
Aqui temos umas batalhas diárias, tipo hora do banho, 
hora do almoço, hora da tarefa. Leia-se hora do “não quero” 
porque é chato.

Tá! Somos adultos e entendemos uma criança de 5 anos, 
afinal, você já teve essa idade, e se sua mãe for boa de mira 
igual a minha era, corre que lá vem o chinelo! Mas, não 
vamos falar de passado.

O problema é que tudo é cronometrado, e o interesse da 
criança é desproporcional ao tempo disponível, ou seja, 
quanto menos tempo você tem, mais trabalho você terá de 
convencimento! Art.17. Parágrafo II. Constituição aqui de 
casa.

Parênteses:
(O tratamento que minha mãe me dava não é o mesmo que 

ela dá ao neto. Agora ela é avó).
Retomando:
Na média você leva o dobro do tempo necessário para 

conseguir convencer aquele inofensivo ser a iniciar a fazer a 
tarefa, ufa! O problema é que depois do começo ele não quer 
mais parar, tipo assim:

Fase 1: Ah não, não quero banho! (Meia hora de conversa 
e ameaças).

Fase 2: Pronto, vamos pro banho! (Cinco minutos depois e 
banheiro todo molhado). 

Fase eterna: Vamos sair? 
Não! Hein!? Como assim!? 
Está de brincadeira só pode.

Eu tenho 10 minutos pra 
te secar, escovar seus dentes, 
colocar uma troca de roupa 
combinando (se não a sua 
mãe me mata), levar pra 

aula, conferir o lanche e a mochila, chupeta e cobertinha, 
mamadeira, e seguir a vida corrida de sempre, ou seja, voltar 
pro trabalho. Filhos não são trabalho.

Por acaso só eu que acho moletom ou roupa de super herói 
o máximo pra ir pra aula? Se a resposta for “não” continue 
o texto.

Bom, mas a analogia que faço desses momentos “não 
quero” after “quero muito”, pois assim como para o banho, 
serve para comida que depois ele quer repetir, ou pede 
atividades escolares além da tarefa, é que muitas vezes, 
mesmo adultos, nos privamos ou desistimos de muita coisa 
sem ao menos tentar ou antes mesmo de iniciar, é medo.

É basicamente o que apreendo diariamente com meus 
filhos, que muita coisa, só saberemos o resultado, se vai dar 
certo, se a gente vai gostar, quando praticamos, é quando 
superamos o medo. E que muitas vezes após começar uma 
coisa boa não queremos mais parar, assim, tome banho, se 
alimente bem, execute suas tarefas, e lembre se, não importa 
o que será feito e sim como será feito. Prioridades em 
primeiro lugar, família não espera, o resto sim. Faça o bem! 
O resto vem!

Família é rotina, e quem majestosamente reinventa toda 
ela são nossos filhos.

Lévender Mattos.
Idealizador da página e canal @paiterapia.

N
esta quinta-feira, dia 19 de abril, 
comemoramos o Dia do Índio. Em Tangará 
da Serra, a data foi celebrada com diferentes 
atividades, entre elas um pequeno encontro 

na Casa de Saúde do Índio (Casai) de Tangará da Serra. Na 
oportunidade, além de falas enaltecendo a importância 
da data e a apresentação de algumas danças típicas, a 
equipe da Casai apresentou a todos os presentes a equipe 
de profissionais de saúde – farmacêutico, enfermeiro, 
assistente social e nutricionista – que estão à disposição 
dos índios no espaço. 

Família é rotina, 
e quem 
majestosamente 
reinventa toda ela 
são nossos filhos
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Alimentos Campanha Feriado 

ARTIGO

A coordenadora volun-
tária da Sala da Mulher de 
Tangará da Serra, Helena 
Junqueira, recebeu cerca 
de 120 quilos de alimen-
tos arrecadados pela Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, através da campanha 
de doação de mudas do 
Viveiro Municipal.

Segundo o secretário, 
a campanha é permanen-
te. Para retirar uma muda 
de árvore no Viveiro Mu-
nicipal, o interessado tem 
que apenas doar um quilo 
de alimento não perecível 
por ela. Desta vez, os ali-
mentos serão encaminha-
dos ao Albergue.

Neste sábado, 21, co-
memora-se o Dia de Tira-
dentes. A data remete ao 
dia da morte do mineiro 
Joaquim José da Silva Xa-
vier, um dos líderes da 
Inconfidência Mineira. E, 
em função do feriado, o DS 
não circulará neste sába-
do, voltando na segunda. 

RetrocessoEstaca zero
Na semana retrasada, 

uma notícia bastante impor-
tante foi trazida pelo DS aos 
tangaraenses, dando conta 
de que havia ocorrido o blo-
queio  de R$ 31,5 milhões da 
conta único do Tesouro Esta-
dual, e que parte desse valor 
seria investido na construção 
de um Centro Socieducativo.

Passados alguns dias, 
a notícia se inverte e mais 
uma vez, o Município vol-
ta a estaca zero para que 
isso ocorra. uma vez que a 
Procuradoria Geral Estado 
(PGE) conseguiu decisão 
favorável no Tribunal de 
Justiça para suspender o 
bloqueio.
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Inauguração 
O Executivo Municipal de Barra do Bugres 

inaugurou nesta quinta-feira, 19, no dia 
do aniversário do município, o Centro de 
Especialidades. O local atenderá as demandas 
da Secretaria de Saúde e contemplará 
a população que procura atendimentos 
de clínico geral e especialidades, como 
pediatria, ginecologia, cardiologia, psicologia, 
fonoaudiologia, nutricionista e ortopedia.

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

Quando será?
Com isso, o anseio de ter 

no Município um local para 
abrigar menores infratores 
retrocede mais uma vez. 
Embora a área e o projeto já 
existam, sem a verba, a cons-
trução torna-se quase que 
impossível, já que o governo 
alega  profunda dificuldade 
financeira.

Na entrega dos veículos, 
o prefeito Raimundo Nonato 
estava com o semblante de 
satisfação por poder entregar 
mais dois ônibus escolares, 
justamente na data que o 
município completa 74 anos 
de emancipação política-ad-
ministrativa. 

A Educação de Barra do 
Bugres ganhou dois ônibus 
completos, com capacidade 
para 44 lugares cada, que 
serão utilizados no transpor-
te escolar de alunos da rede 
municipal. Cada veículo 
custou R$ 280 mil, adquiri-
dos com recursos próprios.


