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ARAGARÇASARAGARÇAS
Davi Sacer abre shows 
na Avenida Beira Rio Quando se fala em Araguaia, a primeira lembrança que vem são as 

praias de areia branca que se formam nos meses de maio a agosto. 
Tendo como a alta temporada os meses de junho e julho, as três ci-
dades irmãs, Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO) 
recebem turistas de diversas partes do Brasil que buscam por diversão 
e sol. Nessa época é montada uma estrutura de barracas de bebidas e 
comidas, palco, banheiros nas praias, onde os turistas podem curtir 
com a família a temporada. Barra do Garças é conhecida como o ‘Pa-
raíso das Águas’. Localizada aos pés da Serra Azul, a cidade tem em 
seu domínio os rios Araguaia e Garças, cachoeiras, cavernas, grutas, 
montanhas, matas nativas, águas termais e outros atrativos turísticos 
que encantam turistas do Brasil e do mundo. 

Prefeito Ricardo Galvão comemora 
ascensão da comarca de Aragarças 
para entrância intermediária
Na capital Goiânia, quarta-feira 
(13/7), o órgão especial do tribu-
nal de Justiça do Estado de Goiás 
(TJ/GO), através do seu presiden-
te, desembargador Carlos Alberto 
França, elevou a comarca de Ara-
garças-GO da entrância inicial à 
intermediária, com a instalação dos 
anexos das Varas Cível e Criminal.

O prefeito de Aragarças, Delegado Ricardo Galvão 
em entrevista coletiva na manhã da última quarta-feira, 
20, na Beira Rio, fez convite a toda população para 
participarem da programação de shows que fecharão 
a temporada de julho na cidade. “Na quinta-feira, 21, 
um show para toda família, com o cantor gospel Davi 
Sacer, sexta-feira, 22, a banda goiana Nanagyn, sába-
do, 23, a consagrada dupla sertaneja Gian e Giovani e 
domingo, 24, tem a finalíssima do Garota Praia e em 
seguida o show de Mário e Thizil”, disse o gestor.

Sobre o momento de louvor e adoração, na quinta-
-feira, Ricardo Galvão, enfatizou que: “esse é o pri-
meiro evento evangélico realizado na temporada de 
férias em Aragarças, com o objetivo de contemplar 
todos os gostos”. Segundo o prefeito é um show para 
toda família e esperamos a presença de todas as igrejas 
da região, independente da denominação.

A partir das 20h, apresentações de bandas e can-
tores de várias igrejas da região abrirão o show de 
Davi Sacer que é natural de Nova Iguaçu (RJ), é 
cantor, compositor e multi-instrumentista de música 
cristã contemporânea. Ganhou notoriedade no cená-
rio evangélico como vocalista e um dos principais 
compositores das bandas Toque no Altar e Trazendo 
a Arca, tendo, nesta última, lançado uma de suas 
canções mais ouvidas, “Deus de Promessas”.

Atualmente, segue carreira solo como um dos 
maiores nomes da música gospel, com milhões 
de seguidores na internet, e em seus shows conta 
ainda com participações especiais de sua espo-
sa Verônica Sacer. No repertório de sucesso do 
cantor, estão também as músicas “Restitui”, “Tua 
Graça me Basta”, “Sobre as Águas”, entre outras.   
Vale ressaltar que as inscrições para o Garota Praia já 
podem ser feitas com Matheus Passos pelo whatsapp 
(66) 99210-3052. A grande final do desfie será no 
domingo, 24, a partir das 16h, no palco montado nas 
areias da praia quarto crescente.

TEMPORADA DE PRAIA TEMPORADA DE PRAIA 
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Encontros foram realizados nos polos e contemplaram todas as regiões do estado

TRE-MT encerra ciclo de reuniões 
preparatórias em Barra do Garças
O município de Barra do Garças 
sediou a terceira e última reunião 
preparatória das Eleições 2022. 
O encontro, que contou com a 
participação de juízes eleitorais e 
chefes de cartórios da região, além 
de membros do Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso (TRE-
-MT) e representante do Ministério 
Público Eleitoral, foi realizada no 
último dia 15 de julho.
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OPINIÃO

A Temporada de Praia nos Rios 
Garças e Araguaia chega ao seu pico 
nos próximos dois finais de semana, a 
rede hoteleira está lotada, turistas não 
estão conseguindo vagas desde a noite 
de quinta-feira (14),

“É muito importante para a região, 
aquece a economia local, supermercados, 
postos de combustíveis, restaurantes, 
bares e similares, farmácias, enfim, o 
comércio todo ganha além de gerar di-
versas vagas temporárias de emprego”, 
destacou o presidente da Câmara Mu-
nicipal de Barra do Garças Pedro Filho.

A presença de banhistas nas praias 
teve um aumento em relação a última 
temporada, realizada em 2019 (2020 
e 2021 não teve a temporada devido 
a pandemia). Neste ano são muitas 
opções, além da tradicional Praia Quarto 
Crescente em Aragarças, População lo-
cal e turistas tem como opções as Praias 
Primavera (Pontal do Araguaia) e do 
Horlei (Aragarças) no Rio Araguaia, e 
as Praias da Rapadura, Bosque e Sol em 
Barra do Garças e da Arara em Pontal 
do Araguaia, esta última, uma das que 
possui o maior banco de areia, está aten-
dendo com uma barraca sendo que só é 
possível fazer camping dentro da Praia, 
a área de proteção ambiental (Margens) 
estão interditadas.  

Antes de ir à praia porém, é impor-
tante ter alguns cuidados para fazer um 
passeio seguro e sem nenhum tipo de 
imprevisto.

Como manter a saúde na praia
 1. Cuide bem da sua alimentação
Ir à praia implica passar algumas 

horas fora de casa e até mesmo longe 
de onde você mora. Por isso, é essencial 
estar preparado em relação à alimen-
tação, afinal, ela é indispensável para 
que o corpo tenha saúde e energia. Para 
quem prefere uma alimentação nutritiva 
e natural, preparar lanches rápidos em 
casa é uma boa opção, como sanduíches 
naturais, frutas, castanhas, água de coco 
e milho, ou comprar alimentos em qui-
osques confiáveis.

2. Mantenha o corpo hidratado
Garantir uma pele bronzeada, macia 

e sem ressecamento é algo que tem 
influência direta da ingestão de água 
no dia a dia. Então, ao ir à praia para 
curtir um dia quente e ensolarado, não 
se esqueça de levar uma garrafa de 
água para manter a hidratação do corpo 
e impedir que a sua derme fique seca e 
sensibilizada, garantindo a saúde interna 
e externa do seu corpo.

No entanto, apesar de a água ter suas 
funções, manter o organismo hidratado 
vai além da ingestão dela. Se você pre-
tende tomar banho de sol e rio por mais 
de um dia seguido, o ideal é nunca abrir 
mão da hidratação da pele. Para isso, in-
vista em um bom hidratante e o aplique 
após voltar para casa e tomar um banho. 
Dessa maneira, você consegue manter a 
pele bonita e macia, afinal, a intenção é 
curtir e relaxar, e não ficar com o corpo 
ardendo e descascando.

3. Não se esqueça do protetor solar
Nos dias ensolarados e mesmo 

nos nublados, a proteção solar se faz 

necessária uma vez que o mormaço pode 
queimar o corpo assim como a exposição 
direta dos raios ultravioletas sobre a pele 
humana. Para evitar as queimaduras, 
sensação de ardência, descamação, ver-
melhidão e outros sintomas recorrentes do 
contato dos raios solares com a derme, é 
essencial investir em um filtro com um fa-
tor solar adequado para o seu tom de pele.

Lembre-se sempre de usar um pro-
duto próprio para cada parte do corpo, 
como os filtros específicos para o rosto 
e um batom com FPS para proteger os 
lábios também. Além disso, não deixe 
de aplicar uma nova camada de produto 
após entrar na água ou conforme as in-
dicações do rótulo.

4. Aposte em acessórios para se prote-
ger do sol Além de utilizar um filtro solar 
para sua pele, também é importante apostar 
em acessórios para proteger o restante do 
corpo, como também vestir roupas frescas 
para se cobrir em horários de sol forte.

Na praia e no dia a dia, os óculos de 
sol são indispensáveis, afinal, os olhos são 
sensíveis à luz e podem ser prejudicados 
com a exposição. Ademais, também é in-
teressante apostar em chapéus para garantir 
que áreas como o cabelo, couro cabeludo, 
orelhas e rosto fiquem bem protegidas.

Lembrando que esses cuidados são 
necessários mesmo para quem deseja 
pegar uma cor. Nesse caso, opte por 
horários no começo e final da tarde e não 
abra mão dos acessórios e filtro solar.

5. Utilize repelente
As praias fazem parte da natureza 

e, por isso, muitas delas são cercadas 
por árvores e plantas. Isso faz com que 
seja constante a presença de insetos 
como pernilongos e borrachudos. Para 
se proteger contra eles, é preciso utilizar 
produtos como o repelente, seja natural, 
seja industrial. Esse é um cuidado básico 
principalmente com as crianças e com 
aqueles que têm alergia às picadas.

É bom lembrar também que esse tipo 
de produto não espanta insetos maiores 
como abelhas, marimbondos e formigas, 
por isso fique atento. Como é necessário 
utilizar protetor solar para assegurar a pele 
contra o sol, o ideal é aplicar o filtro, esperar 
que seque para, só então, passar o repelente 
por cima. Mas não esqueça: esse produto 
não deve ser aplicado no rosto próximo a 
mucosas como a boca, nariz e olhos.

6. Respeitar os limites em locais de 
banho e se for dirigir não beba

Nesta época do ano aumenta os casos 
de afogamento e também ocorrências 
de acidente de trânsito, importante ter 
cuidado, ao tomar banho no Rio, res-
peitar as marcações feita pelo Corpo de 
Bombeiros e ter cuidado especiais com 
crianças e adolescentes, estando nas áreas 
demarcadas você estará protegido sem 
risco de ser atingido por alguma embarca-
ção. No caso de ir dirigindo para a praia, 
não consumir bebidas alcoólicas, além 
de ser vedado pelo Código Brasileiro de 
Trânsito, podendo ser multado e preso, 
aumenta o risco de acidentes de trânsito 
devido o grande fluxo de veículos.

Este é um alerta que a Câmara Mu-
nicipal de Barra do Garças faz para que 
você possa ter um final de semana tran-
quilo curtindo a temporada de Praia sem 
colocar em risco sua saúde.

Turistas aquecem a economia de 
Barra do Garças na Temporada 
dos Rios Garças e Araguaia

Governo o direito de gas-
tar acima do teto fiscal (que 
é o mesmo valor gasto no 
ano passado acrescido da 
inflação), as instituições da 
republicanas dão uma prova 
de maturidade ou - mais que 
isso - de que, quando todos 
querem, os grandes avanços 
acontecem. Até a oposição, 
mesmo com seus discursos 
contrários, votou a favor. 

Na nova norma, colo-
cada em vigor às18 horas 
dessa  última quinta-feira 
(14) - em ato com as pre-
senças dos presidentes 
da República, Senado, 
Câmara dos Deputados e 
Superior Tribunal de Jus-
tiça, ministros e lideranças 
politicas - são instituídos o 
novo Auxilio Brasil, que 
aumenta de R $ 400 para 
R$ 600 a ajuda mensal 
hoje paga a 18,25 milhões 
de famílias de baixa renda 
e ainda deverá incluirá 
outros 2 milhões de lares 
carentes, o vale-caminho-
neiro de R$ 1 mil mensais, 
o vale-taxista com  valor a 
ser definido, a duplicação 
do vale gás e o subsidio 
para custeio dos idosos no 
transporte público ou con-
cedido. Tudo para valer até 
31 de dezembro. Agora, os 
órgãos sociais do Governo 
estão liberados para por 
em pratica os serviços, que 
custarão R$ 41,25 milhões.

As medidas, além de 
aliviar setores impactados 
pela inflação elevada, deve-
rão baixar a espiral inflacio-
naria dos próximos meses 
e - ao lado da redução dos 
tributos dos combustíveis 
- até poderão produzir de-
flação, conforme destacou 
o presidente Jair Bolsonaro, 
na solenidade de promulga-
ção. Esse é o Brasil que ne-
cessitamos. No lugar de leis 
altamente restritivas (como 
o próprio teto de gastos), 
o ideal é uma legislação 
moderna que permita ao 
Governo, Parlamento e até 
ao Judiciário, como pode-
res constituídos atuar para 
resolver os problemas da 
sociedade e, especialmente, 
socorrer a população em 
tempos de catástrofes e/ou 
crises. Os titulares do poder 
têm o dever de exercere-lo 
em nome e a favor do povo, 
jamais em proveito próprio 
ou com a costumeira falta 
de ação que os faz parecer 
típicas vacas de presépio. 
Adversários do presidente 
dizem que as medidas têm 
por objetivo alavancar sua 
campanha de reeleição, o 
que é indevido. Penso que 
a discussão não é esta. O 
importante é verificar se há 
ou não necessidade delas 
nesse momento.

 Havendo, pouco impor-
tam as eleições. Mais impor-

tante é socorrer quem tem 
fome ou pode vir a sofrê-la. 
É preciso, aos poucos, se-
pultar o Estado inativo 
cujas amarras foram criadas 
para impedir a corrupção e 
acabam, também, gerando 
a ineficiência. A corrupção 
tem de ser combatida com 
medidas administrativas, 
policiais e judiciais e seus 
praticantes severamente 
punidos e se possível ali-
jados da vida pública. Em 
contrapartida, os eleitos ou 
nomeados devem exercer 
seus mandatos na plenitu-
de, produzindo leis e pro-
vidências que atendam às 
necessidades do povo.

Além de acompanhar 
a prática das medidas da 
nova PEC, os futuros elei-
tos para o Legislativo e o  
Executivo - que serão em-
possados em 1° de janeiro 
- precisam ficar atentos. Os 
benefícios estabelecidos 
cessarão em 31 de dezem-
bro. Se persistirem os pro-
blemas que determinaram 
sua criação, será necessária 
a prorrogação ou a urgente 
edição de outra PEC que 
atenda às necessidades 
daquele momento. Cessar 
os benefícios assistenciais 
antes de solucionados os 
problemas que levaram à 
sua criação seria um incon-
veniente gerador de tensão 
social e instabilidade...

Estado de Emergência para 
combater a fome 

Ascom/CMBG

A Câmara alerta para que o banhista tenha 
cuidados para manter a saúde na Praia

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, ga-
ragem e piscina.

Tratar no fone: 
 (66) 99988-1164. 
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Nesta última quarta-feira 
(12), o secretário de Desen-
volvimento Rural, José Bispo 
acompanhado de represent-
antes do Senar-MT e Sindicato 
Rural estiveram no distrito de 
Vale dos Sonhos entregando os 
óculos aos cidadãos contempla-
dos pelo Mutirão Rural.

Realizado em maio, o 
Mutirão Rural promoveu di-
versos serviços gratuitos de 
saúde e cidadania aos mora-
dores de Vale dos Sonhos. O 
Senar-MT levou até o distrito 
atendimento oftalmológico, 
onde os cidadãos puderam 
realizar exames.

Ao todo mais de 100 pes-
soas foram atendidas. Entre os 
cidadãos atendidos, 89 óculos 
foram receitados, e nesta quin-
ta-feira foi realizada a entrega 
dos óculos produzidos para as 

pessoas contempladas.
O secretário José Bispo 

destacou a importância desta 
parceria entre a gestão munic-
ipal, Senar e Sindicato Rural 
para levar aos moradores do dis-
trito a oportunidade de realizar 
exames oftalmológicos e outros 
atendimentos de forma gratuita.

“Nós agradecemos imensa-
mente a parceria com o Senar e 
o Sindicato Rural que possibil-
itou que pudéssemos oferecer 
de forma gratuita a realização 
desses exames e também a 
fabricação dos focos para os 
moradores aqui de Vale dos 
Sonhos. A população está mui-
to satisfeita por terem recebido 
essa atenção do poder público. 
Nós firmamos esse comprom-
isso em dar assistência aos dis-
tritos e oferecer a eles serviços 
de qualidade em diversas áreas, 
buscando atender as demandas 
de todos” concluiu o secretário.

SECOM-BG

Encontros foram realizados nos polos e contemplaram todas as regiões do estado

O município de Barra do 
Garças sediou a terceira e 
última reunião preparatória 
das Eleições 2022. O en-
contro, que contou com a 
participação de juízes eleit-
orais e chefes de cartórios da 
região, além de membros do 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso (TRE-MT) 
e representante do Ministério 
Público Eleitoral, foi realiza-
da no último dia 15 de julho.

O objetivo foi alinhar as 
diretrizes de organização e at-
uação durante o pleito deste 
ano. Segundo o presidente do 
TRE-MT, desembargador Carlos 
Alberto Alves da Rocha, o bal-
anço das reuniões preparatórias é 
positivo. “As reuniões ocorreram 
da melhor maneira possível e 
com a participação efetiva de 
todas as regiões do estado. Le-
vamos ao conhecimento deles a 
atualização de toda a legislação 
editada tanto pelo Congresso Na-
cional quanto pelo TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral), falamos 
sobre as diretrizes das eleições, a 
segurança das urnas eletrônicas e 
do processo eleitoral, o combate 
às Fake News, entre outros as-
suntos relevantes”.

O juiz eleitoral da 9ª Zona 
Eleitoral de Barra do Garças, 
Carlos Augusto Ferrari, destacou 
a importância da reunião prepa-
ratória. “Momentos como este 
são fundamentais para que a 
gente fale a mesma língua e 
tenha a unidade nas decisões e 
nas observações feitas para o 
pleito eleitoral que se aproxima. 
É uma oportunidade ímpar, prin-
cipalmente por se tratar de um 
estado tão grande, que a gente 
possa ficar frente a frente com a 
administração, com os membros 
do TRE-MT, servidores e com 
outros juízes eleitorais”.

 A realização da reunião 
no interior do estado foi dest-
acada pelo juiz eleitoral da 
28ª Zona Eleitoral de Porto 
Alegre do Norte, Daniel Cam-
pos, em virtude da dinâmica 
das legislações. “O tema de 
Fake News e desinformação 
é bastante atual, e teve uma 
modificação recente na leg-
islação, em 2021, que tornou 
crime a disseminação de Fake 
News, ou seja, qualquer pes-
soa que divulgar informações 
falsas estão incorrendo em 
crime. Este assunto está muito 
em voga e tende a intensificar, 
pois a eleição está muito po-
larizada. Na nossa Zona Elei-

TRE-MT encerra ciclo de reuniões 
preparatórias em Barra do Garças

Jornalista: Nara Assis

O prefeito Dr. Adilson 
acompanhou nesta terça-feira 
(13), o andamento das novas 
etapas da obra do anel viário 
em Barra do Garças.  Após 
quase duas décadas convivendo 
diariamente com engarrafa-
mentos e acidentes de trânsito, 
os cidadãos barra-garcenses em 
breve serão beneficiados com 
a conclusão deste importante 
projeto para o município.

Há anos a situação do trânsito 
na av. Ministro João Alberto, na 
BR-070, segue causando transtor-
no aos motoristas do município, 
com longas filas de caminhões 
que transportam boa parte da 
produção agropecuária do estado.

As empresas responsáveis 
pelas obras do anel viário at-
uam em diferentes frentes de 

serviços. A parte de drenagem 
nas avenidas de acesso já estão 
sendo finalizadas, enquanto isso 
na rodovia principal a empresa 
já inicia as etapas pré pavimen-
tação com a imprimação asfál-
tica. A técnica de imprimação 
visa a impermeabilização e a 
aderência entre a superfície e o 
revestimento a ser executado.

O prefeito destacou que esta é 
uma obra que vai mudar a reali-
dade de Barra do Garças e reduzir 
significativamente os acidentes de 
trânsito na região central. “ Além 
de solucionar os problemas de 
engarrafamento, iremos reduzir 
os acidentes envolvendo camin-
hões e veículos pequenos. Além 
disso, a população do entorno não 
irá mais sofrer com a poeira que 
tanto afeta a saúde e qualidade de 
vida dos moradores”.

Dr. Adilson também ressal-

Dr. Adilson acompanha andamento das obras 
do anel viário: “fim dos transtornos no trânsito

Prefeitos, vereadores e ser-
vidores dos poderes executivo 
e legislativo de 32 cidades 
da região Araguaia lotaram a 
abertura do Conexão TCE 22. 
O evento, realizado nesta quin-
ta-feira (7) em Barra do Garças, 
levou capacitação a 567 partic-
ipantes, que voltam aos seus 
municípios preparados para 
colocar em prática uma série 
de orientações que vão elevar 
a qualidade da administração 
pública no estado.

Os conselheiros Antônio 
Joaquim, Sérgio Ricardo e 
Walter Júlio Teis realizaram a 
abertura do evento, com a par-
ticipação do Prefeito de Barra 
do Garças, Dr. Adílson, e do 
Presidente da Câmara Munic-
ipal, Pedro Filho, que falaram 
em nome dos demais prefeitos 
e vereadores. Os presidentes 
da AMM, Neurilan Fraga e 
UCEMMAT, Bruno Rios, dis-
cursaram sobre a importância 
da capacitação do TCE-MT.

Em transmissão ao vivo, o 
presidente da Corte de Contas, 
conselheiro José Carlos Novel-
li, que não pôde comparecer 
pessoalmente ao encontro, 
destacou que vem sendo pro-
movida uma verdadeira guin-
ada no rumo da instituição, 
que tem se estabelecido como 
motor da transformação e da 
melhoria da gestão pública 
municipal de Mato Grosso.

Ao lado do presidente e do 
vice-presidente executivo da 
Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil 

(Atricon), conselheiros Cezar 
Miola e Edilson de Sousa 
Silva, respectivamente, e dos 
conselheiros Valter Albano e 
Gonçalo Domingos de Cam-
pos Neto, disse ainda que o 
sucesso da ação dependerá 
do envolvimento de todos na 
parceria com o órgão.

No período da tarde outros 
dois eventos ocorreram de for-
ma paralela, no mesmo local 
(Igreja Assembléia de Deus 
Madureira) o TCE MT reuniu 
com vereadores do Araguaia no 
Democracia Ativa, aproximan-
do o órgão fiscalizador do Leg-
islativo. Um dos palestrantes 
foi o Presidente da Câmara 
Municipal, Pedro Filho, que 
falou sobre qualificação de 
vereadores e a interação com 
o Tribunal de Contas de MT 
como forma de fortalecimento 
democrático. Os vereadores 
Dr. Neto, Paulo Bento, Secreta 
Bike e Valdei Pebinha partic-
iparam da capacitação.

No Centro Cultural Valdon 
Varjão, localizado na região do 
Porto do Baé, as orientações fo-
ram direcionadas aos ouvidores 
das Prefeituras e Câmaras Munic-
ipais, no “Ouvidoria para todos”.

Para  o  supervisor  do 
evento, conselheiro Antônio 
Joaquim, este é um instrumen-
to que o Tribunal desenvolveu 
para ajudar os gestores a au-
mentarem a produtividade e 
a eficiência no atendimento 
à população de maneira mais 
adequada. “Nós estamos em 
movimento para interagir com 
todos aqueles que administram 
a coisa pública, no sentido de 
capacitá-los sobre a responsa-
bilidade que é contribuir com 
o destino de cada Município. ”

TCE-MT capacita prefeitos e 
vereadores de 32 municípios

Da Redação/
Vander Lima com 

Assessoria TCE-MT   
ASCOM-CMBG/

DeógenesNogueira

Pedro Filho foi um dos palestrantes e destacou a capaci-
tação dos vereadores e o fortalecimento da democracia

Após passarem pela avaliação do oftalmologista durante o Mutirão Rural, cer-
ca de 89 moradores  foram contemplados com novos óculos de forma gratuita. 

Mais de 80 óculos de graus são entregues 
a população do Vale dos Sonhos

tou o empenho da gestão mu-
nicipal para que a obra seja con-
cluída e entregue à população 
dentro do prazo estabelecido. 
“Nós estamos acompanhando 
de perto o andamento dos tra-
balhos, conversamos com os 
representantes das construtoras 
para saber em quais etapas estão 

os serviços porque é uma obra 
importante para o município”.

De acordo com a constru-
tora Sanches Tripoloni a pre-
visão é de que as obras sejam 
concluídas até outubro deste 
ano. As obras na cidade de Ar-
agarças também foram retoma-
das e avançam continuamente.

SECOM-BG

toral, já estamos atuando no 
sentido de orientar os candi-
datos e agir, caso necessário”.

O cumprimento das me-
tas do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e produtividade 
foi o assunto destacado pelo 
juiz eleitoral da 47ª Zona 
Eleitoral de Poxoréu, Darwin 
de Souza Pontes. “É um tema 
muito importante, porque as 
metas são o cartão de visita 
do Poder Judiciário perante 
a sociedade. As metas fo-
ram apresentadas de maneira 
bastante clara, tanto os pontos 
fortes em que estamos bem, e 
aqueles que precisamos mel-
horar. No caso específico da 
minha Zona Eleitoral, vamos 
dar uma atenção maior a isso”.

Para a juíza eleitoral da 
15ª Zona Eleitoral de São 
Félix do Araguaia, Bruna de 
Oliveira, a reunião representa 
a atuação eficaz do TRE-MT 
na organização das eleições 
2022, em especial com relação 
à atenção às regiões mais dis-
tantes. “Minha Comarca é 
um exemplo, pois fica longe 
da capital, na divisa com o 
estado do Tocantins. E achei 
essencial o tema de segurança 
do processo eleitoral e da urna 
eletrônica, que foi muito bem 

abordado pelo servidor do Tri-
bunal, para que nós tenhamos 
conhecimento suficiente e con-
sigamos esclarecer os eleitores 
e dar todo o apoio necessário, a 
fim de que não restem dúvidas 
a respeito da segurança”.

O juiz da 34ª Zona Eleito-
ral, Leonísio Salles de Abreu 
Júnior. “O poder de polícia é 
exercido pelos juízes eleito-
rais e os juízes colaboradores, 
que serão a ponta da lança nas 
eleições. Eventualmente, se 
acontecer algum abuso, é im-
portante que o juiz eleitoral já 
atue no local para coibir aquele 
ato. Então, considero que as 
informações repassadas na re-
união foram fundamentais, até 
para nos dar mais segurança na 
atuação durante o pleito”.

Participaram da última re-
união juízes eleitorais e chefes 
de cartório das cidades de Barra 
do Garças, Água Boa, Nova 
Xavantina, Canarana, São Félix 
do Araguaia, vila Rica, Porto 
Alegre do Norte, Querência, 
Alto Araguaia, Poxoréu e 
Chapada dos Guimarães. O 
encontro também foi realiza-
do nos municípios de Cuiabá 
e de Sinop, contemplando 
municípios que compõem os 
respectivos polos regionais. 
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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

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

ÁRIES - Dia em que haverá muita 
paz no âmbito familiar. Muita felici-
dade íntima e proteção na vida social. 
Faça higiene mental, se divertindo 
passeando e conhecendo novas coisas 
à noite. Excelente ao trabalho. Evite 
preocupações desnecessárias.
TOURO - Dia dos mais afortunados, 
receberá boas propostas de negócios 
ou trabalho, realizará boa parte de seus 
sonhos, anseios e desejos, e viverá mo-
mentos felizes ao lado da pessoa amada 
e dos familiares. Os negócios que tem 
em vista poderão ser realizados com 
vantajosos lucros.
GÊMEOS - Aproveitando suas oportuni-
dades para mudar, fazer novas amizades 
e arquitetar novos planos para ganhar 
dinheiro, demonstrará ser uma pessoa 
prática. Tudo estará bem neste dia e até 
depois de amanhã. Esteja atento para uma 
novidade ou uma visita. Uma excelente 
conjunção astral o está favorecendo.
CÂNCER - Suas possibilidades de 
êxito estão aumentadas neste dia. Pode 
conseguir grande progresso em muita 
coisa agora. Aproveite para colocar em 
dia seus assuntos pendentes e resolver 
uma situação com a pessoa amada. Tome 
as iniciativas que julgar indispensáveis.
LEÃO - Uma fase difícil, em que deverá 
agir com muita cautela, otimismo, inteli-
gência e vivacidade, para que tudo saia a 
seu modo. Tome cuidado com os inimi-
gos declarados e cuide da saúde. Ótimo 
período para conhecer novas pessoas.
VIRGEM - Tome cuidado com a preci-
pitação. Evite o nervosismo, ansiedade 
e a desconfiança em si mesmo. Portan-
to, acautele-se. As influências não são 
propícias. Ótimas chances, no terreno 
profissional e amoroso.
LIBRA - Algumas dificuldades na vida 
social e familiar estão previstas para hoje. 
Cuide também da saúde, da reputação e 
principalmente de seu dinheiro, pois está 
predisposto a gastar a esmo. Ótimo aos 
estudos, pesquisas, investigações. Supere 
o seu mau humor que poderiam terminar 
em sérios atritos.
ESCORPIÃO - Dia excepcional. Benéfi-
co para amizades e amor. Poderá ser pre-
miado através do esporte, jogos, sorteios, 
loterias. Boas chances para competições, 
recebimento de presentes ou qualquer 
coisa que lhe traga alegria. Obterá favor 
de pessoas religiosas ou de autoridades.
SAGITÁRIO - Não será conveniente 
aventurar-se em novos negócios. Cuidado 
com o excesso de gastos. Mantenha-se em 
suas atividades rotineiras e muitos benefí-
cios receberá em breve. Influência benéfica 
para a saúde. Os relacionamentos e asso-
ciações estarão evidenciados em sua vida.
CAPRICÓRNIO - Tudo dependerá 
de suas próprias ações hoje. Momentos 
favoráveis e desfavoráveis ao mesmo 
tempo. Evite atritos com pessoas des-
conhecidas qual for o motivo. Regular 
para o romance e bom para os negócios.
AQUÁRIO - Faça de tudo para aumen-
tar seu círculo de relações e de amigos 
neste dia. Sucesso no trato com pessoas 
idosas e crianças, patrões ou empregados 
e lucros nos negócios relacionados com 
líquidos, também está previsto.
PEIXES - Esmero e capricho dema-
siados poderão resultar em perda de 
tempo. Cuidado com o período de 
escândalo e até de sedução que terá 
de passar. Faça o que têm a fazer com 
brevidade. Terá boas chances de pas-
sear. Cuidado com acidentes, assaltos 
ou roubos nas vias públicas.

O artista plástico Domingos Dupé Ferreira Sil-
va, o Dupé, referência nacional em seu segmento, 
foi homenageado na última sexta-feira (15), pela 
secretaria de Cultura de Barra do Garças, no Centro 
Cultural Valdon Varjão. O evento que faz parte do 
programa “Personalidades da Cultura de Barra”, 
e contou com um vernissage e seguirá com uma 
exposição de quadros do homenageado no Centro 
Cultural Valdon Varjão.

“É uma honra homenagear um dos grandes nomes 
das nossas artes. Dupé é um artista fantástico e tem 
uma história inspiradora. Tê-lo em nosso espaço só 
nos engrandece. É uma maneira de valorizarmos um 
dos nossos maiores talentos”, explica Alessandro 
Matos, secretário municipal de Cultura.

Dupé pinta com os pés e pertence a Associação 
dos Pintores com a Boca e os Pés. Nascido no dia 
07 de novembro de 1971, em Aragarças-GO, devido 
a uma má formação no período da gestação, nasceu 
com os braços e mãos atrofiados e para superar as 
limitações que apresenta no uso das mãos, desde 
criança teve que utilizar os pés para pintar e fazer as 
atividades da vida diária.

O homenageado sempre teve muita força de von-
tade e além de ser um grande artista plástico, também 
é graduado em Serviço Social e Pedagogia. A expo-
sição de suas obras pode ser visitada gratuitamente 
das 8h as 18h no Centro Cultural Valdon Varjão, de 
segunda a sexta-feira.

Empresário Eduardo Cossi, aniversarian-
te deste dia 22. É uma data que, com
certeza, não estará passando em branco.
Familiares e amigos já estão a postos 
para as devidas e merecidas comemo-
rações. Parabéns!

Dr. Celso Martins Spohr, (Leia-se Escritó-
rios de Advocacia e Advogados) aniver-
sariante deste último dia 18. Parabéns!

Consagrado comunicador Edson Ramos, 
que vêm sempre brilhando nos meios de 
comunicação de Barra do Garças. Sua 
fama atravessa fronteiras. Ramos é ani-
versariante deste dia 25. Fãs, familiares e 
amigos estão na expectativa. Parabéns!

HOMENAGEM
Artista plástico Dupé é homenageado pela 
secretaria de Cultura de Barra do Garças
Evento aconteceu na sexta-feira (15) no Centro 
Cultural Valdon Varjão e segue com exposição

Por Assessoria

ARAGARÇAS (GO) – O 58º Batalhão de 
Infantaria Motorizado, “Batalhão Sentinela do 
Araguaia”, recebeu no dia 15 de julho, a visita 
dos veteranos, ex militares integrantes da unidade, 
acompanhados de seus familiares.

Durante a visita foi realizada uma apresentação da 
história do Batalhão, sua guarnição e atuação.  Poste-
riormente, houve também a apresentação das novas 
instalações inauguradas em 2018 com o surgimento 
da 1ª Companhia de Fuzileiros, e ao final da visita 
houve um café da manhã para todos os presentes.

COMEMORAÇÃO 
58º Batalhão de Infantaria Motorizado 
recebe Visita de ex integrantes em 
comemoração ao dia do veterano
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Secom/Aragarças-GO 

Prefeito Ricardo Galvão comemora ascensão da 
comarca de Aragarças para entrância intermediária

Na capi ta l  Goiânia , 
quarta-feira (13/7), o órgão 
especial do tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás 
(TJ/GO), através do seu 
presidente, desembargador 
Carlos Alberto França, 
elevou a comarca de Ar-
agarças-GO da entrância 
inicial à intermediária, com 
a instalação dos anexos das 
Varas Cível e Criminal.

O desembargador Carlos 
Alberto França explicou que 
com esta elevação o municí-
pio de Aragarças beneficiado. 
“Esse tem sido o objetivo 
da nossa gestão – aumentar 
a celeridade e qualidade da 
prestação jurisdicional, aprox-
imando a Justiça da popu-
lação”, lembrou o presidente.

Essa elevação demonstra 
o reconhecimento do avanço 
econômico e social de Ar-
agarças, e da região Oeste de 
Goiás nos últimos anos. Em 
2020 o então Delegado de polí-
cia Civil Dr. Ricardo Galvão, já 
havia cobrado essa elevação e 
como prefeito fez gestão com 
diversas autoridades para que 
tivéssemos esse fato concre-
tizado em 2022.

“Em virtude deste cresci-
mento, a estrutura do ju-
diciário local já não era mais 
capaz de acompanhar todo 
esse desenvolvimento e fi-
camos felizes por essa ele-
vação estar acontecendo em 
meio a tantas boas notícias em 

Aragarças”, lembrou o prefei-
to Delegado Ricardo Galvão.

O procurador do municí-
pio, Hallex Sandro Min-
goti, após ser informado 
sobre a elevação, enfatizou 
que: “Estamos orgulhosos 
com essa conquista e tenho 
certeza que esse trabalho ju-
risdicional alcançará os que 
mais necessitam, aqueles que 
mais precisam da Justiça”.  
Estiveram presentes, Beatriz 
Figueiredo Franco, Leobino 
Valente Chaves, Gilberto 
Marques Filho, João Wal-
deck Felix de Sousa, Nel-
ma Branco Ferreira Perilo, 
Carlos Escher, Kisleu Dias 
Maciel Filho, Zacarias Neves 
Coêlho, Luiz Eduardo de 

Sousa, Alan Sebastião de 
Sena Conceição, José Pa-
ganucci Júnior, Carmecy 
Rosa Maria Alves de Ol-
iveira, Nicomedes Domin-
gos Borges, Sandra Regina 
Teodoro Reis, Guilherme 
Gutemberg Isac Pinto, José 
Carlos de Oliveira, Marcus 
da Costa Ferreira, Leandro 
Crispim (Subst. do Des. 
Maurício Porfírio Rosa), 
Elizabeth Maria da Silva 
(Subst. do Des. Amaral 
Wilson de Oliveira), Car-
los Roberto Fávaro (Subst. 
do Des. Delintro Belo de 
Almeida Filho), e Wilson 
Safatle Faiad (Subst. do 
Des. Anderson Máximo de 
Holanda).


