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Milhares de turistas passam as férias de julho em Aragarças-GO, a 
382 km de Goiânia, onde aproveitam as praias de água doce forma-
das pelo Rio Araguaia. O mês coincide também com o período em 
que as águas do rio estão em um nível mais baixo, formando longos 
bancos de areia, que são ocupados por pessoas de todo o Brasil entre 
maio e outubro. Desde 2019 não tivemos a chamada “Temporada de 
Praia”, que neste ano terá um investimento de mais de 400 mil reais 
até a abertura, marcada para o dia 02 de Julho e estimativa de inves-
timentos na ordem de um milhão de reais até o término em Agosto. 

Título de Cidadão  Mato-grossense

Ricardo Galvão lançará dia 02 de julho 
a Temporada de Praia em Aragarças

Pesquisadora italiana Margherita Detomas 
virou Cidadã Barra-garcense 
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“É com grande felicidade que recebo 
a honra de ser cidadã barra-garcense. 
Para mim é uma emoção muito gran-
de, que me traz alegria e também 
responsabilidade. Barra do Garças 
é uma cidade que amo muito.” As-
sim começou a fala de Margherita 
Detomas, jornalista investigativa e 
pesquisadora italiana que recebeu 
nesta última quinta-feira 22 de junho 
o título de cidadã barra-garcense, na 
sede da Câmara dos Vereadores.

Prefeito Ricardo Galvão muda 
história da saúde de Aragarças

Diretor e fundador deste jornal “A Gazeta do Vale 
do Araguaia” Jornalista Paulo Batista de Melo, foi 
agraciado com o título de Cidadão  Mato-grossense 
neste último dia 27. Paulo foi representado pala 
jornalista Margherita Detomas e o vereador Zé Gota, 
na foto abaixo, recebendo o título das mãos da de-
putada Janaina Riva. “É uma grande honra receber 
esse Título de Cidadão Mato-grossense, motivo de 
muita alegria e enquanto jornalista, com certeza 
é o reconhecimento do Estado pelo trabalho pres-
tado através da “A Gazeta do Vale do Araguaia”. 
O Título de Cidadão Mato-grossense ao Jornalista 
foi uma iniciativa da deputada Janaina Riva. 

No dia 22 de junho a Câmara Municipal de Barra do Garças 
foi palco de um grande evento. A entrega do Título de cidadãos 
Barragarcenses. Entre os agraciados estava a Professora Doutora 
Marly Augusta Lopes de Magalhães, por tudo que ela fez pela 
educação em nossas cidade. Segundo a homenageada, era o 
único título que faltava em seu currículo. Dessa forma, a hom-
enageada agradece profundamente ao vereador Secreta-Bike, 
pela reconhecimento de sua atuação profissional em Barra do 
Garças. Aplausos a todos os outros que receberam esta honraria.
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