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Prefeitura de Barra do Garças entrega 117 escrituras 
aos moradores do bairro Wilmar Peres
Em mais uma etapa do maior programa social da história do município, 
centenas de famílias são contempladas com as escrituras dos seus imóveis. 

Presidente da Fapemat visitou o 
UniCathedral em Barra do Garças

Prefeitura de Barra do Garças instala câmera
de monitoramento e  placas no Lajedo 
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A Prefeitura de Barra do Gar-
ças, por meio da Secretaria 
de Meio Ambiente, realizou a 
instalação de placas, cercas e 
câmeras de monitoramento na 
área do Córrego da Voadeira, 
conhecido como Lajedo. A 
ação foi efetuada na última 
sexta-feira (01) e visa a pre-
servação ambiental do local.

Prefeito Ricardo Galvão entrega
asfaltamento e realiza o Saúde em Ação

O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Mato Grosso (Fapemat), Marcos de Sá Fernandes da Silva, 
visitou o Centro Universitário Unicathedral no município de 
Barra do Garças (519,9Km). Na ocasião foi recebido pelo 
reitor Sandro Luis Costa Saggin. Esteve também presente 
ao encontro o empresário de Barra do Garças  Joel Góes.

Com objetivo de estimular a diversidade das pesquisas 
científicas e tecnológicas, programas e editais que possam 
atender às diversas camadas das Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICT), a Fundação é parceira com organizações 
públicas ou privadas.

De acordo Marcos de Sá, “A inovação é um componente 
chave para o desenvolvimento econômico e social do estado, 
e com essas parcerias é possível encontrar soluções inovado-
ras para  alavancar ideias em resultados de novos produtos e 
serviços, para isso temos programas específicos para atender 
esse setor, como por exemplo  o Programa Centelha e o Pes-
quisador na Empresa.”

O Programa Centelha visa estimular a criação de em-
preendimentos inovadores e disseminar a cultura empreen-
dedora no Mato Grosso. O programa oferece capacitações, 
recursos financeiros e suporte para transformar ideias em 
negócios de sucesso.

Na ocasião, o Reitor Sandro Saggin agradeceu o trabalho 
do agente de inovação da Fapemat Marcio Adriano que fez 
algumas palestras aos alunos no Centro Universitário, sobre 
o Programa Centelha.

“O UniCathedral está entre as principais instituições do 
Estado de Mato Grosso e a única instituição a ofertar cursos 
de graduação pelos dois sistemas, o  online - EAD e os cursos 
presenciais, com isso as empresas e a sociedade passaram a 
ver os centros  universitários como potencial fonte de novas 
ideias  para melhores resultados, levando em conta os cursos 
ofertados, na  formação de profissionais altamente especiali-
zados, pela promoção do empreendedorismo, e pelos inter-
câmbios de conhecimento com atores de outras regiões e até 
mesmo de outros estados”, ressaltou Saggin.
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As obras visam melhorar o atendimento à população, até 
que seja iniciada a reforma geral e ampliação do hospital. 

PRONTO SOCORROPRONTO SOCORRO
Prefeitura inicia obras de melhorias
emergenciais no Pronto Socorro 
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OPINIÃO

Foi realizada na noite desta se-
gunda-feira (05/07) a 64ª Sessão 
ordinária da 2ª Sessão Legislativa 
da 19ª legislatura. Foram aprovados 
Projetos para abertura de créditos 
adicionais, suplementares e especiais, 
no orçamento vigente, autorizando o 
Poder Executivo Municipal a abrir 
crédito suplementar que serão alo-
cados nas secretarias Municipais de 
Educação, Saúde, Assistência Social, 
Agricultura e Desenvolvimento Ru-
ral. Os vereadores aprovaram ainda 
a Outorga de título de cidadania 
Barra-garcense ao Deputado Ondanir 
Bortolini (Nininho) e do Deputado 
Federal Juarez Costa.

Foi destaque ainda o projeto que 
dispõe sobre a implantação do Pro-
grama Municipal “Dinheiro direto 
na escola-PMDDE” na rede Munic-
ipal de ensino de Barra do Garças, 
os recursos para pequenos reparos 
serão geridos pela Associação de 
pais e mestres. Foram aprovados em 
primeiro turno Projetos que dispõe 
sobre alteração dos dispositivos nos 
artigos 15 e 18 na Lei Orgânica do 
Município de Barra do Garças.

Os vereadores fizeram várias 
indicações e requerimentos em 
benefício da população, foram indi-
cados a mesa, para que seja enviado 
os seguintes expedientes:

A o  C H E F E  D O  P O D E R 
EXECUTIVO com cópias  ao 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO; DE-
SENVOLVIMENTO RURAL; 
PESCA E AQUICULTURA, solic-
itando a tomada de providências 
cabíveis para criação/implantação 
de uma Feira de Rua no Bairro 
Jardim Toledo. (Jaime Rodrigues).

O SENHOR PREFEITO, com 
cópias ao SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE PLANEJAMENTO 
URBANO E OBRAS solicitando 
providências para o asfaltamento da 
Rua 202, quadra 54/A, Bairro Solar 
Ville. (Jaime Rodrigues)

 AO EXCELENTÍSSIMO DEP-
UTADO ESTADUAL MAX RUS-
SI, solicitando providências para 
aquisição e disponibilização de re-
cursos financeiros, por meio de uma 
emenda parlamentar no valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais), para aquisição de um veículo do 
tipo van, para a Secretaria Municipal 
de Saúde de Barra do Garças-MT, com 
a finalidade de atender os pacientes 
que necessitam de tratamento fora de 
domicílio (TFD). (Jaime Rodrigues).

 Ao CHEFE DO PODER EXEC-
UTIVO, solicitando providências 
para aquisição e disponibilização de 
um veículo do tipo van, para a Sec-
retaria Municipal de Saúde de Barra 
do Garças-MT, com a finalidade de 
atender os pacientes que necessitam de 
tratamento fora de domicílio (TFD). 
(Jaime Rodrigues).

 Ao Secretário de Planejamento Ur-
bano e Obras, solicitando a realização 
do asfaltamento da Rua do Orvalho, 
Jardim Nova Barra. A realização desse 
serviço beneficiará os moradores des-
ta rua e do setor que a muito tempo 
sofrem com a poeira essa é uma so-
licitação dos moradores da localidade, 
especialmente do Sr. Nelson Vieira 
Brito. (Secreta Bike)

 Ao SECRETÁRIO DE PLANEJA-
MENTO URBANO E OBRAS, solic-
itando a realização do reparo no asfalto 
e limpeza da Rua W5 Bairro Residencial 
Tamburi; a realização desse serviço 
beneficiará os moradores desta rua e do 
setor que a muito tempo sofrem com a 
sujeira e os buracos na via, essa é uma 
solicitação dos moradores da localidade, 
especialmente do Sr. Lucimar Batista 
Alcantis. (Secreta Bike).

 Ao SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE TRANSPORTES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS, solicitando o cascalha-
mento, patrolamento ou a pavimentação 
asfáltica dos seguintes logradouros: 1- 
Rua Antônio Weber Morosini, quadra 
42, no Bairro Jardim Palmares; 2- Rua 
São Benedito, Setor Cristino Cortês; 
3- Rua Gerson Alves do Nascimento, 
na entrada do Loteamento Peixinho, 
Vila Varjão. (Pebinha).

 Ao SENHOR PREFEITO, com 
cópias ao SECRETÁRIO MUNIC-
IPAL DE PLANEJAMENTO UR-
BANO E OBRAS, solicitando a 
inclusão no próximo programa mu-
nicipal de pavimentação asfáltica, os 
seguintes logradouros: 1- Travessa I 
(lateral do Clube da Polícia Rodoviária 
Federal) no Bairro Jardim Ouro Fino, 
atendo a solicitação dos moradores: 
Pedro Maia, Raísa Wasconcelos, 
Jheymison Ramon, Stefania Cristina e 
Flávio; 2- Rua Padre Leandro, Jardim 
Nova Barra; 3- Rua Fidalgo, Jardim 
Nova Barra. (Dr. Neto).

Ao EXCELENTÍSSIMO SEN-
HOR PREFEITO, com cópias ao 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚ-
BLICOS e ao COORDENADOR DE 
TRÂNSITO, solicitando providências 
para instalação de um Semáforo no 
Cruzamento da Rua Goiás com a 
Avenida Gabriel Ferreira, Centro de 
Barra do Garças. (Guinha).

Projeto aprovado na Câmara per-
mite implantação do Programa Di-
nheiro Direto na Escola (PMDDE)

O calendário eleitoral 
de 2022 – das eleições 
que renovarão os man-
datos do presidente da 
República, governador 
de Estado,  senador e 
dos deputados federais 
e estaduais – determina 
a realização das conven-
ções partidárias entre 20 
de julho e 05 de agosto. 
Estamos de 15 dias a um 
mês da escolha das can-
didaturas e coligações 
partidárias. Até agora 
polarizam para presidente 
da República os nomes 
de Jair Bolsonaro e Lula 
da Silva. Pelo que se tem 
colocado no momento, 
não há como antever qual 
deles se elegerá, mas é 
certo que, qualquer que 
vença terá um governo 
fortemente contestado 
pelos aliados do adver-
sário, algo muito pior do 
que vem ocorrendo com 
Bolsonaro, que e, 2018 
venceu o preposto de 
Lula e até hoje foi o go-
vernante mais acossado 
e contestado da historia 
republicana brasileira.

A possibilidade de chu-
vas e trovoadas indepen-
dente de quem leve o plei-
to, conduz ao raciocínio 
da utilidade da terceira 
via que, até agora não se 
viabilizou com os nomes 
que pretenderam encarná-
-la e não tiveram condi-
ções de agregar numa só 
frente os segmentos po-
tencialmente refratários a 
Bolsonaro e Lula. Se per-
manecer o quadro atual, 
não haverá a alternativa 
da terceira via porque to-
dos os que a defendem só 
concordam em participar 
se o nome da cabeça foi 
o seu. Montar uma força 
alternativa é tarefa difícil. 
Exige humildade para 

reconhecer as melhores 
condições de outros par-
ticipantes e abrir mão no 
momento certo. Sem isso, 
nada feito. Em vez de 
terceira via, o resultado 
não passa de candidatura 
nanica que não faz frente 
aos concorrentes já esta-
belecidos e polarizados.

Para salvar a terceira 
via nas eleições presiden-
ciais deste ano, é preciso 
surgir o nome de consen-
so  De preferência alguém 
que não tenha máculas 
no passado político, seja 
efetivamente competen-
te, tenha discernimento 
para entender o embate 
político, além de dotado 
de coragem suficiente 
para dizer não sempre 
que isso se faça neces-
sário. Ser um expoente 
feminino pode também 
ajudar, na medida em que 
a maioria do eleitorado é 
composta por mulheres 
e importantes segmentos 
são preocupados com a 
possibilidade de o Brasil 
continuar mais quatro 
anos imerso na insólita 
discussão política que 
tem criado dificuldades 
para o governo cumprir 
suas  obrigações.

Infelizmente, o quadro 
político nacional está 
convulsionado. Tanto que 
o povo demonstra grande 
descontentamento com 
os seus representantes. 
Epísódios como os men-
salões, o escândalo da 
Petrobras, Eletrobrás e 
outros levaram muitos 
dos detentores de man-
datos a ficar pendurados 
em processos e a temer 
decisões judiciais. É crí-
tica a convivência dos 
poderes da República – 
Legislativo, Executivo e 
Judiciário – que, em vez 

de harmônicos e inde-
pendentes, como estatui 
a Constituição, têm sido 
antagônicos e invasivos 
ou lenientes a ponto desse 
comportamento colocar 
em xeque a nossa imper-
feita democracia.

Nunca é tarde para 
sonhar com o melhor. 
Para maior equilíbrio po-
lítico, seria de altíssima 
utilidade  termos, pelo 
menos nas eleições pre-
sidenciais,  uma terceira 
força disputando os votos 
com os dois candidatos 
já pré-estabelecidos. In-
dependente do resultado 
final – que sairá em 2 de 
outubro se um dos pre-
tendentes obtiver mais 
de 50% dos votos ou 29 
daquele mesmo mês se 
houver segundo turno  – 
havendo três frentes em 
franca disputa no turno 
inicial estaremos livres 
dos males do confronto 
plebiscitário onde, mes-
mo perdendo, o segundo 
colocado ainda resta com 
forças para atrapalhar o 
vencedor na sua tarefa de 
governar.Para concluir. 
A terceira via, se concor-
rer, será um importante 
instrumento de regulari-
zação das forças políti-
cas nacionais. Isso sem 
dizer que, mesmo não 
se elegendo, restará em 
perfeitas condições para, 
com toda independência 
e transparência, reunir-se 
com os dois que passarem 
para o segundo turno e, 
com seu peso, definir o 
vencedor da disputa final. 
Essa partição de forças 
livrará o país da ingover-
nabilidade que será certa 
se a polarização prevale-
cer na eleição.

(Tenente Dirceu 
Cardoso Gonçalves)

Terceira via, garantia 
da governabilidade

Deógenes Nogueira 
Ascom/CMBG

Recursos para pequenos reparos serão geridos 
pela Associação de pais e mestres de cada escola

CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL
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A medida visa assegurar a área de preservação 
e de espaço verde para uso da população. 

Eu sou a porta do 
meu caminho!

faz o menor sentido. Devemos ter sempre em conta que 
certo/errado não nascem da imparcialidade.

Podemos encontrar essa porta que, no caso, servirá para 
o resgate da conscientização. E para isso está o instante 
presente, sempre com uma lição em conformidade.

A porta para o “eu” de amor incondicional está em al-
guma parte dentro de nós... O tal ser eterno que é amor em 
todas as direções. E não importa se ele está aflorado ou não. 
Está em nós à porta para esse “ser”. E não precisamos deixar 
para realizá-lo em outro momento, por qualquer razão que 
nos contamos. Independentemente do quão evoluídos ou 
atrasados nos julgamos estar, já somos a criação perfeita. 
Tem que ser assim, pois a suprema sabedoria da fonte da 
vida não pode ter cometido enganos.

Esse ser é tão puro amor que nos permite escolher a hora de 
realizá-lo. Mas como já afirmamos, nesse modelo enganoso em 
que projetamos algum progresso futuro não há nada concreto.

Se há um conselho que arriscaria deixar, seria esse: abracemos 
o “desfazer”. Desfazer de dogmas, de superstições, de convicções.

Caso você tenha acompanhado as três partes desse artigo 
aguardando uma espécie de “receita de bolo” sobre como 
estar no instante presente, ou sobre como realizar o ser em 
você, é preciso muita atenção! 

É impossível não se estar no instante presente, assim 
como, jamais a compreensão do ser perfeito criado pela 
fonte original esteve ou está inalcançável para você, inde-
pendente do merecimento que você pensa ter ou não. Os 
sábios afirmam que você está a um único pensamento da 
auto realização. E a porta para ele já está aí!

Eu, por mim, nada posso fazer! É o Pai em mim que 
realiza a obra.
Jorge Peró tem 53 anos, nasceu em Volta Redonda/RJ, 

é escritor e professor de Reiki.
Comentários sobre esse artigo através do 

e-mail: agazetadovale@gmail.com

Cada um de nós usou uma 
porta de entrada muito espe-
cífica, talvez “única”, para 
abandonar a compreensão 
da unidade indissolúvel da 
vida visando aprender com a 
sensação de separação – di-
ga-se de passagem, atendendo 
propósitos tão divinos quanto 
qualquer experiência pelo 
Universo afora, por isso não

 (Artigo dividido em 3 partes) - parte III
Por Jorge Peró

As obras visam melhorar o atendimento à população, até 
que seja iniciada a reforma geral e ampliação do hospital. 

Vinicius Ribeiro/SECOM-BG 

A Prefeitura de Barra do 
Garças realizou na última sex-
ta-feira (01), mais uma entre-
ga de escrituras públicas de 
propriedade aos moradores do 
bairro Wilmar Peres, por meio 
do  Programa de Regularização 
Fundiária Urbana.

O maior programa social 
da história do município já 
regularizou mais de mil im-
óveis. Nesta etapa mais de 168 
imóveis do bairro Wilmar Peres 
foram regularizados e 117 mo-
radores receberam a escritura 
de suas residências. 

A solenidade de entrega dos 
documentos foi realizada no 
próprio bairro, com a presença do 
prefeito Dr. Adilson, secretários, 
vereadores e representantes do 
cartório de 1º Ofício.

O bairro Wilmar Peres foi 
fundado há cerca de 14 anos, e 
desde então diversas tentativas 
de regularização foram feitas, en-
tretanto nenhum dos projetos fo-
ram concluídos, e os moradores 
ainda aguardavam as escrituras. 

Emocionado, Dionísio Bar-
bosa, de 84 anos, morador do 
bairro desde sua constituição 
afirmou que com o passar dos 
anos, já não acreditava que a 
regularização do seu imóvel 
fosse se tornar realidade: “Eu 
estou feliz demais. Depois de 
tantos anos, a gente nem espera-
va mais. Eu só tenho a agradecer 
ao prefeito e toda equipe.”

A presidente da associação 
de moradores, Selma de Paula 
também ressaltou que após mais 

de uma década muitos moradores 
não acreditam que a regularização 
do bairro seria finalmente real-
izada. “Prometeram tanto, nós 
fomos atrás lutamos por isso, mas 
nunca deu certo, com o tempo 
fomos desacreditando. Isso era 
uma espera de quase 15 anos, 
estou emocionado e sei que os 
vizinhos também estão por que a 
gente falou a semana toda sobre 
isso. Só temos a agradecer por 
esse momento”.

O prefeito Dr. Adilson 
falou sobre a importância 
deste projeto de regularização 
urbana e do impacto social 
proporcionado por ele. “Ter 
uma casa, um teto e princi-
palmente ter a garantia de 
que esse imóvel é seu, é algo 
de valor inestimável para 
muita gente. Às vezes essa 
casa é seu único bem, o único 
bem da família inteira, então 
ter esse documento traz paz 
e tranquilidade para essas 
pessoas. Através deste pro-
grama proporcionando mais 
dignidade e segurança para 
centenas de familias”.

O Programa de Regular-
ização Fundiária é realizado 
pela Prefeitura de Barra do 
Garças, por meio da Secretaria 
de Planejamento, com apoio 
do Poder Judiciário De Mato 
Grosso, Cartório de 1º Ofício 
e Câmara de Vereadores.

Através desse projeto, os 
bairros Zeca Ribeiro e Vila Ma-
ria já foram regularizados. As 
próximas etapas devem con-
templar os bairros Abel Lira, 
Vila Varjão e Jardim Araguaia.

Prefeitura de Barra do Garças entrega 117 
escrituras aos moradores do bairro Wilmar Peres 

A Prefeitura de Barra do 
Garças, por meio da Sec-
retaria de Meio Ambiente, 
rea l izou a  ins ta lação de 
placas, cercas e câmeras de 
monitoramento na área do 
Córrego da Voadeira, conhe-
cido como Lajedo. A ação foi 
efetuada na última sexta-fei-
ra (01) e visa a preservação 
ambiental do local.

As placas instaladas no 
local visam coibir o descarte 
irregular de lixo no córrego do 
Lajedo, já as câmeras irão aux-
iliar o trabalho da equipe de 
fiscalização. Em fevereiro, a  
Secretaria de Meio Ambiente 
realizou a demarcação da área 

e está estudando a viabilidade 
da criação de um Parque Mu-
nicipal que facilite a interação 
e acesso da população a áreas 
verdes e de preservação.

De acordo com o secretário 
responsável pela pasta, Cler-
ismar Ferreira, a necessidade 
de assegurar áreas como essas 
é de vital importância para à 
população. “Ali é uma área 
de preservação ambiental. No 
momento vamos  iniciar pelo 
Lajedo, mas a ideia é fazer 
em outros locais do Córrego 
Fundo. Convidamos todas as 
famílias para que voltem a 
frequentar esses espaços, pois 
ali é uma área pública e com 
mais segurança no local”, 
completou.

Prefeitura instala câmera de 
monitoramento e placas no Lajedo

PRONTO SOCORROPRONTO SOCORRO

O prefeito Dr. Adilson 
Gonçalves, o reitor do Centro 
Universitário Univar, Marcelo 
Soler  e o vereador Guinha, re-
alizaram nesta última terça-fei-
ra (05), uma vistoria técnica 
para acompanhar o início das 
obras de melhorias emergenci-
ais no Pronto Socorro Munic-
ipal Milton Pessoa Morbeck.

O hospital está passando por 
adequações e melhorias nas suas 
instalações, resultado de inves-
timento por parte do Governo 
de Mato Grosso e contrapartida 
da da Prefeitura de Barra do 
Garças, somando mais de R$ 1.5 
milhões. Esses recursos estão 
sendo investidos em melhorias 
na estrutura dos apartamentos e 
banheiros, adequações de aces-
sibilidade, reparos nas paredes 
com infiltração, reparos nas in-
stalações elétricas e hidráulicas 
e pintura interna e externa.

As obras visam melhorar o 
atendimento à população até o in-
ício da reforma geral e ampliação 
da unidade. O hospital também 
passará em breve por uma vis-
toria técnica do Ministério da 
Educação para avaliar se o local 
atende os critérios necessários 
para implantação do curso de 
medicina no município.

O prefeito Dr. Adilson res-
saltou que as melhorias visam 
de maneira prioritária mel-
horar a qualidade do serviço 
ofertado à população e que a 
implantação do curso de Me-
dicina só tem a somar com a 
saúde pública do município. 
“É de conhecimento público 

que este prédio é antigo e que 
com decorrer dos anos só foram 
realizadas reformas paliativas. 
Essas melhorias que estamos 
realizando agora ainda não é 
a reforma geral, o projeto de 
reforma e ampliação vai trans-
formar a realidade do hospital 
municipal, mas essas medi-
das visam melhorar de forma 
rápida a qualidade do serviço 
ofertado”, afirmou o prefeito.

O reitor do Univar, Marcelo 
Soler, avaliou de forma positiva 
o andamento das obras: “Isso 
aqui é para os cidadãos, vai 
beneficiar toda a população de 
Barra do Garças e da região, 
sem dúvidas. Estamos felizes 
com os resultados que já con-
quistamos e otimistas que no 
ano que vem iremos inaugurar 
o curso de medicina, que trará 
ainda mais benefícios para 
saúde do município.”

O prefeito Dr. Adilson 
também anunciou que o projeto 
de reforma geral e ampliação do 
Pronto Socorro já foi aprovado 
pela Vigilância Sanitária do 
Estado e agora entra em fase 
licitatória, e parte dos recursos 
já estão na conta do município. 
Ao todo, quase R$ 6 milhões 
serão investidos nas obras, 
recursos que foram destinados 
pelo governo do estado e pelo 
senador Wellington Fagundes.

Ainda na manhã desta 
terça-feira o prefeito Dr. Adilson 
acompanhado de alguns verea-
dores e secretários, visitaram as 
instalações do Centro Universi-
tário Univar, onde também estão 
sendo realizadas obras para im-
plantação do curso de medicina.

Neiriane Santos/SECOM-BG 

Neiriane Santos/SECOM-BG 

Prefeitura inicia obras de melhorias
emergenciais no Pronto Socorro 
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GÁS E ÁGUA MINERAL

Fone: (66) 3401-4100

Chamou, chegou!!

www.aragas.net.br - Email:aragas@aragas.net.br
Rua Simião Arraya, 873 - Centro 

 Barra do Garças - MT

Fones: 
(66) 3401-3336/9 9619-3381

Carnes, Bovina e Suína, Secos e Molhados

Rua Carlos Gomes, nº 456 - Campinas 
 Barra do Garças - MT

PRISMA CONTABIL
CONTADORA

MARIA VALDILENE P. SANTANA

FONE: (66) 3401-4038 - (66) 9 9235-8409
EMAIL:prismacontabilbg@gmail.com

Endereço: Rua XV de Novembro, nº 634 - Centro Barra do Garças/MT

Contabilidade Empresarial e RuralContabilidade Empresarial e Rural

GERAL

Atendimento para festas
(66) 99224-6980 ou 3401-1831

JOÃOZINHO

A cidade de Barra do Garças, 
no leste de Mato Grosso, perde 
mais um pioneiro. Faleceu nes-
ta última quarta-feira (6/7) o 
tabelião substituto do Cartório 
de 2º ofício de Barra do Garças, 
Agostinho Pereira Neto, com 
74 anos. Ele estava internado 
desde quinta-feira devido a 
complicações pulmonares e 
infelizmente não resistiu vindo 
a falecer no Pronto Socorro.

Agostinho nasceu em Barra 
do Garças no dia 12 de agosto 
de 1947 e presenciou a transfor-
mação da cidade que era distrito 
de Araguaiana e se tornou a ci-
dade mais importante do Vale do 
Araguaia. Agostinho assumiu a 
função de tabelião-substituto do 
Cartório de 2º ofício quando a 
irmã dele, Renildes Silva Rosa, 
assumiu como tabelião-titular 
esse mesmo cartório. Dona 
Renildes faleceu em 2013 e 
de lá para cá o cartório ficou 
sendo dirigido pelo Agostinho. 
Por vários anos também ele foi 
professor de Biologia e lecion-
ava nas escolas Filinto Muller e 

Cristino Cortes.
O pioneiro de Barra do 

Garças deixa a esposa Jaci 
Guirra Pereira (prima do finado 
Aldemar Araújo Guirra), duas 
filhas e três netos. Ele faria 
75 anos no próximo dia 12 de 
agosto. O velório de Agostinho 
ocorreu na Casa de Velório a 
no período da tarde de quarta-
-feira. Ele também atuou na 
Justiça Eleitoral no passado, 
na época do ex-prefeito Valdon 
Varjão, e viajava de Barra até 
São Felix do Araguaia e Santa 
Terezinha organizando o pro-
cesso eleitoral.

Agostinho também foi can-
didato a vereador na década de 
70 quando Wilmar Peres se ele-
geu no primeiro mandato dele 
de prefeito, só que o tabelião-
-substituto ficou na suplência.

“Um povo sem passado... é 
um povo sem memória e sem 
história. Temos que respeitar e 
reconhecer a contribuição de 
todos pioneiros que ajudaram a 
construir a nossa cidade”.

Ressaltando que o sepulta-
mento do pioneiro ocorreu na 
quinta (7/7), às 8 horas da ma-
nhã, no cemitério do Nova Barra. 

Morre mais um pioneiro de Barra do Garças
Araguaia notícia
Com Redação

Pioneiro de cartório de Barra do Garças morre aos 74 anos devido a complicações pulmonares

SOBRADO/CASA
Vende-se um no centro, com área de 320 metros 
de área construída, 02 suítes, dois quartos, três 
banheiros, duas salas, duas áreas, sala de jantar, 
cozinha, garagem e piscina.

Tratar no fone:  (66) 99988-1164. 
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HORÓSCOPO

SOCIAL

ÁRIES - Dia em que deverá prestar mais 
atenção em tudo que fizer, pois está predis-
posto a ter aborrecimentos e prejuízos de 
monta. Sua personalidade se exaltará, bem 
como as chances de sucesso profissional. 
Estará predisposto, alegre e otimista.
TOURO - Notícias e novidades do seu 
interesse devem ser esperadas para o 
período desta tarde. Fase favorável em 
questões de dinheiro, inventário ou he-
rança. Bons lucros através de parentes ou 
propriedades agrícolas. Grande chance 
de ganho em jogos e na loteria.
GÊMEOS - Dia em que pressagia o re-
cebimento de ótimas notícias e de apoio 
moral e financeiro por parte de amigos 
leais e dos superiores hierárquicos. Êxito 
nas diversões e passeios. Fase em que 
conseguirá realizar boa parte de seus 
anseios e desejos.
CÂNCER - Dia que poderá beneficiá-lo 
nas questões pessoais, íntimas e familia-
res, porque o momento o eleva em quase 
todos os sentidos. Pode demorar, mas 
conseguirá o que está pretendendo. Pense 
mais em seu lar. Desconhecidos poderão 
favorecê-lo nos negócios.
LEÃO - A influência astral lhe propicia 
melhor contato com os pais, filhos, pa-
rentes e com pessoas de sua alta estima. 
Procure também, levar ajuda aos mais 
necessitados, lhes transmitindo mais oti-
mismo e confiança. Surpresas agradáveis
VIRGEM - Não faça modificações 
repentinas, antes de uma análise pré-
via, hoje. Por outro lado, o fluxo é dos 
melhores para trabalhar em prol de sua 
ascensão profissional, material e social. 
Será correspondido na vida amorosa e 
familiar. Fase excelente.
LIBRA - Se você realizou um negócio 
ousado nos últimos dias, terá possibili-
dades de ouvir elogios e conquistar ami-
gos influentes. Cuidado com o amor e a 
paixão. Você corresponderá ao seu dever 
com naturalidade, firmeza e perseverança.
ESCORPIÃO - Não se preocupe com 
o que possa acontecer e nem se deixe 
levar pelas más impressões ou ideias 
negativas. Lembre-se que tudo passa. 
Tanto a dor quanto a alegria, o fracasso e 
a derrota. Amanhã será um novo dia. Para 
ser mais feliz, precisa ter confiança em si.
SAGITÁRIO - Dia neutro, pouca pro-
babilidade de sucesso nas questões de 
dinheiro de trabalho e de família, Mas, 
o fluxo será dos melhores para investiga-
ções e tudo que está ligado ao ocultismo. 
Indicações de sucesso na vida social e 
elevará suas finanças através de negócios 
bem entabulados.
CAPRICÓRNIO - Suas energias pode-
rão ser empregadas com resultado. No 
entanto, evite assumir compromissos 
contra os seus interesses, mesmo que 
seja para agradar alguém. Nesta fase 
do ano, você não deve perder um só dia 
para realizar tudo o que tiver de fazer de 
importante. Boa saúde e êxito amoroso.
AQUÁRIO - Negativo fluxo astral para 
mudanças de emprego, atividades ou 
de residência. Tendência à depressão 
psíquica o que viria a lhe prejudicar. 
Controle-se em todos os sentidos, e cuide 
de sua saúde e moral. Dia propício para ir 
a festividades ou reuniões sociais.
PEIXES - Procure estabelecer o equi-
líbrio. Evite confusões. Seu sistema 
nervoso está delicado. Por está razão, 
faça cada coisa no seu devido tempo. 
Procure ser mais prático e observador. 
Dê mais atenção à sua família e saiba 
que ela exercerá uma influência muito 
boa em você. Sucesso profissional.

Posse Rotary Club 
O Rotary Club Barra do Garças realizou, 
neste último dia (2), cerimônia de posse do 
Conselho Diretor para o ano rotário 2022-
2023. No Rotary Barra do Garças, quem 
assume a presidência é Marlene Strapasson 
de Cesar Boechat. Na ocasião, também fo-
ram empossados os Conselhos Diretores do 
Rotaract Club de Barra do Garças, Rota kids 
e conselheiros da Associação de Senhoras de 
Rotarianos (Casa da Amizade).

Mirelly Maria é a feliz aniversariante 
desta sábado, dia 09. Parabéns!

Advogado Juares Machado, aniversa-
riante deste dia 13, oportunidade em 
que será bastante festejado por fami-
liares e amigos, inclusive do Clube da 
Panela. Parabéns!

Capitão Carlos Wagner, do 58 Batalhão 
de Infantaria Motorizado, o nosso famoso 
“Sentinela do Araguaia”. O Cap. Carlos 
Wagner foi bastante festejado por oca-
sião de seu aniversário transcorrido no 
último dia 03. Parabéns!

Casal de bem com vida, Auxiliadora Martins 
Gideão e Dr. Hilmar Dantas Reis. Eles estarão
comemorando data de feliz união conjugal, 
neste dia 13. Parabéns!

Empresária Liane Roseni Schirmbeck, que es-
tará sendo muito festejada por ocasião de seu 
aniversário que transcorre neste dia 12. Na foto 
com seu esposo Darley Chaves. Os parabéns dos 
dos familiares e amigos. 

Sayonara Arduini e Dr. Edson Azolini em 
momento de descontração. Eles comemoram 
data de casamento neste dia 11. Que a paz e a 
felicidade sejam plena. Parabéns!

Comemorando seu aniversário dia 06.07 
Geise C.G.Polvore ao lado do seu esposo 
Alexandre Galera. Parabéns ao Casal. 

Atendimento para festas
(66) 99224-6980 ou 3401-1831

JOÃOZINHO
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Secom/Aragarças-GO 

Prefeito Ricardo Galvão entrega 
asfaltamento e realiza o Saúde em Ação

O Jardim Novo Mundo es-
tará em festa nesta quarta-feira, 
06, com a realização do Saúde 
em Ação no ESF 307 e com a 
presença do prefeito Delegado 
Ricardo Galvão entregando a obra 
de drenagem, pavimentação asfál-
tica e bloqueteamento do bairro. 
A obra, que está sendo executada 
pelo município, foi complemen-
tada com meio-fio e sarjeta, mel-
horando a vida dos moradores do 
Jardim Novo Mundo.

 A obras de pavimentação as-
fáltica de mais de 3,6 mil metros 
quadrados e bloqueteamento de 
algumas ruas do bairro é uma 
parceria entre Prefeitura Mu-
nicipal de Aragarças e atuação 
do deputado federal Delegado 
Waldir, que garantiu os recursos 
para pavimentação asfáltica. 

 “É com muita alegria que 
concluímos os trabalhos de as-
faltamento e o bloqueteamento 
na antiga Rua G, um clamor de 
muitos anos, que a nossa ad-
ministração tem o prazer de dar 
a solução do problema em con-
junto com os vereadores de sus-
tentação, ao qual agradecemos 
a parceria”, disse o prefeito. 
O Saúde em Ação é um pro-

grama da Secretaria Municipal 
de Saúde que tem ofertado a 
comunidade aragarcense alguns 
serviços que já acontecem peri-
odicamente, com uma demanda 
maior de profissionais da saúde 
e alguns serviços exclusivos, 
que o prefeito Delegado Ri-
cardo Galvão tem buscado na 
capital Goiânia.

Para esta quarta-feira, a par-
tir das 8h no ESF 307, teremos 
os médicos Dr. Fernando e Dra.
Tamires, enfermeiras: Dayara 
e Poliane, técnicos: Luza e 
Alessandra, nutricionista: Eyd 
e a odontóloga: Anna Beatriz. 

Entre os serviços ofertados 
estão: consulta médica, coleta 
de preventivo, teste rápido de 
IST’s e COVID, avaliação nutri-

cional, impeza dentária, além de 
disponibilidade de várias vaci-
nas. “A equipe está escalada e 
inspirada para ofertar o melhor 
serviço na área da saúde”, enfa-
tizou Pr. Silvio Dias Secretário 
de  Saúde  de  Aragarças  
A Igreja Assembleia de Deus 
Madureira, dirigida pelo Pas-
tor Agapi Elias, informou ao 
Secretário de Gabinete, Agne 
Reis, que ofertará um café 
da manhã para os membros 
e comunidade em geral. “O 
tema do ano na Convenção de 
Madureira é Gratidão e  foi a 
forma que encontramos junto 
com a comunidade de agradecer 
o prefeito e a equipe pela mel-
horia da infraestrutura do bairro 
que estamos pastoreando”.

SECOM-BG  

Prefeitura adquire mais 10 novas camas 
elétricas para Hospital Municipal 

A Prefeitura de Barra do 
Garças por meio da Secretaria 
de Saúde adquiriu 10 novas 
camas elétricas para a Unidade 
de Terapia Intensiva do Hos-
pital Milton Pessoa Morbeck. 
Além das camas elétricas, o 
município também adquiriu 
duas novas bombas de infusão 
e um carrinho de curativos 
visando a melhoria da quali-
dade do atendimento de saúde.

Os novos aparelhos foram 
adquiridos através de recursos 
do deputado estadual Nininho 
no valor de R$ 200 mil, at-
endendo uma solicitação do 
vereador Murilo  Valoes.

Em outubro do ano pas-
sado a prefeitura já havia 
adquirido oito camas elétricas, 
e agora com a chegada das 
novas camas todos os leitos 
da UTI serão renovados e 
nenhuma será alugada como 
era feito anteriormente.

Os aparelhos são modelos 
mais tecnológicos, com fun-
cionalidades que irão auxiliar 
no tratamento dos pacientes 
internados. A cama possui 
modulações diversas, balanças 
integradas e painéis digitais.

Esses aparelhos ficarão de 
forma permanente no hospital, 
substituindo as dez camas an-
teriormente alugadas no valor 
de R$ 13 mil por mês. A nova 
aquisição resultará em uma 
economia de R$ 156 mil no 
ano para os cofres públicos e 
implicará também na melhoria 
da qualidade do serviço ofere-
cido à população.

Para o secretário de Saúde, 
a compra dos novos aparelhos 
significa avanço na saúde 
barra-garcense. “Acredito 
que, recebendo essas camas 
novas, o hospital proporcion-
ará mais conforto ao paciente, 
contribuindo na maior hu-
manização do atendimento. 
Vejo isso como um avanço 
em nosso sistema de atendi-
mento”, conclui.

O prefeito Dr. Adilson 
também agradeceu ao depu-
tado Nininho pela destinação 

da emenda e destacou que a 
longo prazo essas aquisições 
resultaram em economia para 
o município: “As camas da 
UTI eram alugadas, desde o 
início do ano passado nosso 
desejo era sair do aluguel e 
comprar camas novas e mod-
ernas. Assim fizemos graças a 
parceria com o deputado Nin-
inho e o vereador Murilo. E ag-
ora com o valor economizado 
poderemos investir em outros 
equipamentos hospitalares e 
mais insumos para o hospital”.

Substituindo as camas anteriormente alugadas, as novas aquisições  resulta-
rão em uma economia de até R$ 156 mil reais por ano aos cofres públicos. 

BARRA DO GARÇAS


