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CURTAS

Sou mãe de uma criança especial e só quem
tem um filho especial vai entender do que eu falo,
vai de fato sentir, os outros poderão empatizar,
mas jamais saberão, pois nunca sentiram na pele.
Um exemplo ilustrativo é como enterrar um ente
querido, por mais que acompanhamos a dor dos
outros... , a dor da perda de um ente querido da
família só quem já passou o sabe.
Mas voltemos ao que interessa, um filho
especial vem acompanhado de muitos rituais,
apegos, desapegos, medo, susto, a não aceitação, a
pergunta que não cala... Por que comigo? Por que
eu? O choro, o desespero e de repente você se vê
enterrando aquele filho perfeito de sua imaginação
e quanto mais cedo o fizer melhor será, é claro que
cada pessoa tem o seu tempo de luto e devemos
respeitar isso.
Terminado o luto é hora de “arregaçar as mangas”,
pois diante de você há uma criança especial com
necessidades especiais e tal como outra criança
qualquer não vem acompanhada com manual de
instrução. Demora um tempo pra ficha cair. Você
o leva aos melhores médicos, ainda que isto custe
tudo o que você tem e o que não tem, pois está
em busca de respostas, que muitas vezes não vai
encontrar e outras vezes às encontra de forma
inesperada. Muitas vezes as respostas estão lá
no consultório... Mas não é o médico que vai te
dar e não é a pergunta que você fez. As respostas
estão no carinho, no apoio, na mão estendida de
outras mães que ali estão e te consolam ao receber
o diagnóstico do seu filho. As respostas estão
no olhar desconsolado,
semblante triste e
A criança especial no
derrotado de outros pais
é de fato “especial” que ali estão e que você se
pega olhando para aqueles
e nos tornam
semblantes e pensando...
mais fortes, mais Meu Deus é assim que eu
estou? Não, eu não quero
determinadas
isso e sai de lá pensando e
e acima de tudo
agindo de forma positiva,
mais destemidas passa a dar o seu melhor
como mãe, corre atrás, vai
atrás.
O trabalho é árduo, a rotina passa a ser puxada,
mas a recompensa vem, a criança especial é de
fato “especial” e nos tornam mais fortes, mais
determinadas e acima de tudo mais destemidas.
Luciana Aparecida Carvalho Passos

“Sem inimizade”

Campeões

Questionado sobre uma
possibilidade de “reconciliação” com Taques, de quem
foi aliado político, Mendes
foi enfático: “Nunca o tratei
como inimigo. Sempre o tratei como adversário político.
Ele representava um projeto que ele tinha o direito de
pleiteá-lo e eu também tinha
o direito”, disse.

O PT e o PSDB seguem
como campeões de votos
para senador em todo o
país, mas os dois partidos
tiveram quedas de mais de
30% neste ano em comparação com 2010, quando 54
vagas também foram disputadas para o Senado, apontam dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
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COM EQUIPE

Homem é flagrado jogando lixo em terreno baldio na Tancredo Neves

Mãe de ESPECIAL

ADMINISTRATIVO

DA REDAÇÃO

A

reportagem do Diário da Serra recebeu
imagens via whatsapp na tarde desta quartafeira, 10, onde mostram um senhor em uma
motocicleta descartando lixo em um terreno
localizado na Avenida Tancredo Neves. “Não é a primeira
vez que esse senhor descarta lixo no mesmo local. Pelo
que sei, ele é jardineiro, ou seja, tira os lixos das casas dos
outros, e desova em plena Avenida Tancredo Neves. Um
absurdo!”, reclamou o leitor do DS, que preferiu não se
identificar. De acordo com o secretário de Meio Ambiente,
Magno César, a população deve denunciar esses casos. “O
primeiro passo é ligar para a Sema e fazer a denúncia. Se
possível, tire fotos ou faça vídeo, para a gente ter a prova
do crime ambiental”. A denúncia pode ser realizada por
meio do telefone (065) 3326-7035.

Feriado

Palestra

Nova data

Por conta do feriado desta
sexta-feira, dia 12, os leitores
do Jornal Diário da Serra só receberão a edição impressa na
próxima segunda-feira, dia 15,
recheada de notícias. O comércio de Tangará da Serra também não abrirá as portas nesta
sexta, mas retorna ao atendimento normal no sábado.

O Instituto Gnosis Brasil
de Tangará da Serra promoverá na próxima segundafeira, 15, das 19h30 às 21h,
no auditório da Assessoria
Pedagógica, a palestra Magia das Runas. “Esse antigo
alfabeto pode nos ajudar em
vários aspectos de nosso desenvolvimento”.

O trabalho de interligação
da adutora ao novo reservatório do Samae, programado
para hoje, 11, será realizado
em breve. Uma nova data
será remarcada e a população comunicada, pois o trabalho interromperá o fornecimento de água durante um
dia inteiro.

BASTIDORESDAPOLÍTICA
Cartilha

Fethab

No passado

A Comissão de Educação
da Câmara dos Deputados
lançou a Cartilha de Orientação para Apresentação de
Emendas Parlamentares ao
orçamento de 2019. A publicação é uma ferramenta
que ajuda as bancadas na
elaboração de emendas que
contemplam a alocação de
recursos públicos.

O governador Pedro
Taques (PSDB) confirmou que não irá reeditar
a Lei 10.480, que criou o
Novo Fundo Estadual de
Transporte e Habitação,
o chamado Fethab 2. A
não-renovação deverá reduzir em R$ 450 milhões
a arrecadação de tributos
para o ano que vem.

O ex-prefeito de Cuiabá
Mauro Mendes (DEM) afirmou que, daqui para frente,
não quer tratar mais do processo eleitoral. Ele demonstrou ter se chateado com
alguns embates travados no
processo eleitoral com seus
principais adversários, mas
disse que todos esses episódios ficaram no passado.

“Quem não fizer política do bem vai criar zona de atrito”
O
governador
eleito,
Mauro
Mendes
(DEM) afirmou que não terá dificuldades no
relacionamento com a Assembleia Legislativa,
desde que aqueles eleitos para a próxima
legislatura “façam política para o bem”. “Tenho
dito que se os deputados forem – e acredito que
são – pessoas do bem, que querem fazer política
para o bem, para Mato Grosso, fazer o que é bom
para nosso Estado e nossa população”, disse
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