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ARTIGO

Ao escrever este texto me lembrei de quando tinha 07 
anos, sempre quis ser muitas coisas, policial, padre, jogador 
de futebol, adorava escutar histórias e contar também, 
lembro que sempre que pudesse repetia a história dos três 
porquinhos, era a única que eu sabia sem errar.

O desejo era uma prática constante, lembro que a 
cada desenho feito, corria na minha mãe e o mostrava 
orgulhosamente, e o sorriso dela, era como combustível 
para eu continuar fazendo mais e mais os rabiscos. Quando 
completei 8 anos (lembro como se fosse hoje) passei em 
frente a uma banca de revista e vi a foto de um homem no 
jornal (era um colunista) e pensei nossa que legal, a foto 
dele está no jornal e fiquei com aquilo na cabeça.

Após este episódio, comecei a prestar mais atenção nos 
jornais e revistas e pensava o que era preciso fazer para 
aparecer ali, para escrever assuntos que outras pessoas iam 
ler e com este pensamento veio também o desejo: “um dia 
quero também estar num jornal, escrevendo assuntos em 

que acredito”.
Anos se passaram e esta 

vontade ficou guardada 
lá no inconsciente, assim 
terminei o ensino médio, a 
faculdade (2010) e em 2020 
veio a oportunidade de estar 
aqui, escrevendo para vocês. 
O jornal Diário da Serra me 
deu esta oportunidade de ser 
colunista deles, toda quarta-
feira tive a oportunidade de 
escrever aquilo que acredito, 
minhas crônicas, a conexão 
entre pais e filhos.

Este é um artigo de 
despedida, pois não estarei mais com vocês toda quarta-
feira, contudo o que quis mostrar com um pouco da minha 
história é, qual sonho de infância que você deixou para trás, 
sem ao menos tentar? Se lembra de quantas profissões quis 
ter e destas quais abandonastes na crença de que jamais 
conseguiria.

Às vezes é preciso dar um passo para trás, para depois dar 
dois para frente, olhar para trás se perguntar: o que deixei 
de fazer ou ser, por escolhas de outros? Finalizando este 
texto (neste momento), me vejo naquela banca de revista 
com 8 anos, admirando aquele homem no jornal, hoje eu 
sou o homem que escreve. Enfim, planeje o futuro e viva 
o presente. Hoje vivo o que um dia sonhei na infância e o 
melhor, reconheço, pois estou vivendo o presente e não o 
futuro, o foco deverá ser sempre no aqui e agora. Me despeço 
com um enorme sentimento de sonho realizado, novamente 
agradeço ao Jornal por me conceder este espaço e confiar no 
meu trabalho. Me chamo Euller Sacramento e ajudo pais e 
filhos a se (re)conectarem emocionalmente.

Euller Sacramento é psicólogo, atende na Imaginare 
Clínica Integrada em Tangará da Serra-MT.

Instagram: @eullersacramento.

O SOnhO

Às vezes é preciso 
dar um passo para 
trás, para depois 
dar dois para 
frente, olhar para 
trás se perguntar: 
o que deixei de 
fazer ou ser,
por escolhas
de outros?

Cidade

Doutor João e Elizeu Nascimento 
garantem veículo para Patrulha 
Maria da Penha de Tangará

COMISSÃO AL

O Programa de Poli-
ciamento Patrulha Maria 
da Penha é um serviço 
desenvolvido pela Polí-
cia Militar, oferecendo 
acompanhamento à mu-
lheres vítimas de violên-
cia doméstica e que pos-
suem medidas protetivas 
decretadas pelo Poder Ju-
diciário.

Em Tangará da Serra 
o programa iniciou seus 
atendimentos no ano pas-
sado e agora, através do 
Comando Regional 7, 

Veículo será
destinado
via emenda,
distribuído entre 
parlamentares

evento realizado nesta segunda, no comando regional

chegará a outras sete ci-
dades da região. Porém, 
para que a missão seja 
desenvolvida a contento, 
necessita de maior estru-
turação, entre elas um 
veículo apropriado.

Sabendo desta necessi-
dade, os deputados Dou-
tor João José de Matos e 
Elizeu Nascimento, que 
estiveram em Tangará da 
Serra nesta segunda-feira, 
22, participando da ce-
rimônia de inauguração 
da Sala 3º Sargento PM 
Gizely Nogueira dos San-
tos, se comprometeram 
em destinar uma camio-
nete a Regional, através 
da Comissão Parlamentar 
de Segurança Pública da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso.

“Um veículo, uma ca-
mionete, uma patrulha re-

almente para os policiais 
do projeto atenderem toda 
a região a partir de agora”, 
informou Doutor João. 
“Chamei a subtenente e 
anunciamos o presente, 
em nome da Comissão de 
Segurança da Assembleia, 
em meu nome, do Elizeu e 
de outros colegas, que da-
ríamos de presente para a 
Patrulha Maria da Penha”.

O veículo será destina-
do via emenda, distribuí-
do o valor entre todos os 
parlamentares que com-
põem a comissão. “É a 14ª 
sala da Patrulha Maria da 
Penha no Estado de Mato 
Grosso e a gente vê que 
Tangará está saindo na 
frente. E terão todo apoio 
do meu gabinete, dando 
todas as condições de tra-
balho para esta sala, junto 
com a Subtenente Berbel”.
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PROPOSIÇÕES

Os municípios do mé-
dio-norte mato-grossense, 
como Tangará da Serra  e 
Barra do Bugres, serão 
beneficiados com obras 
de infraestrutura via in-
dicações requeridas pelo 
deputado estadual Paulo 
Araújo (Progressistas). O 
parlamentar apresentou 
na Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (ALMT), 
proposituras em prol da 
população dessa região 

Paulo Araújo apresenta indicações
para cidades do médio-norte de MT

Assessoria de Gabinete
e também da capital de 
Mato Grosso, Cuiabá.

Tangará da Serra - 
O deputado indicou (n° 
136/21) ao governador 
Mauro Mendes, com có-
pia ao secretário de Es-
tado de Infraestrutura e 
Logística, Marcelo Olivei-
ra, acerca da construção 
de uma ponte na gleba 
Jatobá no assentamento 
Antônio Conselheiro, no 
município de Tangará da 
Serra.

Barra do Bugres - Tam-
bém encaminhou uma 

indicação, de n° 135/21 
acerca  da necessidade  de 
viabilizar recursos  para a 
restauração  da Igrejinha 
de Santa Cruz, no municí-
pio de Barra do Bugres.

Cuiabá - Paulo Araújo 
indicou (n° 37/21) acerca 
da necessidade de conserto 
da cabeceira da ponte que 
liga Cuiabá às comunida-
des Distrito de Aguassu e 
Machado, Carioca e Barra 
Grande, já que o local tem 
oferecido riscos de aciden-
tes, para quem precisa tra-
fegar naquela região.


