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Índice de roubo tem queda expressiva no Estado;
comércio e residência apresentam maiores reduções

No interiror do estado os registros de roubo caíram 16,4%. Foto: Sejusp

Os índices de criminalidade relacionados a roubo em Mato
Grosso do Sul tiveram
uma redução signiﬁ-

cativa, conforme estatística da Secretaria
de Estado de Justiça
e Segurança Pública
(Sejusp). De acordo

com os números, apresentados pelo Núcleo
de Estatística e Análise Criminal, a maior
diminuição aconteceu
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no roubo ao comércio,
com queda de 20,9%
nas ocorrências em
todo o Estado. Os dados fazem parte do
comparativo de 2021
e 2022, entre os meses
de janeiro a abril.
Em Campo Grande a quantidade de
estabelecimentos comerciais roubados foi
27,8% menor neste
ano em comparação
com 2021. Foram 36
ocorrências no comércio em 2021, contra 26
registradas neste ano.
No interior do Estado
este crime também diminuiu, apresentando
16,4% de queda.

Os números positivos também se destacam na redução do
roubo em residência
em Mato Grosso do
Sul, com índice 14%
menor de casos. De
acordo com os dados,
foram 93 no ano passado e 80 ocorrências
em 2022.
As 10 mais
O relatório do Núcleo de Estatística
apresenta também as
cidades com os melhores índices criminais em Mato Grosso
do Sul para o período;
são municípios que
não tiveram aumento
de casos em nenhum

dos crimes analisados.
Neste mês 10 cidades se destacam: Alcinópolis, Batayporã,
Gloria de Dourados,
Paranhos, Taquarussu,
Figueirão, Jateí, Angélica, Aparecida do
Taboado e Bela Vista.
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Em São Gabriel do Oeste Reinaldo Azambuja
entrega de dois caminhões para Prefeitura
O
governador
Reinaldo Azambuja realizou no sábado (07) a entrega de
dois caminhões para
a Prefeitura de São
Gabriel do Oeste,
um pelo programa
Prosolo, da Semagro
(Secretaria Estadual
de Meio Ambiente,
Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura
Familiar), e outro
da Agesul (Agência

Estadual de Empreendimentos), que foi
adquirido por meio
de emenda do deputado federal, Beto
Pereira.
“Os
caminhões
reforçam o parque
de máquinas do município e essa é uma
parceria que a gente
construiu com a então ministra Tereza
Cristina e com o ex-secretário Eduardo
Ridel”, aﬁrmou o

Governador.
O prefeito de São
Gabriel do Oeste,
Jeferson Tomazoni,
destacou que a atual
gestão estadual investe em diferentes
setores da cidade,
da saúde até a infraestrutura urbana.
“Mostrou que este
governo é realmente
municipalista e temos que nesta data
apenas agradecer aos
investimentos feitos

aqui na cidade”.
Além do governador participaram do
evento o secretário
Jaime Verruck (Semagro), o deputado
federal Beto Pereira, o prefeito de São
Gabriel do Oeste,
Jeferson Tomazoni,
vice-prefeito, Valdecir Malacarne, presidente da câmara,
Fernando rocha e demais vereadores do
município.

SAAE abre processo seletivo para contratação
de profissionais em São Gabriel do Oeste

O SAAE (Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto) de São Gabriel
do Oeste, divulgou a
abertura de processo seletivo simpliﬁcado para
a contratação de coletor
de resíduos, motorista e
técnico de laboratório
em caráter excepcional
e temporário. Os proﬁssionais contratados vão
atuar nos setores operacional coleta de resíduos e operacional água
(laboratório) do SAAE.
O processo seletivo
simpliﬁcado será composto por análise curricular eliminatória e
classiﬁcatória.
Coletor de Resíduos: R$ 1.230,69 mais
vantagens pertencentes
ao cargo (produtividade/insalubridade/assiduidade/vale gás).
a) possuir ensino
fundamental incompleto.
Motorista:
R$

1.504,12 mais vantagens pertencentes ao
cargo (produtividade/
insalubridade/assiduidade/vale gás).
a) possuir ensino
fundamental incompleto;
b) possuir CNH na
categoria C ou D ou E.
Técnico de Laboratório: R$ 2.324,61 mais
vantagens pertencentes
ao cargo (insalubridade).
a) diploma/declaração de conclusão de
curso técnico na área;
b) comprovante de
registro no respectivo
conselho de classe.
As inscrições serão
realizadas na Sede Administrativa do Serviço
Autônomo de Água e
Esgoto nos dias 30 e 31
de maio e 1º de junho,
no horário compreendido entre 7h e 11h e das
13h às 17h.
A Sede Administra-

As inscrições acontecem de 30 de maio a 01 de junho. Foto: Divulgação

tiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto está localizada
na Rua Minas Gerais,
nº 855, Bairro Centro.
Será disponibilizado o

modelo de currículo no
site (www.saae saogabriel.ms.gov.br) para
preenchimento.
Recomenda-se, contudo, que sejam im-
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pressos e preenchidos
pelos próprios candidatos. Somente serão
aceitas as inscrições
elaboradas utilizando-se o modelo que cons-

ta no edital.
O edital do processo
seletivo está disponível
no Diário Oﬁcial da
Assomasul, a partir da
página 296.
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Boicooper é alternativa de fonte de renda
para cooperados suinocultores da COOASGO

Lançado no ano de
2018 em Assembleia
Geral, o Boicooper faz
parte da reestruturação
do Planejamento Estratégico da COOASGO,
que visa o fortalecimento do cooperado
suinocultor por meio da
integração com a atividade da Bovinocultura,
onde os produtores utilizarão os dejetos produzidos pelos suínos
em suas propriedades
para a fertirrigação de
pastagens usadas na

Bovinocultura.
O programa é uma
atividade que vem
como uma alternativa
de fonte de renda para
o produtor suinocultor e que funcionará
através de um trabalho
de integração, onde a
COOASGO fornecerá
o animal ao produtor,
que por sua vez ﬁcará
responsável pela produção do rebanho até
o ponto de abate e após
a destinação ao frigoríﬁco, o produtor então

será remunerado de
acordo com o desempenho da produção.
“O projeto foi bem
desenvolvido, bem desenhado e depois de
ter passado pela banca
do Cooplab foi apresentado ao Conselho
de Administração, que
também enxergou uma
grande oportunidade
no projeto, nos concedendo a oportunidade
de aplicá-lo no campo”, destacou o Diretor
Superintendente Ivonei

Scotton.
ESTRUTURA
Desde o início de
2022, o projeto já é
uma realidade dentro
da cooperativa, iniciando sua primeira etapa
com cinco produtores
parceiros que fazem
parte do projeto de integração com aproximadamente 300 animais
no campo nas fases de
recria e engorda, sendo
que todo o ciclo completo até o abate tem
a duração aproximada de 15 meses, onde
a COOASGO presta
todo apoio necessário
aos produtores com a
nutrição, medicamentos e a assistência técnica disponibilizada ao
produtor.
Para o Gerente de
Comercialização Cesário Teixeira Pereira,
as expectativas são de
que o projeto piloto se
expanda cada vez mais,
aﬁm de que os produtores possam ter uma
diversiﬁcação de sua
produtividade e consigam se fortalecer junto
com a cooperativa.
IMPLANTAÇÃO

ACESSE NOSSO SITE: WWW.VEJAFOLHA.COM.BR

Como o primeiro
produtor a implantar
o projeto em sua propriedade, o cooperado
Élcio da Fonseca Cação, que tem como sua
atividade principal a
Suinocultura, destacou
que o Boicooper vem
como uma forma de
dar sequência na cadeia
produtiva da Suinocultura por meio da disponibilização dos dejetos
produzidos pelos animais na pastagem, otimizando os ganhos na
produtividade.
“Essa é uma sequência lucrativa da atividade que forma um
ciclo virtuoso a medida
que você tem um aproveitamento do subproduto da Suinocultura,
o que antes não acontecia, por não termos
um destino adequado
ou não rentável como a

fertirrigação e que agora nós vamos conseguir
mensurar essa capacidade produtiva através
da dispersão do adubo
que temos em abundância, desta forma podendo transformar em
dividendos, agregando
a nossa atividade, gerando lucros, diluindo
custos, fazendo girar a
cadeia produtiva e ajudando a nossa cooperativa a crescer”, comentou Cação.
Para o cooperado, o
diferencial do Boicooper, além de agregar
em sua proﬁssionalização e na mensuração de
resultados, é o fato do
programa oferecer ao
produtor uma assistência técnica especializada com a segurança de
estar amparado por toda
a estrutura que é oferecida pela cooperativa.
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Vereadores participam de comitiva com governador
Reinado Azambuja.

Vereadores participaram de toda a agenda marcada com o Governador em São Gabriel do Oeste. Foto: Divulgação

Na manhã do último Sábado (07) os
vereadores de São
Gabriel do Oeste,
recepcionaram o Governador Reinaldo
Azambuja que participou da abertura da
festividade do aniversário do município.
O
governador
participou de entrevista na rádio local e
do 31° Encontro Estadual de Laço Comprido. No evento, ele
destacou os investimentos da gestão
estadual para que a
prática continue em
expansão, movimentando a economia
dos municípios.
O
governador
aproveitou o evento
para entregar dois
caminhões ao município, um pelo programa Prosolo, da
Secretaria Estadual

de Meio Ambiente,
Desenvolvimento
Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), e
outro da Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul),
que foi adquirido
por meio de emenda
do deputado federal,
Beto Pereira.
Além do governador participaram do
evento o secretário
Jaime Verruck (Semagro), o deputado
federal Beto Pereira, o Presidente da
Câmara,
Vereador
Fernando Rocha, os
vereadores, Luizinho Freitas, Vagner
Trindade e Rogério
Rohr, o prefeito Jeferson Tomasoni, o
vice prefeito, Valdecir Malacarne e o
pré-candidato ao governo, Eduardo Riedel.
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ESTRELANDO NA COLUNA

Estrelando na coluna social da Folha de São Gabriel neste mês de maio: Ana Clara da Silva Antunes
Momento de concentração para a foto

Com a ma
mãe Daya
ne da
Silva

Ana Clara com o Papai Anderson Antunes e a
mamãe Dayane da Silva

Aquele charme com os óculos
escuros

Antes de ir para a escolinha, uma
pausa da a foto.

Click Fotográﬁco
O Click fotográﬁco
desta edição registra os
detalhes do primeiro baile
de debutantes realizado
em São Gabriel do Oeste.
O evento aconteceu no
começo do mês e fez parte das
comemorações do aniversário da cidade.

Fotos: Assecom PrefSGO

ANIVERSÁRIANTES DO MÊS

Par
a

béns

Ana Ferreira da Cunha
Camila Lemos
Geovane Ferreira de Oliveira
Jéssica Estevão
Rosangela Machado
Pedro Arnoldo da Silva
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Desaparecimento de trilheira completa quatro meses
e deixa inquérito ‘só com fala de testemunhas’
O desaparecimento
da trilheira Tânia Bonamigo, de 62 anos,
completou quatro meses no último dia 9 de
maio. Da linha de investigação às buscas,
o que se tem no inquérito policial são fotos
do local e depoimento
de testemunhas que
estavam com a vítima,
pouco antes do sumiço. Nenhuma pista.
Nenhum objeto encontrado. Nenhum indício
de crime.
Segundo o delegado Fábio Magalhães,
responsável pelo caso,
as buscas estão em andamento, porém, sem
novidades. O Corpo
de Bombeiros, após
30 dias sem qualquer
vestígio da idosa, encerrou a varredura na
região da trilha, que
passa pela cachoeira Los Pagoas, além
de toda a extensão da
área, em um percurso
de mais de 300 km.
Neste período, conforme nota divulgada
pela corporação, foram utilizados vários
meios para as buscas,
como cães farejadores, helicópteros das

Forças de Segurança,
drones e o revezamento de diversas equipes.
E, mesmo encerrando
os trabalhos, os militares disseram que podem retomar as ações
a qualquer momento,
caso alguma novidade
ou vestígio da vítima
surjam.
Policial experiente
acredita em fuga
Policial civil há 32
anos e experiente na
busca por desaparecidos, a investigadora
Maria Campos, de 52
anos, diz que acredita
em uma possível fuga.
“Fiquei acompanhando este caso de longe
e, na minha concepção, ela empreendeu
fuga. Saiu ali das pessoas, do tumulto e foi
para outro rumo. Não
posso me aprofundar,
não participei das investigações,
porém,
estive em contato com
uma familiar dela e me
coloquei à disposição”,
explicou.
Conforme a policial, que se tornou referência nacional na
busca por pessoas desaparecidas e inclusive
criou um setor, no ano

de 2003, Tânia deve
ser tratada ainda como
uma pessoa desaparecida e não vítima de
algum crime, como homicídio, por exemplo.
Cachoeira
onde
ocorreu o desaparecimento de trileira. Foto:
Corpo de Bombeiros/
Divulgação
“Pela experiência,
fazemos comparações
de casos, tratamos a
informação e fazemos
também o trabalho de
localização, principal-

mente porque há um
tempo resposta para irmos em direção ao alvo.
No decorrer do trabalho,
a gente vai analisando
se continua naquela direção ou muda, é um
trabalho contínuo”, disse a investigadora.
Sobre a hipótese dela
ter sido morta por algum animal, Maria acha
pouco provável. “Onça
não come roupa, tênis,
acho complicado falar
isso. A família também
não parece estar pressionando a polícia, imprensa, porque é a primeira coisa, é isso que
acontece. Todos querem
resposta desde quando fazem o boletim de
ocorrência e primeiros
buscamos detalhes da
família, da pessoa, para,
em seguida, instaurar o
inquérito policial”, comentou Campos.
Nestes casos, muitas vezes, a polícia
precisa saber se a vítima tinha histórico de
sumiço, se fazia uso
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de drogas, se está em
algum relacionamento
saudável ou não, entre outros fatores. “Se
os bombeiros chegassem com alguma roupa, algo que tinha na
mochila, só que não
há nada, então, ﬁca
complicado. Existem
especulações de que
a vítima já fugiu uma
vez para o Chile, que
esta não seria a primeira fuga, então, no meu
entendimento, é o caso
de um desaparecimento. De uma pessoa que
tomou outro rumo”,
ﬁnalizou a investigadora.
Entenda o caso
Tânia desapareceu

no dia 9 de janeiro deste
ano, um domingo, enquanto fazia trilha com
amigos e familiares, em
São Gabriel do Oeste.
Desde então, várias teorias sobre o desaparecimento surgiram.
Conforme o delegado, várias pessoas já foram ouvidas e
sempre que havia algo
discrepante nos depoimentos, elas eram
novamente chamadas
para esclarecimentos.
Mesmo assim, não
há ainda algo concreto
sobre o que aconteceu
com Tânia. O caso segue em investigação
pela Polícia Civil do
município.
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SÃO GABRIEL DO OESTE: 42 ANOS DE HISTÓRIA
Como é importante comemorar mais um aniversário de um
Município que se destaca no
Mato Grosso do Sul pelo trabalho e produção.
Apesar de todas as diﬁculdades pelas quais o Brasil
passa, São Gabriel do Oeste
tem muito a comemorar. E essa
comemoração não ocorre somente em virtude da atuação
do Poder Público, mas da iniciativa privada que, apesar das
crises econômicas, não deixa
de acreditar nos seus empreendimentos.
Na agricultura e pecuária, temos colhido resultados
extraordinários; e isso acontece
em razão de que os produtores têm investido em equipamentos, tecnologia, genética e
qualiﬁcação de pessoal. Aliás,
como é bom ver os ﬁlhos de
produtores dando continuidade
ao trabalho dos pais.
O comércio, por sua
vez, depois de um período difícil de pandemia, está tentando
se reerguer, sendo necessário
usar muita imaginação para
captar a atenção dos consumidores, sobretudo em época de
compras pela internet, com pagamentos parcelados e entrega
grátis. Mesmo assim, nosso
comércio é forte e põe produtos e serviços de qualidade à
disposição da população.
Quanto a atuação do

Poder Público, é importante
dizer que uma cidade nunca
estará pronta, ou seja, sempre
haverá algo a fazer em alguma
área de atendimento à população. Melhoramos signiﬁcativamente a pavimentação asfáltica
com relevante ajuda do Governo do Estado de MS e emendas
parlamentares, além da utilização de recursos próprios.
As escolas municipais
tem uma estrutura muito boa;
recentemente foram adquiridos
computadores para utilização
dos alunos em sala de aula,
bem como lousas digitais e novas carteiras, o que representa um avanço para os alunos.
Também é preciso dizer que temos ótimos professores, comprometidos com a qualidade do
ensino.
A Assistência Social
fez e ainda tem feito o que pode
para socorrer as vítimas da
pandemia. Foi realmente uma
situação diferente e que exigiu,
além de recursos, uma atenção
dobrada dos servidores para
socorrer aqueles que perderam
o emprego ou tiveram a renda
reduzida em razão das medidas
contra a Covid.
Na área da infraestrutura, as estradas rurais estão
em boas condições de trafegabilidade e escoamento das safras. A iluminação pública está
sendo, na medida do possível,

substituída por lâmpadas de
led, e a manutenção está sendo
realizada. A limpeza da cidade
pode melhorar, obviamente,
com o auxílio da população.
Em relação ao esporte, sempre entendi que é uma
das formas mais eﬁcientes de
captar a atenção das crianças e
adolescentes. Os projetos existentes nessa área estão sendo
bem organizados, sendo necessário investir nas bases esportivas.
Quanto ao desenvolvimento, aqueles que desejam investir em São Gabriel do Oeste
têm vários motivos para fazê-lo: próximo da capital, clima
agradável, povo trabalhador e

empreendedor, e outros tantos.
A saúde, em que pese a
qualidade dos proﬁssionais e a
boa estrutura das unidades de
saúde, precisa avançar. O fato
de termos somente um hospital
– público – tem sobrecarregado
a estrutura, exigindo de todos
os envolvidos um planejamento para melhorar o atendimento
e aplicação dos recursos.
Enﬁm: estou há 30 anos
nessa terra abençoada e não tenho intenção de deixá-la. Sendo assim, todos nós temos a
obrigação de cuidar de São Gabriel do Oeste para podermos,
felizes, comemorarmos muitos
aniversários.
PARABÉNS.

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