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Novos investimentos

“A casa da vovó é uma casa encantada…” diz o poema de
uma criança de nove anos, descrevendo um ambiente mágico,
feliz e repleto de sensações prazerosas. O subtítulo do Livro
dos Avós, de Lídia Aratangy e Leonardo Posternack, vai além
e pergunta: na casa dos avós é sempre domingo?
Sim, é sempre feliz um dia na casa dos avós. Eles costumam
fazer nossas comidas preferidas, nos dão colo e aconchego,
contam histórias reais e imaginárias. Talvez, uma das coisas
mais importantes que os avós fazem é permitir às crianças
serem crianças. Até quando não são mais. As crianças viram
adultos, e os avós dessas crianças, continuam sendo avós.
“Mãe, posso dormir na casa dos avós? ”. Escutei dentro
do ônibus hoje de manhã. Quando consegui me virar para
ver a criança que me fez voltar ao passado apenas com uma
frase, ela já não estava mais ao alcance dos meus olhos. Viajei
longe. Sentado naquela poltrona.
Quando foi que o tempo passou e nos fez adultos cheio de
prioridades chatas? Lutamos todos os dias por alguma coisa
que não sabemos se é o que realmente queremos, quando na
verdade, casa de vós é o que todo mundo precisaria para ser
feliz.
Casa de vós é onde os ponteiros do relógio tiram férias junto
com a gente e passam os minutos sem pressa de chegada. Casa
de vós é onde uma simples macarronada e um pão caseiro
ganham sabores diferentes, deliciosos.
Casa de vós é onde uma inocente tarde pode durar uma
eternidade de brincadeiras
e fantasias. Casa de vós é
Casa de vós é
onde os armários escondem
roupas antigas e ferramentas
onde os ponteiros
misteriosas. Casa de vós é
do relógio tiram
onde as caixas fechadas se
férias junto
tornam baús de tesouros
secretos, prontos para serem
com a gente
desvendados. Casa de vós
é onde os brinquedos raramente surgem prontos, são todos
inventados na hora.
Casa de vós tudo é misteriosamente possível de acontecer.
Mágico. Sem preocupações. Casa de vós é onde a gente
encontra os restos da infância dos nossos pais e o início de
nossas vidas. Casa de vós, só mesmo lá dentro, no endereço
do nosso afeto mais profundo, tudo é permitido.
Esse luxo não pode me pertencer mais - infelizmente viverá comigo apenas nas mais bonitas recordações. Cheguei
no meu ponto, hora de descer!
Mesmo assim se eu pudesse fazer um pedido agora,
qualquer pedido, de todos os pedidos do mundo eu iria pedir
a mesma coisa. Posso dormir na casa dos vós hoje? Pense
nisso e seja feliz.
Texto adaptado por Lévender Mattos
Neto. Agrônomo pela UFMT. Especialista em Gestão de
Negócios pela FIA/USP. Idealizador da página @paiterapia.
Marido da Patrícia. Pai do Gabriel, do Enzo e do Théo.
Escreve como passatempo nas horas vagas.

Bom Jesus

Ribeirão Cascalheira

Em Bom Jesus do Araguaia disputam Ronaldo
Rosa de oliveira, pela coligação ‘Uma Nova História’,
e Silvio Maria Dantas, da coligação ‘Deus no Comando,
Trabalho e Amor por Bom
Jesus’. Serão quatro locais
de votação para acomodar os
4.668 eleitores.

Já em Ribeirão Cascalheira, disputam o cargo Luzia
Nunes Brandão, pela coligação ‘Unidos pelo progresso
de Ribeirão Cascalheira’, e
Wiser Barbosa Moura, da
coligação ‘Rumo novo com
a força do Povo’. Serão cinco
locais de votação para acomodar os 6.631 eleitores.
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E

m janeiro, pelas redes sociais, o secretário
Wellington Bezerra informou que Tangará da
Serra ganharia uma concessionária da Hyundai e
nesta quinta-feira, 7, pelo mesmo canal, Bezerra
mostrou o início dos trabalhos de construção da unidade,
na Avenida Brasil com a Lions Internacional. “Geração
de emprego na obra e depois na loja com vendedores”,
comemorou o secretário. “O fortalecimento da região tem
atraído diversas empresas para nossa cidade e consolidando
o município como polo prestador de serviços para toda a
região. A inauguração deve ocorrer em junho deste ano.

Oportunidade

Planejamento

Mudança

A Coprodia, em Campo
Novo, está contratando para
a safra 2019/2020. São mais
de 400 vagas, desde borracheiro, auxiliar de cozinha
e muitas outras oportunidades. Os interessados devem enviar currículo para
selecao@coprodia.com.br
ou cadastrar no site: usina.
coprodia.com.br.

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag)
realizou um levantamento
sobre a tarifa de energia elétrica, constatando que o deslocamento da carga de consumo trará uma economia de
cerca de R$ 100 mil mensais
apenas no Centro Político
Administrativo, totalizando
R$ 1,2 milhão ao ano.

Isso porque a partir das
17h30 a tarifa de energia
elétrica passa de R$ 0,31 o
quilowatt hora para R$ 1,48.
Um aumento de 380%. Com
isso, a proposta é deslocar o
horário de expediente, antecipando a entrada e a saída dos servidores em meia
hora diariamente, sem alterar a carga horária.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Gaviões da Fiel

Repúdio

Suplementares

A polêmica envolvendo
o desfile da Gaviões da Fiel
– que ganhou repercussão
nacional – chegou também
a Câmara de Tangará. Evangélico, o vereador Romer Japonês disse estar indignado
com a apresentação da escola no Carnaval de São Paulo.

“Expuseram a figura de
Jesus Cristo sendo açoitado,
sendo humilhado, levando
uma surra do diabo (…) e
repudio a exposição da Gaviões da Fiel”, manifestou o
vereador, na tribuna, pedindo respeito a todas as religiões. “Aquilo é abominável”.

Os eleitores de Bom Jesus do Araguaia e Ribeirão
Cascalheira devem voltar às
urnas em eleições suplementares após a cassação dos
prefeitos. As eleições devem
ser realizadas no dia 7 de
abril e os eleitos comandarão
as prefeituras até 2020.

Escola de Lata
A Justiça acatou o pedido formulado pelo
Ministério Público Estadual e determinou ao
Município de Rosário Oeste que inicie as obras de
reparo e conserto da Escola José Pedro Gonçalves,
no prazo de 10 dias, sob pena de pagamento de
multa diária de R$ 1.000. Caso a decisão não
seja cumprida, o prefeito João Antonio Balbino
também deverá ser afastado do cargo. A referida
unidade de ensino foi citada em matéria do
Fantástico, que mostrou alunos estudando em
contêineres improvisados como salas de aula.
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