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Prefeito Dr. Adilson explica que novos equipamen-
tos representam economia em custos de locação e 
aquisições que incluem aparelhos mais modernos.

INVESTIMENTOSINVESTIMENTOS
Prefeitura investe em aparelhos 
novos para a secretaria de Saúde

Muito se fala das empresas que se despontam em Barra do Garças. 
Muito se coloca que muitas faliram e outras acreditaram e reaplica-
ram seus conhecimentos empresariais e tecnológicos para alcançarem 
seus objetivos e que estão mostrando poderio e crendo no presente e 
no futuro não só de Barra como de todo o Vale do Araguaia.

Citá-las, mesmo que algumas, nos fazem entender que quem acredita, 
alcança como é o exemplo do Supermercado Nilo e outros, o que nota-
biliza sua supremacia e faz surgir até a concorrência, o que faz com que 
ele esteja no caminho certo, mas na preferência dos moradores da cidade.

Além do Nilo, há muitas outras empresas barra-garcenses que esti-
mula a ação de bairrismo, ou seja, comprando das mesmas para que 
o dinheiro arrecadado permaneça na cidade.

Também havemos de ressaltar que com o surgimento do Barra Sho-
pping a cidade tomou um novo ar de metrópole, arejando a frequência 
e dando opções a que jovens e adultos tenham primazias diversas de 
atendimento altamente profissional. Trocado em miúdos, valorizar 
os pratas da casa é um diferencial.

Devemos valorizar os pratas da casa, ou seja, votar nos candidatos 
do Araguaia. “Não quer votar em candidato de Barra, vote em outros, 
mas que seja do Araguaia. Temos condições de eleger até 5, sendo 4 
deputados estaduais e 1 deputado federal, se formos coerentes”.

Segundo um empresário apoiar candidatos forasteiros é incoerência 
e trabalhar contra as nossas comunidades. “O prefeito e os vereadores 
tem que pedir votos para candidatos do Araguaia e não os de fora, 
que só vem aqui no período eleitoreiro”, disse.

“Esta será a melhor temporada 
de praia dos últimos dez anos”, 
afirma Dr. Ricardo Galvão 

A Prefeitura de Barra do Garças, neste ano de 2022, 
adquiriu novos equipamentos para a Secretaria Municipal 
de Saúde, visando modernizar os serviços oferecidos para 
a população. O investimento é de mais de 400 mil reais e 
inclui ventiladores pulmonares, mesa ginecológica elétrica 
e bombas de infusão, entre outros, que serão distribuídos 
entre as Unidades de Saúde, o Pronto-socorro e a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA).

Além desses equipamentos já citados, a Prefeitura ad-
quiriu novas camas hospitalares elétricas, substituindo 
progressivamente as que antes eram locadas, possibilitando 
uma economia de aproximadamente 160 mil reais por ano 
aos cofres do município. “É uma estratégia que estamos 
adotando, pois seria inviável continuar da forma que era feito 
no passado, então temos que ir, pouco a pouco, renovando o 
conjunto de equipamentos para a saúde”, disse o secretário 
de Saúde,  Adilson Tavares.

Também foram adquiridos neste ano uma mesa cirúrgica 
de última geração  e um carrinho de curativos com o objetivo 
de propiciar à população atendimento de qualidade ainda 
maior, além de possibilitar cirurgias que antes precisavam 
ser encaminhadas para fora do município.

O prefeito de Barra do Garças, Dr. Adilson Gonçalves, 
explicou que os novos equipamentos representam a diminui-
ção de custos com locação de equipamentos e com custos de 
viagens para realização de procedimentos fora do município.  
“É mais que uma simples economia para os cofres, tudo isso 
nos mostra que essas compras não foram gastos, e sim in-
vestimentos, porque é isso que significa ter responsabilidade: 
buscar sempre o caminho mais produtivo, sempre respeitando 
o dinheiro do contribuinte”, completou o prefeito.

PRATAS DA CASAPRATAS DA CASA
SECOM-BG
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A Câmara municipal de Barra 
do Garças realizou, na segunda-fei-
ra (11) a última sessão ordinária 
do primeiro semestre legislativo. 
A 65ª Sessão foi marcada pela 
aprovação de vários Projetos de Lei 
e resolução, autorização de créditos 
suplementares, moções e indicações. 
Foi destaque também a votação de 
emendas modificativas na LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias).

O presidente da Casa de leis, ver-
eador Pedro Filho (PSD) destacou 
o término do semestre legislativo 
ressaltando que o parlamento volta 
do recesso em 20 dias, “Estamos 
fechando mais um semestre, o ter-
ceiro semestre na nossa legislatura, 
queremos agradecer aos colegas 
vereadores pelo apoio que tem dado 
`as ações, ao prefeito, o secretaria-
do do Município, os servidores da 
Câmara de Barra do Garças, pelas 
ações, pelo trabalho que vem sendo 
desenvolvido, graças a Deus os pro-
jetos transcorreram todos na absoluta 
ordem, apresentamos emendas a Lei 

Orgânica, ao regimento interno da 
Câmara e também a LDO”, destacou 
o Prefeito que reforçou o retorno dos 
trabalhos em 20 dias.

O Vereador Zé Gota (PSDB), 
explicou as emendas modificativas 
da Lei de Diretrizes orçamentárias, 
“São através das leis orçamentárias 
que iniciamos com a LDO, depois a 
LOA, e bem no começo o Plano Plu-
rianual, a previsão de todo o governo. 
Fizemos diversas humanos para saúde, 
educação, infraestrutura, por isso é 
importante a população estar presente 
cobrando os vereadores e o prefeito, 
para atender o que de fato a população 
está querendo”, frisou.

A pauta também foi destacada pelo 
Vereador Guinha (PSD), “A LDO 
sempre é votada na última sessão do 
semestre, votamos algumas emendas 
e também créditos suplementares que 
o Prefeito envia, que são recursos da 
união e do Governo do Estado que 
vem para dar suplementação ao orça-
mento”, concluiu.

A retomada dos trabalhos por 
parte dos vereadores será no dia 01 
de Agosto.

Câmara Municipal de Barra do 
Garças realiza a última sessão 

ordinária do semestre Legislativo

Nas eleições de 2 de de-
zembro de 1945 – apenas 33 
dias depois de ser deposto 
após15 anos no poder  – o 
ex-ditador Getúlio Vargas 
foi eleito senador por dois 
Estados (São Paulo e Rio 
Grande do Sul) e deputado 
federal por sete unidades 
federativas: SP, RS, DF, RJ, 
MG, BA e PR. A legislação 
da época permitia (ou pelo 
menos não previa) essa mul-
tiplicidade de postulação de 
uma só pessoa ao mesmo 
tempo pois, em qualquer 
época, é difícil alguém reu-
nir o prestígio necessário 
para concorrer e ter sucesso 
em tantas frentes. Não sei 
como o senador-deputado 
fez para exercer os mandatos 
e modular os interesses de 
seus sete Estados de repre-
sentação, mas não deve ter 
sido fácil. Contudo, manteve 
o prestígio e, na eleição se-
guinte, em 1950, voltou ao 
governo, desta feita eleito 
democraticamente.

Nas sete décadas que 
nos separam do feito final 
de Vargas – que se daria 
em 24 de agosto de 1954, 
pressionado pela oposição e 
militares a deixar o governo 
antes do término do mandato 
– muita coisa mudou. A le-
gislação eleitoral legada em 
boa parte dos anos 30, quan-
do o país vivia a “Segunda 
República”, dirigida pelo 
próprio Vargas, tornou-se 
restritiva e criou uma série 
de amarras que hoje fazem o 
processo complexo, oneroso 
e burocrático. Temos restri-
ções de gastos em campanha 
para evitar que o candidato 
rico leve vantagem sobre4 o 
pobre (e por isso o governo 
gasta dinheiro público na 
manutenção dos partidos 
e promoção das candida-
turas), o estabelecimento 
de cotas para mulheres e 
outras normas que ferem a 
livre vontade popular. Há, 
ainda, a Justiça Eleitoral, 
uma discutível estrutura 

que, para muitos, deveria 
ser substituída por um sis-
tema de coleta e totalização 
de votos, sem a função de 
julgar comportamentos ou 
acontecimentos eleitorais. 
Isso, defendem, deveria ser 
tarefa da justiça comum, até 
porque os magistrados elei-
torais também são membros 
da justiça geral.

Em contraponto ao tra-
tamento dado a Getúlio no 
longínquo1945, deparamos 
hoje com o ex-juiz Sérgio 
Moro. Depois de tornar-se 
conhecido mundialmente 
por julgar os processos re-
sultantes da Operação Lava 
Jato e colocar no cárcere o 
ex-presidente Lula, ex-par-
lamentares, ex-ministros, 
dirigentes partidários e do-
nos e executivos de grandes 
corporações envolvidas 
em corrupção, ele deixou 
a magistratura e aceitou 
o convite do eleito presi-
dente Jair Bolsonaro para 
assumir o Ministério da 
Justiça. Não se ambientou 
no governo, saiu atirando 
contra o ex-chefe e amarga 
a revogação de suas senten-
ças contra o ex-presidente 
petista, promovido pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
que o declarou formalmente 
incompetente para julgar os 
processos e suspeito pois o 
teria feito em benefício a 
Bolsonaro, com quem foi 
trabalhar depois da posse.

Moro tentou ser candidato 
a presidência da República, 
encarnando a pretendida ter-
ceira via de oposição viável 
à polarização Bolsonaro-
-Lula. Não obteve a aceita-
ção necessária e pretendeu 
mudar-se para São Paulo e 
aqui candidatar-se a depu-
tado federal. Mas foi impe-
dido pela Justiça Eleitoral, 
que argumentou problemas 
de domicilio eleitoral, algo 
que não foi observado lá 
atrás em relação a Getúlio 
e nem mais recentemente a 
Leonel Brizola que mudou 

do Rio Grande do Sul para 
o Rio de Janeiro e elegeu-se 
governador e a José Sarney, 
que deixou o seu Maranhão 
para a liderança política 
dos filhos e foi candidatar 
-se ao Senado pelo Amapá. 
Certamente existem muitos 
outros casos, que não nos 
ocorrem no momento. Moro 
vai lançar nesta terça-feira 
(12/07) sua candidatura ao 
Senado pelo Paraná, onde 
tem residência e domicilio 
eleitoral. É uma figura di-
ferenciada no cenário polí-
tico que tenta decolar mas 
encontra barreiras. Para o 
país seria importante opor-
tunizar sua participação 
pois, querendo ou não, é 
sangue novo na política.

As dificuldades impostas 
a Sergio Moro nas suas ten-
tativas de alçar voo político 
também são sentidas por 
outras figuras menos co-
nhecidas que pretendem dar 
suas contribuições mas não 
têm chance. Demonstram 
a necessidade de, entre as 
reformas do Estado Brasi-
leiro, destacar a eleitoral. 
O ideal é que restrições im-
postas com endereço certo 
para beneficiar pessoas ou 
grupos ou inibir a chegada 
de novos integrantes ao ce-
nário precisam ser revistas. 
O processo eleitoral tem de 
ser o mais simplificado e in-
clusivo possível e, de outro 
lado, a responsabilização 
do exercício da vida pública 
altamente severa. Só dessa 
forma é que o povo um dia 
pode rá sentir-se representa-
do por aqueles que elegem, 
voltando a respeitá-los.

Independente do número 
de votos que consigam ou 
de elegerem-se – o ex-juiz  e 
todos os que pleiteiam ser 
candidatos não deveriam ser 
impedidos ou atrapalhados. 
Quanto mais concorrentes, 
mais chances de o povo es-
colher os melhores...

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves

De Vargas a Moro, o processo 
eleitoral sui-generis

Deógenes Nogueira 
Ascom/CMBG

Os destaques foram as votações de emendas 
da LDO e de créditos suplementares

CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL

PROCON DE BARRA DO GARCAS COORDENADORIA DE DEFESA 
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DE BARRA DO GARCAS-MT

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor - Barra do Garças 
- Mato Grosso - PROCON/MT, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas por lei, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo FA 
n° 51.010.002.17-0001319, que tem como parte consumidora, RAQUEL 
GOMES LOPES, notifica a empresa de razão social EDITORA ABRIL, 
inscrita no CNPJ sob n° 02.183.757/0001-93, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para, tomar ciência da DECISÃO DO RECUSO ADMINISTRA-
TIVO, IMPUGNAR o presente processo no prazo de 10 (dez) dias, contados 
processualmente de sua notificação, sendo que esta se faz por edital, com 
fundamento no artigo 42, § 2º do Decreto Federal n. 2.181/97 e artigo 37, § 
3º do Decreto Estadual n. 3,571/04.

Barra do Garças - Mato Grosso, 13/07/2022.

SELMA GOMES BOABA
Coordenadora Executiva - Portaria n°. 17.060/2.021 

PROCON - Barra do Garças/MT

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

JOÃOZINHO
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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

A alteração de nome e so-
brenome de pessoas físicas 
agora pode ser realizada dire-
tamente nos cartórios de todo 
país, sem a necessidade de 
recorrer ao Poder Judiciário. 
A mudança oficializada com a 
publicação da Lei 14.382/2022 
alterou os artigos 56 e 57 da Lei 
de Registros Públicos e dispen-
sa a exigência de justificativa 
plausível para a modificação.

 A nova lei sancionada no 
dia 27 de junho deste ano per-
mite a qualquer pessoa maior 
de 18 anos solicitar a alteração 
ou a inclusão do sobrenome da 
família de forma extrajudicial.

Outra importante modifi-
cação foi a criação do Siste-
ma Eletrônico dos Registros 
Públicos (SERP), que visa 
unificar os sistemas de car-
tórios, desburocratizando o 
sistema cartorário nacional. 
A determinação abrange os 
registros de imóveis, títulos e 
documentos civis de pessoas 
naturais e jurídicas.

 Os documentos possuirão 

autenticidade mesmo que os 
usuários desejem imprimir o 
documento após o registro, 
conforme critérios a serem de-
finidos pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ).

 A medida beneficiará 
principalmente usuários que 
necessitem registrar ou soli-
citar documentos cartorários 
em outros municípios ou uni-
dades federativas, já que os 
sistemas estarão unificados. A 
data limite para implantação 
do SERP conforme o crono-
grama estabelecido é de 31 
de janeiro de 2023.

 O Código Civil Brasileiro 
também recebeu alterações em 
seus dispositivos promovidos 
pela Lei, permitindo às empre-
sas a possibilidade de optarem 
por locais físicos ou virtuais 
para exercício de atividade 
empresarial, diferentemente do 
estabelecimento da empresa. 
Para o caso de se valerem de 
endereços virtuais, as empresas 
poderão utilizar, para fins de 
registro, endereço pessoal do 
próprio empresário ou de um 
de seus sócios.

Nova Lei permite a alteração de nome 
e sobrenome nos cartórios do país

Marco Cappelletti/TJMT 

 Além disso, com a nova 
Lei a estrutura jurídica Eireli 
(Empresa Individual de Res-
ponsabilidade Limitada) está 

formalmente revogada, já em 
desuso com a permissão da 
constituição de sociedades 
limitadas unipessoais.

As visitas às Unidades Básicas de Saúde devem acon-
tecer com regularidade visando melhorias na qualidade 
dos serviços oferecidos à população.

O prefeito Dr. Adilson 
Gonçalves e o secretário de 
Saúde Adilson Tavares, re-
alizaram uma visita a Unidade 
Básica de Saúde do Centro, 
localizada na rua primeiro, 
próximo a Agência dos Correi-
os, nesta última terça-feira (12).

O prefeito continua realizan-
do trabalho de visita as unidade 
de saúde de atenção primária do 
município, visando identificar as 
principais demandas e deficiên-
cias dessas unidades, a fim de 
elevar a qualidade dos serviços 
oferecidos à população.

Durante a visita às insta-
lações da unidade, o prefeito 
conversou com alguns mora-
dores que estavam aguardando 
o atendimento e posteriormente 
se reuniu com a equipe da UBS 
para falar sobre as demandas.

De acordo com o prefeito 
as visitas serão regulares e 
devem acontecer em todas as 

unidades de saúde. “Nós esta-
mos realizando esse trabalho 
a fim de garantir que a popu-
lação receba um atendimento 
diferenciado. Indo até as UBS 
nós conversamos com a popu-
lação e também com a equipe 
responsável para identificar 
quais as demandas e carências 
que precisam ser solucionadas 
para melhorar os atendimento”.

Entre as demandas da un-
idade, o secretário de Saúde 
e o prefeito identificaram um 
problema técnico na cadeira 
odontológica. O técnico re-
sponsável pela manutenção 
foi acionado e nos próximos 
dias o equipamento voltará a 
funcionar normalmente.

Na semana passada o pre-
feito também esteve na Poli-
clínica do São José onde con-
versou com os moradores. A 
ação de acompanhamento das 
Unidades Básicas de Saúde 
deve acontecer rotineiramente 
em todos os bairros.

Dr. Adilson visita UBS do Centro

SECOM-BG

A Prefeitura por meio da 
Secretaria de Educação de 
Barra do Garças, enviou para 
a cidade de Sobral no Ceará, 
equipe técnica e a secretária 
da pasta, Debora Regina, 
para participar do Seminário 
sobre a experiência educa-
cional do município.

O seminário é uma real-
ização do programa Educar 
pra Valer e da Associação Bem 
Comum (ABC), que tem como 
parceiros Fundação Lemann, 
Instituto Natura e B3 Social, e se 
encerrou na última quinta-feira 
(7/7), com visita à Escola Padre 
Osvaldo Carneiro Chaves.

Sobral tem Ideb que varia 
de 9.2 a 9.5 nas unidades esco-
lares, o que tem sido referência 
para a educação de todo o 
Brasil. Com essa premissa e 
buscando a troca de experiência 

que a equipe pedagógica de 
Barra do Garças partiu para o 
município cearense.

“Sobral é referência nos 
índices de desempenho de 
aprendizagem em português e 
matemática como o Ideb. Nos-
sa missão aqui é levar as boas 
práticas para Barra do Garças 
com o intuito de melhorar a 
nossa educação”, destaca a 
secretária, Debora Regina.

Além da secretária, partic-
iparam do seminário as profes-
soras, Pricila Moraes (coorde-
nadora formação continuada), 
Roberta Santos (formação 
continuada) e Daniela Meneses 
(assessora pedagógica).

Ainda durante o evento a 
comitiva teve um encontro com 
o secretário estadual de Edu-
cação de Mato Grosso, Alan 
Porto e o presidente da região 
centro-peste da UNDIME, 
Eduardo Ferreira.

Barra do Garças participou do seminário 
sobre a experiência educacional de Sobral-CE 

Konrad Filipe

Secretária de Educação e equipe foram em Sobral para conhecer o modelo educacional 

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. 



4 A GAZETA DO VALE DO ARAGUAIA 15 a 21 julho/2022

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, TELEFONE: (66) 3402-4400,

 SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000

EDITAL DE CITAÇÃO
 Prazo do Edital: 30 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA
PROCESSO n. 0008765-58.2006.8.11.0004                                                                        Valor da causa: R$ 19.820,57
ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40)
REQUERENTE(S): Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB 
ARAGUAIA Endereço: AV. MINISTRO JOAO ALBERTO, 360, Centro, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-006
REQUERIDO(A): Nome: CRISTINA OLIVEIRA COSTA Endereço: Rua Anhanguera, n 433, CENTRO, JATAÍ - 
GO - CEP: 75800-061.
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido para cumprir a obrigação 
exigida pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 17.022,41 (Dezessete mil e vinte e dois reais e qua-
renta e um centavos) especificado na petição inicial em resumo abaixo, acrescido do pagamento dos honorários advocatícios de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital 
(art. 231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 do CPC/2015. CIENTE a parte 
citada que, no caso de integral pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento de custas processuais (art. 
701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 
seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 
Resumo da Inicial: “(...) Em 14 de setembro de 2004, o Requerido firmou com o requerente, um Contrato de Abertura de Conta 
Corrente nº 221-6, para pagamento de despesas pessoais. No entanto a requerida deixou de depositar em para cobri seu saldo nega-
tivo, gerando excessos sobre o limite da conta corrente, conforme se verifica pelos extratos nos autos. (...) O débito ora exequendo 
importa nesta data em R$ 19.820,57 (dezenove mil oitocentos vinte reais cinquenta sete centavos), correspondente ao saldo devedor 
atualizado, juris, comissão de permanência, conforme demonstrativo de débito constante dos autos, a ser atualizado até a data do 
efetivo pagamento. (...) Assim sendo, a Cooperativa de Crédito Sicoob Araguaia requer: a) – a expedição de mandado de pagamen-
to inaudita altera pars; b-) a citação do Requerido para pagar a importância de R$19.820,57 (dezenove mil oitocentos vinte reais 
cinquenta sete centavos), com os acréscimos legais, ou oferecer oposição no prazo legal, querendo, sob pena de formação do título 
executivo, convertendo-se, automaticamente, o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma do processo de 
execução forçada até final satisfação da requerente; c-) que seja concedido ao Sr. Oficial de justiça, no cumprimento do mandado, 
os benefícios do art. 172, §2º, do CPC. Protesta e requer provar por todos os meios de provas em direito admitidos. Dá-se a presente 
causa, o valor de R$19.820,57 (dezenove mil oitocentos vinte reais cinquenta sete centavos).(...)”. 
Despacho/Decisão: VISTOS.1. Tendo em vista a informação constante às fls. 182/183 e tudo que dos autos consta, verifico 
o equívoco cometido por este Juízo, motivo pelo qual CHAMO O FEITO À ORDEM e REVOGO o item 03 da decisão 
de fl. 176.2.Ademais, DEFIRO o pedido retro. EXPEÇASE novo edital de citação, cabendo a parte Exequente proceder 
a publicação conforme disposto nos artigos 1.219 e 1.220 da CNGC.3. Desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta 
Comarca como Curador Especial, uma vez que verifico a não apresentação de defesa no prazo estipulado pela decisão de 
fl. 149, tudo nos termos do disposto no art. 72, II, do CPC/2015.4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 
ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015).E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO, digitei. 

BARRA DO GARÇAS - MT, 06 de julho de 2022.

(Assinado Digitalmente) Agemiro Batista Arantes Neto Gestor
(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, 
no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 
INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 
> https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. 
No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a 
câmera do seu celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. 
No computador: com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita 
e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá com-
parecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente 
através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. (Art. 21 da 
Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que 
ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, sob pena de o sistema 
não vincular a petição de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 
informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Assinado eletronicamente por: AGEMIRO BATISTA ARANTES NETO - 06/07/2022 14:57:13 - Num. 89240161
https://pje.tjmt.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070614571238700000086570402 
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HORÓSCOPO

SOCIAL

A cada novo dia, a cada momento, temos 
à nossa disposição a maravilhosa possibi-
lidade do encontro, que traz em si infinitas 
oportunidades. Precisamos apenas estar 
atentos. (Paulo Coelho)

ÁRIES - Pessoas amigas, estão propensas 
a colaborar com seus projetos e aprimorar 
suas ideias originais. Embora tenha espí-
rito criador, nem sempre é um realizador. 
Receberá informações úteis e promisso-
ras. Dia feliz para a vida amorosa.
TOURO - Todas as suas possibilidades 
de êxito, estarão conjugadas neste dia. 
Basta que dê mais atenção às pessoas 
realmente amigas para desenvolver com 
sucesso qualquer transação comercial. 
Evite excesso de velocidade ao dirigir. 
Mantenha-se calmo e tranquilo ao invés 
de ficar nervoso e inquieto por qualquer 
coisa que possa não lhe agradar.
GÊMEOS - Muita harmonia familiar, 
conjugal e na vida sentimental e amorosa 
está prevista para você neste dia. Muito 
favorável também, aos negócios, as espe-
culações e às novas empresas. Contatos 
pessoais bem sucedidos. Nem tudo saíra 
conforme seus planos.
CÂNCER - O excesso de desconfiança 
quanto o excesso de confiança, podem 
ser prejudiciais. Saiba que, no íntimo, 
todos querem ser bons em alguma coisa. 
Alguém do seu parentesco vai ajudar 
você de alguma maneira.
LEÃO - Quanto mais procurar trabalhar 
com otimismo, melhores serão suas chances 
neste dia. Excelente às novas associações 
e aos negócios comerciais. Dia ideal para 
amar. Receberá boas notícias. Saiba, pois, 
que está vivendo uma fase bastante positiva.
VIRGEM - Tome cuidado com pequenos 
acidentes, relacionados com a água e pro-
dutos químicos, de um modo geral. Cuide 
da saúde e evite atos que possam afetá-lo 
moralmente. Sucesso, todavia, em inves-
tigações e pesquisas.
LIBRA - Dia em que fará muitas re-
lações, mas encontrará poucas pessoas 
que o compreenderão. Entre tanto, terá 
sucesso em novas empresas, nas especu-
lações e nos negócios de vulto. Lucros 
inesperados. Terá ideias brilhantes. Pro-
pício ao amor e a saúde.
ESCORPIÃO - Dia em que deverá 
tomar cuidado com estranhos, novas 
amizades, vizinhos e pessoas que são de 
sua inteira confiança. Só viaje se for de 
muita necessidade. Cuide da sua saúde 
e evite excessos. Você está vivendo um 
momento bastante favorecido.
SAGITÁRIO - O excesso de confiança 
em si e de otimismo, principalmente ao 
lidar com seu dinheiro, poderá acarretar-
-lhe sérios problemas. Faça tudo dentro de 
suas condições. Êxito, todavia, social e na 
vida amorosa. Faça tudo para evitar atritos, 
discussões e cena de ciúme.
CAPRICÓRNIO - Não permita que o 
esgotamento físico ou emoções fortes, 
tirem suas energias. O melhor que poderá 
fazer agora, será buscar a companhia de 
pessoas amigas que saberão apreciá-lo. 
Está sob uma forte influência de sua 
família e isto poderá beneficiá-lo. Boas 
notícias e novos acontecimentos com 
bons resultados para o futuro.
AQUÁRIO - Dia em que fará muitas re-
lações mas encontrará poucas pessoas que 
o compreenderão. Entretanto, terá sucesso 
em novas empresas, nas especulações e 
nos negócios de vulto. Lucros inesperados 
poderão vir nesta fase. Otimismo e per-
sistência são fatores reais para o sucesso.
PEIXES - Sua união com pessoas da 
família, podem favorecer e melhorar suas 
possibilidades para alcançar seus desejos. 
Grandes chances de destacar-se na vida 
pública, nos esportes, na loteria e nos 
sorteios. Nesta fase você poderá receber 
correspondência do seu interesse.

Advogado Juares Machado, aniversa-
riante deste último dia 13, oportunida-
de em que foi bastante festejado por 
familiares e amigos, inclusive do Clube 
da Panela. Parabéns!

Empresário Everaldo Santolin, rece-
bendo cumprimentos de aniversário 
neste dia 15. Amigos já estão de plantão. 
Parabéns!

Casal Tatiane Borges e Ricardo Borges com-
pletam 20 anos de casados neste mês de julho, 
comemorando em dose tripla aniversário dala 
que foi em junho e também o aniversário dele 
que será comemorando nesta sexta feira dia 15. 
Parabéns casal pelas comemorações!

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

Casal de bem com a vida, Elisangela Lemes 
R. Borges e Deibe Borges. Elisangela é a feliz 
aniversariante deste dia 18. O casal também 
comemoram data de feliz união conjugal (22 
anos de casados) na sexta, dia 22. Parabéns!

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, 
aniversariante deste dia 18. A Dra. Jaqueline 
é Corregedora do Tribunal de Justiça. Ela 
será festejada por seus familiares e amigos. 
Parabéns! 

Empresária, Cândida dos Santos Farias, ani-
versariante deste dia 17. Será dia um marcante 
para ela, seus familiares e amigos. Parabéns! 

Dr. Leonardo Carvalho da Mota, (Pre-
sidente da CDL/BG) aniversariante deste  
dia 17. Com certeza será muito festejado 
por seus familiares e amigos. Parabéns! 

Casal de empresários, Maria Angélica e Luiz 
Carlos Cordeiro. Eles comemoraram data de feliz 
união conjugal neste último dia 18. Parabéns!
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TEMPORADA DE PRAIA
Secom/Aragarças-GO 

“Esta será a melhor temporada de praia dos 
últimos dez anos”, afirma Dr. Ricardo Galvão 

No sábado (9/7), o prefeito 
de Aragarças-GO, Ricardo Gal-
vão, esteve nas areias da Praia 
Quarto Crescente, conversando 
com os turistas, comerciantes e 
comunidade local. Galvão foi 
recepcionado pelo Comando do 
Batalhão Araguaia da Polícia 
Militar e Corpo de Bombeiros 
que fazem a segurança no local.

O prefeito aragarcense esta-
va acompanhado da secretária 
e a primeira-dama Raqueline 
Galvão que participaram de 
sorteios: “Agradecemos a todos 
que acreditam que essa será a 
melhor temporada de praia dos 
últimos dez anos. Contratamos 
shows e fizemos todos os in-
vestimentos de acordo com a 
realidade do município e cum-
prindo o que foi preconizado 
pelo Ministério Público. Essa 
temporada de praia será in-
esquecível”, afirmou.

Galvão alertou sobre os 
riscos que as águas do Rio 
Araguaia têm, apesar de suas 
belezas: “as águas são tranqui-
las, porém traiçoeiras e somos 
sabedores que todo cuidado 
é pouco. O governador Ron-
aldo Caiado e nós investimos 
em segurança, com policiais 
e bombeiros, mas mesmo as-
sim, precisamos ficar atentos 
com nossos filhos principal-
mente”. Sobre esse assunto 
o comandante da Primeira 
Turma de Bombeiros de Ar-

agarças, Tenente Elton, ratifi-
cou: “Os banhistas precisam 
ajudar no trabalho do Corpo 
de Bombeiros, respeitando as 
delimitações, pois esse é nos-
so campo de visão, as vezes 
poucos segundos podem ser 
fatais”. Esse efetivo da Primeira 
Turma do Bombeiros de Ar-
agarças, será substituído nesta 
quinta-feira, 14 de Julho pela 
Segunda Turma, com o mesmo 
número de profissionais.

A programação do sábado, 
16, no palco da praia, ficará a 
cargo da Rádio Centro América 
FM(99,9), que realizará apre-
sentações artísticas e recolherá 
alimentos, com o Estaciona-
mento Solidário em parceria 
com a Loja Maçonica Alvorada 
de Aragarças. O projeto Nós va-
mos invadir sua praia, da Rádio 
Centro América é idealizado 
pela gerente da emissora, Célia 
Costa(Celinha Bombom), que 
com os locutores da emissora 

irão interagir com os turistas 
e transeuntes na praia Quarto 
Crescente. “A Banda Pato Pre-
to e a Dj Violonista Karla Car-
valho realização apresentações 
musicais e queremos convidar 
todos a participarem dessa 
nossa oitava edição com muita 
solidariedade”, disse Celinha.

No domingo, 17, a festa fica 
por conta da equipe das secre-
tarias de Turismo e Esportes 
de Aragarças, com zumba, 
danças, ritmos e a apresentação 
do Grupo Sacode. Os shows 
nacionais, na Avenida Beira 
Rio, estão agendados para 
quinta-feira, 21, Davi Sac-
er, sexta-feira, 22, Nanagyn, 
sábado, 23, Gian e Giovani e 
domingo, 24, tem a finalíssima 
do Garota Praia e em seguida o 
show de Mário e Tizil. As in-
scrições para o Garota Praia já 
podem ser feitas com Matheus 
Passos pelo whatsapp (66) 
99210-3052.


