
de produtividade, di-
versifi cação e aumento 
de renda nas suas ativi-
dades.”

O presidente dos 
Conselhos de Adminis-

tração da Coamo e Cre-
dicoamo, José Aroldo 
Gallassini, presidente 
Executivo da Coamo, 
Airton Galinari, pre-
sidente da OCB-MS, 
Celso Regis, prefeito 
de São Gabriel do Oes-
te, Jeferson Tomazoni, 
Presidente da Câmara, 
Fernando Rocha, Ve-
readores e autoridades 
municipais acompa-
nharam o evento que 
deu início aos traba-
lhos da cooperativa na 
cidade.
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Há poucos dias abri um site para saber as 
notícias do dia no Brasil e no mundo; aliás, 
é um hábito diário para tentar acompanhar 
o que está acontecendo por aí.
 As manchetes eram, em resumo: 
Busca pelo Auxílio Brasil cresce; Aneste-
sista acusado de estupro fi cará isolado em 
presídio; Polícia encontra corpo de adoles-
cente morto por amigos no Rio; Garotas de 
programa são presas por sequestro de juiz 
americano no Rio; Briga entre torcedores 
do Atlético-MG deixa feridos no Rio; in-
cêndio é extinto após 3 dias, mas prédio 
pode cair em SP; Onda de calor escaldan-
te provoca incêndios em Portugal, e outras 
que indicavam o mesmo sentido – o da falta 
de interesse por leitura que traz tristeza e 
falta de esperança.
 Não quero com isso dizer que pre-
tendia ler apenas notícias boas, encantado-
ras, com um fi nal feliz. Mas há dias venho 
pensando se esse tipo de informação vai 
acrescentar algo em minha vida, conside-

rando que já sei que nível superior (no caso 
o Médico) não é comprovação de caráter, 
que o mundo está violento, que as pesso-
as já não se importam muito com as outras, 
que um jogo de futebol pode gerar brigas 
e até morte, que a natureza anda meio des-
controlada, enfi m..
 Entendo que é preciso fi ltrar o que 
lemos, assim como devemos selecionar o 
que ouvimos, porque nem sempre isso nos 
fará bem e nos deixará entusiasmados com 
a vida. Notícia ruim e fofoca devem ser ar-
quivos enviados para a “lixeira”, a fi m de 
não nos contaminarem.
 Além de não fazer bem, ainda têm 
muitas coisas falsas circulando por aí (fake 
news) com o objetivo de nos enganar. 
 Ainda dou valor a uma boa conver-
sa, sincera, de preferência pessoalmente 
(pode ser acompanhada de chimarrão ou te-
reré) e a uma boa amizade, desinteressada. 
 Quanto às notícias, o que é impor-
tante de verdade, são poucas coisas.. a vida 

passa e elas se repetem. É só observar.

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

 GOSTO MUITO DE LER, MAS..

Comak Norte inaugura loja em São Gabriel e 
está pronta para atender o produtor Rural
A Comak Norte inau-
gurou a sua nova loja 
e está de portas aber-
tas para atender ao 
produtor rural em São 
Gabriel do Oeste e 
região. O município 
é um dos principais 
polos agrícolas do es-
tado e a chegada da 
loja e tida como estra-
tégica no desenvolvi-
mento do agronegócio 
local.
Autoridades e pessoas 
ligadas ao setor rural 
estiveram presentes 
na cerimônia de inau-
guração.
A Comak Norte está 
focada no comércio 
e representações de 
peças, máquinas e im-
plementos agrícolas.

Com um estoque am-
plo e diversifi cado, 
a empresa tem como 
foco atender as mais 
variadas necessida-
des do produtor rural 
em termos de tratores, 

pulverizadores, im-
plementos agrícolas, 
peças de reposição, e 
serviços de assistên-
cia técnica.
Em São Gabriel do 
Oeste a empresa é 

Concessionária Lan-
dini, revendedor au-
torizado KUHN e está 
localizada na Rua El-
vino Ramos Noguei-
ra, 1679, ao lado do 
Posto Santa Rosa.

Comak Norte é Concessionária Landini, revendedor autorizado KUHN 


