
A 
programação da Semana Santa promovida 
pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida de 
Tangará da Serra encerrou na última sexta-
feira, 19, com a apresentação da encenação 

da Paixão Cristo, que aconteceu na igreja matriz. Assim 
como em todos os anos, muitos fiéis marcaram presença 
para acompanhar os últimos momentos de Jesus, antes 
da crucificação. O público presente se emocionou 
com a história de vida e morte de Cristo. No total, 80 
pessoas estiveram envolvidas nos preparativos para 
a apresentação, entre elenco, produção, coordenação, 
coral e assessores espirituais.  Durante a semana, houve 
ainda a missa de Lava Pés para crianças e adultos, 
adoração e missa de aleluia.
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Ponta de Estoque Parceria Pesca

ARTIGO

O Prefeito de Tangará da 
Serra, Fábio Martins Junquei-
ra, recebeu em seu gabinete na 
tarde da última quinta-feira, 
18, o Presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Tangará da Serra (ACITS), 
Junior Rocha e demais mem-
bros da diretoria. A pauta do 
encontro  foi a realização da 
Feira Ponta de Estoque.

A tradicional Feira, de 
forma inédita, será realiza-
da em parceria entre Acits 
e Prefeitura que unirão es-
forços em torno desse im-
portante evento para Tan-
gará e região. O presidente 
Júnior Rocha apresentou 
o projeto da realização da 
Feira que deverá acontecer 
nos dias 8, 9 e 10 de agosto.

O Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (Consema), 
órgão colegiado integrante 
do Sistema Estadual do Meio 
Ambiente, será responsável 
pela elaboração de um projeto 
para regulamentar a política de 
pesca em Mato Grosso. A in-
formação foi confirmada pela 
presidente da Assembleia Le-
gislativa, Janaina Riva (MDB).

Avaliação
O vereador diz que a 

avaliação é necessária 
diante do Projeto de Lei 
021/2019, de autoria do 
Prefeito Municipal, que 
pede autorização da Câma-
ra para abertura de crédito 
especial no valor de R$14 
milhões e 400 mil para a 
aquisição do prédio. 
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Tangará da Serra, Nova Olímpia, 
Barra do Bugres, Porto Estrela, 
Campo Novo do Parecis, 
Sapezal, Denise, Arenápolis, 
Nortelândia e Santo Afonso.

1 MIL EXEMPLARES

CIRCULAÇÃO

TIRAGEM

CURTAS

Licença Relâmpago
O vereador de Cuiabá Toninho de Souza 

(PSD), suplente do deputado Eduardo 
Botelho (DEM), afirmou que o parlamentar 
não deve cumprir sua licença na totalidade. 
Botelho oficializou seu afastamento por 120 
dias na última semana.  “O presidente tira 
quatro meses, mas tem a prerrogativa de 
voltar antes. O Botelho acha que pode voltar 
no meio do período. Então, estou preparado 
para dois meses de atuação”, disse Toninho.

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

2 SEGUNDA-FEIRA - 22 DE ABRIL DE 2019
TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL Diário da Serra www.facebook.com/jornaldsFALE COM O DS:

ds@diariodaserra.com.brOpinião

Super Salário

Frare
O vereador Claudinho 

Frare (PSD) protocolou na 
Secretaria Geral da Câ-
mara Municipal um do-
cumento pedindo que a 
Presidência do Poder Le-
gislativo providencie os 
meios necessários para re-
alizar vistoria de avaliação 
no prédio da Prefeitura.

O prefeito de Cuiabá, Ema-
nuel Pinheiro (MDB), deter-
minou que o secretário de 
Mobilidade Urbana, Antenor 
Figueiredo, faça a devolução 
imediata dos valores recebi-
dos em apenas uma parcela 
referente a acertos de verbas 
retroativas que vinham sendo 
discutidos desde 2003. Con-
forme divulgado na última 
semana, o secretário recebeu 
um super salário de R$ 142,3 
mil no mês de março, dividi-
dos em dois pagamentos: um 
de R$ 106,9 mil e outro de 
R$35,3 mil.

De todos os sentimentos que existem a inveja talvez seja um 
bastante prejudicial, não tanto para quem recebe a ação, mas 
para quem a pratica, pois, a pessoa invejosa é por vezes uma 
pessoa infeliz, negativa, frustrada, má, por interesse próprio não 
se percebe e não se admite como invejosa. A pessoa invejosa 
não consegue ver, reconhecer e conviver com o sucesso ou 
com o modo de vida da (s) outra (s) pessoa (s). A inveja é um 
sentimento devastador que desencadeia muitas maldades e 
muitas consequências. A inveja está entre as pessoas, é difícil 
o ambiente que não esteja e da mesma forma é também difícil 
saber quem tem ou não inveja, são as atitudes, os gestos, os 
sinais, as reações, as maneiras de agir da pessoa que poderão 
determinar seu grau de inveja. É comum percebermos sinais 
de inveja no mundo do trabalho, ambientes geralmente com 
os mais variados tipos de pessoas, inclusive as invejosas. Mas 
também é fácil encontrar exemplos de pessoas invejosas em 
meio as amizades, bem como entre familiares e com o advento 
das redes sociais, lá estão estas pessoas também, povoando as 
redes sociais com a inveja. A pessoa invejosa é sorrateira, age de 
maneira sutil desejando não deixar rastros. Se mostra amigável 
para na primeira oportunidade puxar o tapete ou dar o bote. Ao 
invés de dedicar seu tempo para construir seu caminho e sua 
jornada, passa os dias desejando ser como alguém ou ter o que a 
pessoa tem. Limitada e vazia em suas convicções cria situações 
baixas para desmerecer ideias de outrem, incapaz de produzir 
por si mesma se aproveita daquilo que outras pessoas fazem ou 
já fizeram. A inveja quando toma conta da rotina de uma pessoa 
ela faz disso sua tarefa diária, escalando alvos para despejar sua 

frustração e suas maldades. 
Pessoas invejosas querem 
contaminar outras pessoas 
e procuram seguidamente 
formar seu grupo afim de 
atacar e hostilizar pessoas 
realizadas e de sucesso. 
Distorcer fatos e minar 
verdades é um ofício muito 

comum das pessoas que nutrem inveja. Segundo o portal raízes 
(www.portalraizes.com) há 5 tipos de pessoas invejosas que as 
pessoas convivem e não sabem: o invejoso sarcástico, o invejoso 
direto, o invejoso pessimista, o invejoso competitivo e o invejoso 
à espreita. De todo modo devemos prestar atenção nas pessoas 
que estão próximas de nós, primeiro para respeitar a todas, e 
depois se entre elas alguma for invejosa, ligar o sinal de alerta e 
se necessário afastar-se imediatamente. Na vida real ou na vida 
virtual, livre-se de pessoas invejosas e não caia em suas teias. 
Não é fácil, mas as pessoas invejosas precisam de compaixão e 
auxílio.

Prof. Me. Sebastian Ramos
professorsebastian@hotmail.com

INVEJA

A inveja é um 
sentimento 
devastador que 
desencadeia 
muitas maldades

Parcelado

Documento

Na ocasião, a Secretaria de 
Gestão explicou que o mon-
tante refere-se ao pagamento 
do salário, 13°salário (o secre-
tário faz aniversário no mês 
de março), além do valor de 
direito adquirido pelo gestor, 
que é auditor fiscal de carreira 
desde 1983. Ainda segundo 
a pasta, o pagamento feito a 
Antenor corresponde a acer-
tos de verbas retroativas de 
direitos que vinham sendo 
discutidos desde 2003. Po-
rém, conforme o Município, 
o pagamento deveria ser feito 
de forma parcelada.

De acordo com o docu-
mento protocolado o pedido 
é de que a avaliação apresente 
em separado o valor da área 
do Terreno de 56.641 metros 
quadrados e da área construí-
da de 6.399,85 metros quadra-
dos. “Fizemos esse pedido e 
justificamos que há interesse 
público nessa avaliação”.


