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      Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:

       “A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros e atendendo
requerimento do Deputado Romoaldo Júnior, manifesta seu mais profundo Pesar, à família e amigos, pelo
falecimento do Senhor João Martin Bernal, ocorrido no dia 16 de março de 2021.” 

JUSTIFICATIVA

       Faleceu  no dia 16 de março de 2021, o senhorJoão Martin Bernal, um dos pioneiros da região de Alta
Floresta,

    O empresário e agricultor João Martin Bernal, 86 anos (nascido em 11/09/1934), natural de Alves
Machado – SP, era casado com a Dona Leila Abrahão Martins (Conhecida como “Dona Ivete”), chegou em
Alta Floresta no final dos anos 70 e aqui fincou sua marca como um dos primeiros empresários do ramo de
supermercados e varejista da região norte de Mato Grosso.

    Para quem estava aqui na época, era um luxo poder ir fazer compras no Supermercado Bernal, aonde o
empresário trabalhava arduamente com sua família. Dos quais deixou 3 filhos, 7 netos e 5 bisnetos,
plantando fundo sua semente em solo alta-florestense.

    O empresário faleceu na madrugada desta Terça-feira (16), em casa ao lado da família, pois estava em
quadro de recuperação devido a uma pneumonia recentemente adquirida.

    Além de empreender no ramo varejista de alimentos, o João Bernal foi um dos primeiros a acreditar no
potencial turístico e agro-ecológica da região investindo alto em criação de peixes e um lago turístico que se
tornou atração regional em sua chácara (Chácara do Bernal), que já faz parte da história de milhares de
alta-florestenses que nasceram e cresceram comemorando festas, eventos e casamentos ali realizados, em
um ambiente paradisíaco criado pelo pioneiro como forma de mostrar as belezas que esta terra tem a
oferecer, coisa que ele sabia como ninguém demonstrar por meio de seu amor a Alta Floresta.
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      Que Deus conceda a seus familiares o conforto necessário nesse momento de grande dor. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Março de 2021

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual
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