
T
ermina neste sábado, dia 20 de julho, as 
inscrições para participar do concurso 
Rainha da Exposerra 2019. “Ainda há tempo 
de ser uma das representantes da beleza 

Tangaraense. As inscrições do concurso se encerram 
neste sábado, 20”, convidam os organizadores do evento, 
que já se tornou tradicional em Tangará da Serra. As 
inscrições para o concurso podem ser feitas no Studio 
Jonathan Souza, Salão Célio Hair, Sapataria 13 de Maio e 
TV Band. No ato da inscrição a candidata deverá anexar 
à ficha três fotos atuais, sendo uma de rosto, outra de 
perfil e uma de corpo inteiro.
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Rainha da Exposerra 
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Cavalgada São Cristóvão Feira de Missões
Inicia neste sábado, dia 

20, a 18ª edição da tradi-
cional 'Festa das Comi-
tivas de Férias', a antiga 
'Cavalgada de Férias'. A 
festa, que já é tradicional 
em Tangará da Serra, terá 
continuidade no próximo 
domingo, 21. Os dois dias 
de festa serão realizados 
na Estância Modelo.

Termina neste final de 
semana, a programação 
da tradicional Festa de 
São Cristóvão, realizada 
pelo Igreja Católica. Nesta 
sexta-feira, 19, a novena 
acontece no Posto Prime, a 
partir das 19h30. Amanhã, 
20, às 19h, a programação 
chega ao fim com novena 
no Posto das Bandeiras. 

A Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus de Tangará 
da Serra e Região, por meio 
da Secretaria de Missões, 
finaliza no próximo domin-
go, 21, mais uma edição do 
Simpósio e Feira de Missões. 
O objetivo do evento é apre-
sentar um pouco do trabalho 
realizado pelos missionários 
em diferentes países.

Estrada 11
O DS trouxe na edição 

desta quinta-feira, 18, uma 
matéria falando da paralisa-
ção das obras de pavimenta-
ção da Estrada 11, que liga 
a MT-480 e o anel viário ao 
bairro Bela Vista. Nela abor-
damos que a empresa aguar-
dava o pagamento, para dar 
seguimento aos trabalhos.
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TIRAGEM

CURTAS

Obras serão retomadas 
Com o pagamento, a empresa garantiu 

ao vereador Rogério Silva que assim 
que o montante for repassado a eles, 
retomará as obras no local. O trabalho de 
pavimentação foi concluído há três meses, 
e, desde então, a empresa aguardava o 
pagamento. Quando reiniciadas, farão a 
sinalização vertical e horizontal da via, 
para assim, liberar a passagem. 

Envie Pautas, Fotos Sugestões 
e Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 
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Confirmação

Vila Goiânia
A situação de um trecho 

na descida da Vila Goiânia 
foi motivo de reclamação 
por parte do vereador Vagner 
Constantino. Em sua página 
na rede social, ele denun-
ciou crateras na pista, colo-
cando em risco quem precisa 
utilizar aquela via. O verea-
dor pede providências.

A confirmação do pagamen-
to foi repassado pelo vereador 
Rogério Silva, responsável pela 
liberação do recurso junto Sude-
co (emenda do falecido Homero 
Pereira, que estava paralisada). 
Até o momento, somado a esse, o 
Governo Federal já repassou pela 
obra R$ 2.298,231,83. 

Mais repasses

Pagamento

Falta ainda repassar 
R$2.096.463,66, do total de 
R$4.3943695,49, referen-
te a obras que ainda serão 
realizadas. Assim que as 
outras etapas forem conclu-
ídas, e as medições realiza-
das, o Governo Federal fará 
o repasse. 

E justamente no dia em 
que a matéria foi veiculada, 
o Governo Federal fez o pa-
gamento de R$ 1.048.231,83, 
recurso que será destinado a 
quitar as parcelas em atraso, 
referente a obra. O valor está 
na conta do Município, que 
se empenhou no pagamento 
desta medição.
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ARTIGO

“Eu nem falei muito hoje né pai?”
Já passa da meia noite, enquanto ajeito as coisas na cozinha 

e a mala está pronta no quarto e minha esposa ainda finaliza 
as encomendas da semana no ateliê, ouço a frase acima com 
tom de culpa do ainda criança Enzo, de 6 anos. Lembro que 
tenho que me levantar antes do sol nascer, antes do Enzo e do 
resto da casa estar acordado.

Hoje depois de chegar em casa eu gritei com ele para baixar 
o volume da TV, gritei para ele ir para o banho, gritei para ele 
vir jantar, gritei para ele colocar uma camiseta e vir tomar o 
xarope, gritei e nem percebi, gritei e nem sei o porquê, só me 
dei conta agora, depois de ouvir, sem grito, sua frase seguida 
de um abraço apertado, retribui, fiz um carinho nos seus 
cabelos bagunçados e os baguncei ainda mais. Vamos deitar 
filho? Me conte como foi o seu dia.

Quanta bagunça, ser criança não é fácil, eles não entendem 
de rotina, de compromissos, de boletos, de tempo, para eles o 
tempo passa devagar, e a gente corre a sua volta, passos curtos 
frente aos nossos passos largos, esses dias me abaixei para 
segurar o Théo e ensaiar seus primeiros passos, e quando olhei 
para cima, tudo parece grande, de fato a responsabilidades 
depois de ser pai são enormes, ou é a gente que não sabe 
priorizar as coisas? E acha que com um grito as coisas vão se 
ajeitar.

As crianças não entendem porque não podem dormir todo 
final de semana na casa dos avós, nem ir brincar na casa das 
tias ou madrinha durante a semana, porque tomar banho todo 
dia? Lavar a cabeça? Porque não pode assistir seu desenho 
preferido o dia todo? Porque tem dever de casa? Porque tem 
que comer salada e porque todo dia não tem doce?

Não entendem ainda porque os primos moram longe, 
e ficam se perguntando porque meu pai viaja tanto, o que 

ele faz quando está longe, 
porque ele não fica mais 
tempo aqui, porque não 
brinca mais comigo... quiçá 
nós adultos que vez ou outra 
utilizamos a frase, “bom 
mesmo é quando éramos 
criança e não tínhamos 
preocupação”.

Hoje deitei preocupado 
em estar fazendo certo ou 

errado, preciso desacelerar, alguma coisa gritou aqui dentro, 
tudo a minha volta diminui, ser adulto é fácil, difícil mesmo 
é ser criança e tentar entender o que a gente não entende ou 
ainda não apreendeu, ele acabou de pegar no sono segurando 
a minha mão, e eu só queria ouvir ele mais um pouco, só mais 
um pouco.

Vai por mim, ser criança não é fácil. Se agora eu pudesse 
gritar alguma coisa seria: OUÇA SEU FILHO!

E você, porque grita?

Lévender Mattos
Tangaraense desde 2011. Usa a escrita em forma de 

crônicas e artigos como passatempo e terapia, inclusive 
este é o 68º texto publicado. Sonha em escrever um livro 

para que seus filhos leiam para os filhos deles. Idealizador 
da página @paiterapia com textos e fotos autorais. Acha a 

Paternidade incrível e a Patrícia Fernanda linda. Sextou.

Ser criança é difícil!

Ser adulto é fácil, 
difícil mesmo é ser 
criança e tentar 
entender o que a 
gente não entende ou 
ainda não apreendeu


