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“Ver a história eternizada em um livro 
é maravilhoso”, afirmam familiares

Familiares demonstraram satisfação durante lançamento

te. O Diário da Serra é 
um veículo de comuni-
cação maravilhoso que 
Deus colocou aqui em 
Tangará da Serra , estão 
de parabéns por essa 
belíssima iniciativa”,  
parabenizou a filha do 
homenageado, ao lem-
brar dos momentos vi-
vidos com seu pai.

“Ele era  lúcido e 
ágil ao extremo, ape-

sar dos 95 anos quan-
do faleceu. Dava in-
veja em muitos mais 
novos. Partiu no dia 05 
de dezembro de 2010 
quando participava de 
um culto de Ação de 
Graças na igreja que 
amou. Teve uma para-
da cardiorrespiratória 
e morreu instantanea-
mente, sem apresentar 
ou reclamar de nada. 

Tinha a saúde perfeita”, 
lembrou a filha, emocio-
nada.

Por ter tantos serviços 
prestados ao município,  
José recebeu uma singe-
la, mas admirável home-
nagem do Poder Público 
de Tangará da Serra, que 
denominou a Unidade 
Básica de Saúde do Jar-
dim Figueira como José 
Luiz de Souza.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Familiares, amigos e 
pessoas próximas dos 
homenageados estive-
ram presentes na sole-
nidade de lançamen-
to do quinto fascículo 
Memória, oportunidade 
em que puderam voltar 
ao tempo e relembrar os 
principais momentos 
da vida. 

Uma dessas pessoas 
foi Júlia Navaretti de 
Souza, que é nora do 
homenageado José Luís 
de Souza. “Ele foi uma 
pessoa muito especial, 
então nesse momento 
a gente fica até emocio-
nada. O meu sogro foi 
uma pessoa muito res-
peitada, e graças a Deus 
tenho ele como um se-
gundo pai”, contou. O 
sentimento de gratidão 
é o mesmo por Nazira 
Ângela de Oliveira,  fi-
lha de José Luís de Oli-
veira, que não escondeu 
a emoção durante a so-
lenidade de lançamen-
to.

“Isso é muito gratifi-
cante. Ver a  história (do 
meu pai) eternizada em 
um livro é maravilhoso. 
Foi uma benção muito 
grande na vida da gen-
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