
O 
Prefeito de Tangará da Serra, Fábio Martins 
Junqueira, está na capital federal, Brasília, 
em busca de recursos para execução de 
obras de infraestrutura no Município. Ao 

todo, o Chefe do Poder Executivo pleiteia recursos que 
serão aplicados na execução de quatro obras. As quatro 
obras pelas quais o Poder Executivo tangaraense pleiteia 
liberação de medições de obras, são referentes a execução 
da pavimentação na estrada de acesso ao bairro Bela 
Vista, iluminação em avenidas, a creche do Morada do 
Sol e a obra concluída da UNITAN que aguarda o repasse 
correspondente ao Governo Federal.
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Prefeito vai a Brasília em busca de recursos 
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Reciclagem Evento Médicos 
O sistema de reciclagem 

de resíduos sólidos de Tan-
gará da Serra foi apresenta-
do na última quarta-feira, 
12, no ‘Seminário Coopera-
tivismo: Desenvolvimento 
Local Sustentável e Bem 
Viver’. O evento foi pro-
movido de 10 a 12 últimos 
pela unemat, no auditório 
do campus de Tangará.

Aberto ao público, o Se-
minário da Unemat teve uma 
extensa programação, envol-
vendo os períodos matutino 
e vespertino, sendo promo-
vido pelo Programa Incuba-
dora de Organizações Coleti-
vas Autogeridas Solidárias e 
Sustentáveis (IOCASS) que 
envolve ações de ensino pes-
quisa e extensão. 

A Prefeitura Municipal 
de Sapezal abriu as inscri-
ções de um processo sele-
tivo com duas vagas para 
médicos. Segundo o edital, 
o salário é de R$ 17.650,63 
em carga horária de 40 
horas semanais. As duas 
vagas previstas são para 
médicos que atuem como 
clínico geral.

Reunião
Ainda em Brasília, o 

prefeito se reuniu no Fun-
do Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE) 
para avançar a liberação de 
recursos para aplicação na 
Creche do Morada do Sol. 
Além disso, participou de 
reunião no Ministério da 
Saúde para tratar da libera-
ção de medições das obras 
da UNITAN.
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Projeto proíbe nomeação de agressores 
Por unanimidade os vereadores 

tangaraenses aprovaram o Projeto 44/2019 
em segunda discussão. O PL 44/2019 proíbe 
a nomeação, no âmbito da Administração 
Pública direta e indireta, no Poder Executivo 
e Legislativo do Município de Tangará 
da Serra de pessoas que tiverem sido 
condenadas nas condições previstas na Lei 
Federal 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. 

Envie Pautas, Fotos Sugestões 
e Vídeos para o whatsapp do
DIÁRIO DA SERRA
(65) 99809.2921 
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Em Brasília 
O prefeito Fábio está 

em Brasília, onde já cum-
priu agenda na Superin-
tendência do Desenvol-
vimento do Centro-Oeste 
(SUDECO), onde pleiteou 
a liberação das medições 
referentes à estrada do 
Bela Vista. Ele também 
buscou a liberação de re-
cursos relacionados à ilu-
minação de avenidas.

Eliminador de ar
Niltinho do Lanche 

apresentou  Projeto de Lei 
que dispõe sobre a instala-
ção de equipamento elimi-
nador de ar na tubulação 
de abastecimento de água. 
O Samae ficaria obrigado 
a instalar equipamento 
eliminador de ar na tubu-
lação de abastecimento de 
água que antecede o hidrô-
metro do imóvel.
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ARTIGO

Muitas pessoas me perguntam se as estórias são reais, 
se de fato acontecem? Como eu tenho tantas? Na verdade, 
não são minhas, sou mero coadjuvante, os protagonistas 
são sempre os mesmos. Eu só presto atenção!

Outras várias tratam como se fossem frequentadoras 
diárias de casa, ou me perguntam de forma entusiasmada 
sobre o tal "Enzo" e “Gabe” e agora sobre o tal "Théo", 
sem nunca os terem visto pessoalmente, somente 
acompanhando suas peripécias e causos pelas redes 
sociais.

Bom! A resposta é sim, todas as crônicas acontecem e 
com uma constância fantástica, ser pai é de fato a melhor 
coisa que existe! E que me aconteceu.

Relato porque moramos longe de muita gente que nos 
queriam por perto, só nós e nossos malabarismos, escrevo 
para que sintam a evolução diária dos serumaninhos e a 
minha felicidade incrível com a paternidade.

Escrevo principalmente por que eles vão crescer e 
certamente eu irei me esquecer. Vou voltar e reler muitas 
e muitas vezes isso aqui, muitas!

Li poucos livros até hoje, fico desconfortável com a 
maioria dos textos que escrevo e inseguro em torná-los 
públicos. Não gosto de falar em público e me apresentar. 
Tenho problemas de dicção. Não leio tanto o quanto 
devia, mas me esforço bastante. Sou desatento, e tendo a 
prestar atenção só no que me interessa.

O hábito de tentar ler e escrever me auxilia a tratar das 
crises de ansiedade. Tenho tentado meditação também. 
Em certa altura da vida, nenhuma dessas dificuldades 

me impediu de passar a 
dedicar algumas horas 
por semana em buscar 
alguma inspiração. Causos. 
Passagens da infância. 
Dia a dia como pai, 
relatos principalmente de 
bons momentos e boas 
lembranças.

As primeiras coisas que 
escrevi foram no período 

do casamento, em que criamos e editamos um site. Na 
época escrevi "como o casal se conheceu", em 6 meses 
site saiu do ar, tudo se apagou.

De lá para cá, de forma esporádica, passei a escrever 
com mais regularidade, textos sem pretensão, coisas para 
a família, coisas para mim. Incentivando pela minha 
esposa, criei até uma página. De antemão a insegurança 
veio à tona, escrever o que? Para que? Quem vai querer 
ler? E principalmente, um dia a inspiração vai acabar, e 
provavelmente eu não consiga escrever mais nada.

No início eu tinha vários arquivos, muitos textos 
disponíveis, que pouco a pouco fui publicando, mas 
logo findaram, e agora? Agora eu continuo prestando 
atenção nas coisas e escrevendo quando dá. Algumas 
coisas eu publico, outras não. O que me inspira? Sei que 
minha inspiração diária tem nome e sobrenome, uma 
imaginação fantástica, e me chamam de "pai".

Faço para mostrar para eles que independente das 
limitações, pessimismo e insegurança, é possível! E que 
devemos buscar inspiração sempre, em tudo que nos 
propusermos a fazer bem. Minha terapia diária, a melhor 
parte de mim, minha inspiração, Filhos! As vezes o texto 
fica bom, outras não! Esse eu não sei!

Lévender Mattos
Xômano de VG. Rabisca como passatempo inspirado 
pelos filhos, Gabriel, Enzo e Théo. É apaixonado pela 

Paternidade e pela Patrícia Fernanda. É idealizador 
da página @paiterapia com fotos e textos autorais. É 

desatento, mas as vezes presta atenção.

Eu continuo 
prEstando atEnção

O hábito 
de tentar ler 
e escrever 
me auxilia a 
tratar das crises 
de ansiedade


